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Hej!

Jag har aldrig varit så entusiastisk inför vår framtid. För att 
skapa framgång för våra kunder, partner och Cisco måste vi 
fortsätta att leverera nya innovationer och funktioner i ett allt 
högre tempo och vara villiga att förändras när det behövs.

Vårt långvariga engagemang för högsta möjliga standard inom 
affärsverksamhet och professionellt beteende kommer alltid 
stå fast. Våra kunder, partner och intressenter runt om i världen 
litar på oss och på de produkter och tjänster vi levererar 

eftersom vi kontinuerligt upprätthåller våra starka värderingar och alltid strävar efter att göra 
rätt affärsval.

Affärskodexen (Code of Business Conduct, COBC) är en återspegling av Ciscos värderingar 
och en uppsättning verktyg som du bör använda när du fattar affärsbeslut och löser problem 
som du kan stöta på. 

Jag är stolt över att Cisco har lagt grunden för en medveten kultur som visar vikten av att vara 
medveten om sin omgivning och känna sig ansvarig och betrodd samt förväntas medverka 
i att skapa en kultur där man inte bara känner sig trygg, utan även kan utvecklas. Löftet till 

Välkomstmeddelande från Chuck Robbins, styrelseordförande och CEO
våra medarbetare, principer och engagemang i mångfald och inkluderande ska fortsätta att 
vara vägledande i hela vår verksamhet och interaktion, inklusive hur vi behandlar varandra 
på arbetsplatsen. Cisco tolererar inte trakasserier eller diskriminering av något slag. Det är 
viktigt att du känner dig trygg i att ta upp eventuella problem och i att Cisco kommer att 
hantera problemen på ett lämpligt sätt. Detta beskrivs närmare i affärskodexen under rubriken: 
”Jag respekterar andra.”

Om du har frågor om vad som är rätt att göra eller anser att affärskodexen inte respekteras – 
ta upp det. Tala med din chef, eller kontakta ethics@cisco.com eller juridikavdelningen. Du 
kan också ta upp farhågor anonymt genom vårt etikwebbformulär eller den flerspråkiga 
telefontjänsten etikjouren (EthicsLine).

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 en del av Cisco-
familjen och för att du fortsätter att bidra till att upprätthålla våra principer och värderingar.

Hälsningar
Chuck Robbins
Styrelseordförande och CEO

”Chuck Robbins – COBC”  
Transkription
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Våra värderingar
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Jag är etisk

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.  
 
Om vi ska fortsätta att vara framgångsrika måste du kunna fatta beslut som 
stämmer överens med våra grundvärderingar och principer. Oberoende av 
situationen måste du visa total ärlighet och integritet i allt du gör. Som anställd 
är du ansvarig för att utöva en medveten kultur och 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 det rätta stärker vårt anseende som globalt 
ledande företag.

Nyskapande idéer, ny teknik och strategiska förvärv – vi arbetar i en bransch med högt tempo och 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. 

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

Använd det etiska beslutsträdet som 
vägledning när du ska fastställa det bästa 
handlingssättet.
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”Fråga dig själv” – det etiska beslutsträdet
Använd det etiska beslutsträdet som vägledning när du ska fastställa det bästa handlingssättet.

Handlingen kan få allvarliga 
konsekvenser. Gör det inte.Är det lagligt?

1

Följer det 
Ciscos policy?

2

Följer det 
Ciscos 
värderingar 
och kultur?

3

4

Skulle du bli 
bekymrad 
om det här 
förekom i en 
nyhetsrubrik?

5

Kan det 
påverka Cisco 
negativt om 
alla anställda 
gör det?

6

Kan det 
påverka 
företagets 
intressenter 
negativt?

Beslutet att gå vidare verkar 
lämpligt.

Inte säker? Fråga:
• Policy and Process Central
• Din chef
• HR
• Juridikavdelningen 
• ethics@cisco.com

Etiska  
beslutsträdet
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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. 

Vår affärskodex hjälper dig att navigera. Det är en 
användarvänlig resurs som kan du kan använda för att hjälpa 
dig avgöra vad som är lämpligt när det gäller att agera etiskt 
på arbetsplatsen. 

Affärskodexen föreskriver: 
• Ärligt och etiskt uppförande i alla relationer 
• Fullständig, rättvis, korrekt, tidsenlig och begriplig 

presentation av offentliga rapporter och dokument
• Skydd av all konfidentiell, personlig och äganderättsskyddad 

information 
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, regler, föreskrifter och direktiv
• Omedelbar intern rapportering av överträdelser av kodexen
• Att alla Cisco-anställda tar ansvar för att kodexen följs

 

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 följs upp och uppdateras av vår etikavdelning.

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 och rapportera eventuella överträdelser mot 
affärskodexen, 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 anmälning av 
misstänkta överträdelser.

Affärskodexen är omfattande, men inte uttömmande. 
Eftersom det inte möjligt att ta upp varje situation litar vi på 

Hur hjälper affärskodexen mig? att du använder ditt eget goda omdöme när du fattar beslut 
och att du ber om hjälp om du har frågor om något som inte 
tas upp i affärskodexen.

Cisco övervakar kontinuerligt lagar och regler jorden runt. 
Vi litar 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 en lokal lag står i konflikt 
med vår affärskodex följer vi den lokala lagen. Men om en 
lokal affärssed står i konflikt med vår affärskodex följer vi vår 
affärskodex. Om du inte är säker, be om hjälp. 

Dispens från bestämmelser i affärskodexen måste anmälas 
till och godkännas av etikavdelningen. Förmåner som 
utdelas till chefer och medlemmar av Ciscos styrelse 
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• Avdelningen för offentlig försäljning (Federal 
Sales Resources)

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

• Antikorruptions- och mutpolicy
• Policy and Process Central

VERKTYG

Kontakta ethics@cisco.com för hjälp om du 
har andra frågor eller funderingar.

TIPS
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Vad händer 
om ...

Vad ska jag göra om jag har funderingar om affärskodexen 
eller reservationer mot att genomföra min certifiering? Ta 
upp eventuella problem med din chef, HR-avdelningen eller 

ethics@cisco.com. 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. 

Varför måste personalen på Cisco bekräfta affärskodexen varje år? COBC uppdateras 
regelbundet baserat på den dynamiska affärsmiljön, lagförändringar och personalens 
feedback. Du måste varje år intyga att du är förtrogen med den senaste versionen av 
affärskodexen och certifieringen fungerar som en påminnelse om att affärskodexen är 
en resurs som du kan använda året om.

måste också godkännas av styrelsen och kan också presenteras offentligt på lämpligt sätt, 
tillsammans med skälen till utdelningen av förmånerna. 
 
Affärskodexen och andra tilläggsbestämmelser och riktlinjer måste certifieras årligen 
(enligt lokal lagstiftning). Styrelseordförande och CEO Chuck Robbins och styrelsen kräver 
att alla anställda ska granska, förstå, bekräfta och följa affärskodexen. Vi kommer att skicka 
aviseringar som uppmanar dig att genomföra den årliga certifieringen 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.
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Cisco erbjuder flera konfidentiella sätt att 
skaffa hjälp när det gäller en fråga eller 
misstanke.

TIPS
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Jag berättar om mina misstankar

Du kan alltid börja med att prata med din chef, en HR-
representant eller juridikavdelningen. Deras uppgift är att 
lyssna och hjälpa. Cisco accepterar inga repressalier mot 
anställda för misstankar eller rapporter om dåligt uppförande 
som har lämnats i ärligt uppsåt och god tro. Repressalier 
mot en anställd som ställer en fråga eller rapporterar 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-avdelningen, eller du inte känner att resultatet 
motsvarar det du har förväntat dig, ska du kontakta 

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

Lita på magkänslan – Transkription

ethics@cisco.com. Etikavdelningen är tillgänglig för alla 
medarbetare, kunder, partner och andra intressenter som vill 
ta upp olika frågor. 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. Vilken organisation 
som involveras beror på typ av fråga: det kan vara 
etikavdelningen, juridikavdelningen, HR-avdelningen 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. 

Vilket är bästa sättet att ställa frågor eller 
rapportera om misstankar?

Fråga/rapporteraRelaterade riktlinjer Termlista Ytterligare resurserInnehåll
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Kontakta ethics@cisco.com för hjälp om du 
har andra frågor eller funderingar.
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E-post: Etikavdelningen: ethics@cisco.com 

Online: Etikwebbformulär, för Ciscos anställda, icke-
anställda och för anonym rapportering

Vad händer om jag har 
rapporterat 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 
frågan rapporterades anonymt med Etikwebbformuläret 
använder du den här länken för att visa processen för att 
skapa etikärenden. Du kan kontrolleras statusen för ditt 
ärende med hjälp av länken du fick när du skapade ärendet 
via den anonyma webbplatsen. Vår tredjepartsleverantör 
kan svara på ärendet med uppföljningsfrågor med hjälp av 
verktyget för etikwebbformulär. Samtal till den flerspråkiga 

etikjouren (EthicsLine, som hanteras av tredje part) tilldelas 
ett ärendenummer, så att du kan förbli anonym för Cisco men 
fortfarande har möjlighet att få uppföljningar om din fråga. 

Hur får jag kontakt med min HR-representant eller 
medarbetarrepresentant? Besök webbplatsen 
hjälpzon för personaltjänster. 

Vad händer om jag tillfrågas att delta i en intern undersökning? 
Måste jag delta? Ja. Som Cisco-anställd är du skyldig att 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? Kontakta i så fall din HR-
representant, ethics@cisco.com eller juridikavdelningen. 
Cisco tolererar inte repressalier från chefer eller andra när 
det gäller en rapport som har angetts i god tro. 

Telefon: Den flerspråkiga etikjouren (EthicsLine) är tillgänglig 
dygnet runt, alla dagar i veckan och över hela världen, med 
nationellt baserade, avgiftsfria telefonnummer. Etikjouren 
sköts av en ledande tredjepartstjänst för rapportering. Du 
har möjlighet att vara anonym* när du ringer. Utredningen 
kan dock hindras om utredaren inte kan kontakta dig för 
ytterligare information. *Obs! I en del länder är det inte tillåtet 
att anmäla sådana misstankar anonymt.

Vanlig post: Frågor och funderingar kan också lämnas – 
konfidentiellt och anonymt – till följande privata postadress: 

Cisco Systems, Audit Committee 
105 Serra Way, PMB #112, Milpitas, CA 95035

Du kan även kontakta styrelsens revisionsgrupp via e-post till 
auditcommittee@external.cisco.com

Vad händer 
om ...

Fråga eller rapportera. Du kan kontakta vår 
etikavdelning (Ethics Office) helt konfidentiellt 
på följande sätt:
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En medveten kultur bygger på att vara medveten om sin miljö och känna sig ansvarig och förväntas vara delaktig i att skapa en inkluderande kultur 
som är välkomnande, positiv, kreativ och givande – en miljö som uppmuntrar individuella och teambaserade uttrycksmöjligheter, innovationer och 
prestationer. 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. 

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 personens eller gruppens kön, ras, färg, 
nationella ursprung, förfäder, medborgarskap, religion, ålder, 
fysiska eller psykiska förmåga, hälsotillstånd, genetiska 
information, graviditet, sexuella läggning, könsidentitet eller 
könsuttryck, veteranstatus, civilstånd eller på grundval 
av något annat som skyddas av lagen. Trakasserier kan 
förekomma i många former – inklusive oönskad verbal eller 
fysisk kontakt eller upprepade tvivelaktigt beteende som en 
förnuftig människa skulle anse vara objektivt stötande. 

Alla typer av trakasserier strider mot Ciscos filosofi och 
principer. Som nämnts i avsnittet ”Jag berättar om mina 
misstankar” ska du känna dig trygg och säker (utan rädsla 
för repressalier) med att lämna rapporter eller kontakta HR-
avdelningen eller ethics@cisco.com om du är osäker. 

Vi diskriminerar inte. Vi är stolta över vår globala 
arbetsstyrka. När vi rekryterar, anställer, utvecklar och 
befordrar anställda – tas besluten utan hänsyn till kön, ras, 
hudfärg, nationalitet, ursprung, medborgarskap, religion, 
ålder, fysisk eller psykisk förmåga, hälsotillstånd, genetisk 
information, graviditet, sexuell läggning, könsidentitet eller 
könsuttryck, veteranstatus, civilstånd eller på grundval av 
något annat som skyddas av lagen. Vi engagerar oss djupt 
i att upprätthålla vår positiva företagskultur och se till att alla 

Hur kan Ciscos medarbetare lyckas bättre än 
andra? 

behandlas med respekt och värdighet, som en uppskattad 
medlem i Ciscos team. 

Vår arbetsplats är anpassad för personer med 
funktionsnedsättning. 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 
medarbetarresursorganisation hos Cisco, erbjuder ett 
starkt stödnätverk för personer med funktionsnedsättning. 
Ciscos medarbetarrepresentanter erbjuder sakkunskap 
och vägledning för chefer och anställda genom Ciscos 
tillmötesgåendeprocess.

Jag respekterar andra

Fråga/rapporteraRelaterade riktlinjer Termlista Ytterligare resurserInnehåll
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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 och 
situationer 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 
Global säkerhet och motståndskraft i företaget.

Du kan hjälpa till att skydda Ciscos tillgångar genom att följa 
Ciscos globala åtkomstpolicy, vilket innefattar att ha på dig 
ditt Cisco-kort och säkerställa att det är alltid är väl synligt. 
Skanna alltid kortet i dörrens åtkomstläsare innan du går in i 
en Cisco-anläggning och släpp inte in personer utan kort in 
i Ciscos byggnader. Kontakta Security Facilities Operations 
Center (SFOC) för att rapportera eventuellt misstänkt 
beteende.

Vi skyddar dina personuppgifter. Cisco respekterar 
sina anställdas sekretessrättigheter och -intressen och 
skyddar därför alla personuppgifter som samlas in, 
lagras och används. Alla måste respektera individuella 
sekretessrättigheter och hantera personuppgifter enligt den 
globala HR-dataskyddspolicyn.

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. 

Även om vissa jurisdiktioner kan tillåta ordinering eller 
annan användning av marijuana, omfattar denna policy även 
marijuana, som fortsättningsvis är olagligt enligt amerikansk 
federal lag. Anställda tillåts inte att använda, inneha, sälja, 
överföra, tillverka, distribuera eller vara påverkade av dessa 
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 på arbetet, gå i tjänst eller vara kvar i tjänst under 
påverkan av alkohol eller dessa droger och substanser. 

Alkohol på tillställningar anordnade av företaget tillåts endast 
med skriftligt godkännande i enlighet med Ciscos policy 
för globala möten och evenemang. Alla anställda som förtär 
alkohol under tillställningar anordnade av företaget förväntas 
förtära alkohol på ett ansvarsfullt sätt. Överträdelse av 
policyn om droger och alkohol på arbetsplatsen resulterar i 
disciplinära åtgärder, upp till och inklusive uppsägning. 

Fråga/rapporteraRelaterade riktlinjer Termlista Ytterligare resurserInnehåll
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Kontakta ethics@cisco.com för hjälp om du 
har andra frågor eller funderingar.

• Global problemlösning
• Portal för globala möten och evenemang
• Global säkerhet och motståndskraft i företaget

Min chef har lämnat en 
kommentar som fick 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 är tveksam 
ska du kontakta HR-avdelningen , ethics@cisco.com 
eller juridikavdelningen för råd om nästa steg (se även 
Jag berättar om mina misstankar).

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 
meddelandet som kränkande. Du kan även informera din 
chef, HR-avdelningen eller ethics@cisco.com.

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. På samma vis är personalens arbetsinformation 
som telefonnummer, e-postadresser och rapportstrukturer 
skyddad/konfidentiell information som tillhör Cisco och ska 
aldrig lämnas ut till okända personer. 

Till exempel ringer rekryterare från konkurrenterna ofta till 
anställda vid Cisco och låtsas att de ringer för Cisco HR eller 
dess ledning. Om du får ett samtal där sådan information 
efterfrågas lämnar du den uppringande personens 
kontaktuppgifter till personen vars uppgifter efterfrågas. 

Fråga/rapporteraRelaterade riktlinjer Termlista Ytterligare resurserInnehåll
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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, internetåtkomst, 
kopieringsapparater och arbetstillbehör. Jag är engagerad i att använda våra resurser på ett smart 
och korrekt sätt. 

Jag använder resurser på ett ansvarsfullt sätt

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. Din 
användning av företagets resurser är inte privat. Därmed 
kan information och material som sänds eller lagras bland 
företagets resurser övervakas, behållas eller granskas.  
Obs! När anställda använder sina personliga enheter 
(smartphones, surfplattor osv.) ska enheterna granskas, och 
anställda måste alltid skydda information med koppling till 
företaget som utväxlas eller lagras på sådana enheter (se 
Jag är betrodd med data). 

Ha respekt och var affärsmässig när du använder internet 
och sociala medier. Cisco uppmuntrar de anställda att 
använda sociala medier för att utföra affärer samt för att 
främja samarbete och innovationer. Vi blockerar inte de flesta 
webbplatser och sociala nätverkssidor. Som vi skriver i vår 
policy för sociala och digitala medier är det mycket viktigt 
att undvika att hantera immateriella rättigheter på fel sätt 
eller att felaktigt lämna ut personuppgifter och konfidentiella/
skyddade uppgifter (se Jag är betrodd med data). Reglerna 
för korrekt beteende i den fysiska världen gäller även på 
webben. 

Du kan alltid skicka in en fråga till internetpostings@cisco.com 
om du är osäker.

Fråga/rapporteraRelaterade riktlinjer Termlista Ytterligare resurserInnehåll
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Affärsanvändning: 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 (ej kommersiella) ändamål, så länge det inte 
äventyrar Ciscos intressen eller påverkar arbetsinsatsen 
(din eller dina kollegors) negativt. Obs! För mångfaldsriktlinjer 
gällande användning av företagets resurser för personliga 
ämnen eller aktiviteter, se Policy för användning av Ciscos 
tillgångar till personliga syften eller aktiviteter. 

Politiska aktiviteter: Du kan delta i politiska aktiviteter privat, 
med dina egna pengar och på din fritid. 

Lämplig användning av interna kommunikationskanaler: 
Ciscos internkommunikation (diskussionsforum, intranät, 
utskick etc.) underlättar samarbete och kontakter med 
kolleger. Kommunikationskanalerna ska användas i 
enlighet med Ciscos värderingar om förtroende, integritet, 
samhörighet och respekt för varandra. 

Förbjudet eller kräver auktorisering

Använda Ciscos tillgångar för syften som inte är 
företagsspecifika: 
• Låna inte och avlägsna inte Ciscos resurser från 

företagsanläggningarna utan korrekt auktorisering.
• Använd aldrig Ciscos resurser för att stödja en personlig 

verksamhet, för konsulttjänster eller för insamlingar utanför 
företaget.

• Inte heller Cisco-resurser som tillhör Cisco men klassats 
som skräp eller avfall eller som ska återvinnas får användas 
i icke-företagsrelaterade syften utan godkännande.

• 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.

 
Negativa effekter: 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. 

Olagligt eller kränkande: Du får inte använda, distribuera, 
hämta eller överföra material som är förbjudet enligt 
lag eller som skyddas av tredje parts upphovsrätt utan 
tillåtelse från ägaren. Innehåll av sexuell natur, kränkande 
språk, nedsättande kommentarer om etnicitet, kön, sexuell 
läggning, ålder, religion eller annat som kan inverka negativt 
på Cisco är också förbjudet.

Användning av Ciscos tillgångar för politiska syften: 
• Företagsbidrag – inga tillgångar, inklusive arbetstid, 

användning av Ciscos lokaler eller utrustning, eller direkta 
penningbetalningar, får ges till politiska kandidater, politiska 
aktionskommittéer eller omröstningsåtgärder utan skriftligt 
godkännande från SVP Chief Government Strategy Officer. 
Obs! När det gäller personliga politiska åtaganden, se 
avsnittet Jag följer lagen.

• Andra aktiviteter eller lobbying – förutom när det gäller 
oavsiktlig användning, är det inte tillåtet att använda 
företagets resurser för att stödja politisk aktivitet eller 
lobbying om inte skriftligt samtycke inhämtas från SVP Chief 
Government Strategy Officer.

 
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 SVP 
Chief Government Strategy Officer. 

Användning av meddelandeappar som inte kommer från 
Cisco: Meddelandeprogram som inte kommer från Cisco, 
t.ex. iMessage, WhatsApp, WeChat, Wickr, SnapChat 
etc. ger ett bekvämt sätt att kommunicera i realtid och 

Godkänd

Fråga/rapporteraRelaterade riktlinjer Termlista Ytterligare resurserInnehåll
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Vad händer om jag utför 
personliga aktiviteter 
på en Cisco-dator eller 

arbetstelefon? Går det bra? I normala fall tillåter vi 
begränsad användning av företagets resurser, så länge 
det inte leder till ökade kostnader för Cisco, stör ditt 
arbete eller bryter mot riktlinjer eller lagar.

Vad händer om jag har en sidoverksamhet som 
Cisco har fastställt inte är en intressekonflikt? Kan 
jag använda min Cisco-e-post, Cisco-telefon eller 
andra resurser som tillhör Cisco? Nej, användningen av 
företagstillgångar är endast till för Ciscos verksamhet. Vi 
tillåter inte att anställda använder företagets resurser för 
extrajobb, egna företag eller konsultverksamhet.

Får jag använda Ciscos e-postlistor för att 
erbjuda andra e-postmottagare att använda mitt 
prenumerationsbaserade konto för en betaltjänst? 
Nej, du får inte erbjuda andra att använda ditt 
prenumerationskonto via Ciscos interna e-postlistor 
såvida inte prenumerationsvillkoren tillåter detta. 

Vad händer 
om ...

Building Mailer Tool – Policy för e-postutskick

erbjuder ytterligare säkerhet. Dessa meddelandeappar 
som inte kommer från Cisco ska inte användas för 
att genomföra Cisco-affärer eller för kommunikation 
som skulle ge upphov till uppgifter om affärer, se 
Policy för hantering av arkivposter. Detta gäller särskilt 
tillfälliga meddelandeprogram där meddelandet försvinner 
när det har lästs eller strax därefter. Kommunikation som 
kan ge upphov till uppgifter om affärer ska göras med 
kommunikationsverktyg som är godkända av Cisco för 
sådana uppgifter och som används i databaser som är 
godkända av Cisco, som Doc Central. Om du oavsiktligt 
skapar, lagrar eller överför uppgifter om affärer med 
meddelandeappar som inte kommer från Cisco (om t.ex. 
en kund inleder kommunikation med dig i en sådan app) 
måste du säkerställa att sådana uppgifter om affärer 
omedelbart sparas och förvaras i databaser som är 
godkända av Cisco. 
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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?

Företagets 
intresse och 

arbetsuppgifter

Personliga 
intressen eller 

lojaliteter

Externa affärsintressen 
Familj och vänner 
Externa styrelser 

Investeringar 
Kommunikationer

Intressekonflikter
Upplevd eller verklig

Fråga/rapporteraRelaterade riktlinjer Termlista Ytterligare resurserInnehåll
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1. Arbete utanför Cisco (COI-informationsverktyg) 
• Externt arbete som negativt påverkar dina arbetstimmar eller 

insatser på Cisco (godkänns av chef)

• Externt arbete relaterat till dina uppgifter på Cisco

• Externt arbete för en konkurrent, partner, kund eller leverantör 
till Cisco eller för en potentiell förvärvskandidat

2. Personliga relationer (COI-informationsverktyg och HR) 
• Familjemedlemmen arbetar på Cisco i samma 

rapporteringskedja eller i en position som är relaterad till eller 
kan påverka din befattning på Cisco

• Familjemedlemmen arbetar för en konkurrent, partner, kund 
eller leverantör till Cisco eller för en potentiell förvärvskandidat, 
på ett sätt som är relaterat till eller kan störa din befattning på 
Cisco

• Du bör inte delta i affärsrelationer (låna eller låna ut pengar, 
hyra ut boende eller andra personliga affärsmellanhavanden) 
med någon i din rapporteringskedja 

Exempel på vanliga situationer som kan leda till intressekonflikter:

3. Externa styrelser (eBoard-informationsverktyg)
• Styrelser/nämnder i vinstdrivande företag, teknikföretag och 

på myndigheter

• Övriga branscher och engagemang i icke-vinstdrivande 
organisationer (behöver ej redovisas så länge det inte rör sig 
om en kund eller affärspartner till Cisco som med kopplingar 
till din roll på Cisco och det inte förekommer användning av 
Ciscos resurser)

4. Externa investeringar (informationsverktyg för 
investering) 
• Investering i ett privat företag som är en konkurrent, 

partner, kund eller leverantör till Cisco eller en potentiell 
förvärvskandidat 

• Investering i ett publikt bolag om utestående aktier 
överstiger 1% 

• Investeringar av familjemedlemmar som kan tillskrivas dig

Obs! Särskilda regler gäller för vissa angivna ledningspersoner 
och för styrelsen. Se Se Policy om intressekonflikter, externa 
styrelser och investeringar för mer information, och kontakta 
ethics@cisco.com om du har frågor.

5. Andra potentiella konflikter 
• Utveckling av externa innovationer eller annan intellektuell 

egendom

• Talaruppdrag, publikationer, stöd

• Allt annat som ger sken av en konflikt eller som kan framställa 
dig, Cisco eller den andra parten i negativ dager ska tas upp 
med etikavdelningen

Beskrivningar och obligatoriska åtgärder för kategorierna 
av intressekonflikter anges i Ciscos policy för 
intressekonflikter, externa styrelser och investeringar.

Se den här policyn om din aktivitet, situation eller relation 
kan innebära en risk för en intressekonflikt eller att en 
sådan blir synbar. 

Kontakta ethics@cisco.com för att få hjälp om du är 
osäker.
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Vad gäller om jag vill göra 
en del konsultarbete med ett 
annat teknikföretag? Om du vill 

utföra arbete utanför Cisco bör du först se till att det inte 
negativt påverkar dina arbetstimmar eller insatser på Cisco. 
Förutom att diskutera frågan med din chef ska du även 
lämna uppgifter med hjälp av COI-informationsverktyget 
om arbetet utanför Cisco är relaterat till din roll och dina 
ansvarsområden på Cisco eller om det rör en konkurrent, 
partner, kund eller leverantör till Cisco eller en potentiell 
förvärvskandidat eller om det så bara kan ge sken av en 
konflikt. Du bör även tänka på att allt externt arbete som kan 
resultera i innovationer eller annan intellektuell egendom 
som är, eller kan bli, relaterat till Ciscos nuvarande eller 
potentiella verksamhet omfattas av ditt PIIA-avtal (Proprietary 
Information and Inventions Assignment Agreement), enligt 
vilket alla rättigheter till sådana uppfinningar tillhör Cisco.

Vad gäller om jag har en familjemedlem som också 
arbetar på Cisco? Om du och din/dina familjemedlemmar 
arbetar i olika team och ni inte har inflytande över varandra 
eller befogenhet att fatta beslut för varandra (rörande 
anställningen eller andra arbetsrelaterade frågor) är det inte 
nödvändigt att informera om det. Om en av er är överordnad 
den andra (direkt eller indirekt) eller om du har potentiellt 
inflytande över den andra familjemedlemmens roll (såsom 
godkännande av försäljningsrabatter) ska du däremot 

Vad händer 
om ...

informera med hjälp av COI-informationsverktyget. Du kan 
rekommendera en familjemedlem för ett jobb på Cisco, men 
var noga med att ange din relation till personen och se till att 
du inte är delaktig i eventuella anställningsbeslut. Du måste 
också informera om fall då din familjemedlem arbetar på ett 
utomstående företag som kan överlappa med din roll på Cisco 
(till exempel om personer arbetar med IT-upphandling på en 
Cisco-kund om du arbetar med kunden i fråga).

Vad gäller om du eller en familjemedlem är en investerare eller 
ledande person i ett utomstående företag som gör affärer 
med Cisco eller våra kunder eller andra partner? Om du eller 
en familjemedlem har en roll eller investeringar i ett företag som 
är kopplat till dina arbetsuppgifter på Cisco, gör affärer med 
Cisco eller med Ciscos kunder eller samarbetspartner vilka 
du kan tänkas träffa för Ciscos räkning, och som skulle kunna 
innebära att du tar emot personliga fördelar eller som på annat 
sätt kan ge intryck av oegentligheter, måste du informera om det 
hjälp av informationsverktyget för investering och avsäga dig 
alla engagemang med företaget i fråga.

• Informationsverktyg för intressekonflikter 
(extern anställning eller arbete med en familjemedlem)

• Informationsverktyg för deltagande i extern styrelse 
(för vinstdrivande, tekniska eller offentliga organisationer/
myndighetsorganisationer) 

• Informationsverktyg för investering

Om du osäker på om din situation 
kan utgöra en konflikt ska du 
kontakta ethics@cisco.com.

VERKTYG

Fråga/rapporteraRelaterade riktlinjer Termlista Ytterligare resurserInnehåll
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Jag förstår vår policy om gåvor, resor och 
underhållning
Cisco uppmuntrar anställda att skapa relationer med kunder, partner, tjänsteleverantörer, säljare 
och leverantörer och är medvetet om att detta kan innebära att erbjuda måltider, gåvor och 
underhållning. När något av värde ges eller tas emot som en del av en affärsrelation är det 
viktigt att du följer Ciscos policyer och alla tillämpliga lagar, handlar transparent och undviker till 
och med möjligheten att uppfatta något som oetiskt beteende. Ej godkända utgifter ersätts inte.

Bekanta dig med vår policy om gåvor, resor och 
underhållning (GTE) för att få bättre förståelse för Ciscos 
standarder omkring huruvida ett potentiellt erbjudande är 
lämpligt, om det har rimligt värde och huruvida det kräver 
rapportering och godkännanden i förväg.

Informationen här kan hjälpa dig att välja rätt 
tillvägagångssätt, men du bör alltid kontrollera policyn om 
gåvor, resor och underhållning och rådgöra med din chef 
för att förstå eventuella särskilda krav för din funktion eller 
region. ”Det är bara en månkaka” – Transkription
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godkännande?

Är den av  
rimligt värde?
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Ta emot:
Godkännande krävs om värdet 
överstiger 250 USD eller är svårt att 
avgöra

Rimligt värde:
• Inte överdrivet för givare eller 

mottagare

• Värdet är mindre än 250 USD (eller 
ett tröskelvärde som fastställts av din 
ledning)

• Överensstämmer med lokala, 
regionala eller funktionsmässiga 
begränsningar

Lämpligt:
• Öppen och transparent, inte förvänta 

något i utbyte, undvika oro över hur 
det kan uppfattas, legitimt affärssyfte

• Inte en utesluten gåvotyp, inklusive 
kontanter, presentkort eller annan 
motsvarighet till kontanter (se lista i 
GTE-policyn)

• Följer lagar, bestämmelser och 
policyer för varje part

• Särskilda överväganden för offentlig 
sektor, gäster, lokala föreskrifter osv.

Ge:
Godkännande krävs för:
• Alla flygbiljetter eller hotellvistelser

• Hänsynstagande till tröskelvärden i 
samband med myndigheter, offentlig 
sektor, särskilda omständigheter osv.

1 Är det 
lämpligt?

2 3

Överväganden

Fråga/rapporteraRelaterade riktlinjer Termlista Ytterligare resurserInnehåll

https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1140633&ver=approved


VERKTYG

TIPS

22Cisco Systems, Inc. – affärskodex 2019

Vad händer om jag ber partnern 
att ge gåvan till kunden istället 
för att tillhandahålla den direkt? 

Policyn om gåvor, resor och underhållning gäller oavsett 
om en gåva ges direkt eller indirekt (inklusive via en tredje 
part eller ett ombud på uppdrag av en part) och om Ciscos, 
tredje parts eller privata medel används. Cisco kan också 
hållas ansvarigt om vi får kännedom om, eller borde ha känt 
till, att en tredje part ägnar sig åt olämpliga aktiviteter.

Vad händer om jag inte kan avgöra om kunden är från 
den privata eller offentliga sektorn? Policyn om gåvor, 
resor och underhållning gäller mottagare från statligt ägda 
enheter inom både privat och offentlig sektor. Standarderna 
för lämpligt, rimligt värde och godkännande i förväg gäller 
fortfarande. Se ”Search Pub-Sec” (sök offentlig sektor) i 
GTE-beslutsverktyget för att avgöra om en kund tillhör en 
statlig/offentlig myndighet för att undvika en överträdelse.

Vad händer om värdet av gåvan är mindre än 250 USD? 
Även om värdet av gåvan är mindre än 250 USD kan 
den fortfarande omfattas av ett lägre tröskelvärde som 
fastställts av din ledning eller regionala eller lokala lagar, eller 
tredjepartens policyer (t.ex. om kunden är en tjänsteman 
inom USA:s offentliga sektor eller ett privat företag med 
striktare krav). Oavsett värde, måste gåvan fortfarande vara 

Vad händer 
om ...

lämplig (t.ex. inte erbjudas i syfte att oskäligt påverka ett 
affärsbeviljande eller en affärsfördel). Stäm av med både 
Ciscos policy om gåvor, resor och underhållning och den 
potentiella mottagaren.

I de fall där det krävs i policyn använder du 
informationsverktyget för gåvor, resor och underhållning 
innan du överlämnar en gåva, eller informationsverktyget 
för mottagande av gåvor innan du tar emot en gåva. 
Kontakta corporate_compliance@cisco.com innan du ger 
eller tar emot något av värde om du är osäker.

• Ta emot:Informationsverktyg för mottagning av gåvor
• Ge: Informationsverktyg för gåvor, resor och 

underhållning
• Riktlinjer för representation för amerikanska 

offentliga sektorn
• Policy för gåvor, resor och underhållning
• Global korruptions- och mutpolicy (Global Anti-

Corruption and Bribery Policy)
• Global korruptionspolicy för Cisco-partner

Kontakta ethics@cisco.com för hjälp om du 
har andra frågor eller funderingar.

För interna gåvor mellan Cisco-anställda, se 
den globala utgiftspolicyn och Ciscos policy 
för belöningar till anställda.
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Jag är betrodd med data
Vi är betrodda som marknadsledare för världsomdanande teknik. Var och en av oss ansvarar för att skydda konfidentialiteten, integriteten samt 
tillgången till konfidentiell, personlig och äganderättsskyddad information, vare sig den tillhör Cisco, våra anställda, kunder, leverantörer, partner eller 
andra vi gör affärer med. Vi säkerställer också att data hanteras enligt internationell lagstiftning för sekretess och dataskydd.

Vi är transparenta, rättvisa och ansvarsfulla vad gäller hur 
vi säkrar vårt företag och våra produkter, för att förtjäna 
våra kunders, partners, aktieägares och anställdas bevisliga 
förtroende. På Cisco är säkerhet och dataskydd något som 
berör alla och du spelar en viktig roll i möjliggörandet av 
Ciscos strategi för att anpassa affärsmässiga och tekniska 
prioriteringar i syfte att säkerställa genomgripande säkerhet. 
Detta innefattar informationssäkerhet, sekretess och 
dataskydd.

För att bidra till att skydda Ciscos och tredje parts data 
måste du våra dataskydds- och sekretesspolicyer, vilka 
bland annat kräver att insamlingen av, åtkomsten till, 
behandlingen av, användningen av och delningen av data, 
inklusive personligt identifierbar information, endast sker i 
legitima, auktoriserade syften (t.ex. att detta är relevant för 

att uppfylla dina tilldelade arbetsuppgifter, fullfölja ett avtal, 
stödja Ciscos legitima intressen osv.).

Hur skyddar vi data? Vi uppnår och bibehåller våra 
kunders och anställdas förtroende genom att följa policyer 
för säkerhet, dataskydd och sekretess och förfaranden 
i enlighet med globala lagstadgade krav och ramverk. Vi 
är alla dataanvändare, och kunskap om våra roller och 
ansvarsområden ger oss den överblick som krävs för att 
tillämpa nödvändiga sekretess- och säkerhetskontroller i 
våra organisationer. Policyerna för dataskydd och sekretess 
definierar det ramverk och de processer som Cisco använder 
sig för hantering av data – från insamling till hantering till slutet 
av användningstiden/kassering. Det är viktigt för dig att bli 
förtrogen med dessa policyer, speciellt där din roll kräver 
åtkomst, hantering eller användning av personligt identifierbar 
information och andra konfidentiella data. Du måste genomgå 
lämplig utbildning som du hittar på S&TO Education Center 
för att bygga på dina kunskaper.

Vi är transparenta, rättvisa och ansvarsfulla. Ciscos dataskyddspolicy fastställer datalivscykeln och vårt 
ramverk för klassificering och skydd av data baserat på dess 
känslighet, värde och grad av sekretess. Du måste även 
förstå eventuella ytterligare tillämpliga dataskyddskrav, till 
exempel företagspolicyn för skydd av personuppgifter och 
dataskydd eller den globala HR-dataskyddspolicyn, som är 
relevanta för de data som du eller din organisation hanterar, 
samt genomgå regelbundna utbildningar och certifieringar 
om dataskydd och sekretess.

Cisco har implementerat och upprätthåller säkerhetspolicyer 
och säkerhetskontroller för alla elektroniska enheter 
och dataenheter som används för att bedriva Ciscos 
affärsverksamhet eller interagera med interna nätverk och 
affärssystem, vare sig de ägs eller leasas av Cisco, en 
anställd eller tredje part. Enligt gällande lagstiftning får Cisco 
(när som helst) undersöka eller övervaka alla meddelanden, 
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filer, data, programvara eller annan information som lagras 
på dessa enheter eller överförs över någon del av Ciscos 
nätverk eller på Ciscos anläggningar i syfte att säkerställa 
efterlevnad av Ciscos policyer. Om du använder dina egna 
personliga enheter i arbetet (även på ett eget nätverk) 
ska enheterna granskas och du omfattas även då av 
dataskyddsbestämmelserna.

Cisco använder även fysiska och andra typer av 
säkerhetsövervakningssystem och funktioner för att skydda 
sina medarbetare, tillgångar, resurser samt organisationens 
affärsintressen. Dessa system fokuseras huvudsakligen på 
gemensamma ytor (till exempel parkeringsplatser, entréer 
och korridorer). Cisco förbehåller sig dock rätten (i den mån 
det tillåts i tillämplig lag) att övervaka andra offentliga och 
halvoffentliga miljöer (till exempel kontor eller arbetsplatser) 
vid behov av säkerhetsskäl.

Incidentrapportering. En incident är en situation där 
skyddade data kan gå förlorade, stjälas, komprometteras 
eller på annat sätt hanterats felaktigt. Det kan även omfatta 
försök (misslyckade) att få oauktoriserad åtkomst till ett 
system eller dess data. Precis som du vidtar åtgärder för att 
skydda din egen information, måste du även skydda Ciscos 
information genom att rapportera alla kända eller misstänkta 
incidenter som rör hot mot HR-data, e-kunddata och 
konfidentiell/äganderättsskyddad information. Alla anställda 
måste rapportera samtliga incidenter när de upptäcks på 

wwwin.cisco.com/security. Incident Response-teamet 
kontaktar, undersöker och involverar relevanta intressenter 
för att lösa incidenter.

Dataskydd och sekretessavtal. Förutom Ciscos alla 
tillämpliga bestämmelser och policyer för dataskydd och 
sekretess samt interna policyer kan Ciscos anställda 
också bli föremål för och har skyldighet att uppfylla olika 
avtal som gäller dataskydd och sekretess, vilket kan 
innefatta sekretessavtal och avtalsenliga krav som våra 
kunder och andra tredjeparter ställer på Cisco (se t.ex. 
Master Data Protection Agreement). Anställda måste ha fått 
godkännande innan de delar data med tredjeparter och ska 
endast avslöja det som är nödvändigt (behovsenlig basis).

Skaffa information till Cisco. Ej efterfrågad eller obehörig 
äganderättsinformation från tredje part får inte användas av 
Cisco utan tillåtelse från ägaren. Om sådan information tas 
emot av en medarbetare måste den omedelbart returneras 
till ägaren eller överföras till juridikavdelningen. 

Anställda ska heller inte använda, eller avslöja för någon på 
Cisco, äganderättsskyddad information som tillhör tidigare 
arbetsgivare (om inte den tidigare arbetsgivaren eller 
rättigheterna till informationen tillhör Cisco).
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Kontakta ethics@cisco.com för hjälp om du 
har andra frågor eller funderingar.

TIPS
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Mitt e-postprogram fyllde 
i fel adress automatiskt 
och jag lämnade ut känslig 

kundinformation till en annan kund av misstag. Vad ska 
jag göra? Rapportera incidenten omedelbart till vårt Incident 
Response-team genom att välja ”Dataskydd och sekretess”. 
Slicka in en dataförlustincident i CLIP-verktyget. Vidta inte 
ytterligare åtgärder förrän du blir kontaktad via svarsteamet 
för incidenter.

Jag måste samarbeta med en kollega på ett dokument 
som innehåller begränsade Cisco-data och vill publicera 
dokumentet i Webex Teams. Får jag det? Nej, Webex 
Teams-plattformen har endast godkänts för Cisco-data 
som klassificeras som mycket konfidentiella eller lägre. Doc 
Central är godkänt för Ciscos konfidentiella dokument. Vissa 
andra plattformar kan användas om IRM-skydd (Information 
Rights Management) har aktiverats. Läs mer om IRM på 
webbplatsen IT IRM. Konfidentiellt innehåll får delas internt 
via Doc Central.

Gäller Ciscos sekretesspolicy endast produkter och 
tjänster eller även för våra interna system och processer? 
Cisco dataskydds- och sekretesspolicyer tillämpas överallt 
där Cisco hanterar personlig information, vare sig den 
samlas in genom de produkter och tjänster som vi säljer eller 

genom interna affärssystem och processer som vi använder. 
Nödvändiga sekretess- och säkerhetskontroller måste 
utföras så att Cisco kan uppfylla sina åtaganden till kunder, 
samarbetspartner och anställda. Gå till Chief Privacy Office 
för mer information om sekretesshantering.

• Organisation för säkerhet och tillit (Security & Trust 
Organization, S&TO)

• Dataskyddsprogram
• Utbildningscentrum
• Chief Privacy Office
• Datalivscykel
• Cisco Classification Central
 
Ytterligare information om dataskydd
• Företagsregister och informationshantering (ERIM)
• Policy för hantering av arkivposter
• Datataxonomi
• Förtroendecenter
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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. 

Konkurrenslagstiftningen gör vår marknad framgångsrik 
och konkurrenskraftig. Konkurrenslagstiftningen uppmuntrar 
konkurrens på marknaden så att konsumenterna får fler val 
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. 
De allvarligaste överträdelserna mot konkurrenslagar, till 
exempel avtal mellan konkurrenter om prissättning, kan leda 
till straffrättsliga åtgärder inblandade personer och företag, 
inklusive böter och fängelse. Brott mot andra konkurrensregler 
kan ge höga bötesstraff och skadeståndsskyldighet, försämrat 
rykte och risk för att myndigheterna övervakar 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, en leverantör eller 
en konkurrent inte följer lagstiftningen ska du omedelbart 
kontakta den lokala juridikavdelningen eller antitrust-teamet på 
antitrust@cisco.com. 

Vilka lagar tillämpas av affärskodexen?

Marknadskonkurrens och etisk handel

Insiderhandel och företagssekretess

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, förvärvsobjekt, andra 
affärspartner och ibland konkurrenter) 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 också 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 hjälpaHandla inte med ”intern information”. Om du har viktig, 

icke-offentlig information som rör Cisco eller vår verksamhet, 
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någon att profitera eller undvika en förlust. Tips betraktas 
inte bara som en typ av insiderhandel, de utgör också 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.

Derivat- och säkringstransaktioner (hedging transactions) 
är inte tillåtna. Ciscos anställda får inte heller utöva 
handel inom några av Ciscos derivatvärdepapper, t.ex. 
sälj- och köpoptioner, oavsett huruvida personen har 
viktig icke-offentlig information. Ciscos policy förhindrar 
även blankning eller engagemang i någon annan form 
av säkringstransaktioner inom Cisco, såsom kragar eller 
terminer, 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 myndighetsorgan 

Global antikorruption och och mutor

och i annan offentlig kommunikation är fullständig, 
rättvisande, korrekt, lämnad i rätt tid och begriplig. Cisco har 
nolltolerans när det gäller mutor och korruption. Det är av 
yttersta vikt att vi agerar med största integritet, ärlighet och 
öppenhet och följer amerikanska Foreign Corrupt Practices 
Act (FCPA), brittiska Bribery Act samt andra regionala och 
nationella korruptionslagar. Vi avstår från affärsmöjligheter 
hellre än att betala mutor och vi stöttar våra anställda när de 
går miste om försäljningar för att de vägrar betala mutor.

Vi utlovar, erbjuder, kräver, ger eller tar inte emot fördelar (det 
kan handla om vad som helst av värde, inte bara kontanter) 
som olämpligt incitament för en handling som är olaglig, 
oetisk eller bryter ett förtroende. Se vår globala korruptions- 
och mutpolicy eller kontakta ethics@cisco.com för hjälp.

Gåvor, resor och underhållning. Läs avsnittet ”Jag förstår 
vår policy om gåvor, resor och underhållning” när det 

gäller godkända respektive icke godkända affärsgåvor. 
Erbjudanden att betala för resor eller boende måste göras i 
enlighet med den den globala korruptions- och mutpolicyn.

Våra samarbetspartners beteende. Cisco söker även 
affärspartner som delar våra värderingar när det gäller 
transparens och ärlighet i affärsförbindelserna. Vi kräver att 
våra affärspartner följer vår korruptionspolicy för 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 och 
etikpolicyn för leverantörer samt alla relevanta vägledande 
principer, för att bidra till att säkerställa efterlevnaden.

Individuella politiska åtaganden

Enligt lagstiftningen gällande val i USA kan vissa 
styrelsemedlemmar (CEO, Executive VP, Corporate 
Secretary) och anställda som är inblandade i försäljning 
till vissa stater, samt anställda som sitter i State or Local 
Government Boards vara tvungna att inhämta tillstånd i förväg 
via U.S. Political Contribution Tool innan de lämnar vissa 
typer av kampanjbidrag. För riktlinjer gällande användning 
av företagstillgångar för politiska aktiviteter, se avsnittet 
Jag använder resurser på ett ansvarsfullt sätt.
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Alla anställda är ansvariga för att följa amerikanska och 
internationella exportlagar. Exporten av Cisco-produkter, med 
lämpliga licenser när så krävs, är tillåten till de flesta civila/
kommersiella slutanvändare i alla områden, utom destinationer 
som är föremål för embargo och länder som anges stödja 
terroristaktiviteter, samt till enheter på vilka sanktioner tillämpas, 
även om de inte finns på destinationer som är föremål för 
embargo. Ytterligare information om hur du kan hantera Ciscos 
efterlevnadsåtaganden finns på webbsidan Legal Global 
Export Trade (GET) team. 
 

Alla anställda är ansvariga för att importlagarna följs. Import 
av produkter för Ciscos räkning, 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 
tillhörigheter, 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 den 
globala tullwebbplatsen.

Skaffa tillstånd innan du börjar använda 
upphovsrättsskyddat material som tillhör tredje part. 
Det strider mot policyn för användning och distribution 
av tredjepartsprogram – och kan till och med vara 
olagligt – att kopiera, återge, digitalisera, distribuera, 
sända, använda eller ändra upphovsrättsskyddat material 
från tredje part under utvecklingen av eller som en del i 
Ciscos produkter, reklammaterial, skrivna kommunikation 
och bloggar och andra sociala medier, om du inte har 
en licens från upphovsrättsinnehavaren. Vissa typer av 
upphovsrättsskyddat material, som verk i den ”offentliga 
domänen” kan användas utan tillåtelse. Ett verk faller normalt 
inom den offentliga domänen om det publicerades före 
1923. Till exempel är sången ”Happy Birthday”, som tidigare 
skyddades enligt upphovsrätten nu tillgänglig att använda 
utan licens. Om du planerar att använda tredjepartsmaterial 
utan tillåtelse ska du kontakta copyright@cisco.com för 
ytterligare granskning och råd innan du använder det.

Detta krav gäller alltid, även då slutprodukten är för personligt 
eller Ciscos interna bruk, och innehåller material som bilder, 
text och videor, samt programvara och källkod (till exempel, 
ett bibliotek med öppen källkod som hämtats från internet). 
Det är också emot våra riktlinjer att anställda använder 

Upphovsrätt

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 
upphovsrättsteamet om du har frågor.

Många länder har lagar som skyddar den personliga 
sekretessen och personuppgifter. Vi respekterar personlig 
integritet som en grundläggande mänsklig rättighet 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, behandlar och 
delar data endast i den utsträckning det är nödvändigt och 
relevant för att fullfölja tilldelade arbetsuppgifter och i enlighet 
med tillämpliga Cisco-riktlinjer, lagar/bestämmelser och 
avtalsförpliktelser. Om du har några frågor ska du kontakta 
vårt sekretessteam.

Dataskydd och sekretess

Importregler

Exportregler
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Vad händer om jag får kännedom 
om Ciscos kvartalsrapport 
innan den har publicerats 

för allmänheten? Får jag köpa aktier i bolaget när jag 
känner till den informationen? Nej. Sådan information anses 
vara viktig 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 accepterar inga mutor 
till myndighetstjänstemän, varken direkt eller via en tredje part, 
och faktum är att Cisco kan hållas rättsligt ansvarigt om det 
finns tecken på att mutor kan förekomma. Om du misstänker att 

Vad händer 
om ...

konsulten för vidare betalningen på ett otillbörligt sätt kontaktar du 
ethics@cisco.com eller juridikavdelningen.

Vad händer om jag tvingas välja mellan att följa lokal lagstiftning 
eller affärskodexen? Lagen gäller alltid framför affärskodexen. 
Om du är osäker ska du kontakta etikavdelningen eller 
juridikavdelningen för att få hjälp. Kontakta ethics@cisco.com för 
hjälp om du har andra frågor eller funderingar.

Antikorruption:
• Global antikorruptionsutbildning
• Ta emot: Informationsverktyg för mottagning av gåvor
• Ge: Informationsverktyget för gåvor, resor och 

underhållning (GTE)
• Policy för gåvor, resor och underhållning
Cisco US Public Sector:
• Amerikans federal försäljning (etikkodex och efterlevnadsguide)
• Riktlinjer för representation för amerikanska offentliga sektorn
• USA:s politiska bidragsverktyg
Exportresurser:
• Ciscos grupp för global export och teknikkontroll
• Ciscos juridiska globala exportteam 
Sekretessresurser:
• Chief Privacy Office 
• Sekretessteam (Privacy Team)
• S&TO Education Center – utbildning om dataskydd och sekretess
• Privacy Sigma Riders (poddsändningar)

Cisco och dess dotterbolag har förbundit sig att 
delta i internationella ansträngningar för att bekämpa 
penningtvätt 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 penningtvätt och de 
ska då känna till vikten av att följa policyer för bekämpning 
av penningtvätt (AML) och terrorfinansiering där det är 
aktuellt. Några av Ciscos åtaganden i det här avseendet 
är att upprätthålla penningtvättpolicyer och -procedurer 
samt granska kunder 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.

Lagar mot penningtvätt
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Jag är korrekt och etisk med vår ekonomi
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.

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

Ansvar och korrekt hantering av Ciscos ekonomi. Alla 
Ciscos anställda är personligt ansvariga för eventuella 
företagsrelaterade medel som de hanterar eller spenderar. 
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. Här ingår 
alla inköp från tredje part. Att dölja, förfalska, felbokföra eller 
ändra dokument och data ses som ett brott mot policyn för 
användning av Ciscos ekonomiska medel.

Följ Ciscos riktlinjer för redovisning av utgifter. Ciscos 
anställda måste följa den globala policyn för utgifter 

samt liknande policyer för resor, möten och evenemang, 
upphandling osv. Framförallt måste anställda rapportera 
alla affärsutgifter i godkända verktyg i förekommande fall 
(Ciscos verktyg för utgiftsrapportering) eller fylla i ett 
manuellt ersättningsformulär 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.

Följ Ciscos upphandlingspolicyer. Ciscos medarbetare 
måste följa den indirekta upphandlingspolicyn vid köp av 
varor eller tjänster för Ciscos räkning. En inköpsorder måste 

vara öppen och godkänd innan Cisco börjar arbeta med en 
återförsäljare eller leverantör för att säkerställa att budgeten 
har tilldelats korrekt. Dessutom får periodiseringar endast 
göras under perioden när varor eller tjänster mottas.

Registrera alla säljtransaktioner korrekt. 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 dessa eller andra kontroller av periodisering av intäkter 
är strikt begränsade och måste godkännas av ansvarig 
styrande organ inom Cisco. Brott mot dessa kontroller, till 
exempel obehöriga avtal vid sidan om, eller ”mjuka” eller 
”ogiltiga” bokningar, är allvarligt.
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Oregistrerade eller ”parkerade” medel Cisco måste 
upprätthålla sin bokföring och sina register på rätt sätt 
för att de korrekt och i helhet ska spegla företagets 
transaktioner och finansiella ställning. Oregistrerade medel 
är medel som otillbörligen placerats eller förvaras på ett 
konto utanför Cisco där användningen av medlen fortsätter 
att styras av Ciscos anställda utan korrekt transparens, 
godkännande, dokumenterade regler och villkor och 
lämplig räkenskapsmässig hantering i Ciscos bokföring och 
register enligt företagets policyer. Placeringen, förvaringen 
eller användningen av oregistrerade medel och samtliga 
försök att kringgå eller manipulera processer, system eller 
data med koppling till oregistrerade medel betraktas som 
allvarliga överträdelser. Du får till exempel inte förbetala en 
återförsäljare för att använda oförutsedd budget för arbete 
som ska utföras under kommande kvartal.

Anställda med finansiellt redovisningsansvar.

Som tillägg till COBC, har vår CEO, CFO och samtliga 
anställda på ekonomiavdelningen speciella åtaganden och 
är bundna av den etiska koden för ekonomiansvariga. 
Den här styrande kodexen inkluderar tillhandahållande 
av information som är exakt, fullständig, objektiv, relevant 
och begriplig. Dessa individer måste stärka företagets 
engagemang för rättvis och tidsenlig rapportering av Ciscos 

ekonomiska resultat och villkor. Överträdelser av den etiska 
koden för ekonomiansvariga, 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 juridikavdelningen, ethics@cisco.com eller 
styrelsens revisionsgrupp. Kom ihåg att Ciscos regler 
inte tillåter att man hämnas mot en anställd som i god tro 
anmäler eventuella eller faktiska brott mot riktlinjerna.

Fråga/rapporteraRelaterade riktlinjer Termlista Ytterligare resurserInnehåll
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Kontakta ethics@cisco.com för hjälp om du 
har andra frågor eller funderingar.

TIPS
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Vad händer 
om ...

Vad händer om min 
chef pressar mig att ”få 
redovisningen att gå ihop”? Du 

måste vara ärlig och noggrann. Om du känner dig pressad 
att agera på annat sätt kontaktar du ethics@cisco.com, 
juridikavdelningen eller HR-avdelningen. Du kan också 
kontakta styrelsens revisionsgrupp (Audit Committee). 
Om du känner dig obekväm med att gå via interna kanaler 
kan du kontakta den flerspråkiga etikjouren (EthicsLine) 
när som helst över hela världen. 

Vad händer om jag misstänker att ett avtal 
håller på att slutas utan en inköpsorder eller ett 
slutanvändaråtagande? I en direkt försäljning måste alla 
transaktioner åtföljas av en inköpsorder från kunden. Om 
en försäljning sker genom en partner eller återförsäljare 
är det fältteamens ansvar att informera partnern eller 
återförsäljaren om att alla försäljningar är slutgiltiga 
och att beställningar måste ha giltiga motsvarande 
inköpsordrar eller slutanvändaråtaganden. Dessa säljposter 
säkerställer att våra finanser fungerar som de ska och 
skyddar företaget mot att ta emot beställningar som inte 
uppfyller kriterierna för att Cisco ska godkänna s.k. mjuka 
beställningar (soft orders). 

Informera Sales Finance Controller omedelbart om 
du känner till att beställningar görs utan godkänd 

dokumentation, så att lämpliga åtgärder kan vidtas. Se den 
globala bokningspolicyn för information om vilka delar som 
är obligatoriska för en inköpsorder.

Vad händer om jag blir ombedd att göra en affär för 
att sälja produkter eller tjänster till en återförsäljare 
som jag vet att inte är 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”, vilket skadar Ciscos 
legitima återförsäljare och kan innebära tjänstemissbruk. 
Om du tror att produkten eller tjänsten säljs utanför det 
godkända avtalet eller med en icke-registrerad eller 
tvivelaktig återförsäljare kontaktar du märkesskydd och 
ethics@cisco.com. Alla intressekonflikter med Cisco-
återförsäljare ska även rapporteras till ethics@cisco.com.

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 ekonomiansvarig 
eller ethics@cisco.com om du tror att du blir ombedd att 
genomföra en affär på ett sådant sätt.
 
Utgifter ska betalas eller periodiseras under den period 
de uppkommer. Utgifter ska betalas eller periodiseras under 

den månad de uppkommer. Försök att spendera oanvända 
budgetmedel under nästa kvartal kan innebära en situation 
med parkerade medel där Ciscos medel inte bokförs på rätt 
sätt, och är strängt förbjudna.

Vad händer om jag ombeds att tillämpa extra rabatter i 
en affär med en partner eller kund där rabatten är avsedd 
att användas för framtida Cisco-utgifter (produkt, tjänster, 
marknadsföringsbudget, donationer eller programvara)? 
Ciscos anställda bör inte styra användningen av medel 
som tillhandahålls till partner eller kunder utan korrekt 
transparens, godkännande, dokumenterade regler och 
villkor och lämplig räkenskapsmässig hantering i Ciscos 
bokföring och register. Se den globala intäktspolicyn för 
innovations- och incitamentsmedel för information om 
obligatorisk hantering av dessa transaktioner.

Fråga/rapporteraRelaterade riktlinjer Termlista Ytterligare resurserInnehåll
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Vårt engagemang för integritet
Kundupplevelse och kvalitet räknas.

Jag ansvarar för att förstå hur min roll påverkar kunden i 
slutändan. Jag ska arbeta med kundupplevelsen i åtanke för 
att bättre kunna uppnå kundernas affärsmål och önskade 
resultat, underlätta deras kontakter med Cisco, leverera 
produkter, tjänster och lösningar i världsklass och skapa 
en positiv generell upplevelse. Jag samtycker till att följa 
kvalitetspolicyn och verksamhetsledningssystemet som 
beskriver vårt kvalitetsarbete och vårt engagemang för 
kunderna. Gå till webbplatserna Policy and Process Central 
och Kundupplevelse för mer information.

Företagets sociala ansvar (Corporate Social 
Responsibility, CSR).

Jag agerar på ett sätt som är förenligt med vårt CSR-
program. Företagets sociala ansvar är integrerat i vår 
affärsstrategi och våra funktioner. Det är centralt för vårt 
syfte, vår kultur och hur vi investerar våra resurser. Vi 
fokuserar på de frågor som är mest relevanta för vår 
verksamhet och där vi tror att vi kan göra störst skillnad. 

Våra CSR- och affärsstrategier är effektivt integrerade i 
verksamheten – från vår kultur av integritet och inkludering, 
våra strategiska investeringar i att bygga färdigheter för 
framtidens arbetsmarknad och vårt sätt att hantera och 
stödja den globala försörjningskedjan till hur vi arbetar för en 
hållbar miljö.

Cisco värdesätter mänskliga rättigheter. Vår globala 
policy för mänskliga rättigheter, som vi har haft sedan 
2012, har inspirerats av ramverk för internationella mänskliga 
rättigheter, inklusive FN:s deklaration om mänskliga 
rättigheter (UDHR), internationella arbetsorganisationens 
centrala arbetsvillkor och FN:s Global Compact-initiativ. 
Policyn återspeglar vårt arbete med att tillämpa FN:s 
vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter 
som tydliggör sambandet mellan staters ansvar att skydda 
mänskliga rättigheter och företagets ansvar att respektera 
mänskliga rättigheter. Vi utvärderar och hanterar regelbundet 
frågor kring mänskliga rättigheter inom vår affärsverksamhet 
och i de områden där vi verkar. Lär dig mer i utbildningen 
om mänskliga rättigheter i utbildningshanteringssystemet.

Fråga/rapporteraRelaterade riktlinjer Termlista Ytterligare resurserInnehåll
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• Företagets sociala ansvar (Corporate 
Social Responsibility, CSR)

• Företagsfrågor
• Företagets kvalitetspolicy
• Verksamhetsledningssystem

VERKTYG
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Vi förespråkar rätt användning av Cisco-produkter och tjänster. Cisco stöder 
yttrandefrihet och öppen kommunikation på internet. Vi anser att friheten som uppstår 
genom anslutning till internet, inklusive åtkomst till information, är avgörande för att skydda 
och främja mänskliga rättigheter.

Vårt mål med att utveckla system för informations- och kommunikationsteknik är att utöka 
tillgången till information och främja 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 data och integritet och hålla världen säkert uppkopplad. Vi förespråkar 
stark yttrandefrihet och skyddad integritet som grundläggande förutsättningar för lyckade 
affärsinnovationer och ett framgångsrikt samhälle.

Chefens roll.

Ciscos chefer har ledarskapsansvar som innebär att de ska utgöra goda exempel, 
uppmuntra en medveten kultur och arbeta för en god miljö med öppen och ärlig 
kommunikation utan rädsla för repressalier, samt vidta åtgärder när etiska frågor 
uppmärksammas. De förväntas främja Ciscos etiska kultur och aldrig instruera personalen 
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 eller 
assisterande chef har du viktiga åtaganden för att säkerställa att riktlinjerna efterföljs.

Fråga/rapporteraRelaterade riktlinjer Termlista Ytterligare resurserInnehåll
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Ytterligare  
information

Fråga/rapporteraRelaterade riktlinjer Termlista Ytterligare resurserInnehåll
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Relaterade policyer, verktyg och webbplatser

Respektera varandra och andra
• Policy om droger och alkohol på arbetsplatsen
• HR-policyer
• Policyer om lika anställningsmöjligheter och positiv 

särbehandling
• Trakasserier

Använda resurser på ett ansvarsfullt sätt
• Riktlinjer för sociala och digitala medier
• Policy för hantering av Ciscos tillgångar 

Intressekonflikter
• Policy om konflikter, externa styrelser och investeringar
• Rekommendationsguide
• EBoard och investeringsinformationsverktyg
• Informationsverktyg för intressekonflikter

Gåvor och underhållning
• Ta emot: Informationsverktyg för mottagning av gåvor
• Ge: Informationsverktyg för gåvor, resor och underhållning 

(GTE)
• Policy för gåvor, resor och underhållning

• Global policy för personalresor
• Global utgiftspolicy (Global Expense Policy)
• Riktlinjer för representation för amerikanska offentliga sektorn
• Policy för donationer till välgörenhet (Charitable Donations 

Policy)

Skydda data
• Förtroendecenter
• Global policy för personuppgiftsskydd och sekretess
• Företagspolicy för personuppgiftsskydd och sekretess
• Datasekretesstandard
• Global HR-dataskyddspolicy

Ytterligare information om dataskydd
• Policy för hantering av arkivposter
• Policy för distribution av elektronisk information
• Policy för e-postarkivering och e-posthantering
• Policyer och riktlinjer för öppen källkod

Följa lagar och regler
• Global antikorruptions och mutpolicy (Global Anti-

Corruption and Bribery Policy)

• Global korruptionspolicy för partners (Global Anti-Corruption 
Policy for Partners)

• Insiderhandelspolicy (Insider Trading Policy)
• Policy för användning och distribution av tredjepartsprogram 
• Dataskyddspolicy

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

Integritet
• Kvalitetspolicy
• Global policy för mänskliga rättigheter

Ytterligare etikkodex
• Etikkodex för ekonomiansvariga
• Etikkodex för offentliga sektorn USA
• Riktlinjer för E-Rate Program för arbete med amerikanska 

K-12-skolor och amerikanska bibliotek
• Affärskodex för leverantörer
• Etikpolicy för leverantörer

Policyer som omfattas av affärskodexen är listade nedan och finns på Policy and Process Central.
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Termlista
Familjemedlem/släkting. En aktuell eller tidigare make, 
sambo eller motsvarande, barn, styvbarn, barnbarn, förälder, 
styvförälder, svärmor, svärfar, svärson, svärdotter, mor- 
eller farföräldrar och deras föräldrar, bror, syster, halvbror, 
halvsyster, styvsyskon, svåger, svägerska, faster, moster, 
farbror, morbror, syskonbarn eller första kusin (ett barn till en 
faster/moster eller farbror/morbror).

Företagets tillgångar. Dessa kan vara materiell och 
immateriell egendom, däribland: Ciscos anläggningar, 
utrustning och tillgångar, pengar, produkter, datorsystem och 
programvara, patent, varumärken och upphovsrätt, annan 
äganderättsskyddad information och anställdas arbetstid.

Gåvor, resor och underhållning. Allt av värde eller någon 
form av förmån, vilket inkluderar, men inte är begränsat till:  

• Kontanter eller motsvarande, presentkort, lån, gåvor eller priser

• Erbjudanden om anställning eller löften om framtida 
anställning (till en enskild person eller till någon av dennas 
anhöriga)

• Produkter eller tjänster till fördelaktiga villkor eller med rabatt

• Underhållning/representation (betalning för resor, hotell, 
måltider, uppehälle eller kostnader för utflykter eller 
vistelser på turistanläggningar eller biljetter till sport- eller 
underhållningsevenemang)

• Nyttjande av fordon eller semesterhem

• Rabatterade eller kostnadsfria biljetter till evenemang

• Tjänster, personliga tjänster eller renoveringar

• Produkter, tjänster, användning av Ciscos utrustning, 
tillgångar eller anläggningar eller andra fördelaktiga villkor

• Donationer till politiska eller välgörande ändamål

• Aktier, optioner eller någon annan form av aktier eller 
möjlighet att köpa riktade aktier (vän- och familjeaktier) i ett 
företag med koppling till Cisco 

Leverantör. En försäljare av produkter eller tjänster till Cisco, 
inklusive konsulter, entreprenörer och ombud, samt alla 
leverantörer som Cisco aktivt överväger att använda, även 
om ingen affär sker i slutändan.

Mutor. Att ge eller erbjuda att ge – direkt eller indirekt – 
något av värde i syfte att erhålla eller behålla affärer, för att 
säkra en otillbörlig fördel av något slag eller att på annat sätt 
försöka påverka beslut som påverkar Cisco.

Personuppgifter. All information som kan användas för att 
identifiera, kontakta eller lokalisera en individ.

Statliga, statligt ägda eller statligt kontrollerade enheter:
• 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 (SOE) och/eller statliga organ (en 
entitet som kontrolleras av statliga myndigheter och som utför 
en statlig funktion)

• Offentliga (halvstatliga) internationella organisationer (som FN, 
IMF, Afrikanska unionen osv.) 

Fråga/rapporteraRelaterade riktlinjer Termlista Ytterligare resurserInnehåll
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Trakasserier/mobbning. Trakasserier är ett ovälkommet uppförande som skapar en 
arbetsmiljö som präglas av rädsla, fientlighet eller kränkningar, eller som har som syfte 
eller effekt att oskäligt störa individens arbetsresultat. 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 som inte är kopplat till skäliga arbetsuppgifter, 
för att få behålla ett arbete, för att undvika någon annan förlust eller som 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 
någon aspekt av arbetet 

Upphovsrättsskyddat material. Upphovsrättsskyddat material som tillhör tredje part 
kan omfatta författat arbete, diagram, ritningar, bilder, video, musik, programvara och 
ljudinspelningar, oavsett om det avser hela arbetet eller delar av det. Upphovsrättsskydd 
för tredje part kan dessutom omfatta sådant material oavsett om det är markerat som 
upphovsrättsskyddat.

Viktig icke-offentlig information. Icke-offentlig information som med rimlig sannolikhet kan 
påverka en investerares beslut om att köpa, sälja eller behålla ett företags aktier.

Fråga/rapporteraRelaterade riktlinjer Termlista Ytterligare resurserInnehåll
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Ytterligare resurser

Etikavdelningen
• Etikavdelningen
• Rapportera problem/EthicsLine
• Etikprogram
• Policy and Process Central

Cisco HR
• hrprivacy@cisco.com

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
• Relationer med globala analytiker
• PR-avdelning (Corporate Public Relations)

Cisco Audit Committee of the Board of Directors
E-post: auditcommittee@external.cisco.com
Post: Cisco Systems, Audit Committee
105 Serra Way, PMB #112
Milpitas, CA 95035

Organisation för säkerhet och tillit (Security & Trust 
Organization)
• Säkerhet och tillit
• Dataskyddsprogram

Sekretessteam (Privacy Team)
• Chief Privacy Office
• Fråga privacy@cisco.com

Ytterligare certifieringar/utbildning
• Arbetsrelationer med statstjänstemän i USA – se  

etikkodex för den amerikanska offentliga sektorn

• Arbete med amerikanska K-12-skolor eller amerikanska 
bibliotek – läs riktlinjer för E-Rate Program

• Arbeta på ekonomiavdelningen – granska etikkodex för 
ekonomiansvariga

• Arbeta inom global försäljning/marknadsföring utanför USA 
eller med globala konton – genomför e-kursen globala 
korruptionslagar online.

På Cisco finns många olika resurser för att vägleda dig i etiska situationer.
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Fråga/rapportera
Du kan kontakta vår etikavdelning (Ethics Office) helt konfidentiellt på följande sätt:

E-post: Etikavdelningen: ethics@cisco.com 

Online: Etikwebbformulär, för Ciscos anställda,  
icke-anställda och för anonym rapportering

Telefon: Den flerspråkiga etikjouren (EthicsLine) är tillgänglig 
dygnet runt, alla dagar i veckan och över hela världen, med 
nationellt baserade, avgiftsfria telefonnummer. Etikjouren 
sköts av en ledande tredjepartstjänst för rapportering. Du 
har möjlighet att vara anonym* när du ringer. Utredningen 
kan dock hindras om utredaren inte kan kontakta dig för 
ytterligare information. *Obs! I en del länder är det inte tillåtet 
att anmäla sådana misstankar anonymt.

Vanlig post: Frågor och funderingar kan också lämnas – 
konfidentiellt och anonymt – till följande privata postadress: 

Cisco Systems, Audit Committee 
105 Serra Way, PMB #112, Milpitas, CA 95035

Du kan även kontakta styrelsens revisionsgrupp via e-post 
på auditcommittee@external.cisco.com
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Vi tar gärna emot synpunkter på alla aspekter av den här affärskodexen. Skicka synpunkter via e-post till: COBC@cisco.com
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