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Hello,

I am pleased to present IRI’s Code of Conduct 
policy. This document is a declaration of our 
commitment to maintaining the highest standards 
of ethics and integrity in all that we do. 

As you’ve heard me say before, organizations 
look at what you do, not what you say, as a true 
indication of who you really are. People see right 
through phony platitudes and insincere intentions. 
They look at what you do — especially what you do 
when you think they don’t see you.

Further, integrity, truly the core to our Code of 
Conduct, or said differently, doing the right thing 
even when no one is looking, is the greatest 
personal attribute a leader can possess. This means  
always taking the “hard right” versus “easy wrong” 
decisions. To put in context, have you ever worked 
for someone you didn’t respect due to integrity 
issues (say one thing, do another; don’t support 
you in front of management, take the easy wrong 
choice because it caused the least amount of  
waves, etc.)? Our work is not a popularity contest, 
and whether someone “likes” you or not is 
unimportant. However, without integrity, respect 
and trust, we will never succeed.

Adherence to the Code of Conduct enables us to 
deliver outstanding products and services while 
meeting our ethical obligations. The Code of 
Conduct applies to each of us, and we all must 
strive to understand it and follow it. 

This Code of Conduct unites us all around one 
set of values that guide our daily decisions and 
actions. We should: 

•  Operate honestly, ethically, and with integrity
•  Follow both the letter and spirit of the law
• Embrace global privacy standards

•  Safeguard our data and the data of our
partners and clients

•  Never compromise our values or alter them
for any reason

•  Promptly report any suspected unethical
or illegal behavior

I encourage you to carefully read our Code of  
Conduct and refer to it often for guidance. Nothing 
is more important to IRI and to me personally 
than protecting IRI’s reputation by embracing 
and following this Code of Conduct. IRI’s success 
is rooted in how we conduct ourselves, both 
individually and collectively. 

If you are ever unsure of what to do in a situation, 
don’t hesitate to ask. Ask your supervisor, your 
supervisor’s supervisor, anyone in the Legal 
Department, the Internal Audit Department, the 
Human Resources Department, or come to me! 

The proper response to some situations may 
be very unclear, and we never want you to be 
uncertain that you did the right thing. 

Separately, please note that IRI requires that all 
third-party agents and other contractors who bid 
on or perform services on behalf of the company 
adhere to IRI’s Vendor Code of Conduct, which 
sets out the ethical standards IRI expects of 
everyone we work with. 

Thank you! 
Kirk Perry

Ett meddelande från IRI:s VD, Kirk Perry: 
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Avsnitt 1 

INLEDNING 

Vår uppträdandekod ("koden") gäller alla direktörer, chefer och medarbetare på IRI och dess dotterbolag 
världen över. Vi måste alla eftersträva att följa denna kod – dvs. att göra det rätta i alla lägen. 

Då och då erbjuder vi utbildning om koden och andra frågor inom regelefterlevnad. Den senaste 
versionen av koden finns online i delen om Governance på vår webbplats 
 https://www.iriworldwide.com/en-US/company/Governance. Vid frågor om utbildning om denna kod – 
eller om annat som gäller koden – kontakta din HR-representant eller chefsjuristen på  
General.Counsel@iriworldwide.com. 

Frågor? Läs denna kod noggrant. Vid frågor om denna kod eller tillämpbarheten av vissa lagar för ditt 
arbete på uppdrag av bolaget, kontakta någon av följande: 

• Din chef

• Bolagets Human resources-representant för din enhet

• IRI:s juridiska avdelning: General Counsel 

203 North LaSalle Street, Suite 1500, Chicago, IL 60601 

60661 Telefon: +1 (312) 726-1221 

E-postadress: General.Counsel@iriworldwide.com

• IRI:s hjälptelefon för etik och regelefterlevnad:
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/16362/index.html
USA-baserade medarbetare kan ringa vår gratis Compliance Helpline på +1 (888) 205-
7834. Telefonnummer för medarbetare utanför USA finns på webbplatsen ovan.

RAPPORTERING AV ÖVERTRÄDELSER 

Om du någonsin ombeds av en chef att göra någonting du tror är fel eller om du misstänker att ett 
olämpligt beteende har skett, ska du omedelbart informera nästa chefsnivå som inte är involverad i 
det olämpliga beteendet och/eller IRI:s human resources-avdelning eller juridiska avdelning. Om du 
anser att ärendet inte hanteras tillfredsställande, eller om du anser det klokt att meddela högsta 
ledningen om problemet omedelbart, kontakta IRI:s chefsjurist, IRI:s human resources-direktör eller 
ring vår Compliance Helpline. På telefonlinjen för regelefterlevnad kan du välja att rapportera ditt 
ärende anonymt, med reservation för lokala lagar. Medarbetare i Frankrike och Nederländerna är 
föremål för separata, lokala policies för visselblåsare. 

Fortsättning på nästa sida >> 

http://www.iriworldwide.com/en-US/company/Governance
mailto:General.Counsel@iriworldwide.com
mailto:General.Counsel@iriworldwide.com
mailto:General.Counsel@iriworldwide.com
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Avsnitt 1 

INLEDNING Fortsättning 
 
 
 
 
 
KONFIDENTIALITET OCH POLICY MOT REPRESSALIER 

När vi uppmärksammas på en möjlig överträdelse av lagen eller koden, anstränger vi oss för att 
undersöka påståenden opartiskt och med diskretion. I den utsträckning det är praktiskt möjligt och 
tillåtet i lagen, kommer vi hålla identiteten konfidentiell på eventuella medarbetare som rapporterar 
misstänkt eller faktiskt olämpligt uppträdande eller hjälper till i en intern utredning. Vi tolererar inte 
några repressalier mot några medarbetare. 

 
DISCIPLINÅTGÄRDER 

Medarbetare på alla nivåer i bolaget kan bli föremål för disciplinåtgärder, inklusive omedelbart avsked 
från anställningen, för underlåtenhet att följa bestämmelserna i denna kod eller villkoren i ditt 
anställningskontrakt, för att vägra samarbeta med bolaget i en utredning av en påstådd överträdelse av 
koden eller brott mot ditt anställningskontrakt, eller för att medverkat till repressalier. Om en 
överträdelse av koden även kan vara en lagöverträdelse, kan ärendet lämnas vidare för lagföring. 

 
 
 
 

DITT ANSVAR: FÖLJA UPPTRÄDANDEKODEN 
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Avsnitt 2 

Diskriminering, mobbning, trakasserier 
och annan praxis för medarbetare 

 
 
 

Det är vår ambition att erbjuda en mångfaldig arbetsmiljö fri från alla former av otillåten diskriminering, 
mobbning och sexuella trakasserier. Vår övertygelse att alla medarbetare bör behandlas och behandla 
varandra med värdighet och respekt. 

Vi följer gällande lagar som: (a) förbjuder olaglig anställningsdiskriminering baserad på faktorer inklusive, 
men inte begränsat till, en persons ras, härkomst, färg, kön, könsstereotyp, graviditet, sexuell läggning, 
könsidentitet eller -uttryck, religion, livsåskådning, nationellt ursprung, etniskt ursprung, börd, civilstånd, 
ålder, mental eller fysisk funktionsnedsättning, politisk övertygelse eller aktivitet, militär- eller veteranstatus, 
medborgarskap, genetisk information, medicinskt tillstånd eller någon annan skyddad status; (b) förbjuder 
otillåten mobbning och trakasserier, inklusive etniskt och sexuellt grundade trakasserier; och (c) stipulerar 
positiv särbehandling. 

Sexuella trakasserier inträffar när beslut som påverkar en person, såsom anställning, uppsägning, 
befordringar, utmärkelser och förflyttningar eller disciplinåtgärder, påverkas av accepterande eller 
avvisande av ovälkomna sexuella inviter. Sexuella trakasserier kan även omfatta handlingar som skapar 
en fientlig eller kränkande miljö för personer av ett visst kön, oavsett om förövaren är en chef eller en 
kollega. 

Vi ska alla eftersträva att interagera med vår kolleger på ett vis som är hövligt, ömsesidigt respektfullt, 
trevligt och inte påträngande. 

 

DITT ANSVAR DISKRIMINERING, MOBBNING, TRAKASSERIER, 
OCH ANNAN PRAXIS FÖR MEDARBETARE 
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Avsnitt 3 

UPPFYLLA ÅTAGANDEN MOT KUNDEN 
 
 
 
 
 

IRI har sedan länge rykte om sig att att leverera produkter och tjänster som uppfyller behoven hos 
våra kunder. Allt arbete som utförs av våra medarbetare måste följa villkoren i kontrakten med våra 
kunder. Underlåtenhet att leva upp till denna skyldighet kan bokstavligen förstöra företaget. 

Givetvis kommer vi alltid att göra det där lilla extra för att uppfylla våra åtaganden mot kunderna eller 
för att överträffa deras förväntningar, men en gräns måste dras vid att överträda lagar eller riktlinjerna 
i uppträdandekoden. Om du känner press att kompromissa med dessa principer för att uppfylla ett 
åtagande mot kunden, kontakta den juridiska avdelningen. 

 
 
 
 

DITT ANSVAR: UPPFYLLA ÅTAGANDEN MOT KUNDEN 
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Avsnitt 4 

INTRESSEKONFLIKTER 
 
 
 
 
 

Framgång i längden för oss bygger på allmänhetens fortsatta tillit och förtroende. Folk måste kunna 
lita på att vi är opartiska i allt vi gör. Även om vårt rykte har tagit åratal att bygga, kan detta förtroende 
förstöras på ett ögonblick. Därför är det viktigt att komma ihåg att bara misstanken om en intresse- 
konflikt kan skada bolagets renommé lika mycket som en verklig konflikt. 

 
På motsvarande vis ska du undvika alla relationer med personer, företag, föreningar och politiska rörelser 
som kan försämra ditt uppfyllande av arbetsmässiga förpliktelser eller som kan ge ett intryck av detta. 
Undvik handlingar eller affärsrelationer som kan riskera att påverka ditt opartiska omdöme rörande 
kunderna och verksamheten, eller rörande någon annan verksamhet eller person. Du får inte engagera 
dig i en vinstdrivande sysselsättning utanför ditt uppdrag från bolaget, om denna externa anställning: 

• Konkurrerar med bolaget eller erbjuder tjänster och assistans till en konkurrent; 

• Inkräktar på dina förpliktelser gentemot bolaget, genom att kräva företagets tid, 
egendom eller anläggningar för att utföra dina skyldigheter relaterade till det externa 
åtagandet, inklusive, exempelvis att ringa och ta emot telefonsamtal eller elektronisk 
kommunikation, hantera korrespondens eller ta emot besök från kunder; eller 

• Minskar din förmåga att ägna nödvändig tid och kompetens åt dina förpliktelser 
gentemot bolaget. 

Det är uttryckligen förbjudet att äga andelar i konkurrerande affärsorganisationer eller leverantörer, 
underleverantör eller kunder till bolaget, förutom där sådant ägande består av högst fem procent (5 %) av det 
totala ägandet av ett publikt noterat bolag och då detta är tillåtet enligt lokala lagar. 

Vidare får du inte ingå leasingavtal eller andra affärstransaktioner med en IRI-verksamhet eller direkt eller 
indirekt dra nytta personligen från köp av varor eller tjänster som görs av en IRI-verksamhet utan 
föregående skriftligt godkännande från ledningsgruppen (av en "vice president") 

Fortsättning på nästa sida >> 
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Avsnitt 4 

INTRESSEKONFLIKTER Fortsättning 
 
 
 
 
 
Du får inte delta i urval, tilldelning eller administration av kontrakt eller köporder om en intressekonflikt, 
verklig eller skenbar, skulle kunna uppstå. Exempelvis uppstår en konflikt när någon av följande har ett 
ekonomiskt eller annat intresse i den rganisation som är utvald för tilldelning av ett kontrakt eller köporder: 

• en arbetstagare; 

• en medlem av en arbetstagares närmaste familj; 

• en arbetstagares affärspartner; eller 

• en organisation som sysselsätter eller står i begrepp att anlita någon sådan 
arbetstagare, familjemedlem eller partner. 

I korthet, får du inte göra någonting som kan skapa dubbla lojaliteter utan att först stämma av 
sådana aktiviteter med bolaget. 

 
 
 
 

DITT ANSVAR: INTRESSEKONFLIKTER 
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Avsnitt 5 

MUTOR, MOTPRESTATIONER 
OCH ANDRA OLAGLIGA 
BETALNINGAR 

 
 
 

Vi får aldrig erbjuda, ge, ta emot eller vara behjälpliga i att arrangera en muta eller otillbörlig motprestation. 
Att erbjuda någonting av värde till en person för att få denne att göra någonting som gynnar IRI, utgör en 
intressekonflikt. Att agera på sådant sätt kan få mottagaren att agera på ett sätt som är i dennes eget 
intresse och inte i det främsta intresset för dennes företag eller statsförvaltning. Denna typ av beteende 
kan bryta mot både nationella och internationella lagar. Du får inte använda tillvägagångssätt som kan 
dölja eller underlätta mutbrott, motprestationer eller något annat otillåtet eller otillbörligt givande eller 
tagande, inklusive att utföra handlingar som kan befrämja eller ge intryck av överträdelser. Du får inte 
anlita en tredje part, såsom handlare, mäklare, distributörer eller konsulter, för att ge en muta eller 
motprestation. 

Vi får aldrig erbjuda eller arrangera, direkt eller indirekt, någon betalning, assistans eller löften (exempelvis 
utlovad framtida anställning) till någon anställd, tjänstemän eller annan representant för en regering, kund, 
leverantör eller tredje part för att säkra en affär eller erbjuda en tjänst för att påverka officiella beslut. 
Dessutom får vi aldrig utföra eller arrangera några betalningar som: 

• Bryter mot gällande lag i ett rättskipningsområde där vi agerar; eller 

• Är konstruerade för att kringgå förbuden i USA:s Foreign Corrupt Practices Act, OECD:s 
mutbrottskonvention (Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in 
International Business Transactions) eller liknande lokala lagar. 

I vissa länder kan du få höra att det är nödvändigt att betala en hanteringsavgift (eller att “smörja” 
någon) eller ge en present till en statligt anställd för att få denna att göra det som redan borde kunna 
förväntas.Om du ombeds att göra denna typ av betalning eller om detta ämne uppkommer på något 
sätt, kontakta IRI:s juridiska avdelning snarast möjligt. 

Förutom att inte betala eller arrangera mutor eller andra otillåtna betalningar, måste du alltid 
förvissa dig om att fakturor för vilka du är ansvarig, exakt reflekterar den produkt eller tjänst som 
faktiskt köpts eller sålts och de faktiska och sedvanliga priserna och villkoren för transaktionerna 
Eventuella betalade belopp eller gjorda köp måste ha ett verkligt och identifierbart affärssyfte. 
Förbättringar, uppgraderingar eller andra tillägg till tjänster eller legitimt utbetalade belopp eller 
legitimt gjorda köp kan utgöra mutbrott eller i vart fall ge ett intryck av detta. 

Betalningar och finansiella transaktioner som inbegriper bolaget måste godkännas, registreras och 
hanteras enligt allmänt accepterade redovisningsprinciper och etablerade interna procedurer för 
ekonomistyrning. Alla kvitton och utanordningar måste dokumenteras och styrkas. Såvida inte IRI:s 
juridiska avdelning godkänner en annan procedur skriftligen, måste betalningar hänförliga till företaget 
göras direkt till företaget, och betalningar hänförliga till andra måste göras direkt till personen eller 
organisationen som erbjuder varor eller tjänster till företaget. 

Företagsrelaterade medel får inte användas för några olagliga eller oetiska syften. Inget hemligt eller 
oregistrerat företagskonto får upprättas för något syfte. 

Fortsättning på nästa sida >> 
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Avsnitt 5 

MUTOR, MOTPRESTATIONER OCH ANDRA 
OLAGLIGA BETALNINGAR Fortsättning 

 
 
 

DITT ANSVAR: OLAGLIGA BETALNINGAR 
 

Du får aldrig erbjuda, betala eller ta emot en muta eller motprestation och aldrig 
anlita en tredje part för att göra detta. 

 

 

 

 

Kontakta omedelbart överordnade och IRI:s jurister eller ekonomiavdelning vid 
frågor angående lämpligheten hos någon affärstransaktion, inklusive givande och 
mottagande av pengar eller annat av värde. 



9 Copyright ©2017 Information Resources, Inc. 
( )  

 

 

 
Avsnitt 6 

INTERNATIONELLA AKTIVITETER 
 
 
 
 
 

Vi tillämpar samma höga krav på affärsmässig och personlig etik i alla länder där vi verkar. Därför - och 
även om statliga policys, sedvänjor och krav på uppträdande kan skilja sig åt mellan länder - ska ärlighet, 
integritet och redlighet tjäna som ledord för hur vår verksamhet sköts världen över. 

I länder där vanliga affärs- eller förhandlingsmetoder är baserade på mindre stränga krav på 
uppträdande än vad IRI normalt följer, ska vi fortsätta att följa vår mert strikta regelverk. Om 
gällande lag i ett annat land är mer strikt än lagarna i USA eller Kanada, måste vi följa den 
utländska lagen, såvida inte efterlevnad av denna utgör en överträdelse av USA:s lagar. I händelse 
av en konflikt mellan främmande lag och USA:s lag, ska du omedelbart kontakta den juridiska 
avdelning för råd. 

Medverka inte till handelsbegränsande metoder eller bojkotter som är förbjudna eller straffbara enligt 
gällande lag utan godkännande från IRI:s jurister. Meddela omedelbart IRI:s juridiska avdelning vid 
sådana händelser eller uppmaningar om att vi ska delta i sådana aktiviteter. 

Alla betalningar och gåvor till, och underhållning för, myndighetspersoner måste godkännas 
skriftligen på förhand av IRI:s chefsjurist. Alla betalningar, både direkta och indirekta, som görs till 
myndighetspersoner måste noga registreras i IRI:s redovisning. Om du är osäker på om du har att 
göra med en myndighetsperson eller har andra frågor om efterlevnad av antikorruptionslagar, 
kontakta den juridiska avdelningen för hjälp. 

 
 
 
 

DITT ANSVAR: INTERNATIONELLA AKTIVITETER 
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Avsnitt 7 

GÅVOR, BIDRAG OCH UNDERHÅLLNING 
 
 
 
 
 

Även om blygsam affärsunderhållning eller gåvor av ringa värde normalt är brukligt och lämpligt, måste 
du för att upprätthålla vårt renommé, undvika blotta misstanken om en olämplig relation med nuvarande 
eller potentiella kunder, leverantörer och konsulter. På motsvarande sätt får du inte ge eller ta emot, 
direkt eller indirekt, någon gåva som rimligen kan uppfattas, till följd av sin art eller storlek, ha påverkan 
på företagsbeslut eller som överstiger det normala för platsen och/eller företaget. 

Du får inte erbjuda eller acceptera gåvor i reda pengar eller värdehandlingar från någon som IRI har en 
affärsrelation med. Presenter som inte är reda pengar måste ha ett “obetydligt” värde (dvs. inte mer än 50 
USD). Gåvor som har ett betydande värde eller som kan påverka eller rimligen uppfattas kunna påverka din 
bedömning får inte tas emot. Du måste alltid visa gott omdöme och förmåga till urskillning, för att undvika 
blotta misstanken om något olämpligt. 

Att acceptera en gåva i form av ett underhållningsevent på vilket givaren är närvarande, såsom en 
lunch, middag, teaterföreställning, sportevenemang eller annan bruklig affärsunderhållning, är lämpligt 
om den är (a) rimlig till sin natur och i samband med ett möte, eller (b) för att uppmuntra bättre 
affärsförbindelser. Du måste använda gott omdöme för att avgöra om du kan bevista ett event, och 
tänka på hur din närvaro kan se ut gentemot andra inom och utanför bolaget, samt säkerställa att detta 
inte kan ge intrycket att gästfriheten påverkar något affärsbeslut. Att acceptera eller erbjuda 
underhållning som är alltför frikostig eller av sexuell eller olämplig art är förbjudet. 

Du ska vara medveten om att givande eller erbjudande även av en enkel gåva eller måltid till en 
myndighetsperson kan vara olagligt. Du måste erhålla föregående skriftligt godkännande från den juridiska 
avdelningen och från relevant statlig tjänsteman (om det krävs enligt lokal lag), innan du ger eller erbjuder en 
gåva, måltid eller underhållning till en myndighetsperson. 

 
 
 
 

DITT ANSVAR: GÅVOR OCH UNDERHÅLLNING 
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Avsnitt 8 

SANNINGSENLIGA 
REGISTRERINGAR, RAPPORTER 
OCH FRAMSTÄLLNINGAR 

 
 
 

Du är ansvarig för att korrekt dokumentera och rapportera all relevant information beträffande din anställning 
och ditt ansvarsområde. Du får inte registrera poster som avsiktligt döljer eller förkläder den verkliga arten av en 
transaktion. 

Alla tid- och kostnadsrapporter måste fyllas i korrekt och punktligt. Ingen kostnad får debiteras 
kunden om den kostnaden inte är tillåten i lag eller genom kontraktsvillkor. Din namnteckning på en 
tidrapport eller kostnadsrapport är din intygan om att information i dessa dokument är en 
sanningsenlig framställning av arbetade timmar, faktiska kostnader och av händelserna till vilka 
dessa timmar och kostnader hänför sig. 

Vid hantering av aktuella eller potentiella kunder, leverantörer och underleverantörer, måste du 
vara korrekt och fullständig i alla utfästelser, samtidigt som du inte får göra felaktiga eller 
missvisande påståenden. Du får aldrig organisera information på ett sätt som är avsett att förleda 
eller dupera den som tar emot den. Alltid använd aktuell, korrekt och fullständig kostnads- och 
prissättningsdata. 

Att lämna in ett förslag, offert, statusrapport, ekonomisk rapport eller annat dokument som är felaktigt, 
ofullständigt eller missvisande till en statlig kund eller en myndighet kan resultera i civil- och/eller 
straffrättsligt ansvar för företaget, den involverade medarbetaren och cheferna som tillåtit detta. 

 
 
 
 

DITT ANSVAR: SANNINGSENLIGA REGISTRERINGAR, RAPPORTER 
OCH FRAMSTÄLLNINGAR 

 
 

 

Fyll noga i alla tid- och kostnadsrapporter. 
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Avsnitt 9 

LÄMPLIG ANVÄNDNING AV 
FÖRETAGETS EGENDOM 

 
 
 
 
 

Du får aldrig tillförskansa dig eller förskingra företagets eller kundens pengar, egendom, utrustning eller 
medarbetartjänster för egen personlig fördel. Du får heller inte behålla något av företagets egendom när din 
anställningskontrakt upphör. 

Skyddet för datorprogram och data som utgör företagets informationstillgångar får inte äventyras. Av 
det följer att du när använder dessa tillgångar, måste du alltid vara aktsam och skydda dessa mot 
avsiktlig eller oavsiktlig skada eller spridning utanför företaget. 

När du använder egendom som är föremål för användningsbegränsningar, såsom 
licensrestriktioner, måste du alltid respektera dessa begränsningar. Exempelvis är det felaktigt 
att göra eller installera olicensierade kopior av datormjukvara. 

 
 
 
 

DITT ANSVAR: LÄMPLIG ANVÄNDNING AV FÖRETAGETS EGENDOM 
 

 

 

Var aktsam vid användning av bolagets datorsystem. 
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Avsnitt 10 

KONKURRENSLAGAR 
 
 
 
 
 

Konkurrens- och antitrustlagar förbjuder oss att ingå konkurrenshindrande avtal eller 
överenskommelser med konkurrenter, även muntliga och informella sådana. Dessa typer av avtal 
kan handla om 

• priser, kostnader, vinster eller försäljningsvillkor, 

• försäljningsområden och marknadsandelar, 

• begränsningar av tjänster, 

• marknadsförings- och produktplaner eller marknadsöversikter och undersökningar, 

• tilldelning eller urval i fråga om kunder eller leverantörer, 

• produktionskapacitet eller 

• andra åtgärder som påverkar, avgränsar eller begränsar konkurrens. 
 
Ett olagligt avtal måste inte vara ett skriftligt dokument undertecknat av parterna. Om du träffar en 
överenskommelse om konkurrenshindrande åtgärder med våra konkurrenter kan det leda till att IRI 
strider mot gällande antitrustlagstiftning. En konkurrensmyndighet, domstol eller jury kan göra 
gällande att överenskommelsen är otillbörlig enbart på grund av misstankar om parallella aktiviteter, 
som att konkurrenter har informella möten eller samtal. Med andra ord kan en vinkning, en nickning 
eller till och med det faktum att någon håller tyst utgöra en överträdelse i juridisk mening. 

 
Om en konkurrent tar upp något av ovanstående, även om det bara sker i förbifarten eller på ett 
sätt som kan uppfattas oskyldigt, ska du opponera dig, omedelbart avsluta diskussionen och klart 
och tydligt informera konkurrenten att du under inga omständigheter kan diskutera frågan. Vidare 
ska du inte ingå några hemliga överenskommelser om priser eller rabatter. Produkter eller tjänster 
får inte säljas med villkoret att kunden i sin tur måste köpa vissa produkter eller tjänster från ett 
visst företag (såvida inte godkännande har erhållits från konkurrensmyndighet). 

Innan avtal ingås med en konkurrent ska förslaget noga diskuteras med IRI:s juridiska avdelning 
(Legal Department). Om du får en förfrågan som du anser är olämplig från en konkurrent eller tredje 
part som agerar för en konkurrents räkning, ska du omedelbart rapportera det till den juridiska 
avdelningen. 

Fortsättning nästa sida >> 



14 Copyright ©2017 Information Resources, Inc. 
( )  

 

 

 
Avsnitt 10 

KONKURRENSLAGAR fortsättning 
 
 
 
 
 

DITT ANSVAR: ORÄTTVIS KONKURRENS 
 

Konkurrera tufft men rättvist. 
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Avsnitt 11 

FALSKA UTTALANDEN, 
MISSVISANDE 
MARKNADSFÖRING 

 
 
 

Vi är noga med kvaliteten på våra tjänster och produkter, och gör inga falska eller missvisande uttalanden 
om våra konkurrenter eller deras tjänster och produkter. Om vi gör ett muntligt eller skriftligt uttalande om 
en konkurrent, dess tjänster eller produkter måste det vara rättvist och baserat på fakta. 

 
 

DITT ANSVAR: FALSKA UTTALANDEN, MISSVISANDE MARKNADSFÖRING 
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Avsnitt 12 

OMVÄRLDSBEVAKNING AV 
KONKURRENTER 

 
 
 

Under normal affärsverksamhet samlar vi in affärsinformation, bland annat information om 
konkurrenter, från en rad olika legitima källor i syfte att utvärdera de relativa fördelarna med våra 
egna tjänster, produkter och marknadsföringsmetoder. Den här typen av information ska dock 
enbart samlas in med lagliga metoder, oavsett om vi gör det direkt eller via tredje part. Varken IRI 
eller de vi anlitar får använda sig av bedrägliga metoder för att erhålla information och dölja vilka vi 
är. Vi ber inte någon medarbetare eller annan person att de ska bryta mot sekretessavtal som de 
eventuellt har med befintliga eller tidigare uppdragsgivare. Vi använder inte metoder såsom 
”sopletning” eller ”elektronisk avlyssning” för att komma över information. 

Under upphandlingsförfaranden får vi inte på otillbörligt vis direkt eller indirekt efterfråga eller ta 
emot konfidentiell information från någon som är befattningshavare eller medarbetare hos en kund, 
och som kunden i fråga har erhållit av en av våra konkurrenter eller via ett konfidentiellt urval av 
informationskällor som tagits fram av kunden i syfte att utvärdera konkurrerande anbud eller förslag. 

 
 
 

DITT ANSVAR: INSAMLING AV INFORMATION 
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Avsnitt 13 

SKYDD AV ÄGANDERÄTTSLIG, 
KONFIDENTIELL OCH KLASSIFICERAD 
INFORMATION 

 
 
 

Huvudparten av den information som du tar fram som en del av ditt jobb är en värdefull tillgång för 
företaget och sannolikt att betrakta som äganderättsligt skyddad. Kanske ser du dina dagliga 
arbetsuppgifter och olika typer av åtkomst till och användning av information som vardagliga 
företeelser. Men faktum är att det är denna information som gör det möjligt för IRI att konkurrera och 
växa effektivt. Den är företagets egendom. Sådan egendom, det vill säga konfidentiell och klassificerad 
information (även kallad ”konfidentiell information”), omfattas av 

• strategiska affärsplaner, 

• rörelseresultat, 

• avtalsvillkor, 

• marknadsstrategier, 

• kundlistor, 

• personliga register, 

• företagsutvecklad programvara, 

• utkast, 

• framtida förvärv och försäljningar, 

• nya investeringar och rörelsekostnader, 

• processer, och 

• metoder. 
 
Sådan konfidentiell information förblir företagets egendom även efter det att du lämnat företaget, och får 
därför inte yppas för en ny arbetsgivare eller annan obehörig person. På samma sätt väntas du skydda 
all konfidentiell information som du tagit del av eller erhållit från tidigare arbetsgivare. Du får aldrig 
använda sådan information i ditt arbete för IRI och inte yppa den för IRI:s medarbetare i något syfte. 

Våra kunder anförtror oss med konfidentiell och äganderättsligt skyddad information, som vi måste 
skydda. Vi har endast rätt att använda sådan information i enlighet med det avtal vi har med 
kunderna. Om inte våra kunder kan lita på att vi skyddar information som de delger oss lär de inte 
vilja fortsätta göra affärer med oss. 

Fortsättning nästa sida >> 
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Avsnitt 13 

SKYDD AV ÄGANDERÄTTSLIG, KONFIDENTIELL 
OCH KLASSIFICERAD INFORMATION 

 
 
 
 

DITT ANSVAR: SKYDD AV KONFIDENTIELL INFORMATION 
 

• Avslöja inte konfidentiell information till något obehörigt företag eller till 
obehörig person. Använd dig av säker kommunikation när du diskuterar eller 
överför konfidentiell information. 

• Skydda omsorgsfullt vår konfidentiella information. Genom att se till att 
informationen förblir konfidentiell bidrar du till att säkerställa att vi inte går 
miste om en konkurrensfördel. 

• Följ villkoren i det sekretessavtal för anställda som du undertecknade 
när du blev anställd. 

• Hantera varumärkesskyddad och äganderättsligt skyddad information 
med sekretess och förvara den säkert på kontoret eller i särskilda 
säkerhetsskåp när den inte används. 

• Vidta lämpliga åtgärder för att skydda lösenord till datorer och olika 
utrymmen enligt villkoren i vår it- och säkerhetspolicy. 

• Returnera eller förstör äganderättsligt skyddade och konfidentiella 
dokument och följ villkoren i vår policy för dokumentförvaring. 

• Var försiktig när du yppar information till samriskpartner eller andra 
samarbetspartner om frågor som rör affärsrelaterade, tekniska, finansiella eller 
personliga angelägenheter och som inte har någon direkt koppling till utförandet 
av uppdraget. Ingå lämpliga sekretessavtal. Var noga med vad du säger och till 
vem – man vet aldrig vem som lyssnar. 

• Informera omedelbart överordnad personal och IRI:s juridiska avdelning 
om du tror att någon av våra medarbetare eller konkurrenter missbrukar 
konfidentiell information om vårt företag, en kund, en konkurrent eller 
regeringen. 
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Avsnitt 14 

INSIDERINFORMATION 
 
 
 
 
 

Vi får aldrig använda material, icke-offentlig (intern) information om företaget, dess närstående bolag 
eller våra kunder för egen eller annans ekonomiska vinning. Sådant beteende är oetiskt och ett brott 
mot lagen. På samma sätt är det oetiskt och olagligt att för egen vinning använda 
insiderinformation om företag utan koppling som erhålls under anställningsperioden. Information anses 
vara betydande om den är tillräckligt viktig för att påverka någon att köpa, sälja eller inneha värdepapper. 

 
 
 

DITT ANSVAR: INSIDERINFORMATION, AKTIER 
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Avsnitt 15 

ANLITA OCH ANVÄNDA KONSULTER, 
OMBUD, REPRESENTANTER, OFFENTLIGA 
BEFATTNINGSHAVARE OCH ADVOKATER 
 

Det finns legitima och ändamålsenliga skäl till varför vi anlitar konsulter i samband med många av våra 
affärsprocesser, bland annat för att hitta nya affärsmöjligheter. Vi använder dock aldrig konsulter till att 
utföra sådant som strider mot våra standarder för affärsbeteende eller som ett sätt att undvika att anställa 
en person i IRI (för att undvika att öka IRI:s antal anställda). 

Vidare anlitar vi bara väl ansedda, kvalificerade personer eller företag som ombud, representanter och 
konsulter. Vi anlitar eller anställer inte konsulter, ombud eller andra personer vars anställning eller uppdrag 
vore oförenligt med gällande lagstiftning eller om det skulle skapa en faktisk eller uppenbar intressekonflikt. 

Vi ingår bara överenskommelser om provisioner eller arvoden enligt skriftliga avtal och enbart med företag 
eller personer som i god tro verkar som säljrepresentanter, ombud eller konsulter. Alla sådana avtal ska vara 
i linje med företagets policyer och tillämpliga lagar. Av dessa avtal ska också våra etiska och juridiska 
skyldigheter framgå tydligt för konsulten eller annan extern leverantör, liksom kravet att alla företag och 
personer ska utföra sina uppdrag i enlighet med vår kod. Vidare måste alla konsulter och leverantörer gå 
med att följa alla tillämpliga lagar. 

Provisioner eller arvoden som utgår som ersättning för hjälp med att säkra en order eller för tjänster 
måste vara skäliga och förenliga med etiska och juridiska principer, branschpraxis samt med de 
produkter och tjänster som ska tillhandahållas. Chefsjuristen måste godkänna alla leverantörs- och 
konsultavtal vad gäller villkorat eller prestationsbaserat arvode, lobbying eller överenskommelse om 
att anlita eller anställa en person som är, eller kommer att vara, anställd eller befattningshavare vid en 
myndighet eller dess organ. Den juridiska avdelningen ska i förväg granska och skriftligen godkänna 
alla avtal om sådana upplägg. 

Därtill ska den juridiska avdelningen godkänna alla advokater som anställs eller anlitas av företaget. 
 
Fortsättning nästa sida >> 
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Avsnitt 15 

ANLITA OCH ANVÄNDA KONSULTER, 
OMBUD, REPRESENTANTER, OFFENTLIGA 
BEFATTNINGSHAVARE OCH ADVOKATER 
fortsättning 

 
 

DITT ANSVAR: ANLITA OCH ANVÄNDA TREDJE PART 
 

• Tredje part ska aldrig anlitas eller användas för att: 

• Betala eller ta emot mutor eller olagliga provisioner. 

• Bidra till politiska kampanjer. 

• Delta i branschspionage eller på olagligt vis erhålla konfidentiell eller 
äganderättsligt skyddad information från en tredje part. 

• Erhålla insiderinformation som skulle ge oss en orättvis 
konkurrensfördel i en offentlig upphandling. 

• Kringgå eller undvika tillämpliga lagar. 

• Ingå ett samarbete med ett annat ombud, leverantör eller företag för att 
fastställa priser, teckna ömsesidiga köpavtal eller på annat vis ingå en 
hemlig överenskommelse för att bryta mot, kringgå eller undvika 
konkurrenslagar. 

• Delta i annan aktivitet som är förbjuden enligt företagets kod, policy eller praxis. 

• Säkerställa att alla avtal om provisioner och arvoden med tredje part är 
skäliga och skriftliga. 

• Erhålla skriftligt godkännande före anlitandet av en tredje part som ska få 
villkorad eller prestationsbaserad ersättning, som kommer att delta i lobbying eller 
affärsutveckling, eller som också är, eller kommer att vara, offentligt anställd på 
samma gång. 

• Inte anställa en utomstående advokat som ska företräda företaget utan 
godkännande från IRI:s juridiska avdelning. 

• Inte anlita en tredje part som en oberoende leverantör eller konsult i syfte 
att undvika att anställa dem. 

• Omedelbart rapportera alla faktiska eller misstänkta fall av dåligt 
uppförande hos en tredje part som arbetar för oss till överordnad personal 
eller till IRI:s juridiska avdelning eller HR-avdelning.
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Avsnitt 16 

RELATIONER MED LEVERANTÖRER 
 
 
 
 
 

Våra externa leverantörer är mycket viktiga och ska alltid bemötas artigt och rättvist. Vi ska alltid 
använda sunt förnuft, gott omdöme och de standarder för integritet som överensstämmer med denna 
kod när vi arbetar med våra leverantörer. 

Vid val mellan konkurrerande leverantörer ska vi väga in alla fakta på ett opartiskt sätt. Vi ska välja 
underleverantörer och leverantörer baserat på objektiva kriterier, som kvalitet, erfarenhet, teknisk 
kunskap, kostnad/pris, tidsschema/leverans, tjänster och bibehållandet av adekvata inköpskällor. Vid 
förhandlingar med leverantörer är det korrekt att försöka få ett bättre pris eller fler tjänster, men vi får 
aldrig feltolka eller förvränga fakta om vad andra leverantörer erbjuder. 

Om du är i en position där du kan fatta eller påverka upphandlingsbeslut kan leverantörer försöka 
påverka dig för att ge orättvisa företräden till deras material eller tjänster. Du ska grunda 
köpbesluten på kvalitet, leverans och service, och på ett rimligt pris baserat på 
marknadsförhållandena, för att få ut bästa möjliga värde för företaget och/eller våra kunder. 

 
 
 

DITT ANSVAR: RELATIONER MED LEVERANTÖRER 
 

 

 

 



23 Copyright ©2017 Information Resources, Inc. 
( )  

 

 

 
Avsnitt 17 

RELATIONER MED OFFENTLIGANSTÄLLDA 
OCH OFFENTLIGA ORGAN 

 
 
 

Krav från offentliganställda eller offentliga organ om information som rör vårt företag måste hänvisas 
till IRI:s juridiska avdelning utom vid krav som: 

• direkt rör ett avtal som vi försöker få till stånd från eller utföra för det organ som kräver 
informationen 

• är en del av normal redovisningsrevisioner som rör resultatet på ett avtal med en 
offentlig myndighet, eller 

• innehåller hjälp med avseende på ej upphovsrättsskyddade tekniska, driftsrelaterade 
eller vetenskapliga frågor av allmän natur. 

Om ditt dagliga ansvar inte omfattar kontakt med offentliga myndigheter, får du inte heller kontakta eller 
besvara förfrågningar från sådana offentliga organ åt företaget, utan att först ha rådgjort med din 
överordnade och IRI:s juridiska avdelning. 

Vår policy är att samarbeta fullt ut vid alla behöriga myndigheters kontroller, undersökningar och 
granskningar. Om du kontaktas av en offentliganställd tjänsteman i sådana frågor, ska du kontakta 
din överordnade eller IRI:s juridiska avdelning för vägledning. Om du blir föremål för en 
husrannsakningsorder, följ svarsprotokollet för husrannsakningsorder, som finns i 
medarbetarhandboken. 

 
 

DITT ANSVAR: RELATIONER MED OFFENTLIGANSTÄLLDA 
 

 

 

 

Följ alltid företagets svarsprotokoll för husrannsakningsorder när ett 
offentligt organ verkställer en husrannsakan på företagets fastigheter. 
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Avsnitt 18 

RELATIONER MED MEDIA 
 
 
 
 
 

Samtidigt som vi strävar efter öppenhet och ärlighet, måste vi även skydda medarbetarnas och 
kundernas integritet samt sekretessen för våra affärskontakter och strategier. Olämpliga kommentarer till 
medier kan underminera vår marknadsfördel eller överträda ett sekretessavtal med en kund eller en 
annan part. All information som lämnas till media ska endast komma från företagets professionella PR-
ansvariga eller företagets andra behöriga ombud. Om du kontaktas av media, kontakta IRI:s 
marknadschef, John McIndoe, på John.McIndoe@IRIworldwide.com. 

mailto:John.McIndoe@iriworldwide.com
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Avsnitt 19 

POLITISKA BIDRAG OCH AKTIVITETER 
 
 
 

Vi uppmuntras alla att delta i den politiska processen, däribland att personligen bidra ekonomiskt till 
kandidater eller politiska partier och engagera oss i frågor vi anser vara viktiga. Våra personliga bidrag till 
kandidater och frågor får dock aldrig göras i företagets namn. Dessutom förbjuds vi uttryckligen att yttra, 
föreslå eller antyda att företaget har godkänt, understött och uppmuntrat en kandidat eller en politisk 
fråga. Vi måste även undvika att skapa en uppenbar eller faktisk konflikt med avseende på våra 
skyldigheter gentemot företaget. 

Vi får inte använda företagets medel för att betala en politisk kandidat utan ett föregående godkännande 
från IRI:s chefsjurist. En anställd som agerar på företagets vägnar får inte lämna några direkta eller 
indirekta olagliga bidrag till en politisk kandidat eller ett politiskt parti. Detta omfattar bidrag i form av 
kontanter, varor, tjänster, lån, fastigheter eller användning av företagets lokaler. Lägg märke till att inte alla 
länders politiska system tillåter penningbidrag. 

Om företaget lämnar ett bidrag kommer det endast att betalas ut i form av en företagscheck. 
Några politiska bidrag kommer inte att betalas via någon personalkostnadsrapport eller ersättas 
på något annat sätt till en anställd. Någon politisk aktionskommitté (PAC) får inte bildas utan ett 
skriftligt godkännande från IRI:s chefsjurist. 

Vid olika tillfällen kan företaget försöka påverka lagstiftnings- eller regleringsarbete som rör frågor som 
berör affärsområdet i allmänhet eller det område där företaget verkar i synnerhet (t.ex. miljöskatter, 
internationell handel och hälso- och säkerhetslagar). Sådan verksamhet kan yttra sig i kommunikation 
direkt med lagstiftare, offentliga organ, en verkställande filial och allmänheten eller indirekt genom handel 
eller branschorganisationer. Alla sådan verksamhet kräver: 

• ett föregående godkännande av IRI:s chefsjurist 

• en föregående granskning av IRI:s juridiska avdelning av alla överenskommelser med 
tredje man för inblandning i sådan verksamhet och 

• efterlevnad av alla tillämpliga lagar som styr lobbyverksamhet. 
 
 
 

DITT ANSVAR: POLITISKA BIDRAG/POLITISK VERKSAMHET 
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Avsnitt 20 

SEKRETESS 
 
 
 
 
 

I principerna för vår sekretess fastställs en heltäckande konsekvent grund för insamling, hantering 
och praxis vid användning av information. IRI åläggs att följa tillämpliga sekretesslagar i länder där 
vi bedriver verksamhet. 

Vi är öppna med den information som vi samlar in och hur den används. Vi erbjuder våra paneldeltagare 
och undersökningsrespondenter ett val när de fattar beslut om sina personuppgifter. Dessutom samlar vi 
endast in de uppgifter vi behöver för särskilda syften och påtar oss att säkerställa våra och 
samarbetspartners och kunders uppgifter. 

Personuppgifter avser i stort sett information som identifierar eller rör en identifierbar person (t.ex. namn, 
adress, födelsedatum, kreditkortsuppgifter). Om du får tillgång till personuppgifter som en del av 
ditt arbete, måste du förvara dem säkert och endast använda dem enligt din behörighet. Du 
måste även följa alla tillämpliga principer och lagar som rör behandling av personuppgifter. Lägg 
på minnet att dessa lagar kan variera från land till land, där vissa områden/länder har strängare 
regler för personuppgifter, särskilt när det handlar om känsliga personuppgifter, som till exempel 
uppgifter om en anställds religion, hälsa och kriminell bakgrund. 

I vissa länder kan vi vara tvungna att upplysa enskilda personer eller offentliga myndigheter om 
överträdelser som rör personlig information eller personuppgifter. Om du får kännedom om en sådan 
överträdelse, ska du omgående rapportera det till IRI:s globala sekretessansvariga eller chefsjurist. 

För mer information, läs integritetspolicyn, som finns på vår offentliga webbplats. Vid frågor eller 
problem som rör praxis för integritet, kontakta antingen IRI:s globala sekretessansvariga 
(Privacy.Officer@iriworldwide.com) eller IRI:s chefsjurist (General.Counsel@iriworldwide.com). 

Fortsättning på nästa sida >> 
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Avsnitt 20 

SEKRETESS forts. 
 
 
 
 
 

DITT ANSVAR: SEKRETESS 
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Avsnitt 21 

FORMALITETER 
 
 
 
 
 

Denna kod är inte ett anställningsavtal, den utgör inte några villkor eller bestämmelser för ett 
anställningsavtal, och den är inte ett löfte om fortsatt anställning. Den kan emellertid uttryckligen 
införlivas i ditt anställningsavtal, om du har ett sådant, eller enligt lokal lag. Riktlinjerna för denna kod är 
föremål för ändringar, helt eller delvis, utförda av IRI helt enligt eget gottfinnande, utom när en sådan 
ensidig ändring förbjuds i lokal lag. 

Denna utgåva av koden ersätter företagets alla tidigare uppförandekoder samt företagets alla 
policydokument i den utsträckning som policydokumenten är oförenliga med denna kod. Medarbetare 
ska läsa andra företagsdokument, som till exempel medarbetarhandboken eller IRI:s webbplats för 
kompletterande policydokument och förfaranden. 
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