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Baggrunden for vores 
Adfærdskodeks

ABB er en global leder inden for kraft- og 
automationsteknologier. ABB blev dannet 
ved en fusion af to selskaber i 1988, men 
vores historie dækker en periode på mere 
end 120 år. Siden stiftelsen er vores ry og 
omdømme blevet bygget på bestemte 
kvaliteter og værdier, hvoraf integritet er 
én af de vigtigste.

En kultur med integritet er en forudsæt-
ning for forretning i verdensklasse. Mange 
kunder vælger at gøre forretning med os, 
dels fordi de ved, at ABB opfører sig an-
svarligt og etisk korrekt, og fordi vi re-
spekterer såvel personers, samfundets og 
miljøets behov.

Adfærdskodekset definerer, hvordan vi 
opfører os hos ABB. Kodekset har spillet 
en væsentlig rolle i at hjælpe os til vores 
ry og omdømme. Alle ABB-medarbejdere 
på enhver lokation på alle niveauer, her-
under bestyrelsesmedlemmer, ledelse og 
mellemledere, er forpligtede til at efter-
leve Adfærdskodeksets ord og ånd, selv-
om det også måtte betyde, at vi mister 
en vigtig kontrakt eller forretnigsmulig-
hed.

Adfærdskodekset er mere end en aner-
kendelse af reglerne. Det afspejler en 
personlig forpligtelse til at tage ansvar 
for vores handlinger og altid handle med 
integritet.

Hos ABB måles indsatsen ikke kun ved de 
opnåede resultater, men også hvordan 
disse resultater er opnået. Dette er grund-
en til at vores interessenter kan stole på, 
at vores service og ydelser, salg af produk-
ter og daglige forretning er baseret på 
etiske handlinger.

ABB stræber efter en kultur om gensidig 
respekt, der opmuntrer til udveksling af 
meninger på alle niveauer i organisation-
en. Ved at pleje en åben dialog og spille en 
aktiv rolle i vores lokalsamfund, kan hver 
ABB-medarbejder gøre en forskel.

ABB’s styrke og fremtidige succes afhæng-
er af vores ry og omdømme som en på-
lidelig forretningspartner, man kan stole 
på. Vi har alle en rolle i forbindelse med at 
værne om vores omdømme. Hvis du no-
gensinde er i tvivl om, hvordan du skal 
agere i en given situation, så spørg din 
nærmeste chef, personaleafdelingen eller 
lokale integrity officer. Fortrolighed og 
ingen repressalier er vores forpligtelse 
over for dig.

Jeg foventer, at du vil give dig tid at læse 
Adfærdskodekset og efterfølgende i dit 
virke gøre din del til at agere og efterleve 
vores høje standarder.

Peter Voser
Formand og CEO
ABB LTD
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—
Beslutsomhed
Vi udviser beslutsomhed, når vi 
bidrager til vores kunders 
succes

Vores kunders succes er afgørende for ABB's succes. Kunder 
vender blikket mod ABB, når det drejer sig om innovation, 
pålidelighed og integritet. Standarderne for den handlemåde, 
der kræves i forhold til vores kunder, er fastlagt for at sikre, at 
vi konstant leverer disse værdier og undgår fejltagelser, der 
kan skade vores omdømme.

Vi fokuserer på kvalitet
Vi bestræber os på at hjælpe vores 
kunder til at opnå en konkurrence-
mæssig fordel ved at tilføre værdier 
gennem udførelsen af og kvaliteten i 
vores kraft- og automationstekno-
logier og serviceydelser.

Vi opnår tillid ved at være ærlige 
Tillid opbygges ved hjælp af gen-
nemskuelighed og ærlighed. For at 
opnå succes på lang sigt skal vi op-
bygge hver enkelt kundes tillid til os 
gennem integritet i ord og handling. 
Vi lover ikke noget, vi ikke kan holde, 
og vi bestræber os på at sikre, at 
kunder, aktionærer og kolleger stoler 
på, at vi holder, hvad vi lover.

Vi konkurrerer på en loyal måde
Vi tror på konkurrence og det frie 
initiativ, fordi et sådant system er 
garant for, at vores ihærdige arbejde 
og vores innovation bliver belønnet. 
Vores kunder vil miste tilliden til os, 
hvis vi ikke behandler dem ens, eller 
hvis vi konspirerer med konkurrenter 
imod kunderne.

Et sådant system er som fundament 
for den frie markedsøkonomi be-
skyttet og understøttet af konkur-
rencelovgivningen. Vores handlinger 
skal således altid overholde alle 
gældende konkurrenceretlige regler. 



5BESLUTSOMHED

De konkurrenceretlige regler vari-
erer fra land til land, men ABB's mi-
nimumsnorm kan defineres som 
følger:
• Vi konkurrerer åbent og uafhæn-

gigt på alle markeder. Vi indgår ikke
aftaler - hverken formelt eller på an-
den vis - med konkurrenter med
henblik på at fastsætte eller aftale
priser eller tildele produkter, mar-
keder, områder eller kunder.

• Vi indhenter og udveksler ikke nu-  
værende eller fremtidige oplysning-
er om priser, avancer eller omkost-
ninger, udbud, markedsandele, dis-
tributionspraksis, salgsbetingelser,
konkrete kunder eller leverandører
med konkurrenter.

• Vi indgår ikke aftaler med vores
kunder om eller tvinger vores kun- 
der til at videresælge vores produk- 
ter til bestemte priser.

• Vi handler ikke på nogen måde, der 
på illoyal vis favoriserer eller giver en 
kunde fordele fremfor en konkurre-
rende kunde. 

Vær opmærksom på de konkurrence-
retlige risici, der eksisterer i forbind-
else med møder i brancheforeninger 
og fagligt regi. Som ABB-medarbejder 
er du forpligtet til:
• alene at deltage i møder, der af-

holdes af legitime branchefore-
ninger eller faglige sammenslut-
ninger med behørige forretnings-
mæssige, videnskabelige eller fag-
lige formål.

• at diskutere eventuelle tvivlsomme
dagsordenspunkter med din over-
ordnede eller med en medarbejder i
juridisk afdeling, før du deltager i
det pågældende møde.

• at forlade mødet og straks informe-
re din overordnede eller juridisk af-
deling, såfremt du under et møde i 
en sammenslutning observerer no-
get, der fremstår som ulovligt eller 
mistænkeligt.

—
Hvis du har spørgsmål 
vedrørende overholdelse 
af konkurrencelovgiv-
ningen, kontakt straks 
juridisk afdeling.

Vi nægter at fore-
tage upassende be-
talinger
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Vi nægter at foretage  upassende 
betalinger 
ABB’s ry for ærlighed og integritet 
må ikke bringes i fare ved at tilbyde 
upassende betalinger. Når vi har med 
offentligt ansatte, politiske partier 
eller disses medarbejdere eller med 
ansatte af enhver art i den private 
sektor at gøre, må ABB-medarbejdere 
hverken tilbyde, love eller give nogen 
form for upassende økonomisk eller 
anden fordel. Dette uanset om det 
sker direkte eller gennem mellem-
mænd, for at få tildelt eller beholde 
kontrakter eller opnå nogen anden 
form for utilbørlig fordel i forret-
ningssammenhæng.

Vi beskytter vores troværdighed ved 
at undgå gaver og begunstigelser   
Accept af gaver og repræsentations-

ydelser fra forretningsforbindelser 
eller tilbud om sådanne begunstig-
elser underminerer vores troværdig-
hed. Det gør ABB sårbar over for be-
skyldninger om, at faktorer ud over 
faktuelle forhold har indvirket på 
forretningsmæssige beslutninger.

Medarbejdere må derfor ikke tilbyde 
gaver, betaling, repræsentations-
ydelser eller serviceydelser til eksis-
terende eller potentielle forretnings-
partnere, hvor det med rimelighed 
kan forventes at have indflydelse på 
forretningsmæssige transaktioner, 
og som ikke ligger inden for ram-
merne af forretningsmæssig gæst-
frihed eller er forbudt i henhold til 
gældende lov, samt søge eller ac-
ceptere sådanne gaver, betalinger 
eller ydelser.
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—
Ansvarlighed
Vi udviser ansvarlighed, når vi 
beskytter selskabets formue-
goder
Vi er alle del af ABB-teamet. Udvis respekt og støt dine kol-
leger og deres bestræbelser ved at passe på dit og deres ar-
bejdsmiljø, informationssystemerne, det udstyr og de faci-
liteter, der er nødvendige for, at vi hver især kan udføre vores 
arbejde bedst muligt. Det at hjælpe hinanden til at opnå suc-
ces hænger også tæt sammen med, hvorledes vi håndterer 
betroede stillinger, adgangen til intern viden og potentielle 
interessekonflikter.

Vi har respekt for selskabets for-
muegoder
ABB bestræber sig på at udstyre 
medarbejdere med de redskaber og 
informationer, der er nødvendige for, 
at medarbejderne kan være effek-
tive. ABB's materielle aktiver, imma-
terielle rettigheder og oplysninger 
skal behandles med omhu for at und-
gå tab, tyveri eller skade. Informa-
tionsaktiver omfatter organisations-
diagrammer, teknologier og pro-
cesser, produktionsmetoder samt 
undersøgelser og planer for mar-
kedsføring, annoncering og forret-
ningsudvikling.

Selskabets formuegoder skal bruges 
til forretningsmæssige formål. Be-
grænset personlig brug er kun tilladt, 
hvis sådan brug ikke er i strid med 
ABB's interesser, denne Adfærdsko-
deks eller ABB's regler og politikker.

Vi bruger informationssystemer 
professionelt
ABB’s informationssystemer er der for 
at hjælpe os med at arbejde effektivt 
og professionelt. Generelt bør disse 
systemer alene bruges til forretnings-
mæssige formål og på en måde, der 
ikke krænker ABB-koncernens rettig-
heder eller interesser, og som er i 
overensstemmelse med de retnings-
linjer, ABB-koncernen har udstukket.

ANSVARLIGHED
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Husk på, at enhver form for kommuni-
kation via e-mail kan blive anset for at 
være en udtalelse fra ABB. Medarbej-
dere skal derfor være forsigtige med 
ikke at frigive oplysninger, der er for-
retningsmæssigt følsomme eller om-
stridte, eller som kan få utilsigtede 
kontraktmæssige eller andre juridiske 
følger for ABB.

Al lovgivning vedrørende ophavsret, in-
jurier, diskrimination og anden form 
for skriftlig kommunikation finder lige-
ledes anvendelse på online kommuni-
kation og på kommunikation via e-mail. 
Software, der ikke er godkendt, eller 
software uden licens må ikke installe-
res på ABB's IT-faciliteter.

ABB’s IT-faciliteter må ikke benyttes 
til at angribe integriteten i ABB's eller 
tredjemands netværk eller data. Dette 
omfatter udfærdigelse eller videre-
sendelse af kædebreve eller uopfor-
drede kommercielle e-mails (spam).

Oplysninger, der produceres eller lag-
res på ABB's IT-faciliteter, anses for at 
være ABB's ejendom, og ABB forbe-
holder sig ret til at skaffe sig adgang 
til sådanne oplysninger, undtagen 
hvor dette er begrænset ved lov eller 
ved aftale. Medarbejdere er ansvar-
lige for at gemme deres elektroniske 
filer og arkiver på en velordnet måde.
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Vi sikrer fortrolig information 
Informationer er et aktiv. Vi videregiv-
er informationer i form af pressemed-
delelser, produktinformation, årsrap-
porter og andre offentlige dokument-
er. Al anden information, der kommer 
til medarbejderes kundskab i forbind-
else med deres arbejde, uanset hvad 
eller hvem kilden til sådanne informa-
tioner er, skal behandles fortroligt for 
at forhindre, at andre kopierer vores 
arbejde eller kaprer vores kunder. Så-
dan information kan også omfatte op-
lysninger, som leverandører, kunder el-
ler partnere har betroet ABB.

Mærk informationer på passende vis, 
opbevar dem sikkert og begræns ad-
gangen til disse til de personer, der 
har brug for at kende til information-
erne for at kunne udføre deres arbej-
de. Undgå at diskutere informationer 
på steder, hvor andre tilfældigt kan 
overhøre samtalen som fx lufthavne, 
offentlige transportmidler, restaurant-
er og barer, elevatorer, toiletter o.lign.

Information er så værdifuld, at det kan 
være hensigtsmæssigt at anmode en 
udenforstående part, der har fået ad-
gang til fortrolige informationer, om 
at underskrive en fortrolighedserklæ-
ring, der er godkendt af juridisk af-
deling.

Vi respekterer andres immaterielle 
rettigheder
ABB beskytter sine egne hemmelig-
heder og respekterer andres immate-
rielle rettigheder. Medarbejdere må 
ikke på utilbørlig vis indhente fortro- 
lige informationer fra andre parter 
eller afsløre sådanne uden bemyndig-
else.

Vi undgår og kan håndtere interesse-
konflikter
Interessekonflikter kan opstå, hvor 
personlige eller familiemæssige eller 
andre tilknytningsforhold er i mod- 
strid med selskabets interesser. Vi 
kan undgå interessekonflikter, hvis vi 
er opmærksomme på udfordringen 
og tager de nødvendige skridt. 
Generelt skal vi undgå situationer, 
hvor personlige interesser, eksterne 
aktiviteter, økonomiske interesser 
eller forhold strider imod eller synes 
at stride imod ABB's interesser, 
ligesom vi ikke må lade personlige 
interesser eller forhold influere på 
forretningstransaktioner på vegne af 
selskabet.

De hyppigste interessekonflikter 
opstår, hvor en medarbejder, der kan 
tildele kontrakter og ansætte medar-
bejdere, har adgang til information, 
der kan være af interesse for de 
finansielle markeder, eller tilbydes 
ansættelse hos en konkurrent. 
Nedenfor følger nogle eksempler på 
potentielle interessekonflikter.

• Familiemedlemmer eller nære
personlige forhold: indgåelse af
aftaler med en virksomhed, der ledes 
eller ejes af et familiemedlem eller en 
ugift partner.

• Eksternt arbejde: deltagelse i en 
funktion svarende til medarbejderens 
job i ABB-regi, hvor en sådan funktion 
kan være i modstrid med udførelse af 
arbejdet i ABB-regi, eller udførelse af 
arbejde for en af ABB's eksisterende 
eller potentielle konkurrenter, 
leverandører eller kunder.
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• Investeringer: erhvervelse af inte-
resse i ejendom eller selskaber, som 
ABB kan have en interesse i at købe.

• Direktions- og bestyrelsesposter: 
funktion som eller tiltrædelse af en
stilling som direktør, konsulent eller
bestyrelsesmedlem i en virksomhed
eller organisation inden for kraft- 
og automationsteknologibranchen
eller med relationer til ABB (fx som
partner, leverandør eller kunde).

• Betydende ejerinteresser: ejerskab 
ud over visse beløbsgrænser i andre
selskaber, som handler med eller
søger at handle med ABB, eller som
er konkurrenter.

Medarbejdere, som mener, at de må-
ske er i en "konfliktsituation", skal in-
formere deres nærmste chef eller en re-
præsentant fra HR-afdelingen, således 
at selskabet kan afgøre, om der forelig-
ger en konflikt. Sådanne medarbejdere 
bliver rådgivet om, hvilke skridt de skal 
tage i overensstemmelse med de af 
ABB-koncernen fastsatte regler.

Vi beskytter intern viden 
Insideroplysninger er oplysninger, der 
ikke umiddelbart er tilgængelige for 
offentligheden, og som en investor vil-
le anse for væsentlige i forbindelse 
med en beslutning om, hvorvidt inves-
toren køber eller sælger værdipapirer i 
et selskab. Det kan være oplysninger, 
der påvirker værdipapirer i ABB eller i 
et andet selskab. 

Da insideroplysninger kan have en 
betydelig værdi for investorer, regule-
res sådan viden af lovgivningen, der 

har til formål at bevare den offentlige 
tillid til værdipapirmarkeder i mange 
lande og disse markeders integritet. 
ABB har desuden indgået aftaler om 
videregivelse af oplysninger med de 
børser, hvor ABB. er noteret.

ABB har strenge rutiner og retnings-
linjer for formidling af sådan viden, 
der omfatter økonomiske data, planer 
for selskabets fremtid og ændringer 
vedrørende nøglemedarbejdere.  
Lovgivningen og aftalerne med 
børserne forhindrer enhver med 
insideroplysninger i at handle værdi-
papirer eller videregive sin viden. Hvis 
medarbejdere er usikre på, hvorvidt de 
besidder insideroplysninger, bør de 
kontakte deres overordnede eller en 
re-præsentant for juridisk afdeling 
med henblik på at diskutere 
situationen.

Handel med værdipapirer som fx ak-
tier og obligationer, mens man er i 
besiddelse af insideroplysninger, er 
både uetisk og ulovligt, og der skrides 
resolut ind over for det. Det er ikke 
tilladt at udveksle insideroplysninger 
med ABB-medarbejdere, medmindre 
de har brug for at kende til denne vid-
en og er opmærksomme på deres for-
pligtelser i forbindelse med håndte-
ring af sådan viden. Det er ulovligt at 
give et "tip" til eller udveksle viden 
med andre, herunder kolleger, familie-
medlemmer eller venner, der kunne 
tænkes at træffe en beslutning om in-
vestering på basis af insideroplys-
ninger.

Vi overholder hvidvaskningsbestem-
melse
ABB’s forpligtelse i forhold til loyal
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handlemåde, ærlighed og åbenhed om-
fatter fuld overholdelse af alle love på 
globalt plan om hvidvaskning af penge. 
Hvidvask finder generelt sted, når midler 
fra ulovlige kilder bringes ind i lovlige 
finansielle kanaler med henblik på at 
skjule midlerne eller få midlerne til at 
fremstå som lovlige.

Medarbejdere skal beskytte ABB's integri-
tet og omdømme ved at hjælpe med at af-
sløre mulige hvidvaskningsaktiviteter. De 
bør lære at holde udkig efter advarselssig-
naler, som kan omfatte kunder, der er til-
bageholdende med at opgive fuldstændige 
oplysninger eller ønsker at betale kontant.

Vi fører nøjagtigt og fuldstændigt regnskab
Investorer, kreditorer og andre har en legi-
tim interesse i ABB's regnskaber. Regnskab-
ernes integritet afhænger af, hvor nøjagtige, 
fuldstændige og tidsmæssigt korrekte pos-
teringerne er. Alle ABB's forretningsmæssige 
transaktioner skal derfor i fuldt omfang og 
på rette vis bogføres i overensstemmelse 
med ABB's regnskabsprincipper og andre 
relevante krav. Fejlagtig eller svigagtig doku-
mentation eller rapportering er ulovlig.

Vi opretholder vores integritet, når vi 
håndterer selskabets værdier
Vi respekterer selskabets formuegoder og 
søger ikke at drage personlige fordele eller 
personlig gevinst gennem brug af ABB's 
ejendom, oplysninger eller stilling.

ANSVARLIGHED
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—
Ansvarlighed
Vi udviser ansvarlighed, når vi 
omhyggeligt vælger forret-
ningspartnere  

Måden, som ABB driver virksomhed på, er afgørende for 
selskabets omdømme og succes, og forretningspartnere bør 
anses som allierede. Dette afsnit indeholder retningslinjer for 
passende adfærd over for bl.a. leverandører, agenter og 
konsulenter. De normer, der gælder for et joint venture, skal 
være forenelige med ABB's normer, 

Vi er fair i vores relationer til leveran-
dører
ABB forventer loyal konkurrence på 
sine markeder og lægger samme norm 
til grund, når selskabet handler med 
underleverandører. Hvis du vælger og/
eller handler med leverandører, må du 
ikke agere i nogen persons eller 
virksomheds favør eller udvise 
præference over for nogen person 
eller virksomhed på noget som helst 
andet grundlag, end hvad der er i 
ABB's bedste interesse. Du må ikke 
lade personlige eller familiemæssige 
interesser influere på dine 
forretningstransaktioner.

Ligeledes skal alle indkøb af varer og 
tjenesteydelser på vegne ABB fore-

tages i overensstemmelse med 
selskabets politikker.

Vi samarbejder med agenter og 
konsulenter 
Provisionsbetalinger eller honorarer til 
agenter og konsulenter skal være 
rimelige set i forhold til de leverede 
ydelser. Medarbejdere må ikke aftale 
eller betale provision eller honorar, der 
kan anses for upassende betaling.

Aftaler med konsulenter, mæglere, 
sponsorer, agenter eller andre 
mellemmænd må ikke anvendes til at 
kanalisere betalinger til en person 
eller personer, herunder offentligt 
ansatte eller kunders medarbejdere.
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Vi opbygger relationer til underleve-
randører, der agerer på samme måde 
som os
Vi er afhængige af, at underleveran-
dører hjælper os med at udføre pro-
jekter, og vi værdsætter det bidrag, 
de yder i forbindelse med ABB's kun-
derelationer og selskabets omdøm-
me. For at beskytte og styrke ABB's 
omdømme vælger vi underleveran-
dører, der agerer på en måde, der er i 
overensstemmelse med denne Ad-
færdskodeks.

Vi arbejder sammen med ligesindede 
partnere i joint ventures og alliancer 
ABB’s styrke og succes afhænger også 
af opbygningen af langvarige relationer 
til partnere, der deler vores forpligtelser 
i forhold til etiske forretningsprincipper. 
Standarderne i ethvert joint venture bør 
være forenelige med ABB's normer.

Vi lader normer vedrørende åbenhed 
omfatte långivere og eksportkredit-
agenturer
ABB vil fremlægge alle relevante, væ-
sentlige forhold med henblik på at 
opnå finansiering fra eksportkredit-
agenturer eller andre statslige lån-
givere. Det er også selskabets politik 
at oplyse alle væsentlige forhold, der 
vil være af interesse for en potentiel 
långivers analyse. Attester udstedt af 
ABB som eksportkreditagentur-
leverandør eller -eksportør skal un-
derskrives i henhold til ABB's regler 
og normer om overholdelse af love 
og normer mv.
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—
Ansvarlighed
Vi udviser ansvarlighed, når vi 
overholder de højeste etiske 
normer i vores relationer til 
regeringer
ABB samarbejder med forskellige grupper af interessenter, 
herunder kunder, leverandører, aktionærer, medier, ikke-
statslige organisationer og lokale offentligt ansatte. Med-
arbejderes relationer til regeringer rundt om i verden er 
særlig vigtig. I dette afsnit fastlægges retningslinjer for 
samarbejde med offentligt ansatte og for, hvornår, hvis 
overhovedet, det er tilladt at yde politiske bidrag.

Vi samarbejder fuldt ud med offent-
ligt ansatte 
ABB driver virksomhed i ca. 100 lande 
og sætter pris på gode relationer til 
regeringer. Nationale og lokale rege-
ringsmyndigheder over hele verden 
har specifikke og forskelligartede love 
om indkøb for at beskytte offentlig-
hedens interesse. Lovene forbyder ge-
nerelt, at enkelte offentligt ansatte til-
bydes fordele, og indeholder ofte be-
grænsninger med hensyn til at ansæt-
te nuværende offentligt ansatte eller 
offentligt ansatte, der for nylig er fra-
trådt. Enhver adfærd, der kan anses 
for at udgøre upassende påvirkning af 
en objektiv beslutningsproces, er for-
budt. 

ABB-medarbejdere skal være sand-
færdige og omhyggelige i deres re-
lationer til regerings-/offentligt 
ansatte og skal overholde de højeste 
etiske normer, når de handler med 
regeringsrepræsentanter.

I forbindelse med handel med en re-
gering, er ABB-medarbejdere ansvar-
lige for at kende og overholde gæld-
ende love og regler, og de må ikke 
kontakte regerings-/offentligt an-
satte på vegne af selskabet, med-
mindre dette sker i medfør af deres 
job.
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Vi lader medarbejdere yde bidrag til 
offentlige anliggender i deres fritid      
Medarbejdere kan frit yde bidrag 
(uden godtgørelse fra selskabet) til en 
politisk kandidat eller et politisk parti 
ved at bruge deres fritid, penge eller 
andre resurser. 

ABB's midler, ejendom eller service-
ydelser må ikke noget sted i verden 
anvendes til støtte til en kandidat til en 
politisk post, til et politisk parti, en 
offentligt ansat eller et udvalg. Enhver 
undtagelse fra denne regel skal forud-
gående afstemmes med juridisk af-
deling.

ANSVARLIGHED
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—
Respekt
Vi viser respekt for hinanden, 
når vi hjælper hinanden med at 
opnå succes 

De mennesker, der arbejder for ABB, kommer fra mange for-
skellige lande, baggrunde og kulturer. Vi kan kun sætte pris på 
hvert enkelt individs bidrag, hvis vi overholder almindelige 
normer for høflighed og respekt i vores omgang med hinan-
den. ABB bliver også af udenforstående bedømt på grundlag 
af den måde, hvorpå de bliver behandlet i deres forretnings-
transaktioner med selskabet. Tydelig og regelmæssig kom-
munikation, mangfoldighed, lige ret for alle og opretholdelse 
af sundhed og sikkerhed er vigtigt for at skabe et arbejds-
klima, hvor alle føler sig velkomne og trygge.

Vi støtter regelmæssig og åben 
kommunikation
Regelmæssig kommunikation mel-
lem ledere og deres teams er særde-
les vigtig for forretningsmæssig suc-
ces. Sådan kommunikation, der sæd-
vanligvis finder sted i form af møder 
og briefinger, bør omfatte forret-
ningsstrategi, langsigtede mål og 
kortsigtede prioriteter.  Kommunika-
tion mellem medarbejdere og deres 
foresatte, der supplerende under-
støttes af ABB-koncernen i form af

nyhedsbreve, hjemmesider, uddannel-
se, præsentationer etc., bør omfatte 
en tydeliggørelse af, hvordan 
medarbejdere bidrager til ABB's 
forretningsmæssige mål.

Medarbejdere er berettigede til at få 
deres overordnedes vurdering af 
deres præstation; en sådan vurdering 
forventes at konstatere fremskridt 
og, hvor dette er relevant, at omfatte 
forslag til planer for yderligere 
udvikling.
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Vi værdsætter gensidig beskyttelse af 
personlige oplysninger
Det skal til enhver tid respekteres, at 
personlige oplysninger skal beskyttes - 
uanset om sådanne oplysninger stam-
mer fra medarbejdere, kunder, leveran-
dører eller sælgere. Medarbejdere skal 
indsamle, benytte, opbevare, håndtere 
og fremlægge individuelle personlige 
oplysninger i overensstemmelse med 
ABB's politikker vedrørende personlige 
oplysninger samt gældende lovgivning. 
Medarbejdere kan dog ikke påberåbe 
sig beskyttelse af personlige oplysning-
er for så vidt angår oplysninger, der 
udveksles via ABB's faciliteter, ud over 
hvad der følger af lokal lovgivning.

ABB er, under overholdelse af lokal 
lovgivning, bemyndiget til at overvåge 
brugen af e-mail og Internettet. Alle

meddelelser via e-mail og Internettet, 
der sker via ABB's faciliteter, behandles 
som ABB's forretningsoplysninger, og 
ABB har således adgang til og kan 
søge, overvåge og fremlægge sådanne 
oplysninger.

Vi værdsætter mangfoldighed
ABB anser mangfoldighed for at være 
et aktiv. Talrige forskellige virksom-
heder i lande verden over er i årenes 
løb blevet samlet under ABB's paraply, 
og ABB's kultur byder dem alle vel-
kommen uanset køn, nationalitet, 
alder eller fysiske evne eller andre 
aspekter af mangfoldighed. Medar-
bejdere skal udføre deres forretnings-
aktiviteter sammen med kolleger, 
kunder, interessenter og forretnings-
partnere med respekt for alle menne-
sker uanset forskelle eller ligheder.
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Vi fastsætter de højeste sundheds- 
og sikkerhedsstandarder
Det er vores pligt over for vores kolle-
ger, deres familier og deres lokalsam-
fund at sikre sundhed og sikkerhed for 
alle medarbejdere på arbejdspladsen. 
ABB's strenge sundheds- og sikker-
hedspolitikker og krav om indberet-
ning er tilvejebragt for at beskytte 
medarbejdernes liv og gode helbred.

ABB’s grundlæggende regler for med-
arbejdere er: arbejd sikkert og beskyt 
dig selv, dine kolleger, lokalsamfundet 
og miljøet. ABB's politikker, proce-
durer og programmer finder anvend-
else over hele verden for at fremme 
sikre og sunde arbejdsbetingelser, 
beskytte miljøet og støtte koncernens 
forpligtelse for så vidt angår overhold-
else af gældende love og regler. 

Du skal kende og overholde loven og 
de relevante selskabspolitikker, hvis 
du har ansvar inden for områder, der 
er underlagt sikkerhedsmæssig og/
eller miljømæssig lovgivning.

Det er også bydende nødvendigt om-
gående at indberette farlige situati-
oner og andre uacceptable helbreds-
mæssige, sikkerhedsmæssige eller 
miljømæssige forhold, således at ulyk-
ker på arbejdspladsen minimeres, og 
der kan tages skridt til afhjælpning af 
forholdene.

ABB ansætter og forfremmer medar-
bejdere på grundlag af deres færdig-
heder. Medarbejdere må ikke indlade 
sig på eller støtte diskrimination i 
forbindelse med ansættelse, kom-
pensation, adgang til uddannelse, 
forfremmelse, opsigelse eller fra-
træden på grundlag af køn, alder, 
etnisk eller national herkomst, kaste, 
religion, handikap, seksuel oriente-
ring, medlemskab af fagforening eller 
politisk tilhørsforhold.

Vi arbejder for at skabe et miljø fri 
for chikane
Medarbejdere vil ikke føle sig velkom-
ne og trygge hos ABB, hvis de, deres 
kolleger eller andre, der handler med 
ABB, bliver mødt med chikane. Chikane 
- uanset om den finder sted ansigt-til-
ansigt, på skrift, elektronisk eller 
mundtligt - tolereres ikke. 

Chikane kan antage mange former. 
Mennesker kan føle sig chikanerede 
af nedsættende bemærkninger, tru-
ende eller aggressive handlinger eller 
ord, af nedværdigende vittigheder, 
upassende fagter, uønsket fysisk eller 
verbal adfærd. Chikane kan også væ-
re formidling eller fremvisning af 
stødende materiale vedrørende en-
hver form for ovennævnte mangfol-
dighed, fx køn, religion, nationalitet, 
seksuel orientering eller fysiske 
evner.
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—
Respekt
Vi viser respekt, når vi aner-
kender vores sociale ansvar 

Hos ABB er vi stolte af, at vi er "hjemme" i de lokal-
samfund, hvor vi driver virksomhed. Overholdelse af 
lovgivningen er grundlæggende og understøtter vores 
bemyndigelse til at drive virksomhed.

I dette afsnit ser vi på, hvad ABB kan 
forvente af sine medarbejdere inden 
for områder, der spænder fra over-
holdelse af lovgivningen til beskyt-
telse af miljøet. Fremme af en bære-
dygtig tilgang til det at drive virk-
somhed, både for så vidt angår måd-
en vi driver virksomhed på og de 
teknologier, vi leverer, er nøglefak-
torer, når det drejer sig om forret-
ningsmæssigt samfundssind, om at 
være "hjemme" globalt. 

Vi respekterer loven
For at opretholde ABB's ry for integri-
tet kræves fuldstændig overholdelse 
af loven fra ABB's og alle medarbejder-
nes side. Medarbejderne forventes at 
kende den lovgivning, der finder an-
vendelse i deres arbejdsfunktioner, og 
ledelsen forventes at sørge for de nød-
vendige instrukser og den nødvendige 
rådgivning. 

ABB har eksempelvis forpligtet sig 
stærkt i forhold til normer om ikke-dis-
krimination og loyal adfærd, i forhold 
til beskyttelse af miljøet og i forhold til 
sundhed og sikkerhed for medarbej-
derne. 

ABB forventer, at medarbejderne over-
holder alle love til sikring af sundhed, 
sikkerhed og miljø og indhenter alle 
nødvendige tilladelser og driver virk-
somhed under streng overholdelse af 
alle relevante love.

Som følge af de komplekse lovgiv-
ningsmæssige rammer, inden for hvil-
ke ABB driver virksomhed, kan der 
opstå spørgsmål om overholdelse af 
lovbestemmelser. Der kan lejlighedsvis 
opstå uenighed om, hvorvidt ABB fuldt 
ud overholder lovgivningen, ligesom 
der kan opstå retstvister. ABB vil til 
enhver tid handle ansvarligt og rette 
sig efter de endelige afgørelser, der 
træffes af domstolene.
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Spørgsmål om overholdelse af krav fra 
statslige organer kan ligeledes opstå. 
Det er vigtigt, at ledelsen i ABB på et 
tidligt tidspunkt bliver informeret om 
sådanne forhold. 

Det er medarbejdernes ansvar straks 
at informere ledelsen, hvis der er en 
indikation af, at et sådant forhold 
eventuelt foreligger.

Vi fremmer bæredygtig udvikling
Alle ABB-medarbejdere bidrager til at 
nå selskabets mål om bæredygtighed 
gennem styrkelse af økonomisk frem-
skridt, miljøansvarlighed og social 
udvikling. Ét aspekt indebærer, at der 
tages passende skridt til at forbedre 
livskvaliteten i de samfund og de 
lande, hvor ABB har aktiviteter.

Bæredygtighed betyder, at ABB be-
handler alle interessenter på en socialt 
ansvarlig måde. Medarbejdere kan 
bidrage ved at fremme åben dialog 
med interessenter om ABB's økono-
miske, sociale og miljømæssige 
bidrag og indsats. For at kunne gøre 
dette, bør ABB's medarbejdere sætte 
sig ind i ABB's politik vedrørende 
bæredygtighed og i selskabets økono-
miske, miljømæssige og sociale krav.

Vi støtter miljømæssig 
ansvarlighed 
Det er alle ABB-medarbejderes ansvar 
at overholde loven og intentionerne i 
miljølovgivningen og -regler samt at 
respektere miljøet, uanset hvor de 
arbejder.

Vi er aktive medlemmer af vores 
lokalsamfund
Ligesom ABB på selskabsniveau til-
stræber at vise samfundssind ved at 
nå ud til det bredere, omgivende sam-
fund - gennem konkrekte projekter, 
bidrag til velgørenhed og praktisk 
støtte til værdige initiativer - op-
fordrer selskabet også de enkelte 
medarbejdere til at yde en aktiv 
borgerindsats.



21I N D B E R E T N I N G E R

—
Indberetning af 
overtrædelser

ABB er en decentraliseret koncern, og 
ABB-selskaber forventes at tage de-
res egne, uafhængige beslutninger 
om forskellige forretningsmæssige 
forhold. 

Normerne i denne Adfærdskodeks 
repræsenterer dog kernen i ABB's 
koncernkultur og -forpligtelser. Ens-
artet overholdelse på tværs af hele 
koncernen er af afgørende betyd-
ning, og hver enkelt medarbejder er 
ansvarlig for opretholdelse af disse 
principper.

Alle medarbejdere skal indberette 
formodede eller observerede over-
trædelser af lovgivningen, af denne 
Adfærdskodeks eller af selskabets 
politikker - eller hvis de bliver anmod-
et om at foretage sig noget, der kun-
ne udgøre en overtrædelse. Indberet-
ning kan ske til din nærmeste chef, 
chefen for juridisk afdeling, din lokale 
og den regionale integrity officer eller 
ABB's forretningsetiske hotline.

Medarbejdere kan anonymt indberette 
mulige overtrædelser ved at benytte 
den forretningsetiske hotline eller ved 
at sende en e-mail til chief integrity 
officer på ethics.contact@ch.abb.com 
ved at bruge en ekstern e-mailkonto, 
der ikke afslører deres navn (der er 
mange gratis ydelser af denne art, fx 
Yahoo, Gmail, Hotmail etc.). Medarbej-
dere skal være opmærksomme på, at 
det kan være vanskeligere at efter-
forske anonyme indberetninger. 

Diskretion opretholdes i videst mulige 
omfang. Gengældelse overfor en med-
arbejder, der i god tro indberetter sin 
bekymring til selskabet vedrørende 
ulovlig eller uetisk adfærd, vil ikke bli-
ve tolereret og vil blive genstand for 
en disciplinærsag. Det samme gælder 
for enhver form for bevidst misbrug 
af disse indberetningsmuligheder.
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Medarbejdere, der har spørgsmål ved-
rørende konkrete situationer, kan an-
vende en af ovenstående kontaktmu-
ligheder. Det vigtigste er at tage blad-
et fra munden og bringe forholdene 
frem i lyset, således at problemerne 
hurtigt kan løses, inden der opstår 
alvorlig skade. 

Det er ligeleldes et brud på denne Ad-
færdskodeks at undlade at indberet-
te en overtrædelse eller mistanke om 
overtrædelse, som en medarbejder 
har kendskab til, ligesom det er en 
overtrædelse at nægte at samarbej-
de i forbindelse med undersøgelse af 
en mistanke om overtrædelse.

Sanktioner for overtrædelse
Enhver medarbejder er ansvarlig for 
at sikre, at hans eller hendes adfærd 
og adfærden hos enhver, der refere-
rer til ham eller hende, fuldt ud over-
holder gældende lovgivning, denne 
Adfærdskodeks og selskabets poli-
tikker. Såvel egen som underord-
nedes overholdelse af compliance og 
integritet vil indgå som et element i 
de periodiske præstationsvurde-
ringer. 
ABB anvender "nul-tolerance" og vil 
indlede en disciplinærsag, der stræk-
ker sig så vidt som til opsigelse af 
ansættelsesforholdet,  mod medar-
bejdere, der overtræder loven, denne 
Adfærdskodeks eller selskabets 
politikker.
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—
Kontakt os

ABB A/S
Meterbuen 33
2740 Skovlunde, Danmark           
Tlf.: +45 4450 4450
E-mail: abb.dk@dk.abb.com
www.abb.dk

new.abb.com/dk/om-abb/kort-
om-os
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