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Om NAVEX Global 

 

Vad är NAVEX Global?  

EthicsPoint är ett omfattande och konfidentiellt rapporteringsverktyg för att hjälpa ledning 
och anställda att tillsammans bekämpa bedrägeri, missbruk och andra oegentligheter på 
arbetsplatsen, samtidigt som en positiv arbetsmiljö främjas. 

 

Varför behöver vi ett system som NAVEX Global?  

 Våra anställda är vår absolut viktigaste tillgång. Genom att skapa öppna 
kommunikationskanaler kan vi främja en positiv arbetsmiljö och maximera 
produktiviteten.  

 Börsnoterade företag måste enligt lag i vissa länder, ha ett anonymt 
rapporteringsverktyg för att hantera eventuella tveksamheter kring redovisning och 
revision. 

 Ett effektivt rapporteringsverktyg förstärker våra övriga insatser för att främja en 
integritetskultur och etiskt beslutsfattande.  

 

 



Rapportering – Allmänt 

Kan jag rapportera via antingen Internet eller telefon? 

Ja. Med denna Ethics Line har du möjlighet att lämna in en rapport antingen per telefon 
eller via Internet genom att klicka på länken ssab.ethicspoint.com 

 

Vilken typ av situation bör jag rapportera? 

Ethics Line är designat för anställda att rapportera eventuella överträdelser av vår 
Uppförandekod eller någon annan angelägenhet som du kan tänkas ha. 

 

Om jag ser en överträdelse, ska jag inte bara rapportera den till min närmaste chef, säkerhets- 
eller personalavdelningen och låta dem hantera det hela? 

När du observerar ett beteende som du tror är en överträdelse av vår Uppförandekod 
förväntar vi oss att du rapporterar detta. I första hand bör du framföra eventuella 
angelägenheter till din närmsta chef, eller annan medlem av ledningen. Vi förstår att det 
kan finnas situationer när det inte känns bra att rapportera en överträdelse på detta vis. 
Det är för sådana situationer som vi har gjort Ethics Line tillgängligt för dig som ett 
alternativt rapporteringsverktyg. Vi ser hellre att du rapporterar anonymt (där det är 
tillåtet enligt gällande lokal lagstiftning) än att du behåller informationen för dig själv. 

 

Varför bör jag rapportera vad jag vet?  

Vi har alla rätt att arbeta i en positiv arbetsmiljö. Med denna rätt kommer ett ansvar att 
handla på ett etiskt sätt och att informera lämplig personal om man vet att någon inte 
beter sig på ett lämpligt sätt. Genom att arbeta tillsammans kan vi se till att vår 
arbetsmiljö förblir sund och produktiv.  Dålig förvaltning kan hota vårt företags framtida 
existens. 

 

Vill ledningen verkligen att jag rapporterar? 

Ja, det vill de absolut. Vi behöver faktiskt dina rapporter. Du vet vad som pågår inom 
vårt företag – både det som är bra och det som kan förbättras. Du kan ha information om 
en aktivitet som vi bör titta närmare på. Din rapportering av en överträdelse kan 
begränsa dess negativa effekter för SSAB och våra anställda.  Dessutom kan din 
återkoppling hjälpa till att identifiera frågor som kan förbättra vår kultur och prestation.  

 

Vart tar rapporterna vägen? Vem kan läsa dem? 

Rapporter går direkt till NAVEX Globals säkra server för att förhindra brott mot 
säkerhetsbestämmelserna. NAVEX Global gör endast dessa rapporter tillgängliga till 
behörig personal inom företaget som ansvarar för att utvärdera rapporten, baserat på 
typen av överträdelse och var den har ägt rum. Behörig personal har utbildats och 
bevarar rapporterna konfidentiellt.   

 

http://www.ssab.ethicspoint.com/


Är det här systemet inte bara ett exempel på att någon övervakar mig? 

Ethics Line är först och främst inriktat på att återspegla vår övergripande filosofi på ett 
positivt sätt och göra det möjligt för oss att säkerställa en trygg, säker och etisk 
arbetsplats. Vi uppmuntrar dig att söka vägledning vid etiska dilemman, ge positiva 
förslag eller rapportera ett problem. Effektiv kommunikation är mycket viktigt på dagens 
arbetsplatser och Ethics Line är ett bra verktyg för att förbättra den kommunikationen. 

Vi har noga valt det bästa rapporteringsverktyget för att följa tillämpliga lagar och regler 
samtidigt som vi bibehåller en positiv rapporteringsmiljö. 

 

Säkerhet och sekretess vid rapportering 

 

Så vitt jag förstår så genererar varje rapport som jag skickar från min dator en serverlogg som 
visar varje webbsida som min dator ansluter sig till; så kommer inte loggen att visa att rapporten 
kommer från min dator? 

NAVEX Global genererar eller upprätthåller inte några interna anslutningsloggar med IP-
adresser, så det finns ingen information som länkar din dator till NAVEX Global. NAVEX 
Global har genom avtal förbundit sig att inte efterforska identiteten på anmälaren av en 
rapport. 

Om du inte känner dig bekväm med att göra en anmälan från din jobbdator kan du 
använda en dator utanför arbetet (till exempel på ett Internetcafé, hemma hos en vän 
osv.) för att ansluta till NAVEX Globals säkra webbplats. Många människor väljer det 
alternativet och NAVEX Globals data visar att färre än 12 % av alla rapporter skapas 
under arbetstid. 

 

Kan jag skicka in en rapport hemifrån och fortfarande vara anonym? 

En rapport som fylls i hemma, på en grannes dator eller vilken Internetportal som helst, 
kommer att förbli säker och du behåller möjligheten att vara anonym, när så tillåts av 
lokal lagstiftning. En Internetportal identifierar aldrig en besökare genom skärmnamn och 
NAVEX Globals system raderar Internetadresser så att anonymiteten bevaras. 
Dessutom har NAVEX Global genom avtal förbundit sig att inte efterforska rapportörens 
identitet.   

 

Jag oroar mig för att informationen som jag lämnar till NAVEX Global förr eller senare kommer 
att avslöja min identitet. Hur kan jag vara säker på att detta inte sker?  

NAVEX Globals system har utformats för att skydda din anonymitet. Dessutom har 
NAVEX Global genom avtal förbundit sig att inte efterforska rapportörens identitet. För 
att ytterligare säkerställa din anonymitet måste du – som anmälare – vara försiktig så att 
du inte av misstag avslöjar något som kan röja din anonymitet i din anmälan.. Till 
exempel, ”Från min arbetsplats bredvid Jan Smith…” eller ”Under mina 33 år … ” 

 

Är den avgiftsfria telefonlinjen också konfidentiell och anonym?  



Ja – så länge som anonym rapportering är tillåten enligt gällande lokal lagstiftning. Du 
kommer att bli ombedd att lämna samma information som du skulle ha lämnat i din 
rapport via internet och en intervjuare kommer att skriva in dina svar på NAVEX Globals 
webbplats. Samma säkerhets- och sekretessrutiner tillämpas vid anmälan via telefon 
som vid inlämnande av internetbaserade rapporter. 

 

Men tänk om jag inte vill vara anonym i min rapport? 

Det finns en avdelning i rapporten där du kan identifiera dig själv om du så önskar. 

 

Tips och bästa praxis 

 

Jag vet att det finns vissa personer som uppträder på ett oetiskt sätt, men det berör inte mig. 
Varför skulle jag bry mig om att rapportera det?  

Vårt företag strävar efter att främja etiskt uppträdande.  Alla former av oetiskt 
uppförande, oavsett nivå, skadar i slutändan företaget och dess anställda, inkluderat dig 
själv. Så om du känner till att oegentligheter eller en etisk överträdelse har begåtts, ska 
du se det som en plikt mot dig själv och dina arbetskamrater att rapportera det. 

 

Jag är inte säker på om det jag sett eller hört är en överträdelse av företagets policyer eller 
inbegriper någon form av oetiskt uppförande, men det verkar inte helt rätt enligt min mening. 
Vad ska jag göra nu? 

Skicka in en rapport. NAVEX Global kan hjälpa dig att förbereda och skicka in din 
rapport så att den är lätt att förstå. Vi ser hellre att du rapporterar en situation som visar 
sig vara oförarglig än att låta eventuellt oetiskt uppförande förbli oupptäckt därför att du 
kände dig osäker. 

 

Vad händer om min chef eller andra chefer är inblandade i en överträdelse? Kommer de inte att 
få se rapporten och försöka att dölja innehållet i rapporten?  

Ethics Line-systemet och distribueringen av rapporter har designats så att de personer 
som namnges i en rapport inte meddelas eller får tillgång till rapporten. 

 

Tänk om jag kommer ihåg något viktigt om händelsen efter att jag har skickat in rapporten? 

När du rapporterar ett ärende antingen via Internet eller via telefon erhåller du en unik 
rapportnyckel och ombeds att välja ett lösenord. Med rapportnyckeln och ditt lösenord 
kan du, via Internet eller telefon, återgå till Ethics Line-systemet och öppna den 
ursprungliga rapporten. Vid detta tillfälle kan du ange ytterligare information. 

Vad händer om ni har frågor till mig angående min rapport? 

Ethics Lines funktioner gör det möjligt för företagets representanter att ställa frågor till 
dig, även om du rapporterar anonymt.  När du får din rapportnyckel kommer du att få en 



uppskattning om hur lång tid som vi förväntar oss det kommer att ta för rapporten att 
behandlas. När den tiden har passerat rekommenderar vi att du kontrollerar rapporten 
för att se om det finns några frågor.  Tack vare den här processen kommer situationer 
inte bara upp till ytan utan kan dessutom lösas även om situationen är komplex. 

 

 Är dessa uppföljningsrapporter lika säkra som den ursprungliga rapporten? 

All kommunikation i Ethics Line behandlas med samma stränga sekretess om den 
ursprungliga rapporten och samma anonymitetsprinciper tillämpas (där lokal lag så 
tillåter). 


