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Hej!

Som VD i vårt företag har jag aldrig varit så entusiastisk inför vår framtid som nu. För att skapa våra egen 
framgång – och våra kunders framgång – måste vi arbeta fram innovationer och nya kunskaper i en takt 
som vi aldrig har upplevt tidigare och vara villiga att förändra oss där det krävs.

Något som inte kommer att ändras är vårt långvariga engagemang för högsta möjliga standard inom 
affärsverksamhet och professionellt beteende. Våra kunder, partner och intressenter runt om i världen litar 
på oss och på de produkter och tjänster vi levererar eftersom vi alltid behåller våra starka värderingar.

Affärskodexen, eller COBC, illustrerar och förstärker våra värderingar och ska användas som ett verktyg 
som hjälper dig att fatta beslut och lösa problem som du kan stöta på i din roll. Den har utvecklats till en 
årsomspännande resurs och jag vill uppmuntra dig att ofta vända dig till den.

Om du har frågor om vad som är rätt att göra eller anser att COBC inte följs ber jag att du tar upp det – 
tala med din chef, kontakta Ethics@Cisco eller Cisco Legal. Du kan även dela med dig av dina synpunkter 
anonymt via formuläret hos Ethics Web eller den flerspråkiga telefontjänsten Cisco Ethics Line. Det är 
absolut nödvändigt att vi alla på Cisco följer högsta möjliga etiska standarder. Det är vi skyldiga våra 
kunder, partner, intressenter och varandra. Tack för att du är med i Cisco-familjen och för att du fortsätter 
bidrar till att bevara våra värderingar.

Hälsningar
 

Chuck Robbins
VD

Chuck Robbins, VD

mailto:Ethics%40Cisco.com?subject=
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/contacts.html
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Jag är etisk

Nyskapande idéer, teknik under utveckling, strategiska förvärv – vi arbetar i en bransch där 
tempot är högt och där det sker ständiga förändringar. Men det finns några saker som aldrig 
förändras, till exempel vår strävan efter att driva vår verksamhet ärligt, etiskt och med respekt 
för varandra. På Cisco omsätter vi våra värderingar i praktiken varje dag. Att göra det rätta är 
en del av vår natur.

Gör bra val.
Om du står inför ett etiskt dilemma har du en 
skyldighet att agera. Det kan verka enklare att 
inte säga något eller titta åt ett annat håll, men att 
inte göra någonting alls är i sig en handling som 
kan få allvarliga följder. Berätta om du ser eller 
misstänker att någon agerar på ett sätt som strider 
mot affärskodexen. I takt med att vi växer och 
förnyar oss, hjälper du oss att uppnå vårt mål och 
upprätthålla våra grundvärderingar.

Hur vet jag då om jag ska göra något i en svår situation?

Tips: Använd det etiska beslutsträdet för att 
vägleda dig när du ska fastställa det bästa 
åtgärdsförfarandet.

Om vi ska fortsätta att vara framgångsrika måste 
du kunna fatta beslut som stämmer överens med 
våra grundvärderingar. Oberoende av situationen 
måste du visa total ärlighet och integritet i allt du 
gör. Som anställd är du ansvarig för att följa alla 
tillämpliga lagar och förordningar i alla länder där 
vi bedriver affärsverksamhet, och för att känna till 
och följa vår affärskodex och andra av företagets 
riktlinjer. Överträdelser av COBC är föremål för 

disciplinåtgärder, som kan inkludera uppsägning 
av den anställda. Din strävan att göra vad som är 
rätt kommer att stärka vårt team och vårt anseende 
som ett globalt ledande företag.
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”Fråga dig själv” – det etiska beslutsträdet
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Hur hjälper affärskodexen mig?

Vår affärskodex hjälper dig att navigera.
Du kan använda affärskodexen för att avgöra 
vad som är lämpligt, och vad som inte är det, när 
det gäller att agera etiskt på arbetsplatsen.

Affärskodexen verkar för:
•	 Ärligt och etiskt uppförande i alla relationer
•	 Fullständig, rättvis, korrekt, tidsenlig och 

begriplig presentation av offentliga rapporter 
och dokument

•	 Skydd av all konfidentiell information och skyddad 
information

•	 Efterlevnad av tillämpliga lagar, direktiv, regler och 
föreskrifter

•	Omedelbar intern rapportering av överträdelser av 
denna kodex

•	 Att alla Cisco-anställda tar ansvar för att kodexen 
följs

”Vardagsetik” transkription

Jag har lärt mig affärskodexen

Vi på Cisco tror att långvariga, förtroendefulla affärsrelationer byggs upp med hjälp av 
ärlighet, öppenhet och rättvisa. Ibland uppstår situationer där det inte alltid går att veta vad 
som är rätt beslut.

Affärskodexen gäller för alla på Cisco.
Affärskodexen gäller för alla anställda på Cisco, 
dotterbolag och styrelseledamöter. Vi strävar också 
efter att göra affärer med leverantörer, kunder och 
återförsäljare som håller en liknande etisk standard. 
Affärskodexen övervakas och uppdateras av vår 
etiska avdelning.

Ingen har befogenhet att involvera dig i 
handlingar som strider mot affärskodexen 
och alla försök att göra det är oacceptabla.
Du har också ett ansvar att vara uppmärksam 
på eventuella överträdelser mot affärskodexen och 
att anmäla dem, oavsett om de begås inom Cisco 
eller sker i externa relationer med våra kunder eller 
andra personer, verksamheter eller statliga organ. 
Avsnittet ”Jag berättar om mina misstankar” 
innehåller information om hur man anmäler 
misstänkta överträdelser mot affärskodexen.

Affärskodexen är omfattande ... men inte 
uttömmande.
Vi litar på ditt goda omdöme när det gäller att fatta 
rätt beslut i en situation och att du ber om hjälp när 
du har frågor eller problem som inte behandlas i 
COBC.

http://www.cisco.com/web/about/citizenship/ethics/docs/Everyday_Ethics_COBC_video_transcript.pdf
http://www.cisco.com/c/dam/assets/about/ethics/cobc/ebook/2014/img/i-code/COBC_RE-EDIT_13-08-12_1280.mp4
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Vad ska jag göra om jag har problem med ett 
avsnitt av affärskodexen eller har reservationer 
mot att fylla i den årliga bekräftelsen av Ciscos 
affärskodex?
Du ska diskutera eventuella problem med din chef, 
personalavdelningen eller Ethics@Cisco. Oavsett 
status för bekräftelsen av affärskodexen är du 
alltid skyldig att följa principerna i den. Att slutföra 
bekräftelsen av affärskodexen är ett grundläggande 
krav för personalen på Cisco.

Cisco övervakar kontinuerligt lagar och regler 
jorden runt. 
Vi bevakar ständigt lagar och bestämmelser som 
gäller för vår internationella verksamhet, men vi 
litar återigen på att våra anställda följer lagens anda 
och gör vad som är etiskt rätt även när lagen inte 
är tydlig. I vissa fall kan den lokala lagstiftningen 
i ett land innehålla regler som skiljer sig från vår 
affärskodex. Om lokal lagstiftning strider mot 
affärskodexen måste vi följa lagen. Om lokal 
affärspraxis strider mot affärskodexen följer vi vår 
affärskodex. Om du inte är säker, be om hjälp.

Dispens från bestämmelser i affärskodexen måste 
anmälas till och godkännas av etikavdelningen 

(Ethics Office). Förmåner som utdelas till chefer 
och medlemmar av Ciscos styrelse måste 
också godkännas av styrelsen och kommer att 
presenteras offentligt på lämpligt sätt, tillsammans 
med skälen till utdelningen av förmånerna.

Vi kräver att affärskodexen och andra 
tilläggsbestämmelser och riktlinjer bekräftas 
årligen.
VD Chuck Robbins och styrelsen kräver att 
alla anställda ska granska, förstå, arbeta enligt 
och följa affärskodexen. Vi kommer att skicka 
meddelanden och påminnelser till dig med e-post 
för att uppmana dig att bekräfta att du tagit del av 
affärskodexen. Anställda med vissa positioner och 

ansvarsområden kan också komma att behöva 
genomföra ytterligare prov och utbildningar.

Som delaktiga i on-boardingprocessen, krävs 
av nyanställda att de genomför certifieringen 
för affärskodexen och alla andra relevanta 
kompletterande kodexer och obligatoriska 
utbildningar när de börjar på Cisco. Efter detta 
kommer nyanställda förutsättas delta i den årliga 
affärskodexcertifieringen.

 Varför måste personalen på Cisco bekräfta 
affärskodexen varje år?
COBC uppdateras regelbundet baserat på den 
dynamiska affärsmiljön, lagförändringar och 
personalens feedback. Du måste genomföra 
bekräftelsen varje år för att säkerställa att du känner 
till den senaste versionen av affärskodexen.

Har du fler frågor, kontakta etikavdelningen för att 
få hjälp.

•	 Avdelningen för offentlig försäljning (Federal 
Sales Resources)

•	 Onlinekursen Globala anti-korruptionslagar 
(Global Anti-Corruption E-Learning)

•	 Anti-korruptionsbildning och 
mutningsförebyggande arbete

Verktyg/resurserVad händer om...

mailto:ethics@cisco.com
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
http://cs.co/cobc8
http://cs.co/cobc8
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/gac/training.html
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/gac/training.html
https://cisco.jiveon.com/groups/gce-anti-corruption-and-bribery/pages/home
https://cisco.jiveon.com/groups/gce-anti-corruption-and-bribery/pages/home
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som har frågor de vill diskutera eller som vill 
anmäla eventuella överträdelser mot affärskodexen. 
Etikavdelningen handlägger alla frågor snabbt och 
konfidentiellt, så långt som lagen tillåter.

Oavsett hur du väljer att berätta om dina 
misstankar hanteras det skyndsamt. 
Cisco gör allt man kan för att ta sig an varje 
överträdelse av affärskodexen på ett sätt som 
passar typen av överträdelse. Beroende på typen 
av fråga kommer rätt organisation att ta hand 
om ärendet. Detta kan vara etikavdelningen, 
juridikavdelningen, personalavdelningen eller en 
annan organisation. Ciscos anställda är skyldiga 
att samarbeta i utredningar och lämna ärliga och 
sanningsenliga svar. Om du inte gör det kan det 
leda till disciplinära åtgärder, vilket även kan omfatta 
uppsägning.

Börja med att prata med din chef, 
personalansvariga eller din kontakt på Ciscos 
juridikavdelning. Deras uppgift är att lyssna 
och hjälpa. Cisco accepterar inga repressalier 
mot en anställd vid misstanke eller rapport om 
dåligt uppförande, som har gjorts på ett ärligt 
och uppriktigt sätt. Repressalier mot en anställd 
vid misstanke eller rapport om en överträdelse 
av affärskodexen är i sig själv ett brott mot 
affärskodexen.

Om du inte känner dig bekväm med att tala 
med din chef eller HR eller juristavdelningen, 
eller du inte känner att resultatet motsvarar det 
du har förväntat dig, ska du kontakta Ethics@
Cisco. Etikavdelningen ansvarar för att hantera 
affärskodexen och kan anlitas av alla anställda, 
kunder, partners, aktieägare och andra intressenter 

Vilket är bästa sättet att ställa frågor eller rapportera om misstankar?
Cisco erbjuder flera konfidentiella sätt att 
skaffa hjälp när det gäller en fråga eller 
misstanke.

”Lita på magkänslan” transkription

Jag berättar om mina misstankar

Jag förstår att det är mitt ansvar, som anställd vid Cisco, att göra rätt och dela 
med mig av mina misstankar om jag upptäcker eller misstänker någonting som 
kan skada bolaget. Som anställd har du skyldighet att direkt säga till om det 
finns något som du tror kan vara en överträdelse. Vi vill också att du talar om 
för oss om du är med om något ”som bara inte känns rätt”.

mailto:ethics%40cisco.com?subject=
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
http://cs.co/cobc9
mailto:Ethics%40Cisco.com?subject=
mailto:Ethics%40Cisco.com?subject=
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
http://www.cisco.com/web/about/citizenship/ethics/docs/Trust_Your_Gut_COBC_video_transcript.pdf
http://www.cisco.com/c/dam/assets/about/ethics/cobc/ebook/2014/img/i-concerns/CiscoEthicsMashup_1213-00-001_postFINAL.ogv
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NOT REQUIRED FOR THIS LANGUAGE

Den flerspråkiga etikjouren CISCO Ethics Line är 
tillgänglig dygnet runt, alla dagar i veckan, med 
nationellt baserade, avgiftsfria telefonnummer. 
Etikjouren (Ethics Line) är konfidentiell och sköts av 
ett ledande externt företag som specialiserat sig på 
rapportering. Du kan vara anonym* när du kontaktar 
etikjouren. Utredningen av den påstådda händelsen 
kan dock försvåras om utredaren inte har möjlighet 
att kontakta dig för mer information. 
*Obs! I en del länder är det inte tillåtet att anmäla 
sådana misstankar anonymt.

Fråga eller rapportera
Du kan kontakta Ethics@Cisco konfidentiellt via:

E-POST

•	 Etikavdelningen: Ethics@Cisco.com 
•	 Granskningskommitté för styrelsen: 

auditcommittee@external.cisco.com

ONLINE

•	 Internt anonymt eller identifierbart 
webbformulär

•	 CLIP: Ett säkert, internt 
onlinerapporteringsverktyg

VANLIG POST

Frågor och misstankar om redovisning, interna 
redovisningskontroller eller revision (eller andra 
liknande frågor), kan anmälas konfidentiellt till 
revisionsgruppen för ledningsgruppen på följande 
postbox (PMB): 
Cisco Systems, Audit Committee
105 Serra Way, PMB #112, Milpitas, CA 95035

Vad händer om...

Vad händer om jag har rapportera en fråga, 
men inte hört något mer om den?
Alla ämnen behandlas snabbt, men det kanske 
inte går att presentera resultaten på grund av 
krav på sekretess. Om misstanken rapporterades 
anonymt med etikwebbformuläret, Ethics Web 
Form, har inte etikavdelningen (Ethics Office) 
kontaktinformationen som krävs för att göra 
uppföljningen med dig. Samtal till den flerspråkiga 
etikjouren Cisco Ethics Line (hanteras av tredje 
part) tilldelas ett ärendenummer, så du kan förbli 
anonym för Cisco, men fortfarande har möjlighet att 
få uppföljningar på din fråga. Du kan även kontakta 
Ciscos chefsjurist för att få en konfidentiell rapport 
om efterlevnad av affärskodexen.

Hur får jag kontakt med min 
personalavdelningsrepresentant eller 
medarbetarrepresentant?
Ring GBS Employee Experience för att få hjälp.

Vad händer om jag tillfrågas att delta i en intern 
undersökning? Måste jag delta?
Ja. Som Cisco-anställd måste du delta i interna 
undersökningar. Om du inte gör det kan det leda till 
disciplinära åtgärder, vilket även kan omfatta 
uppsägning.

Vad händer om min chef ber mig att göra något 
som är farligt eller möjligen olagligt … och jag 
är rädd för repressalier om jag säger något?
I en sådan situation ska du kontakta HR, 
Ciscos etikavdelning (Ethics Office) eller 
juridikavdelningen. Repressalier från din chef eller 
andra när det gäller en rapport som har angetts i 
god tro tolereras inte.

Har du fler frågor, kontakta etikavdelningen för att 
få hjälp.

http://cs.co/cobc12
mailto:Ethics%40Cisco.com?subject=
mailto:ethics%40cisco.com
mailto:auditcommittee@external.cisco.com
http://wwwin-tools.cisco.com/lglrep/tcadm/ethics.jsp
https://wwwin-tools.cisco.com/services/clip/main#eyJzY3JlZW4iOiJob21lIiwiaG9tZSI6e319
http://wwwin-tools.cisco.com/lglrep/tcadm/ethics.jsp
http://wwwin-tools.cisco.com/lglrep/tcadm/ethics.jsp
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
http://cs.co/cobc12
http://wwwin-gbsee-ees.cisco.com/
http://wwwin-gbsee-ees.cisco.com/phone
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/contacts.html
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
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Vi har en välkomnande, positiv, kreativ och givande plats att arbeta på – en 
miljö som uppmuntrar nytänkande och prestation som individ eller team. De 
anställda erbjuds möjligheter att växa personligen och professionellt. Jag 
behandlas med respekt och värdighet. I gengäld accepterar jag mitt ansvar 
att agera på ett ansvarsfullt sätt, att vara en i laget, alltid göra mitt bästa och 
behandla andra med respekt och värdighet. Genom att värdesätta andra 
förstärks vårt samarbete och vår produktivitet.

Hur kan de anställda hos Cisco lyckas bättre än andra?

Jag respekterar andra

Du ska kunna göra ditt jobb utan att behöva 
vara rädd eller utsättas för trakasserier.
Cisco förbjuder beteende som skiljer ut en anställd 
eller personalgrupp på ett negativt sätt, på grund 
av deras kön, ras, färg, nationellt ursprung, förfäder, 
medborgarskap, religion, ålder, fysiska eller 
psykiska handikapp, hälsotillstånd, sexuell läggning, 
könsidentitet, veteranstatus eller civilstånd. 
Trakasserier kan ta sig många uttryck. Alla typer 
av trakasserier strider mot Ciscos filosofi och 
principer.

Repressalier tolereras inte och kan leda till 
disciplinära åtgärder. Se ”Jag berättar om mina 
misstankar.”

Vi diskriminerar inte.
Vi är stolta över vår globala arbetsstyrka. När 
vi rekryterar, anställer, utvecklar och befordrar 
anställda – dvs. i alla anställningsprocesser 
tas besluten utan hänsyn till kön, ras, hudfärg, 
nationalitet, ursprung, medborgarskap, 
religion, ålder, fysiska eller psykiska handikapp, 
hälsotillstånd, sexuell läggning, könsidentitet eller 
civilstånd. Vi engagerar oss djupt i att upprätthålla 
vår positiva företagskultur och se till att alla 
behandlas med respekt och värdighet, som en 
uppskattad medlem i Ciscos team.

Vår arbetsplats är anpassad för personer med 
handikapp.
Handikapp kan vara synliga eller osynliga. Precis 
som med individuella möjligheter och perspektiv 
som inte heller syns direkt. Vi välkomnar den talang 
och den innovation personer med handikapp har 
och vi vill ta bort de hinder som finns för våra 
anställda, kunder, partners och leverantörer.

Connected Disabilities Awareness Network, en 
global resursorganisation för anställda hos Cisco, 
är ett starkt supportnätverk för individer med 
handikapp vilket spelar en viktig rådgivande roll för 
vår verksamhet. 

https://cisco.jiveon.com/groups/cdan
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Vi har en strikt policy mot droger och alkohol.
Anställda tillåts inte att använda, inneha, 
sälja, överföra, tillverka, distribuera eller vara 
påverkade av illegala droger medan de befinner sig 
på egendom som ägs eller hyrs av Cisco, under 
arbetstid, på affärsresa eller medan de använder 
företagets egendom. Dessutom får ingen anställd 
inställa sig till arbetet, gå i tjänst eller vara kvar 
i tjänst under påverkan av alkohol eller olagliga 
droger eller andra ämnen. Alkohol på tillställningar 
anordnade av företaget tillåts endast med skriftligt 
godkännande i enlighet med Ciscos policy för 
globala möten och evenemang. Överträdelser 
mot den här bestämmelsen leder till disciplinära 
åtgärder, vilket även kan omfatta uppsägning.

Min chef har gett en kommentar som har fått 
mig att känna mig obekväm. Är det trakasserier? 
Du har rätt att arbeta i en miljö där det inte 
förekommer skrämmande, hotfulla eller kränkande 
handlingar. Alla skrämmande eller kritiska 
kommentarer uppfyller dessa kriterier. Om du 
känner obehag ska du kontakta personalavdelningen, 
etikavdelningen eller juridikavdelningen för att få hjälp 
med att avgöra vad som ska göras härnäst (se även 
”Jag delar med mig av mina misstankar” i COBC).

Vad händer om jag får ett e-postmeddelande 
som innehåller fräcka skämt eller dåligt språk?
Skämt som kan betraktas som stötande får inte 
förekomma på Cisco, och ska inte skickas via 
företagsmejlen, oavsett vilka mottagare som avses. 
Du kan svara direkt till kollegan att du upplevde mejlet 

som kränkande. Du kan också ta kontakt med din chef, 
personalavdelningen eller etikavdelningen för att få hjälp.

Vad händer om jag får ett telefonsamtal från någon 
som begär information om en medarbetare?
Du ska aldrig lämna ut någon personlig information 
om dina kollegor till någon om du inte är säker på 
identiteten på den som frågar. Lämna till exempel 
inte ut anställdas telefonnummer, e-postadresser 
eller rapporteringsstrukturer från Ciscos kontaktlista 
för anställda (Cisco Employee Connection, CEC) till 
okända personer. Rekryterare från konkurrenterna 
ringer ofta till de anställda vid Cisco och låtsas att 
de ringer för Cisco HR eller dess ledning. Om du 
får ett samtal där sådan information begärs ska du 
be att få ringa tillbaka till personen så att du kan 
kontrollera att samtalet är korrekt.

Har du fler frågor, kontakta etikavdelningen för att 
få hjälp.

Ciscos tvistlösningsprocess (Issue Resolution 
Process)
Ciscos webbsida för begäran om tillstånd att 
använda alkohol (Alcohol Approval Request Site)
Ciscos säkerhetsinformation (Safety and Security 
Information)

Verktyg/resurserVad händer om...

Vi strävar efter att skapa en säker arbetsplats 
där alla känner sig väl till mods.
Anställda ska känna till och följa alla säkerhetsregler 
och anmäla förhållanden som inte är säkra eller 
olyckor som inträffar. Våld mot en annan person 
eller företagsegendom ska också anmälas 
omedelbart. Vi vill skapa en miljö där människor 
känner sig trygga och alltid behandlas med respekt 
och professionalism. Mer information finns på 
webbplatsen för säkerhet och motståndskraft i 
företaget.

Hot, eller våldsamt beteendehttp://wwwin.
cisco.com/FinAdm/treasury/ssbr/
Cisco respekterar rättigheter och intressen och 
skyddar därför alla insamlade, lagrade och använda 
personuppgifter om våra anställda. Det är viktigt att 
alla respekterar våra medarbetares rättigheter och 
hanterar anställdas personuppgifter i enlighet med 
Ciscos globala HR-relaterade dataskyddspolicy.

http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/gmcc/globalevents.html
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/gmcc/globalevents.html
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
http://wwwin-eng.cisco.com/HR/Policies/EE_Guide_US/Issue_Resolution_Process.doc
http://wwwin-eng.cisco.com/HR/Policies/EE_Guide_US/Issue_Resolution_Process.doc
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/gmcc/globalevents.html
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/gmcc/globalevents.html
http://cs.co/cobc17
http://cs.co/cobc17
http://cs.co/cobc17
http://cs.co/cobc17
http://wwwin-search.cisco.com/protected-cgi-bin/edcs/office2pdf/office2pdf.cgi?edcsid=2595267&format=pdf&cpull=1
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Cisco räknar med att jag agerar på ett ansvarsfullt sätt och litar till mitt goda 
omdöme när det gäller att bevara och skydda bolagets resurser såsom 
datorer, telefoner, Internet-åtkomst, kopieringsapparater och arbetstillbehör. 
Jag är engagerad i att använda våra resurser på ett smart och korrekt sätt.

Ha respekt och var affärsmässig när du 
använder sociala medier.
Cisco uppmuntrar de anställda att använda 
sociala medier för att utföra affärer samt för att 
främja samarbete och innovationer. Vi blockerar 
inte sociala nätverkssidor. Enligt våra riktlinjer för 
sociala media är det mycket viktigt att undvika 
att missbruka immateriell egendom eller avslöja 
konfidentiell eller skyddad information (se ”Jag 
är betrodd med konfidentiella och proprietära 
data”). Reglerna för korrekt beteende offline gäller 
även online. Om du är osäker kan du ställa en fråga 
på vårt diskussionsforum Global Social Media 
Community eller till internetpostings@cisco.com.

Företagstillgångarna erbjuds för 
företagsanvändning.
Bolagstillgångarna ska först och främst användas 
för verksamheten och för att uppnå våra strategiska 
mål. Vi måste alla arbeta mot felaktig hantering av 
dessa. Företagstillgångar inkluderar inte bara det 
fysiska området där vi arbetar, utan även andra, 
icke-fysiska resurser. Du kan inte förvänta dig 
att skyddas av sekretess när du använder 
företagets anläggningar eller resurser, eftersom 
dessa tillhör Cisco.Därmed kan material som sänds 
eller lagras bland företagets resurser behållas eller 
granskas.

Obs! När anställda använder sina tjänstetelefoner, 
tjänsteläsplattor osv. i arbetet måste alltid 
information från företaget som utväxlas eller lagras 
på sådana enheter skyddas (se ”Jag är betrodd 
med konfidentiella och proprietära data”).

Vad är tillåtet och vad är förbjudet? 

Jag använder resurser på ett ansvarsfullt sätt

https://cisco.jiveon.com/docs/DOC-30916
https://cisco.jiveon.com/docs/DOC-30916
https://cisco.jiveon.com/groups/global-social-media
https://cisco.jiveon.com/groups/global-social-media
mailto:internetpostings%40cisco.com?subject=
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Använda Ciscos tillgångar för syften som inte är 
företagsspecifika:

•	 Låna inte och avlägsna inte Ciscos resurser från 
företagsanläggningarna utan korrekt auktorisering.

•	 Använd dem aldrig för att stödja en personlig 
verksamhet eller konsulttjänster eller insamlingar 
utanför företaget. 

•	 Detta gäller även Cisco-resurser som tillhör Cisco 
men klassats som skräp, avfall eller lagts undan 
för återvinning.

•	 Ciscos varumärken får t.ex. inte användas på 
annat material än sådant från företaget, eller som 
en del i ett domännamn som inte är registrerat, 
används eller regleras av företaget.

Negativ påverkan
Du får aldrig använda bolagets resurser på ett sätt 
som leder till betydande extra kostnader, störningar i 
verksamheten eller något som är till nackdel för Cisco.

Olaglig eller stötande
Gå inte in på någon sida för att hämta eller överföra 
material som förbjudits enligt lag eller har sexuellt 
innehåll, och distribuera eller överför inte upp material 
som innehåller kränkande språk eller något annat som 
kan ge ett negativt intryck av Cisco eller nedsättande 
kommentarer om ras, kön, sexuell läggning, ålder eller 
religion.

Användning av Ciscos tillgångar för politiska 
syften

•	 Företagsbidrag – Inga tillgångar, inklusive 
arbetstid, användning av Ciscos lokaler eller 
utrustning, däribland arbetstid, användning av 
Ciscos lokaler eller utrustning eller direkta 
penningbetalningar, får ges till politiska 
kandidater vid val, politiska aktionskommittéer 
eller omröstningsåtgärder utan skriftligt 
godkännande från vice vd (senior vice 
president) för internationella myndighetsaffärer 
(Worldwide Government Affairs). 
Obs! När det gäller personliga politiska 
åtaganden, se avsnittet ”Jag följer lagen”

•	 Andra aktiviteter eller lobbying – Förutom när det 
gäller oavsiktlig användning, använda företagets 
resurser för att stödja politisk aktivitet eller 
lobbying om inte skriftligt samtycke inhämtas 
från VD för internationella myndighetsaffärer 
(Worldwide Government Affairs).

Olämplig användning av interna 
kommunikationskanaler

•	 E-post får inte användas för olagliga eller 
bedrägliga aktiviteter eller för att möjliggöra eller 
uppmuntra någon till kontraktsbrott. 

•	 De interna kommunikationskanalerna får inte 
användas för politiska aktiviteter utan skriftligt 
godkännande från vice vd för internationella 
myndighetsaffärer (Worldwide Government 
Affairs).

Förbjudet eller kräver auktorisering

Företagsanvändning
Medveten, laglig och professionell användning av 
e-post, datorer och andra kommunikationssystem för 
arbetet. Detta inkluderar att skydda Ciscos varumärke. 
På samma sätt får upphovsrättsskyddat material 
som tillhör Cisco, t.ex. dokumentation, grafik, bilder, 
videoklipp, ljudinspelningar och programvara, endast 
användas för företagsändamål i enlighet med Ciscos 
riktlinjer.

Begränsad privat användning
Vi tillåter, inom rimliga gränser, att man då och då 
använder bolagets tillgångar för personliga ändamål, så 
länge det inte äventyrar Ciscos intressen eller påverkar 
arbetsinsatsen (din eller dina kollegors) negativt. 
Obs! Mångfaldsriktlinjer för användning av företagets 
resurser för verksamhet som har att göra med 
anställdas egna övertygelser eller aktiviteter, se 
Policy för användning av Ciscos tillgångar för 
verksamhet som har att göra med anställdas 
egna övertygelser.

Politiska aktiviteter
Naturligtvis kan du privat delta i politiska aktiviteter, med 
dina egna pengar och på egen tid.

Lämplig användning av interna 
kommunikationskanaler
Ciscos internkommunikation (diskussionsforum, 
publiceringar i personalnätverk som drivs av Jive, 
utskick etc.) stöder samarbete och jämställda 
relationer. Kommunikationskanalerna ska användas 
i enlighet med Ciscos värderingar om förtroende, 
integritet, samhörighet och respekt for varandra.

Godkänd

http://wwwin-search.cisco.com/protected-cgi-bin/edcs/office2pdf/office2pdf.cgi?edcsid=3397972&cpull=1
http://wwwin-search.cisco.com/protected-cgi-bin/edcs/office2pdf/office2pdf.cgi?edcsid=3397972&cpull=1
http://wwwin-search.cisco.com/protected-cgi-bin/edcs/office2pdf/office2pdf.cgi?edcsid=3397972&cpull=1
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Vad händer om jag utför personliga 
aktiviteter på en Cisco-dator eller 
arbetstelefon? Är det OK?
I normala fall tillåter vi begränsad personlig 
användning av företagets resurser, så länge 
det inte leder till betydande ökade kostnader för 
Cisco eller stör ditt arbete.

Vad händer om jag har en sidoverksamhet som 
Cisco har fastställt inte är en intressekonflikt? 
Är det OK om mina kunder lämnar 
meddelanden på min röstbrevlåda på Cisco?
Företagsanvändningen av företagstillgångar 
är endast till för Ciscos verksamhet. Anställda 
tillåts inte använda företagstillgångar för 
att stödja ett andra jobb, eget företag eller 
konsultuppdrag.

Får jag använda Ciscos e-postlistor 
för att erbjuda användning av mitt 
prenumerationsbaserade konto för en 
betaltjänst till andra anställda?
Nej, du får inte erbjuda tillgång till ditt 
prenumerationskonto för andra via Ciscos 
e-postlistor. Detta kan bryta mot villkoren för 
prenumerationen och eventuellt skapa rättsliga 
följder.

Har du fler frågor, kontakta etikavdelningen för 
att få hjälp.

Vad händer om ...

Verktyg/resurser

•	Policy för generering av 
e-postdistributionslistor

mailto:ethics%40cisco.com?subject=
http://cs.co/cobc23
http://cs.co/cobc23
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Jag undviker intressekonflikter

Det är viktigt att göra det som är bäst för Cisco. Detta innebär att undvika 
situationer som skapar eller verkar skapa en konflikt mellan personliga 
förmåner och Ciscos intressen.

En intressekonflikt inträffar när de personliga 
aktiviteterna eller relationerna för en anställd stör 
det som räknas som mål när det gäller att göra 
vad som är bäst för företaget. Intressekonflikter, 
verkliga eller till synes förekommande, kan även 
minska aktievärdet och utsätta Cisco för juridisk 
och/eller ryktesansvar. Ciscos personal förväntas 
undvika sådana konflikter.

Vad är en intressekonflikt?

Intressekonflikter
Upplevd eller verklig

Externa affärsintressen
Familj och vänner
Externa styrelser

för röstkommunikation
Gåvor och förmåner

Företag
Intressen och 

plikter

Personliga
intressen eller 

lojaliteter

http://cs.co/cobc74
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1) Externa affärsintressen
•	 Externt betalda projekt eller extern personal (informationsverktyget) 
•	 Utveckla nya produkter, inklusive innovationer och skrivningar (informationsverktyget) 
•	 Extern försäljning eller service av utrustning från Cisco (ej godkänd)
•	 Ägande eller investeringar i ett företag som har anknytning till Cisco 

(investeringsinformation)

3) Externa styrelser
•	 Vinstdrivande, tekniska och statliga organisationer 

(styrelseinformationsverktyget)
•	 Fackföreningar och icke vinstdrivande organisationer (styrelseverktyget)

4) Kommunikationer
•	 Muntliga (tala med din chef)
•	 Godkännanden (riktlinjer)
•	 Personliga referenser för aktuella eller tidigare anställda vid Cisco (se policyn för 

sociala medier)

5) Gåvor och underhållning
Eftersom det finns många olika legitima affärssituationer där utgifter för gåvor och 
underhållning utbyts och där det finns relaterade lagar runt om i världen finns det 
policyer/verktyg för dessa fall.
Erbjudande: Delgivningsverktyget för gåvor, resor och underhållning

2) Familj och vänner
•	 Interagera med dem som Cisco-leverantörer, entreprenörer, konsulter, partner, 

kunder eller konkurrenter.
•	Anställ dem på Cisco

 Kontakta etikavdelningen vid dessa situationer . 

Beskrivningar och åtgärder för de första 
fyra kategorierna ovan anges i Ciscos 
intressekonfliktspolicy och investeringspolicy.

Detaljerad information om gåvor, underhållning 
och representation ges i policyn Ciscos policy 
för gåvor och underhållning. Se dessa policyer 
om din aktivitet, situation eller relation kan 
utgöra en risk för att skapa en intressekonflikt 
eller att det verkar som att en sådan 
förekommer.

Det går inte att lista varje potentiell 
intressekonfliktsituation. Om du är osäker, 
kontakta etikavdelningen eller corporate_
compliance@cisco.com med frågor om gåvor 
till kunder.

De fem vanligaste situationerna som kan leda till 
intressekonflikter är följande:

http://cs.co/cobc25
http://cs.co/cobc25
http://cs.co/cobc26
http://wwwin-tools.cisco.com/legal/eboard/servlet/EboardServlet
http://eboard.cloudapps.cisco.com/legal/eboard/servlet/EboardServlet
https://cisco.jiveon.com/docs/DOC-832948
https://cisco.jiveon.com/docs/DOC-30916
https://cisco.jiveon.com/docs/DOC-30916
http://wwwin-bprms.cisco.com/fines/gte/login/aphM7rARGV-z9ssM8NQ5Sg%5B%5B*/!STANDARD?
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
http://cs.co/cobc74
http://cs.co/cobc76
https://cisco.jiveon.com/docs/DOC-970679
https://cisco.jiveon.com/docs/DOC-970679
mailto:ethics@cisco.com
mailto:corporate_compliance%40cisco.com?subject=corporate_compliance%40cisco.com
mailto:corporate_compliance%40cisco.com?subject=corporate_compliance%40cisco.com
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Vad händer om jag utvecklar en produkt som 
jag tror att Cisco kan ha nytta av?Kan jag bli 
leverantör till Cisco?
Enligt Proprietary Information and Inventions 
Assignment Agreement för varje anställd hos Cisco 
har Cisco rätt till alla uppfinningar och innovationer 
som relaterar till Ciscos aktuella och prognostiserade 
forsknings- och utvecklingsintressen och 
personalen ska informera Cisco om alla sådana 
innovationer. Om situationen inbegriper att en 
produkt har utvecklats före anställningen hos Cisco, 
och situationen kan orsaka delad lojalitet eller att 
en intressekonflikt skulle kunna uppstå, köper 
Cisco i allmänhet inga produkter eller tjänster från 
sin personal, med ytterst få undantag. Innan du 
överväger en sådan uppgörelse bör du känna till i 
vilka situationer du behöver begära skriftligt tillstånd 
från både etikavdelningen (Ethics Office) och 
vice VD för Cisco för din organisation.

Vad händer om en av mina släktingar eller en 
nära vän arbetar för en av Ciscos kunder eller 
leverantörer? Behöver jag informera någon om 
denna relation?
Även om du inte arbetar direkt med din 
familjemedlem eller vän, ska alla situationer 
som kan tyda på en intressekonflikt avslöjas 
för Cisco. Om din släktings/väns arbete och 
ansvarsuppgifter och ditt eget arbete kan korsas 
måste du informera om den här relationen till din 
chef och etikavdelningen (Ethics Office).

Vad händer om en god väns dotter vill söka 
en tjänst i min rapportkedja? Kan jag skicka 
hennes CV direkt till den anställande chefen 
(som rapporterar direkt till mig)?
Vissa av våra bästa anställda har vi fått genom 
kontakter. Däremot vill vi eliminera problemen med 
intressekonflikter och därför ska du säga till din 
väns dotter att söka tjänsten genom att använda 
den vanliga ansökningsprocessen, eftersom 
du inte vill att den som tillsätter tjänsten ska 
känna sig pressad att anställa en viss person på 
andra grunder än att det är den personen som 
passar bäst för att arbeta på Cisco. Kontakta 
etikavdelningen eller GBS HR Support om du 
behöver mer information.

Vad händer om en lokal ideell organisation letar 
efter någon med kunskaper inom utveckling 
av informationssystem? Går det bra för mig att 
arbeta med frivilligarbete, eller vid sidan om för 
dem?
Det beror på vilken icke vinstdrivande organisation 
och vilken typ av informationssystem det handlar 
om. För att undvika en potentiell intressekonflikt ska 
du kontakta etikavdelningen (Ethics Office) för att 
få hjälp.

Har du fler frågor, kontakta etikavdelningen för att 
få hjälp.

•	 Mottagning:	verktyget för gåvor och 
representation

•	 Erbjudande:	Delgivningsverktyget för gåvor, 
resor och underhållning

•	 Avslöjande av intressekonflikter (extern 
personal, familjemedlem och rättigheter till 
uppfinningar, produkter och immateriell 
egendom)

•	 Information om deltagande i extern styrelse 
(ideella, tekniska eller offentliga organisationer/
myndighetsorganisationer)

•	 Juridiska kontakter
•	 Juridiska riktlinjer i korthet
•	 Interna webbformulär
•	 Ciscos program för 

anställningsrekommendationer (Employee 
Referral Program)

Verktyg/resurserVad händer om...

http://cs.co/cobc83
http://cs.co/cobc83
mailto:ethics@cisco.com
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
mailto:ethics@cisco.com
http://wwwin-gbsee-ees.cisco.com/phone
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
http://cs.co/cobc29
http://cs.co/cobc29
http://cs.co/cobc35
http://cs.co/cobc35
http://cs.co/cobc25
http://eboard.cloudapps.cisco.com/legal/eboard/servlet/EboardServlet
http://wwin.cisco.com/legal/contacts/index.shtml
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/legal-policies.html
http://wwwin-tools.cisco.com/lglrep/tcadm/ethics.jsp
http://cs.co/cobc30
http://cs.co/cobc30
http://cs.co/cobc30
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Jag förstår våra policyer för gåvor och underhållning

På Cisco stävar vi efter att bygga upp framgångsrika arbetsrelationer och 
goodwill med våra affärspartners, vilka är nödvändiga för att vi ska lyckas. 
Då och då kan jag överväga att erbjuda eller ta emot en gåva, förmåner eller 
representation från en affärspartner, men inser att jag måste vara försiktig för 
att inte skapa en situation som kan innebära en intressekonflikt, delad lojalitet 
eller ge sken av ett opassande försök att påverka affärsbeslut. ”Det är bara en månkaka…” transkription

”Gåvor och förmåner” står för allt av värde.Alla 
gåvor eller förmåner som ges inom ramen för 
någons anställning ska:

•	 Vara lämpliga och affärsrelaterade
•	 Vara öppna och transparenta
•	 Vara helt öppna och godkända i förväg 

via Delgivningsverktyget för gåvor, resor 
och underhållning om kostnaderna 
överskrider gränserna i GTE-policyn för 
utgifter för gåvor

•	 Inte medföra några förpliktelser eller 
förväntningar (uttalade eller underförstådda) 
oavsett värde

•	 Ha ett rimligt värde (efterlever Ciscos 
policyer) när det gäller gåvor, resor och 
underhållning (GTE), globala utgifter och 
reseomkostnader

•	 Uppfylla den mottagande organisationens 
riktlinjer eller regler

•	 Uppfylla gällande lagar och bestämmelser 
(för båda parter), Ciscos riktlinjer (inklusive 
vår affärskodex) globala utgiftspolicy och den 
globala resepolicyn för anställda

Eventuella undantag från gåvoerbjudandena 
där kostnaderna överskrider gränserna i 
GTE-policyn måste godkännas i förväg via 
delgivningsverktyget för gåvor, resor och 
underhållning där de här delgivningarna 
automatiskt hänvisas direkt till din närmsta chef, 
chefen för din organisation och vice vd (om 
kostnaden överskrider 5 000 USD) samt globala 
efterlevnadsavdelningar för godkännande.

Innan du ger eller tar emot någon gåva, resa, 
måltid, representation eller annan vara eller tjänst 
av värde, måste du läsa igenom våra principer för 
att ge och få gåvor och underhållning och, om så 
behövs, delge med hjälp av följande verktyg:

•	 Mottagning från kunder, leverantörer 
eller affärspartner: delgivningsverktyg för 
affärsgåvor och underhållning

•	 Erbjudanden till kunder, leverantörer eller 
affärspartner: delgivningsverktyget för gåvor, 
resor och underhållning

Därutöver får Ciscoanställda aldrig:
•	 Erbjuda, ta emo teller begära:

•	 Något som är illegalt, osmakligt, stötande 
eller som skulle skämma ut Cisco

•	 Kontanter eller likvida medel eller 
presentkort och kuponger

•	 Något som ingår I en överenskommelse 
att göra något I gengäld (quid pro quo)

•	 Använda egna pengar eller motsvarande 
för gåvor eller underhållning utöver 
dollargränsen för en kund, försäljare eller 
leverantör.

Vilka lämpliga sätt finns det att erbjuda gåvor:

http://www.cisco.com/web/about/citizenship/ethics/docs/Mooncake_COBC_video_transcript.pdf
http://wwwin-bprms.cisco.com/fines/gte/login
http://wwwin-bprms.cisco.com/fines/gte/login
https://cisco.jiveon.com/docs/DOC-970679
https://cisco.jiveon.com/docs/DOC-970679
http://cs.co/cobc35
http://cs.co/cobc35
http://cs.co/cobc32
https://cisco.jiveon.com/docs/DOC-970791
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/finance/services-tools/global-expenses.html
http://wwwin-eng.cisco.com/Corporate/Finance/Policy/Travel_Operations_Policy/Global_Travel_Employee_Policy.docx
http://wwwin-eng.cisco.com/Corporate/Finance/Policy/Travel_Operations_Policy/Global_Travel_Employee_Policy.docx
http://cs.co/cobc29
http://cs.co/cobc29
http://cs.co/cobc35
http://cs.co/cobc35
http://www.cisco.com/c/dam/assets/about/ethics/cobc/ebook/2014/img/i-gifts/mooncake.mp4
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Offentliganställda och statliga myndigheter
När vi gör affärer med statliga myndigheter och deras 
anställda och företrädare gäller strängare och mer 
detaljerade regler och företagsriktlinjer. Inget av värde ska 
någonsin utlovas, erbjudas eller ges till en statligt anställd 
vare sig direkt eller indirekt, i ett försök att påverka 
den statligt anställda att agera eller låta bli att agera i 
samband med att affärsnytta erhålls eller behålls. Kontakta 
den globala efterlevnadsavdelningen för att få hjälp 
(corporate_compliance@cisco.com).

Myndigheter i USA
Innan en gåva, förmåner eller representation erbjuds 
en av USA:s federalt, statligt, eller lokalt anställda 
myndighetspersoner, gå noggrant igenom Ciscos etiska 
kod för offentliga sektorn och policyn med gränser för 
gåvor/förmåner.
Obs! Enligt lag är alla gåvor förbjudna till USA:s kongress 
och personal anställda hos amerikanska myndigheter, 
inklusive betalning för måltider.

Myndigheter utanför USA
Länder kan ha olika regler med begränsning av 
gåvor till anställda som arbetar inom myndigheter 
(eller myndighetskontrollerade organ). Se Policy för 
gåvor, resor och underhållning när det gäller utgifter 
för gåvor innan du erbjuder något av värde till en 
myndighetsanställd utanför USA. 

Cisco-sponsrade möten/evenemang med alla 
myndighetskontakter
Du måste använda Verktyget för gåvor, resor och 
underhållning för att få godkännanden innan du bjuder in 
någon myndighets gäst när Cisco ska betala för någon del 
av inkvarteringskostnaderna för den myndighetsanställda 
gästens resor och/eller hotellinkvarteringar.

Cisco-anställda
Det finns särskilda policyer som reglerar gåvor till Cisco-
anställda.

Interna gåvor till anställda
Kompensationspolicyn reglerar företagets interna gåvor 
eller kompensation till anställda.

Gåvor till tillfälligt anställda
(entreprenörer och tillfällig personal) 
Gåvor till entreprenörer eller tillfälligt anställda är inte 
avdragsgilla med Ciscos återbetalningsverktyg.

Personliga gåvor mellan anställda
Gåvor mellan anställda tillåts men ska göras på ett 
respektfullt sätt. Omsorg ska vidtas när det gäller gåvor 
mellan chefer och deras direktrapporter, eller när en 
grupp anställda samlar in pengar för en gruppgåva till en 
anställd.

Lotterier
Utlottningar och pristävlingar som är rättvisa, inte 
diskriminerande, och hålls offentligt så att alla kan se 
och förstå dem, tillåts i vanliga fall så länge priset inte 

är värt mer än 500 USD. .Priser som är värda mer än 
dollarbeloppet tas bara emot med skriftligt godkännande 
från din chef och etikavdelningen (Ethics Office).

Andra beaktanden
Tredjepartserbjudanden för resor för Cisco-anställda
Anställda måste följa den globala policyn för 
personalresor (Employee Travel Policy) innan de tar emot 
erbjudanden från tredje part för att betala för de Cisco-
anställdas resekostnader.

Cisco-doneringar till välgörenhet
Företagsgåvor till en myndighet eller företagsgåvor i 
välgörenhetssyfte till en ideell/icke-statlig organisation 
måste följa Ciscos policy för donationer till myndigheter 
och välgörenhet (Charitable Donations Policy.

Lokala gåvor - gåvotraditioner 
(lands- eller kulturbaserat)
I sådana situationer kan gåvor endast tas emot å 
Ciscos vägnar (inte på en enskild persons vägnar) och 
skriftligt tillstånd krävs från vice vd (vice president) och 
personalchefen för din avdelning. Alla gåvorsom tas emot 
ska omedelbart lämnas till personalavdelningen eller Cisco 
Foundation. 
Obs! Artiklar som tas emot kan direkt utdelas till en Cisco-
godkänd icke vinstdrivande organisation (listad på 
webbplatsen Community Connection).

Under alla omständigheter får det inte finnas några tecken 
på oegentligheter (se ”Jag följer lagen”).

mailto:corporate_compliance%40cisco.com?subject=
http://cs.co/cobc3
http://cs.co/cobc3
http://cs.co/cobc35
http://cs.co/cobc35
https://cisco.jiveon.com/docs/DOC-970679
https://cisco.jiveon.com/docs/DOC-970679
https://cisco.jiveon.com/docs/DOC-970679
http://wwwin-bprms.cisco.com/fines/gte/login
http://wwwin-bprms.cisco.com/fines/gte/login
http://wwwin-search.cisco.com/protected-cgi-bin/edcs/office2pdf/office2pdf.cgi?edcsid=4078757&cpull=1
mailto:ethics@cisco.com
http://wwwin-eng.cisco.com/Corporate/Finance/Policy/Travel_Operations_Policy/Global_Travel_Employee_Policy.docx
http://wwwin-eng.cisco.com/Corporate/Finance/Policy/Travel_Operations_Policy/Global_Travel_Employee_Policy.docx
http://wwwin-search.cisco.com/protected-cgi-bin/edcs/office2pdf/office2pdf.cgi?edcsid=3664861
http://wwwin-search.cisco.com/protected-cgi-bin/edcs/office2pdf/office2pdf.cgi?edcsid=3664861
https://communityconnection.cloudapps.cisco.com/#/home
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Som en del i arbetet för Cisco arbetar jag med 
lokalanställda på olika myndigheter. Kan jag ge 
dem en fruktkorg till semestern?
Det beror på situationen. Kontakta Ciscos globala 
efterlevnadsavdelning genom att skicka e-post 
till corporate_compliance@cisco.com. Om 
personal på myndigheter eller anställda vid olika 
organ som kontrolleras av riksdagen/regeringen 
(exempelvis universitet och sjukhus) är engagerade 
gäller anti-korruptionslagar jorden runt och Ciscos 
principer är mycket striktare när det gäller att 
förbjuda gåvor för att förhindra mutbrott eller till 
och med av något som kan verka vara ett mutbrott. 
För mer information, se Ciscos globala globala 
antikorruptionspolicy eller Policy för gåvor, resor 
och underhållning när det gäller utgifter för gåvor 
eller riktlinjer för USA:s offentliga sektor eller 
corporate_compliance@cisco.com.

Vad händer om en leverantör ger mig två 
mycket bra biljetter till en rugbymatch? Får jag 
ta emot dem?
Det beror på situationen. Vilket är marknadsvärdet 
för biljetterna? Kommer leverantören att vara med 
på matchen med dig eller är biljetterna till dig 

personligen? Förväntas du komma med någon 
motkompensation? Se policyn för Gåvor och 
förmåner för att avgöra om du kan ta emot 
biljetterna eller om ytterligare steg (såsom ett 
tillstånd) från etikavdelningen (Ethics Office) krävs.

Vad händer om jag erbjuds rabatt på en 
produkt som en av Ciscos leverantörer säljer? 
Du kan bara utnyttja rabatten om den otvetydigt 
gäller för alla Cisco-anställda och har godkänts av 
bolaget. En rabatt som erbjuds till dig personligen 
är olämplig och att ta emot den strider mot vår 
policy.

En extern organisation erbjöd sig att betala för 
mina resor till en händelse de fungerar som 
värd för.
Får jag ta emot erbjudandet?
Det beror på vem som erbjuder den, orsakerna 
till resan och risken för att det finns en 
intressekonflikt. Det finns vissa situationer där 
det är tillåtet att ta emot skäliga reseförmåner 
och inkvarteringsersättning från en kund, partner, 
leverantör eller tredje part. Se den globala policyn 
för personalresor för fler detaljer.

Har du fler frågor, kontakta etikavdelningen för att 
få hjälp.

•	 Amerikanska gåvoregler för offentliga sektorn
•	 Delgivningsverktyget för gåvor, resor och 

underhållning

VerktygVad händer om...
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Jag är betrodd med konfidentiella och proprietära data

Vi är betrodda som marknadsledare för världsomdanande teknik. Vi måste 
skydda vår sekretess, integritet och tillgång till proprietära och konfidentiella 
data, oavsett det rör produktutveckling, personalfrågor, ekonomi, kund, 
leverantör eller varumärke för att behålla ledningen på den globala marknaden.

Förtroende
Vi är transparenta, tillförlitliga och ansvariga. Ett sätt 
att behålla kundernas tilltro är att följa policyerna för 
datasäkerhet och sekretess. Att skydda data kräver 
att varje anställd vidtar proaktiva mått och steg, för 
att säkra all konfidentiell eller proprietär information 
som är vår eller givits till Cisco av våra kunder, 
anställda eller tredje part.

Hur kan jag skydda Ciscos tillgångar?
Lämna inte ut information om Cisco, våra kunder 
eller partner utan att skaffa fram rätt tillstånd och 
lägga fram en lämplig skriftlig överenskommelse. 
Något som kan verka vara en oskyldig förfrågan 
om information kan leda till allvarlig skada för vårt 
bolag. Var vaksam om någon internt eller utanför 
Cisco ber om information om:

•	Övergripande affärstendenser
•	 Verksamhet i våra geografiska områden
•	 Priser, bokning eller leverans av produkter och 

tjänster

•	 Kunders namn, kontaktpersoner eller annan 
information som gäller Ciscos kunder

•	 Ledtider
•	 Rättsliga processer eller tvister om immateriella 

rättigheter
•	Underleverantörer
•	 Immaterialrätt
•	 Prissättning
•	 Produktutveckling

Anställda blir ibland kontaktade av ”externa 
maktfaktorer” som vill ha information om Ciscos 
verksamhet, personal, kunder eller partner. All 
kontakt som anställda har med dessa parter 
– media, industrianalytiker eller medlemmar i 
den finansiella sektorn – om vårt företag måste 
samordnas med avdelningen relationer med 
globala analytiker eller Ciscos avdelning för 
relationer med investerare. Brott mot denna praxis 
är allvarliga och kan leda till disciplinära åtgärder, 
inklusive omedelbar uppsägning, och eventuellt åtal 
för brott mot värdepapperslagstiftningen.

Integritet
Som en del av ditt arbete kan du ha tillgång till 
persondata – information angående anställda 
hos Ciscos kunder och leverantörer och deras 
slutkunder. Du får läsa, använda och vidarebefordra 
sådana data bara till den grad det är nödvändigt 
och relevant för att fullfölja dina arbetsuppgifter och 
i överensstämmelse med Ciscos policyer, lokala 
regler och föreskrifter. Om du misstänker stöld 
eller obehörig åtkomst av persondata, rapportera 
omedelbart incidenten med hjälp avverktyget 
CLIP. Om du har frågor angående hantering av 
persondata, rådgör med Ciscos lokala juridiska 
representant eller skicka e-post till Ciscos 
integritetsteam.

http://wwwin-search.cisco.com/protected-cgi-bin/edcs/office2pdf/office2pdf.cgi?edcsid=4011015
http://wwwin-search.cisco.com/protected-cgi-bin/edcs/office2pdf/office2pdf.cgi?edcsid=4011015
https://cisco.jiveon.com/groups/cisco-investor-relations
https://cisco.jiveon.com/groups/cisco-investor-relations
http://wwwin.cisco.com/cisco/policy/#PolicyProcessTab=3
https://clpsvs.cloudapps.cisco.com/services/clip/main#eyJzY3JlZW4iOiJob21lIiwiaG9tZSI6e319
https://clpsvs.cloudapps.cisco.com/services/clip/main#eyJzY3JlZW4iOiJob21lIiwiaG9tZSI6e319
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/contacts.html
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/contacts.html
mailto:privacy%40cisco.com?subject=
mailto:privacy%40cisco.com?subject=
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Kunddata
Vårt företag strävar efter att vara en betrodd 
affärsrådgivare och alla Ciscos anställda ska iaktta 
lämplig försiktighet vid hantering av varje typ av 
kunddata.

Vad är kunddata?
Kunddata är alla registreringar som innehåller 
information om någon av Ciscos kunder – oavsett det 
är på papper, elektroniskt, video eller någon annan 
form – i samband med tillhandahållande av en produkt 
eller tjänst. Det inbegriper kunddata som hanteras eller 
skapas av Cisco, liksom kunddata som hanteras av 
tredje part å Ciscos vägnar. Här följer några exempel: 
•	 Innehåll i ett kundfall
•	 IP-adresser och nätverkstopologidiagram 

avseende en kunds nätverk
•	 Kundlistor
•	 Kundförsäljningsstrategi och –ekonomi
•	 Proprietär teknik
•	 Affärs- eller infrastrukturstrategier
•	Data om en kunds slutanvändare

Var strikt med att begränsa 
vidarebefordran av kunddata
Kunder och andra externa parter anförtror Cisco 
sin viktiga teknologi, sina tillgångar och/eller sin 
infrastruktur – vilket i vissa fall innebär åtkomst till 
känslig information om deras anställda och kunder. 
Vi måste arbeta för att skydda allt detta.

För att få veta mer om att skydda kunddata:
•	 Se CDP-hemsidan
•	 Kontakta Customer Information Clearinghouse 

(CIC) med alla frågor som rör skydd av kunddata, 
försäljning och tjänster (inklusive RFI:er och RFP:er) 

Gå till CIC Jive-webbplatsen

Vad betraktas som proprietär information?
Det är värdefull information som Cisco äger, har 
rätt att använda eller har tillgång till. Proprietära 
tillgångar är resultatet av vårt hårda arbete. 
Informationen är ofta konfidentiell och kan 
inkludera:

•	 Programvara och subrutiner
•	 Käll- och objektkod
•	 Tekniska ritningar
•	 Upphovsrättsskyddade arbeten, idéer och expertis
•	 Tekniker och uppfinningar (patentbara eller inte)
•	 Designrelaterad information
•	 Produktspecifikationer eller maskarbeten
•	 Algoritmer och formler
•	 Flödestabeller, scheman och konfigurationer
•	 Kretsar och mekanismer
•	 Författararbeten
•	 Processer för verktyg, administration, montering, 

installation och service
•	 Marknadsföring och prissättning
•	 Beskrivning av nya produkter
•	 Kundlistor eller information
•	 Affärshemligheter
•	 Kostnader eller andra finansiella data (inklusive 

opublicerade pressmeddelanden, information 
angående företagets affärstransaktioner eller 
verksamhet, och information om förvärv och 
fusioner)

•	 Löner och kompensationer till anställda

Var och en av oss ansvarar för att skydda 
sekretessen, integriteten och tillgången på 
äganderättsskyddad information som tillhör Cisco, 
våra kunder, leverantörer, samarbetspartners och 
andra vi gör affärer med.

Sekretess: Endast behöriga personer eller 
processer tillåts ha åtkomst till äganderättsskyddad 
information.

Integritet: Den äganderättsskyddade 
informationens korrekthet och pålitlighet 
upprätthålls genom att obehöriga ändringar av 
informationen, antingen oavsiktligt eller avsiktligt, 
förhindras.

Tillgång: Stabil och hög tillgänglighet till 
äganderättsskyddad information upprätthålls för 
behöriga personer och processer.

https://cisco.jiveon.com/groups/customer-information-clearinghouse
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Användning och avslöjande av information Skaffa information till Cisco

Förfrågningar från externa parter
Begäran om konfidentiell äganderättsskyddad 
information och utlämnande av konfidentiell 
äganderättsskyddad information till tredje part 
kräver ett skriftligt avtal. Besök NDA Central för 
ytterligare information.

Intern Need-to-Know 
Konfidentiell eller äganderättsskyddad information 
får endast lämnas ut till Cisco-anställda med ett 
legitimt skäl som behöver informationen för att 
kunna utföra sina arbetsuppgifter på Cisco.

Godkänn inte obehörig information
Om den av misstag tas emot av en anställd ska 
den skickas tillbaka oöppnad till den utomstående 
parten eller överlämnas till Ciscos juristavdelning för 
lämplig åtgärd.

Tidigare arbetsgivare
Anställda ska inte använda, eller avslöja för någon 
på Cisco, äganderättsskyddad information som 
tillhör tidigare arbetsgivare (om inte informationen 
har förvärvats av Cisco).

Säkra tredjepartsinformation
Information som en kund, partner, leverantör, 
säljare eller tredje part äger ska inte användas eller 
kopieras av en anställd på Cisco om man inte fått 
skriftligt tillstånd från rätt dataskyddsrepresentant 
från Cisco och tredje part, och dataskyddskraven 
har identifierats av tredje part.

Ciscos anställda måste underteckna ett 
sekretessavtal när de anställs (och kan behöva 
underteckna andra avtal beroende på vilken typ av 
jobb de gör.) Förutom de skyldigheter som anges i 
avtalet måste alla anställda uppfylla följande krav:

http://cs.co/cobc42
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Prioritera skydd av data
Att skydda data är högsta prioritet för alla. Samtliga 
Ciscos anställda och leverantörer ansvarar för att 
skydda konfidentiell och proprietär data som de 
interagerar med å Ciscos vägnar. Principerna för 
skydd av data nedan hjälper och vägleder dig vid 
dina interaktioner och gäller på alla nivåer inom 
organisationen, så ta dig tid att läsa och förstå 
dem.

1. Ansvar: Jag är ansvarig och kan ställas till svars 
för att skydda alla proprietära och konfidentiella 
data jag kommer i kontakt med.
2. Kunskap: Jag bekräftar och förstår dataskydds- 
och sekretesspolicyn och jag ska genomgå 
all nödvändig utbildning inom dataskydd och 
sekretess.
3. Transparent: Jag kommer omedelbart att 
meddela min chef samt rapportera allt misstänkt 
eller faktiskt utgivande av proprietära data för vidare 
undersökning.
4. Medveten: Jag TÄNKER innan jag interagerar 
med proprietära och konfidentiella data och kan 
förklara till vem och hur jag har vidarebefordrat dem 
via säker överföring med användande av godkända 
verktyg och metoder.

5. Konsekvent: Jag följer tredje parts krav 
avseende hur deras data ska hanteras och hänvisar 
alla förfrågningar och/eller kontraktsförfrågningar till 
Customer Information Clearinghouse.
6. Proaktiv: Jag inför integritet, säkerhet och 
robusthet i våra produkt- och tjänsteerbjudanden 
och processer. 

Cisco har rätt att begära säkerhetskontroller på alla 
elektroniska och dataenheter som används för att 
bedriva Ciscos affärsverksamhet eller interagera 
med interna nätverk och affärssystem, vare sig de 
ägs eller leasas av Cisco, den anställda eller tredje 
part.

Obs! Cisco har också rätt att när som helst 
inspektera alla meddelanden, filer, data, 
programvara eller annan information som lagras på 
dessa enheter eller överförs i någon del av Ciscos 
nätverk.

Hantera företagsregister på rätt sätt. 
På Cisco samarbetar och delar vi information 
i olika former, t.ex. som e-post, videoklipp, 
ljudinspelningar och tryckt material eller 

elektroniska dokument. Känn till riktlinjerna från 
Cisco gällande administration och hantering av 
register och e-post så att vi är kompatibla med 
juridiska krav och affärskrav.

Bekanta dig med Cisco Record Retention Policy 
and Schedule så att du kan ta reda på hur länge 
du ska förvara ditt innehåll och för att förhindra 
att information relaterad till en undersökning, 
anspråk eller stämning disponeras. Kontakta 
Företagsregister och informationshantering 
(Enterprise Records & Information Management 
(ERIM)) för att få hjälp.

Skydd mot extern publicering
Om våra kunders data exponeras för andra 
kunder, partner, leverantörer, konkurrenter eller 
offentligt riskerar vi att förlora kunden och skada 
Ciscos goda rykte såväl som juridiska följder och 
underlåtenhet att följa myndighetskrav. Anställda 
som missbrukar detta förtroende kan räkna med 
påföljder. All faktisk eller möjlig förlust av kunddata 
måste rapporteras omedelbart via antingen 
rapporteringsverktyget för kunddataförluster eller 
CLIP-verktyget.

mailto:customer_compliance%40cisco.com?subject=
https://cisco.jiveon.com/docs/DOC-225432
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Jag måste utbyta konfidentiella filer med en 
extern kund och partner. Hur gör jag det på ett 
säkert sätt?
Anställda bör använda matrisen med 
filöverföringsverktyg och riktlinjer som finns 
på webbsidan för skydd av kundinformation. I 
matrisen finns flera scenarion, verktygsalternativ 
och kontaktuppgifter som hjälp.

Jag brukade arbeta för en av Ciscos 
konkurrenter. Är det OK att tala med min 
arbetsgrupp på Cisco om några av deras 
försäljningsstrategier?
Nej. Du får inte dela med dig av information som skulle 
betraktats som konfidentiell eller upphovsrättsskyddad. 
Se Riktlinjerna för upphovsrättsskyddad information 
för tidigare arbetsgivare (Guidelines Regarding 
Proprietary Information of Former Employers) för mer 
information.

Vad händer om jag får ett e-postmeddelande 
eller paket som innehåller en konkurrents 
upphovsrättsligt skyddade information?
Läs inte dokumentet och låt inte andra 
medarbetare få se dess innehåll. Ett paket ska 
snabbt klistras igen och säkras. Vidarebefordra det 
inte i e-posten. Kontakta Cisco Legal omedelbart 
och vänta på deras instruktioner. 

Jag är på väg att ge mig in i ett nytt 
teknikutvecklingsprojekt som innebär utbyte 
av konfidentiell information med en tredje part. 
Behöver jag upprätta ett sekretessavtal innan 
samtal med tredje part inleds?
Ja, ett sekretessavtal eller annat lämpligt avtal, 
såsom ett som fastställer äganderätten avseende 
teknik som utvecklas inom projektet, ska dras upp 
i början av varje ny affärsförbindelse. Kontrollera 
NDA Central för att se om ett NDA redan finns 
tillgängligt.

Kunden vill att jag ska skriva under 
sekretessavtalet. Får jag det?
Endast godkända underskrifter, som tilldelats i 
verktyget för virtuella godkännandeprocesser 
(VAP), kan användas för att skriva under för Ciscos 
räkning. Skicka in eventuella frågor om skydd av 
kunddata och sekretess till Customer Information 
Clearinghouse (CIC).

Har du fler frågor, kontakta etikavdelningen för att 
få hjälp.

Vad händer om... Verktyg

•	Ciscos riktlinjer för företagsregister och 
registerlagring (Cisco Records)

•	 Företagsregister och informationshantering 
(ERIM)

•	 Informationssäkerhetsregler
•	NDA Central
•	Webbsida för skydd av kundinformation
•	Matris för filöverföringsverktyg
•	Dataskyddspolicy
•	Webbplats för kunddataskyddsstandarder
•	Organisation för säkerhet och tillit (Security & 

Trust Organization – STO)
•	 Sekretesscentral (Privacy Central)
•	 Policy för globala analytiker
•	Global policy för samverkan med medier
•	 Policy för relationer med investerare
•	CLIP: Rapportera en incident med förlorade 

kunddata

http://cs.co/cobc48
http://cs.co/cobc48
http://cdp.cisco.com/
http://cs.co/cobc45
http://cs.co/cobc45
http://cs.co/cobc45
http://wwwin-eng.cisco.com/IT/Infrastructure/Arch/SEC/Policy/Data_Protection_Policy.doc
http://cs.co/cobc42
http://wwwin-tools.cisco.com/legal/vap/servlet/vap.Home
http://wwwin-tools.cisco.com/legal/vap/servlet/vap.Home
https://cspo-jira.cisco.com/jira/servicedesk/customer/portal/3
https://cspo-jira.cisco.com/jira/servicedesk/customer/portal/3
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
http://wwwin-eng.cisco.com/IT/Policies/Policy_Docs/Records_Management_Policy.doc
http://wwwin-eng.cisco.com/IT/Policies/Policy_Docs/Records_Management_Policy.doc
https://cisco.jiveon.com/groups/enterprise-records-and-information-management-erim/projects/policy-process
https://cisco.jiveon.com/groups/enterprise-records-and-information-management-erim/projects/policy-process
http://wwwin.cisco.com/cisco/policy/InformationSecurity.shtml#infosecDocsTab=0
http://cs.co/cobc42
http://wwwin-eng.cisco.com/IT/Infrastructure/Arch/SEC/Policy/Data_Protection_Policy.doc
http://cs.co/cobc48
http://cs.co/cobc79
http://cs.co/cobc47
http://wwwin.cisco.com/security-trust/
http://wwwin.cisco.com/security-trust/
http://wwwin.cisco.com/legal/privacy/#tab=0
http://wwwin-search.cisco.com/protected-cgi-bin/edcs/office2pdf/office2pdf.cgi?edcsid=4011015
http://cs.co/cobc50
https://cisco.jiveon.com/groups/cisco-investor-relations
https://wwwin-tools.cisco.com/services/clip/main
https://wwwin-tools.cisco.com/services/clip/main
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Jag följer lagen

Att vara en god företagsmedborgare inkluderar juridisk efterlevnad. Vi är ett globalt 
företag och följer de lagar och regler som gäller för affärsverksamhet runt om i 
världen.

Marknadskonkurrens och etisk 
handel

Konkurrenslagstiftningen gör vår marknad 
framgångsrik och konkurrenskraftig.
Konkurrenslagstiftningen uppmuntrar konkurrens 
på marknaden så att konsumenterna får ett större 
urval och lägre priser. Konkurrenslagstiftningen 
runt om i världen hindrar affärsmetoder som 
minskar konkurrensen. Till exempel förbjuder 
den avtal mellan konkurrenter som kommer 
överens om priser eller andra villkor under vilka 
de säljer produkter eller tjänster eller att de 
delar upp kunder eller marknader mellan sig. 
Konkurrenslagstiftningen fastställer även regler för 
exklusiva handelsavtal, kombinationserbjudanden 
och kopplingsförbehåll, underprissättning, att 
förhindra eller avråda återförsäljare från att ge 
rabatter, eller (i några länder) diskriminering mellan 
återförsäljare med liknande lokalisering när det 
gäller prissättning och säljfrämjande betalningar. 
Den strängaste konkurrenslagstiftningen, till 

Vilka lagar tillämpas av affärskodexen?

exempel avtal mellan konkurrenter om prissättning, 
kan leda till straffrättsliga åtgärder för Cisco 
och inblandade personer, inklusive böter och 
fängelse. Brott mot andra konkurrensregler kan 
ge höga bötesstraff och skadeståndsskyldighet, 
försämrat rykte och möjligheten att myndigheterna 
kommer att övervaka Ciscos affärsbeslut. Cisco 
strävar efter att konkurrera på lika villkor och 
att följa konkurrenslagstiftningen i alla länder 
där vi har verksamhet. Om du har frågor om 
konkurrenslagstiftning eller om du misstänker att 
Cisco, en partner eller en konkurrent inte följer 
lagstiftningen ska du omedelbart kontakta Ciscos 
juridikavdelning.

Internutbildning och 
företagssekretess

 Handla inte med “intern information”.
Om du har material, icke-offentlig information 
som rör Cisco eller vår verksamhet, är det vår 
policy att vare sig du eller någon annan person 

eller organisation får köpa eller sälja Cisco-
värdepapper eller på annat sätt dra nytta av denna 
information eller förmedla den till andra. Det gäller 
även handel med värdepapper i andra företag 
(t.ex. Ciscos kunder, leverantörer, återförsäljare, 
underleverantörer och affärspartners) om du 
besitter viktig, ej offentliggjord information om 
det företaget som du har fått på grund av din 
befattning hos Cisco. Även något som skulle 
kunna se ut som en olämplig transaktion måste 
undvikas. Observera att handelsmönstren 
övervakas noggrant och att Cisco samarbetar fullt 
ut med myndigheterna i utredningar för potentiellt 
olaglig handel.

Till och med ”tips” är olagliga. 
Det är förbjudet för anställda på Cisco att tipsa 
andra, dvs. att ge ut information till vänner och 
familj under omständigheter där det kan antas 
att anställda på Cisco försökte hjälpa någon att 
profitera eller undvika en förlust. Tips betraktas inte 
bara som en typ av insiderhandel, de utgör också 

http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/contacts.html
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/contacts.html
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ett allvarligt brott mot företagssekretessen. Du 
bör därför vara noga med att undvika att diskutera 
känslig information någonstans där andra kan råka 
höra vad som sägs, som t.ex. på Ciscos kaféer, i 
kollektivtrafiken eller i hissar.

Derivativ och garantitransaktioner (hedging 
transactions) är inte tillåtna.
Ciscos anställda får inte heller utöva handel 
inom några av Ciscos värdepappersderivat, 
oavsett om den anställda har material som inte är 
offentlig information. Ciscos policy förhindrar även 
kortförsäljning eller engagemang i någon annan 
form av garantitransaktioner inom Cisco, såsom 
förhandskontrakt vid försäljning, på grund av risken 
för intressekonflikt mellan Ciscos anställda och 
andra intressenter.

Officiell information

Information vi ger ut om bolaget måste vara 
fullständig, rättvis, korrekt och förståelig.
Som ett börsnoterat bolag är det viktigt att 
anmälningar vi gör till Securities and Exchange 
Commission och andra myndigheter sker i rätt 
tid och innehåller korrekt information. Du kan bli 
ombedd att tillhandahålla information till Ciscos 
offentliga rapporter. Om vi gör en sådan begäran, 
är det viktigt att informationen är riktig, fullständig, 
objektiv, relevant, lämnad i rätt tid och begriplig 
för att säkerställa att den information vi lämnar i 
rapporter och handlingar vi anmäler eller lämnar 
till regeringsmyndigheter och i annan offentlig 
kommunikation är fullständig, rättvisande, korrekt, 
lämnad i rätt tid och begriplig

Global antikorruption och 
antibestickning

Cisco har nolltolerans när det gäller mutor och 
korruption.
Det är av yttersta vikt för vårt sätt att bedriva 
vår verksamhet att agera med största integritet, 
ärlighet och öppenhet och att uppfylla regionala 
och nationella anti-korruptionslagar, inklusive 
FCPA (Foreign Corrupt Practices Act). Vi avstår 
från affärsmöjligheter hellre än att betala mutor 
och vi stödjer våra anställda när de går miste om 
försäljningar för att de vägrar att betala mutor.

Vi lovar inte, erbjuder, kräver, ger eller tar emot 
några fördelar (det kan handla om vad som helst 
av värde, inte bara kontanter) som ett opassande 
incitament för en handling som är olaglig eller 
oetisk. Se Ciscos globala antikorruptionspolicy 
eller kontakta corporate_compliance@cisco.com 
för att få hjälp.

Gåvor och förmåner
När det gäller godkända respektive icke godkända 
affärsgåvor, läs avsnittet ”Jag förstår innehållet i 
våra riktlinjer för gåvor och förmåner”. Erbjudanden 
att betala för resor eller uppehälle måste göras i 
enlighet med anti-korruptionspolicyn och gåvo- 
och förmånspolicyn.

Beteendet hos våra samarbetspartner
Cisco söker även affärspartners som delar våra 
värderingar när det gäller transparens och ärlighet 
i affärsförbindelserna. Vi kräver också att våra 
affärspartners följer samma principer, beskrivna 

i vår anti-korruptionspolicy för våra partner. 
Cisco erbjuder utbildning för sina partner. Om du 
engagerar dig i eller arbetar med leverantörer, 
ska du vara medveten om att de förväntas 
efterleva vår Leverantörskodex (Supplier Code of 
Conduct) och den etiska policyn för leverantörer 
(Supplier Ethics Policy), samt alla relevanta 
styrprinciper, för att bidra till att säkerställa 
efterlevnaden.

Individers politiska bidrag

Enligt USA:s vallagar, kan några anställda, inklusive 
Ciscos ledning och tjänstemän, tvingas skaffa 
tillstånd från Ciscos U.S. Political Contribution 
Tool innan vissa typer av kampanjbidrag görs. 
Se Ciscos U.S. Public Sector Ethics Code för 
mer information.För riktlinjer gällande användning 
av företagstillgångar för politiska aktiviteter, 
se avsnittet ”Jag använder resurser på ett 
ansvarsfullt sätt”.

Upphovsrätt

Skaffa tillstånd innan du börjar använda 
upphovsrättsskyddat material som tillhör tredje 
part.
Det strider mot Ciscos regler – och kan till och 
med vara olagligt – att kopiera, återge, digitalisera, 
sända, använda eller ändra upphovsrättsskyddat 
material under utvecklingen av eller som en 
del i Ciscos produkter, reklammaterial, skriven 
kommunikation och bloggar och andra sociala 
media, om du inte först får skriftligt samtycke från 
upphovsrättsinnehavaren.

https://www.justice.gov/criminal-fraud/foreign-corrupt-practices-act
https://cisco.jiveon.com/groups/gce-anti-corruption-and-bribery/content?query=anti_corruption
mailto:corporate_compliance%40cisco.com?subject=
https://cisco.jiveon.com/groups/gce-anti-corruption-and-bribery/content?query=anti_corruption
https://cisco.jiveon.com/docs/DOC-970679
https://cisco.jiveon.com/docs/DOC-970679
http://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/docs/anticorruption_policy_for_partners.pdf
http://cs.co/cobc53
http://cs.co/cobc53
http://cs.co/cobc54
http://cs.co/cobc54
http://cs.co/cobc55
http://cs.co/cobc55
http://cs.co/cobc3
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Kravet kan gälla oavsett om slutprodukten är till 
för privat bruk, Ciscos interna användning eller 
annan användning. Det är också emot våra riktlinjer 
att anställda använder Ciscos anläggningar, 
utrustning och nätverk för att göra, komma över 
eller distribuera obehöriga kopior av material som 
tredje part har upphovsrätt till (inklusive att komma 
över eller dela tredje parts filmer, tv-program, 
mjukvara och musik via internet och webbplatser 
med peer-to-peer). Olämplig användning 
av upphovsrättsskyddat material kan leda till 
civilrättsliga processer och straffrättsligt åtal. 
Kontakta juristavdelningen om du har några frågor.

Personligt dataskydd

Många länder har lagar som skyddar den 
personliga sekretessen eller personuppgifter.
Vi respekterar personlig integritet och arbetar för 
att inom rimliga gränser skydda personuppgifter 
för personer vi bedriver verksamhet med, inklusive 
kunder, återförsäljare/partner, besökare på våra 
webbplatser och anställda.Om du har tillgång till 
personuppgifter (inklusive data som kommer från 
tredje part) som en del i ditt arbete, är det viktigt 
att du samlar in, öppnar, använder och delar data 
endast i den utsträckning det är nödvändigt och 
relevant för att fullfölja tilldelade arbetsuppgifter 
och i enlighet med Ciscos riktlinjer, lokala lagar 
och regler. Om du har några frågor, kontakta vår 
avdelning för sekretess.

Export regler

Alla anställda är ansvariga för att exportlagarna 
följs. 
Exporten av Ciscos produkter, programvara 
och teknik kan göras eller återexporteras till de 
flesta civila/kommersiella slutkunder belägna 
i alla områden förutom destinationer som belagts 
med embargo och länder som anges stödja 
terroristverksamhet. För ytterligare information om 
hur du kan hantera Ciscos efterlevnadsåtaganden, 
gå till webbsidan Global Export Trade (GET) group.

Importregler

Alla anställda är ansvariga för att importlagarna 
följs. Att importera produkter å Ciscos vägnar 
med korrekta tullhandlingar och licenser, 
och med iakttagande av destinationslandets 
tullbestämmelser samt Ciscos policyer och 
procedurer, är tillåtet i de flesta områden.
Undantag gäller för personliga saker, leveranser 
till embargobelagda destinationer samt länder 
som anses stödja terrorhandlingar. Ytterligare 
information om hur du kan stödja Ciscos åtagande 
att följa importregler och fler landsspecifika 
restriktioner finns på Globala tullteams webbplats.

Lagar mot pengatvätt

Cisco och dess dotterbolag har förbundit sig 
attdelta i internationella ansträngningar för att 
bekämpa pengatvätt och finansiering av terror- och 
kriminella handlingar. Detta ingår också i Ciscos 
lagliga skyldigheter i olika länder. I vissa länder är 
Ciscos anställda personligen ansvariga för att bidra 
till att förhindra pengatvätt och de ska då känna 
till vikten av att följa Ciscos antipengatvätt- (AML) 
och terrorfinansieringspolicyer där det är aktuellt. 
Några av Ciscos åtaganden i det här avseendet 
är: upprätthålla antipengatvättpolicyer och 
-procedurer samt genomföra kundundersökning för 
att säkerställa att Cisco inte har transaktioner med 
individer eller enheter på USA:s eller internationella 
sanktionslistor.

Vi utövar våra juridiska 
rättigheter när det är 
nödvändigt.

Cisco förbehåller sig rätten att kontakta rättsliga 
myndigheter om det finns skälig misstanke att brott 
relaterat till Ciscos arbetsplats har begåtts av en 
nuvarande eller tidigare anställd.

Om lokal lagstiftning strider mot 
affärskodexen måste vi följa lagen. Om lokal 
affärspraxis strider mot affärskodexen följer 
vi vår affärskodex. Om du inte är säker, be 
om hjälp.

http://cs.co/cobc57
mailto:Privacy@cisco.com
http://cs.co/cobc58
http://wwwin.cisco.com/FinAdm/globaltax/functions/customs/#goto=0
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Vad händer om jag får reda på Ciscos 
kvartalsrapport innan den har publicerats 
för allmänheten? Får jag köpa aktier i bolaget 
när jag känner till den informationen?
Nej. Den informationen skulle vara betydelsefull 
ej offentliggjord information och det skulle strida 
mot Ciscos riktlinjer och eventuellt också mot 
nationell värdepapperslagstiftning att köpa aktier 
i Cisco.

En leverantör presenterade en ny produkt 
som snart ska introduceras på marknaden. 
Vi kom fram till att produkten inte var 
användbar för Cisco, men jag tror att den 
kommer vara ett rejält genombrott för andra 
branscher och kommer öka kursen på 
säljarens aktier. Vad händer om jag vill köpa 
aktier i leverantörens företag?
Du får inte köpa aktier förrän informationen om 
den nya produkten är känd för allmänheten. 
Annars kan det betraktas som insiderinformation, 
vilket är olagligt.

En konsult vi använder för att förenkla 
relationerna med myndigheterna, har lagt 
till en avsevärd ”förenklings”-avgift till 
sina kostnader till Cisco. Jag är oroad att 
konsulten har för avsikt att vidareföra de här 
extra pengarna till lokala tjänstemän. Vad 
ska jag göra?
Cisco tillåter inte mutor till offentliga tjänstemän, 
vare sig direkt eller via tredje part och Cisco kan 

hållas juridiskt ansvariga om det förekommer 
”röda flaggor” om att det kan förekomma 
mutor. Om du misstänker den här konsulten 
för att vidareföra betalningen på ett otillbörligt 
sätt ska du kontakta etikavdelningen eller 
juridikavdelningen.

Vad ska jag göra om jag tvingas välja mellan 
att följa en lokal lag eller uppfylla COBC?
Lagen gäller alltid framför affärskodexen. Om 
det finns tveksamheter ska du kontakta etik- 
eller juridikavdelningen för att få hjälp. 

Har du fler frågor, kontakta etikavdelningen för 
att få hjälp.

Anti-Corruption:
•	Global antikorruptionsutbildning
•	Delgivningsverktyget för gåvor, resor 

och underhållning
•	Gåvor, resor och underhållning (GTE) 

Jive-webbplats

Cisco US Public Sector:
•	USA:s federala regering (etiska 

riktlinjer och regelefterlevnad) (Ethics 
Code and Compliance Guide)

•	Amerikanska gåvoregler för offentliga 
sektorn

•	USA:s politiska bidragsverktyg

Export resurser:
•	Ciscos grupp för global export och 

teknikkontroll (Global Export and 
Technology Control Group)

•	Exportefterlevnad praktiska länkar

Sekretess resurser:
•	Sekretessteam (Privacy Team)
•	Sekretesscentral (Privacy Central)

Vad händer om ... Verktyg/resurser

mailto:ethics%40cisco.com?subject=
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/contacts.html
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
http://wwwin.cisco.com/legal/gac/training.shtml
http://wwwin-bprms.cisco.com/fines/gte/login
http://wwwin-bprms.cisco.com/fines/gte/login
https://cisco.jiveon.com/groups/gce-anti-corruption-and-bribery/pages/gifts-travel-and-entertainment
https://cisco.jiveon.com/groups/gce-anti-corruption-and-bribery/pages/gifts-travel-and-entertainment
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/federal.html
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/federal.html
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/federal.html
http://cs.co/cobc35
http://cs.co/cobc35
http://cs.co/cobc55
http://cs.co/cobc58
http://cs.co/cobc58
http://cs.co/cobc58
http://cs.co/cobc86
mailto:privacy@cisco.com
http://cs.co/cobc57
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Jag är korrekt och etisk med vår ekonomi

Ansvar och rätt hantering av Ciscos ekonomi. 
Alla Ciscos anställda är personligt ansvariga för 
eventuella företagsrelaterade medel som de 
hanterar. Företagets medel får endast användas för 
Ciscos affärssyften. Alla anställda måste se till att vi 
får bra värde och för exakta register i god tid över 
alla utgifter. Detta omfattar alla inköp från tredje 
parter. Att dölja, förfalska, felbokföra eller ändra 
dokument och data ses som ett brott mot policyn 
för användning av Ciscos ekonomiska medel.

Jag arbetar inte direkt med ekonomisk information eller finansiella aktiviteter. Gäller detta ändå mig? Ja.

Som anställd på Cisco har jag ett ansvar att främja integritet inom vår 
organisation och har skyldigheter mot intressenter inom och utanför Cisco. 
Detta omfattar att vara medveten om och efterleva interna ekonomiska riktlinjer 
och redovisningsprinciper. Lämplig och korrekt hantering och redovisning av 
ekonomisk information är inte bara lagstadgat, det ligger också till grund för 
vårt ansvar att bedriva verksamheten på ett ärligt och etiskt sätt.

Följ Ciscos riktlinjer för redovisning av utgifter. 
Ciscos anställda måste följa Ciscos globala riktlinjer 
för utgifter samt liknande riktlinjer för resor, möten 
och evenemang, upphandling osv. Framförallt 
måste anställda rapportera alla affärsutgifter i 
godkända verktyg i förekommande fall (t.ex. Oracle 
iExpenses) eller fylla i ett manuellt anspråksformulär 
i de fall där automatiserade verktyg saknas. Ciscos 
anställda ska kategorisera utgifter korrekt och 
rapportera dem i god tid (inom 30 dagar efter 
att personen ådragit sig utgiften). Det är strängt 
förbjudet att underlåta att redovisa en transaktion, 
beskriva den på fel sätt eller skapa felaktiga eller 
oriktiga dokument som att begära ersättning 
för icke-affärsrelaterade kostnader eller icke-
godkända relaterade utgifter.

Korrekt registrera alla säljtransaktioner. Den 
globala bokningspolicyn definierar kriterierna för 
säljtransaktioner som ska registreras som bokade 
och policyn gällande icke standardiserade 
affärer (Non-Standard Deal Policy) anger 
kraven för bearbetning och godkännande för icke 
standardiserade försäljningsvillkor . Undantag 
och avvikelser från kontroller av periodisering av 
intäkter måste godkännas av ansvarig styrande 
organisation. Brott mot dessa kontroller, till exempel 
obehöriga avtal vid sidan om, eller ”mjuka” eller 
”ogiltiga” bokningar, är allvarligt.

http://wwwin-eng.cisco.com/CA/Policies/Global_Bookings_Policy.pdf
http://wwwin-eng.cisco.com/IT/Policies/Policy_Docs/Non-Standard_Deal_Policy.pdf
http://wwwin-eng.cisco.com/IT/Policies/Policy_Docs/Non-Standard_Deal_Policy.pdf
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behörig att ta emot den, eller i andra syften 
än för vilka en specifik rabatt utdelades av 
konkurrensskäl?
Detta kan resultera i att produkter hamnar 
på den ”oauktoriserade marknaden” som 
skadar Ciscos auktoriserade återförsäljare och 
eventuellt ger problem relaterade till service. 
Om du tror att produkten/tjänsten säljs utanför 
den överenskomna affären ska du kontakta våra 
avdelningar för märkesskydd och etik (Brand 
Protection and Ethics Office).

Vad händer om jag ombeds skapa en 
affär där kunden kan välja enbart mellan 
produkter med hög rabatt?
En sådan situation är inte tillåten. Den kan även 
resultera i rabattläckage och eventuellt att 
produkter hamnar utanför våra auktoriserade 
kanaler. Kontakta den ekonomiansvariga eller 
etikavdelningen (Ethics Office) om du tror att du blir 
ombedd att skapa en affär på ett sådant här sätt.

Har du fler frågor, kontakta etikavdelningen för 
att få hjälp.

Vad händer om min chef pressar mig att ”få 
redovisningen att gå ihop”?
Du måste vara ärlig och noggrann. Om du 
känner press på dig att göra något annat ska 
du tala med någon på etikavdelningen eller be 
juridikavdelningen eller personalavdelningen 
om råd. Du kan också kontakta styrelsens 
revisionsgrupp (Audit Committee). Om du 
känner dig obekväm med att gå via interna 
kanaler, kan du kontakta Ciscos etikjour 
(EthicsLine) när som helst på dygnet

Vad händer om jag ombeds boka en 
försäljning utan en inköpsorder?
Vid alla köp måste det finnas en inköpsorder 
från en kund. De här försäljningsregistren 
garanterar att vår ekonomi stämmer och skyddar 
företaget mot bedrägerier. Se den globala 
bokningspolicyn (Global Bookings Policy) för 
de nödvändiga delarna i en inköpsorder.

Vad händer om jag blir ombedd att göra 
en affär för att sälja en produkt eller tjänst 
till en återförsäljare som jag vet inte är 

Vad händer om ...

Anställda vars arbetsuppgifter 
omfattar ekonomisk 
rapportering

Som tillägg till COBC, har vår CEO, CFO och 
samtliga anställda på ekonomiavdelningen 
speciella åtaganden och är bundna av Ciscos 
etiska kodex för ekonomanställda (Cisco 
Financial Officer Code of Ethics).

Den här styrande kodexen inkluderar 
tillhandahållande av information som är exakt, 
fullständig, objektiv, relevant och begriplig. 
Dessa individer måste förstärka företagets 
engagemang i rättvis och tidsenlig rapportering 
av Ciscos ekonomiska resultat och villkor.

Överträdelser av den etiska kodexen för 
ekonomianställda (Financial Officer Code of 
Ethics), inklusive underlåtelse att anmäla andras 
eventuella överträdelser, ses som ett allvarligt 
disciplinärende och kan leda till arbetsrättsliga 
åtgärder, inklusive uppsägning. Om du tror 
att en överträdelse har skett ska du kontakta 
styrelsen för den juridiska avdelningen (Cisco 
Legal), etikavdelningen (Ethics Office) eller 
granskningskommittén (Audit Committee). 
Kom ihåg att Ciscos regler inte tillåter att man 
hämnas mot en anställd som i god tro anmäler 
eventuella eller faktiska brott mot riktlinjerna.

mailto:ethics%40cisco.com?subject=
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
http://wwwin-eng.cisco.com/CA/Policies/Global_Bookings_Policy.pdf
http://wwwin-eng.cisco.com/CA/Policies/Global_Bookings_Policy.pdf
http://investor.cisco.com/investor-relations/governance/ethics/default.aspx
http://investor.cisco.com/investor-relations/governance/ethics/default.aspx
http://investor.cisco.com/investor-relations/governance/ethics/default.aspx
http://investor.cisco.com/investor-relations/governance/ethics/default.aspx
http://investor.cisco.com/investor-relations/governance/ethics/default.aspx
http://investor.cisco.com/investor-relations/governance/ethics/default.aspx
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
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Vårt engagemang i integriteten

i samhället och bevara begränsade resurser. Du 
kan läsa mer i den årliga CSR-rapporten eller 
besöka vår CSR-webbplats.

Cisco sätter värde på mänskliga rättigheter.
Cisco stöder FN:s deklaration om mänskliga 
rättigheter (Universal Declaration of Human Rights 
(UDHR)) och United Nations Global Compact 
(UNGC), ett strategiskt politiskt initiativ för företag 
som är engagerade i att styra sitt arbete och sina 
strategier i enlighet med tio universellt godkända 
principer inom områdena för mänskliga rättigheter, 
arbete, miljö och anti-korruption. Vi utvärderar 
och hanterar regelbundet frågor kring mänskliga 
rättigheter inom våra affärsprocesser och i de 
områden där vi verkar. Ta reda på mer genom 
att se på den här korta utbildningsvideon om 
mänskliga rättigheter.

Vi förespråkar rätt användning av Ciscos 
produkter och tjänster.
Cisco stöder yttrandefriheten och den öppna 
kommunikationen via Internet. Vi anser att friheten 
som uppstår genom anslutning till Internet, inklusive 
åtkomst till information, är avgörande för att skydda 
och främja mänskliga rättigheter.

Kundupplevelse och 
kvalitetsräkning
Jag ansvarar för att förstå hur min roll påverkar 
kunden i slutänden. Jag ska arbeta med 
kundupplevelsen i åtanke för att bättre kunna 
uppnå kundens affärsmål och önskade resultat, 
underlätta deras kontakter med Cisco, leverera 
produkter, tjänster och lösningar i världsklass 
och skapa en bra övergripande upplevelse. Jag 
samtycker till att följa Ciscos kvalitetspolicy 
och Ciscos verksamhetsledningssystem som 
beskriver våra kvalitetsmål och vårt engagemang 
för kunderna. Gå till webbplatserna för 
kundförsäkran och kundupplevelse för att läsa 
mer.

Företagets sociala ansvar
Jag agerar på ett sätt som är förenligt med 
vårt CSR-program.
Företagets CSR-program använder sig av 
ansvarsfull affärspraxis och sociala investeringar 
för att skapa långsiktiga värden för företaget.
Våra CSR-fokusområden innefattar: att omvandla 
samhällen, skapa en engagerande erfarenhet för 
våra anställda, styra företaget, utveckla produkter 
på ett ansvarsfullt sätt och skydda miljön. Ledare 
inom Cisco uppmanar alla anställda att vara aktiva 

http://csr.cisco.com/pages/csr-reports
http://csr.cisco.com/
https://www.unglobalcompact.org/
https://www.unglobalcompact.org/
http://wwwin.cisco.com/training/e-learning/cms/content/ls-rob/bulk/Enterprise/Human_Rights/index.html
http://wwwin.cisco.com/training/e-learning/cms/content/ls-rob/bulk/Enterprise/Human_Rights/index.html
http://wwwin-eng.cisco.com/BMS/Corporate/Cisco_Quality_Policy.docx
http://wwwin.cisco.com/process/bes/bms.shtml
https://cisco.jiveon.com/groups/customer-assurance-organization/pages/home
https://cisco.jiveon.com/groups/cx-customer-experience
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Verktyg/resurser

Vårt mål med att utveckla ICT-system är att 
utöka tillgången till information och underlätta 
innovationer. För att uppfylla det här målet 
bygger vi våra produkter på öppna, globala 
standarder som vi anser vara kritiska för att 
motverka censur, skydda integriteten och hålla 
världen uppkopplad.

Vi kommer att fortsätta att förespråka stark 
yttrandefrihet och skyddad integritet som 
grundläggande förutsättningar för lyckade 
affärsinnovationer och ett engagerat samhälle.

Chefens roll
Ciscos chefer har ledarskapsansvar som 
innebär att de ska utgöra goda exempel, 
arbeta för en god miljö med öppen och 
ärlig kommunikation och utan rädsla för 
repressalier och vidta åtgärder när etiska frågor 
uppmärksammas. De förväntas arbeta för Ciscos 
etiska kultur och aldrig dirigera personalen till att 
uppnå resultat som strider mot Ciscos riktlinjer, 
affärskodexen eller gällande lag.

De har även ansvar för en rad transaktioner 
å företagets vägnar. Som chef på Cisco eller 
assisterande chef, har du viktiga åtaganden för 
att säkerställa att riktlinjerna efterföljs.

•	Webbsida för företagets sociala ansvar 
(Corporate Social Responsibility)

•	Ciscos företagsfrågor (Corporate Affairs)
•	Företagskvalitet (Corporate Quality)
•	Ciscos system för företagsledning (Cisco 

Business Management System)

http://cs.co/cobc67
http://cs.co/cobc67
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/corp-affairs.html
http://wwwin.cisco.com/cisco/policy/policy_process/Quality.shtml
http://cs.co/cobc62
http://cs.co/cobc62
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Relaterade riktlinjer och webbplatser

Riktlinjer som omfattas av affärskodexen är listade nedan och finns på webbsidan 
för Ciscos interna Policy and Procedure Central.

Respektera varandra och andra
•	 Droger och alkohol på arbetsplatsen
•	 Personalrelaterade rutiner för uppgiftsskydd 

(HR-Related Data Protection)
•	 Riktlinjer för överträdelse av rättigheter
•	 Trakasserier

Använda resurser på ett ansvarsfullt sätt
•	 Riktlinjer för Sociala Media
•	 Bästa praxis för social media samt Frågor och 

svar
•	 Policy för videor från företaget
•	 Policy för hantering av Ciscos tillgångar

Intressekonflikter
•	 Intressekonfliktspolicy (Conflicts of Interest 

Policy)
•	 Deltagande i extern organisation (för icke 

vinstdrivande organisationer, tekniska rådgivare 
eller offentliga organ/myndigheter)

•	 Cisco Endorsement Guide
•	 Ciscos riktlinjer för investeringar (Investment 

Policies)

Gåvor och förmåner
•	 Delgivningsverktyget för gåvor, resor och 

underhållning
•	 Policy för gåvor, resor och underhållning
•	 Reseutgiftspolicy

•	 Global utgiftspolicy (Global Expense Policy)
•	 Gåvor för den offentliga sektorn och riktlinjer 

för inkvartering (Public Sector Gifts and 
Hospitality Guidelines)

•	 Policy för donationer till välgörenhet 
(Charitable Donations Policy)

Skydd av Ciscos tillgångar och information
•	 Policy för globala analytiker
•	 Global policy för samverkan med medier
•	 Policy för relationer med investerare
•	 Ciscos informationssäkerhetsregler (Cisco 

Information Security Policy)
•	 Ciscos riktlinjer om dataskydd (Data Protection 

Policy)
•	 CLIP: Rapportera en incident med förlorade 

kunddata
•	 Policy för e-postarkivering och 

e-posthantering
•	 Riktlinjer för företagsregister och registerlagring
•	 Policy för distribution av elektronisk information
•	 Policy för globala analytiker

Följa lagar och regler
•	 Global antikorruptions och mutpolicy (Global 

Anti-Corruption and Bribery Policy)
•	 Riktlinjer om internationell antikorruption 

för partners (Global Anti-Corruption Policy 
by Cisco Partners)

•	 Insiderhandelspolicy (Insider Trading Policy)
•	 Sekretess- och dataskyddspolicy (Privacy and 

Data Protection Policy)
•	 Upphovsrättsskyddat material som tillhör tredje 

part (Third-Party Copyrighted Materials)

Ekonomisk etik och integritet
•	 Global bokningspolicy (Global Bookings Policy)

Integritet
•	 Ciscos kvalitetspolicy (Cisco Quality Policy)
•	 Global policy för mänskliga rättigheter

Ytterligare etiska kodex
•	 Etikkodex för Ciscos ekonomiansvariga (Cisco 

Financial Officer Code of Ethics)
•	 Cisco USA Etisk kodex för offentliga sektorn 

(Cisco U.S. Public Sector Ethics Code)
•	 Ciscos riktlinjer för E-Rate Program för 

arbete med amerikanska K-12-skolor och 
amerikanska bibliotek

•	 Etikkodex och uppförandekodex för 
leverantörer (Supplier Ethics Policy)

http://cs.co/cobc1
http://wwwin-eng.cisco.com/HR/Policies/EE_Guide_US/Drugs_and_Alcohol_in_the_Workplace.doc
http://cs.co/cobc70
http://cs.co/cobc70
http://cs.co/cobc71
http://wwwin.cisco.com/HR/employee/cisco_connections/harass_wp.shtml
https://cisco.jiveon.com/docs/DOC-30916
http://blogs.cisco.com/news/cisco_social_media_guidelines_policies_and_faq
http://blogs.cisco.com/news/cisco_social_media_guidelines_policies_and_faq
http://wwwin-eng.cisco.com/Corporate/Corporate_Policy/Cisco_Level/Video_Policy.docx
http://wwwin-search.cisco.com/protected-cgi-bin/edcs/office2pdf/office2pdf.cgi?edcsid=3397972&cpull=1
http://cs.co/cobc74
http://cs.co/cobc74
http://cs.co/cobc26
http://cs.co/cobc26
http://cs.co/cobc26
http://cs.co/cobc28
http://wwwin-eng.cisco.com/HR/Policies/EE_Guide_US/Investment_Policies.pdf
http://wwwin-eng.cisco.com/HR/Policies/EE_Guide_US/Investment_Policies.pdf
http://wwwin-bprms.cisco.com/fines/gte/login
http://wwwin-bprms.cisco.com/fines/gte/login
https://cisco.jiveon.com/docs/DOC-970679
https://cisco.jiveon.com/docs/DOC-970791
https://cisco.jiveon.com/docs/DOC-970680
http://cs.co/cobc35
http://cs.co/cobc35
http://cs.co/cobc35
http://wwwin-search.cisco.com/protected-cgi-bin/edcs/office2pdf/office2pdf.cgi?edcsid=3664861
http://wwwin-search.cisco.com/protected-cgi-bin/edcs/office2pdf/office2pdf.cgi?edcsid=3664861
http://wwwin-search.cisco.com/protected-cgi-bin/edcs/office2pdf/office2pdf.cgi?edcsid=4011015
http://wwwin-eng.cisco.com/protected-cgi-bin/edcs/edcs_format_convert.cgi?edcs_id=4028965
https://cisco.jiveon.com/groups/cisco-investor-relations
http://cs.co/cobc43
http://cs.co/cobc43
https://wwwin-tools.cisco.com/services/clip/main
https://wwwin-tools.cisco.com/services/clip/main
https://wwwin-tools.cisco.com/services/clip/main
https://wwwin-tools.cisco.com/services/clip/main
http://cs.co/cobc80
http://cs.co/cobc80
http://wwwin.cisco.com/cisco/policy/policy_process/record_mgmt.shtml
http://cs.co/cobc40
http://cs.co/cobc40
https://cisco.jiveon.com/groups/gce-anti-corruption-and-bribery/content?query=anti_corruption
https://cisco.jiveon.com/groups/gce-anti-corruption-and-bribery/content?query=anti_corruption
http://cs.co/cobc52
http://cs.co/cobc52
http://cs.co/cobc52
http://cs.co/cobc82
http://cs.co/cobc57
http://cs.co/cobc57
http://cs.co/cobc83
http://cs.co/cobc83
http://cs.co/cobc59
http://wwwin.cisco.com/quality/
http://cs.co/cobc66
http://investor.cisco.com/investor-relations/governance/ethics/default.aspx
http://investor.cisco.com/investor-relations/governance/ethics/default.aspx
http://cs.co/cobc3
http://cs.co/cobc3
http://cs.co/cobc5
http://cs.co/cobc5
http://cs.co/cobc5
http://cs.co/cobc54
http://cs.co/cobc53
http://cs.co/cobc53
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Termlista

Enkel källa – En enhet som inte tillhör Cisco. 
I egenskap av anställda kan vi ta emot gåvor 
från en enstaka källa (som är ett företag 
eller en organisation) med ett maximalt 
nettomarknadsvärde på 100 USD per år.

Familjemedlem/släkting – make/maka, 
förälder, syskon, far-/morförälder, barn, 
barnbarn, svärförälder, partner (samma kön 
eller motsatt kön) eller annan familjemedlem 
som lever med dig eller som på annat sätt är 
ekonomiskt beroende av dig, eller som du är 
ekonomiskt beroende av.

Företagstillgångar – De kan vara konkreta 
och immateriella föremål inklusive: Ciscos 
anläggningar, utrustning, och tillbehör; pengar, 
produkter, datorsystem och programvaror, 
patent, varumärken och upphovsrätt; annan 
upphovsrättslig information, samt den 
anställdes arbetstid.

Gåvor och förmåner – allt av värde, inkluderat, 
men inte begränsat till:
•	Måltider eller inkvartering
•	 Rabatter
•	 Lån
•	 Kontanter eller likvida medel
•	 Tjänster
•	Utrustning

•	 Priser
•	 Produkter
•	 Transport
•	Nyttjande av fordon eller 

semesteranläggningar
•	 Renoveringar
•	 Biljetter till representation/sportevenemang
•	 Presentkort eller kuponger
•	 aktier
•	möjlighet att köpa aktier i ett företag som 

står i relation till Cisco
•	 fördelaktiga villkor på en produkt eller tjänst

Leverantör – En leverantör av produkter 
eller tjänster till Cisco, inklusive konsulter, 
entreprenörer och ombud, samt en leverantör 
som Cisco aktivt överväger att använda, även 
om inget företag i slutändan väljs ut.

Material som inte är offentlig information – 
Ej offentlig information som skulle kunna 
påverka en investerares köpbeslut, försäljning 
eller innehållande av ett företags aktier.

Motsvarighet till kontanter – Detta kan vara 
lån, aktier, optioner, bankcheckar, resecheckar 
eller andra typer av checkar och betalkort, 
investeringspapper, eller finansiella instrument.

Muta – Att ge eller erbjuda att ge något 
av värde till en statstjänsteman eller 
företagsrepresentant för att påverka ett beslut. 
Lokala lagar kan innehålla bredare definitioner.

Myndigheter – allt av värde, inkluderat, men 
inte begränsat till:
•	 Alla nationella, regionala eller lokala 

lagstadgande, administrativa eller juridiska 
myndigheter 

•	 Alla statligt finansierade organisationer, 
som icke-kommersiella organisationer 
som etablerats genom särskilda lagar, 
skolor, universitet, sjukvårdsanläggningar, 
polismyndigheter, militära organisationer, 
utfärdandemyndigheter för statliga tillstånd, 
godkännanden eller licenser osv.

•	 Alla statligt ägda företag och/eller organ
•	Offentliga (halvstatliga) internationella 

organisationer (som FN, IMF, Afrikanska 
unionen osv.)

•	 Allmänna universitet, sjukhus, skolor, 
bibliotek, statliga investeringsfonder och 
telekomleverantörer, samt offentliga 
internationella organisationer, till exempel FN, 
Världsbanken eller den Afrikanska unionen.

Personuppgifter – All information som kan 
användas för att identifiera, kontakta eller 
lokalisera en individ.
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Trakasserier – Med trakasserier avses alla 
former av olämpligt agerande mot en annan 
person som skapar en hotfull eller kränkande 
arbetsmiljö, eller som har som syfte eller effekt 
att störa en individs arbetsprestation. Exempel 
omfattar, men är inte begränsade till:

•	 Verbala eller skriftliga kommentarer och/
eller uppförande (exempelvis teckningar 
eller grimaser) av vulgär natur.

•	 Fysiska angrepp, inklusive att man 
blockerar naturliga rörelser, rör vid någon, 
stoppar någon eller på annat sätt är 
aggressiv i sitt fysiska beteende.

•	Hot eller krav på att en individ ska göra 
något speciellt som inte är kopplat till 
skäliga arbetsuppgifter, för att få behålla ett 
arbete, för att undvika någon annan förlust, 
eller som ett villkor för arbetsförmåner, eller 
befordran

•	 Repressalier för rapportering av 
kränkningar, för att ha hjälpt en annan 
anställd att rapportera kränkningar, eller för 
att delta i en undersökning av en kränkning/
ett klagomål

•	Olagligt, sexuellt ofredande, såsom 
ovälkomna närmanden, begäranden 
om sexuella tjänster och andra verbala, 
skriftliga, visuella eller fysiska beteenden av 
sexuell natur som påverkar anställningen

Upphovsrättsskyddat material – 
tredje parts upphovsrättsskyddade 
material kan omfatta författat arbete, 
diagram, ritningar, bilder, video, musik, 
programvara och ljudinspelningar, 
oavsett om det avser hela arbetet 
eller delar av det. Dessutom kan 
upphovsrättsskyddet för tredje part 
även omfatta material utan att detta är 
markerat som upphovsrättsskyddat.

Vän – Ciscos riktlinjer och affärskodexen 
är en vän en person som du har en 
personlig relation till (med andra ord, en 
nära vän).
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Ytterligare resurser

På Cisco finns många olika resurser för att vägleda dig i etiska situationer.

Etikavdelningen
•	Ciscos etikavdelning (Ethics Office)
•	Rapportera problem/etikjouren
•	Etiska resurser för chefer
•	Cisco Policy and Procedure Central 

Ciscos personalavdelning (Human Resources)
http://wwwin.cisco.com/HR/

Avdelningen för efterlevnad av internationella 
regler för den offentliga sektorn (Global 
Public Sector Compliance Office 
publicsectorcompliance@cisco.com)

Juridisk rådgivare 
generalcounsel@cisco.com

Ciscos team för relationer med investerare
•	Externa
•	Interna

Relationer med globala analytiker

PR-avdelning (Corporate Public Relations)

Ciscos granskningskommitté för styrelsen 
Styrelseledamöter
•	 E-post – auditcommittee@external.cisco.com
•	 Post –  Cisco Systems, Audit Committee 

105 Serra Way, PMB #112 Milpitas, 
CA 95035

Cisco Informationssäkerhet

Sekretessteamet (Privacy Team):
•	E-post
•	Sekretesscentral (Privacy Central)

Ytterligare certifieringar/utbildning
•	 Arbete	med	regeringens	personal	i	USA.	–	Läs	
om	Ciscos	etiska kod för den amerikanska 
offentliga sektorn	och	genomför	utbildningen	
”Att arbeta med kunder från den offentliga 
sektorn i USA”

•	 Arbeta	med	amerikanska	K-12-skolor	eller	
amerikanska	bibliotek	–	Läs	om	Ciscos	E-Rate 
Program Guidelines

•	 Arbeta	på	ekonomiavdelningen	–	Granska	
och	godkänn	Cisco Financial Officer Code 
of Ethics

•	 Arbeta	inom	global	försäljning/
marknadsföring	utanför	USA	eller	med	
globala	konton	–	Genomför	onlinekursen	
Globala anti-korruptionslagar.

Som	delaktig	i	on-boardingprocessen,	krävs	
av	nyanställda	att	de	genomför	certifieringen	
för affärskodexen	(och	alla	andra	relevanta	
kompletterande	kodexer	och	obligatoriska	
utbildningar)	när	de	börjar	på	Cisco.	Efter	detta	
kommer	nyanställda	förutsättas	delta	i	den	årliga	
affärskodexcertifieringen.

mailto:ethics%40cisco.com?subject=
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/ethics/concerns/ethicsline.html
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/ethics/erc.html#horizontalTab2
http://cs.co/cobc1
http://cs.co/cobc9
mailto:publicsectorcompliance@cisco.com
mailto:generalcounsel@cisco.com
http://investor.cisco.com/
https://cisco.jiveon.com/groups/cisco-investor-relations
http://www.cisco.com/c/en/us/about/global-analyst-relations/ar-contacts.html
http://newsroom.cisco.com/media-relations-contacts
mailto:auditcommittee@external.cisco.com
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/security-trust/infosec.html
mailto:privacy@cisco.com
http://wwwin.cisco.com/c/cec/news/privacy-central.html
http://cs.co/cobc3
http://cs.co/cobc3
http://learn.cisco.com?courseId=COT00082496
http://learn.cisco.com?courseId=COT00082496
http://cs.co/cobc5
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