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OM DU HAR FRÅGOR OM VÅR CODE OF 
CONDUCT KAN DU FRÅGA SCOTTY. 

Termer i fetstil och kursiv definieras i en ordlista 
som tillsammans med andra styrdokument 
finns på vårt intranät. En särskild ordlista 
för Code of Conduct finns i slutet av det här 
dokumentet. De senaste versionerna av våra 
styrdokument och definitioner som finns på 
vårt intranät har företräde framför dem som 
finns på någon annan plats (inklusive här). 

DUBAI OPERA 
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VÄRDERINGAR SOM VÄGLEDER OSS 

Våra värderingar är kärnan i vår 
företagsidentitet. De avspeglar 
hur vi agerar, talar och beter oss 
tillsammans samt hur vi interagerar 
med våra kunder och intressenter. 

SÄ K E R H E T  
Vi sätter säkerheten i fokus i allt vi gör för att 
skydda människor, tillgångar och miljön. 

I N T EG R I T E T  
Vi gör det som är rätt i varje given situation 
och tar ansvar för våra handlingar. 

SAMA R B E T E  
Vi levererar fantastiska resultat för alla genom att arbeta 
tillsammans och ta vara på vars och ens unika bidrag till helheten. 

I N N O VAT I O N  
Vi tar ingenjörskap och teknik till helt nya nivåer 
genom att tänka djärvt och annorlunda. 
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MEDDELANDE FRÅN ORDFÖRANDEN 

Bästa kollegor, 

Varje dag bygger vi upp vårt företags rykte. Det byggs upp genom den service 
som vi ger våra kunder och även genom vårt uppförande. Vårt starka engagemang 
att göra affärer etiskt och med integritet är nyckeln till vår prestation. 

Att göra vårt jobb på rätt sätt är lika mycket en del av vår kultur som våra kärnvärden 
för säkerhet, integritet, samarbete och innovation; de är grundläggande för vilka vi 
är och hur vi fungerar som en organisation. Var och en av oss spelar en avgörande 
roll när det gäller att främja och hela tiden visa lämpligt, etiskt uppförande. 

Vår integritetskultur kan endast upprätthållas genom en arbetsplats som är 
inkluderande och psykologiskt säker. Som individer bör vi alltid sträva efter att bidra till 
att förändra tonen vid konversationer genom att lära känna våra kolleger, genom att 
vara nyfikna på att lära oss mer och genom att främja en miljö som inkluderar andra. 

Vi har en mångsidig arbetsstyrka och detta är en av våra största styrkor. SNC-Lavalin 
är en plats där alla hör hemma, kan vara sitt sanna jag och nå sin fulla potential. 
Vi kommer dessutom att fortsätta att ge våra anställda och samhällen möjlighet 
att göra skillnad och hålla oss själva och andra ansvariga. Även om styrkorna och 
kvaliteten i vårt integritetsprogram fortsätter att bekräftas får vi aldrig sänka garden 
och bli självbelåtna. Var och en av oss måste använda vårt sunda förnuft och får 
aldrig kompromissa med våra värderingar. Vi har lärt oss mycket från det förflutna 
och ska känna stolthet över vad vi har uppnått och vad vårt företag står för. 

Vår Code of Conduct sätter standarden för hur vi arbetar tillsammans med eller på 
uppdrag av SNC-Lavalin. Den fungerar som en grund för våra styrdokument och utgör 
en resurs att stödja oss i att fatta rätt beslut varje dag. Det är viktigt att vi hänvisar till 
den när vi arbetar och söker vägledning när vi är osäkra på rätt tillvägagångssätt. 

Vi har åtagit oss att upprätthålla en miljö där de anställda kan tala fritt, 
dela idéer, ställa frågor och ta upp problem eller information om bristande 
efterlevnad utan rädsla för negativa konsekvenser. Vårt löfte till dig är att 
vi garanterar sekretess och skydd mot alla former av repressalier. 

Tillsammans är vi en röst för företagets kärnvärden och jag är personligen 
engagerad i att se till att vi lever upp till de starka etiska principerna i vår 
Code of Conduct. Integritet är en av våra starkaste tillgångar. Det är inte 
bara rätt sak att göra, det är också nyckeln till en ljus framtid. 

Ian L. Edwards 

Ordförande och Verkställande direktör 
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1. EN KULTUR SOM PRÄGLAS AV 
HÖGA ETISKA STANDARDER 

1.1. SNC-Lavalins åtagande 
 SNC-Lavalin främjar integritet och de 
högsta etiska standarderna i alla aspekter 
av verksamheten. I syfte att säkerställa att 
vi alla uppfyller de värderingar och ansvar 
som beskrivs i vår Code of Conduct (vår 
”Code”) åtar SNC-Lavalin sig att: 

• främja och upprätthålla en integritetskultur 

• skapa lämplig medvetenhet och förståelse 
om vår Code of Conduct på alla nivåer 

• fastställa åtgärder för att förhindra, 
upptäcka och svara på oetiskt 
eller regelvidrigt uppförande 

• tillhandahålla globalt tillgänglig support, 
information och resurser för att hjälpa till 
med tillämpningen av vår Code of Conduct 

• främja en kultur där man vågar uttala 
sig, där våra röster hörs och där vi har 
befogenhet att ta upp etiska problem 

• skydda alla som påtalar problem i 
god tro mot repressalier samt 

• kontinuerligt förbättra våra styrningsstandarder. 

1.2. Fatta rätt beslut 
Vår Code of Conduct är inte en samling regler. 
Den är inte avsedd att täcka alla situationer 
som kan inträffa. Syftet med den är att 
hjälpa oss använda vårt omdöme och sunda 
förnuft för att kunna fatta rätt beslut. 

Vissa beslut är lätta att fatta. Men när vi känner 
oss osäkra på arbetsrelaterade handlingar 
eller beslut ska vi ställa oss följande frågor: 

• Följer det våra värderingar, vår Code of 
Conduct och våra styrdokument? 

• Är det lagligt? 

• Skulle det kunna äventyra någons 
hälsa, säkerhet eller välmående? 

• Är det rättvist, etiskt och moraliskt acceptabelt? 

• Vad säger ”magkänslan”? 

• Hur skulle det se ut om det rapporterades på 
nyheterna eller ett annat offentligt forum? 

• Kan det påverka mitt eller SNC-
Lavalins rykte negativt? 

• Kan det uppfattas som respektlöst? 

• Skulle det kunna uppfattas som att det 
resulterar i otillbörlig påverkan? 

Om svaret på någon av ovanstående frågor 
inte är givet och entydigt eller om vi inte är 
bekväma med vårt svar måste vi söka vägledning 
från våra chefer eller integritetsansvariga. 
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1.3. Säga ifrån 
Vi kan alla bidra till att upprätthålla våra 
höga etiska standarder och vår kultur genom 
att säga ifrån när det uppstår en situation 
som rör integritet eller överträdelser. 

Rapporteringsprocessen beskrivs i det sista 
avsnittet i vår Code of Conduct. Även om 
det finns många andra rapporteringskanaler 
kan vi alltid använda rapporteringslinjen 
(drivs av en fristående leverantör från 
tredje part) för att rapportera problem. 

Vi har alltid skydd mot repressalier när 
vi i god tro rapporterar problem. 

Mer information 

Se vårt scenario om att säga ifrån. 

Titta på vår video. 
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2. LEVA ENLIGT VÅR CODE OF CONDUCT 

2.1. Vi är alla involverade 
Vår Code of Conduct är avsedd att säkerställa 
integritet och transparens i hur vi bedriver vår 
verksamhet samt i våra relationer med andra. 

Den gäller för alla anställda, enskilda 
konsulter, inhyrd personal, tjänstemän och 
styrelsemedlemmar på SNC-Lavalin. 

Efterlevnad av vår Code of Conduct och våra 
styrdokument är en del av villkoren i vår 
relation med SNC-Lavalin. Vi måste varje 
år genomföra en certifieringsprocess för att 
säkerställa att vår Code of Conduct förstås 
och tillämpas i våra dagliga aktiviteter. 

Vi förväntar oss att alla tredje parter som 
vi gör affärer med ska respektera våra 
värderingar och höga etiska standarder. 

Vår Code of Conduct granskas och uppdateras 
regelbundet och finns på vår webbplats på 
www.snclavalin.com/en/about/integrity. 

2.2. Efterlevnad 
Eftersom vi är verksamma över hela 
världen är vi underställda lagar i många 
länder och måste följa alla dessa. 

När lokala lagar tillåter beteende som inte 
är tillåtet i vår Code of Conduct eller våra 
styrdokument har vår Code of Conduct  
och våra styrdokument företräde. 

Vi måste alltid: 

•  Om vi har frågor om hur vi ska förstå eller 
tillämpa lagar och förordningar, rådfråga då 
vårt juridiska team innan några åtgärder vidtas. 

2.3. Vårt beteende är viktigt 
Oavsett var vi är och vad vi gör så representerar 
alla vi SNC-Lavalin. Vårt sätt att interagera med 
andra definierar oss som företag. Att agera i 
enlighet med våra värderingar och följa vår Code 
of Conduct och våra styrdokument skyddar vårt 
rykte och säkerställer vår framtid. Det avgör 
om kunder och affärspartner vill göra affärer 
med oss och om begåvade personer väljer att 
arbeta hos oss. Eftersom vi bryr oss om vår 
personal, våra kunder och vårt rykte vidtar vi de 
åtgärder som krävs för att åtgärda uppförande 
som inte uppfyller kraven. Var och en av oss 
har ansvar för att upprätthålla och förbättra 
vårt rykte som en branschledande aktör. 

Vi måste alltid: 

•  göra det som är rätt 

•  följa vår Code of Conduct, våra styrdokument 
och tillämpliga lagar och förordningar 

•  leda med gott exempel genom att uppföra 
oss på ett sätt som överensstämmer 
med våra gemensamma värderingar 

•  agera med integritet och ärlighet 

•  ta ansvar för de saker vi kontrollerar 
och de beslut vi fattar samt uppmuntra 
andra att göra detsamma 

•  ta ansvar för att hålla våra löften 

•  värna om vår egen och andras 
hälsa, trygghet och säkerhet 

•  behandla andra med respekt och värdighet 

•  främja jämlikhet, mångfald och 
inkluderande på vår arbetsplats och 

•  skydda vår miljö och de samhällen vi arbetar i. 
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 2.4. Våra förväntningar på chefer 
Våra chefer har ytterligare ansvar enligt vår Code of Conduct. 

De ansvarar för följande: 

•  att främja en kultur som präglas av integritet och ansvar 

•  att föregå med gott exempel 

•  att hjälpa sina team att förstå och följa vår 
Code of Conduct och våra styrdokument 

•  att möjliggöra och säkerställa deltagande i 
relaterad utbildning och certifiering 

•  att säkerställa en positiv arbetsmiljö där människor 
behandlas med värdighet och respekt 

•  att stödja och skydda personer som i god tro 
rapporterar ett problem eller potentiellt oetiskt 
eller icke-regelmässigt beteende och 

•  att säga ifrån när de hör talas om eller 
misstänker eventuella överträdelser. 
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2.5. Styrning, riktlinjer och arbetssätt 
Vi arbetar med ett styrningsramverk som ger vägledning 
och vägleder våra åtgärder och vårt beslutsfattande. 
Våra styrmedel består av förklaringar, åtaganden, 
policyer, förfaranden och flera andra styrdokument. 

Vi måste alltid: 

• följa de principer som fastställs i våra styrdokument 

• använda den senaste versionen av dessa 
styrdokument som finns på vårt intranät 

• lämna in en avvikelsebegäran när vi inte kan 
efterleva dessa principer (se nästa avsnitt) och 

• kontakta riktlinjesarbetsledaren eller 
riktlinjesamordnaren för riktlinjen när vi har 
frågor eller funderingar om ett styrdokument. 

Mer information 

Läs våra riktlinjer om styrmedel. 

Se vår sida för styrmedel på vårt intranät. 

2.6. Undantag och avvikelser 
Vi kan ställas inför en situation där vi inte helt kan följa 
vår Code of Conduct eller något av våra styrdokument. 
I dessa fall måste vi få ett godkännande genom att fylla 
i en avvikelsebegäran innan vi vidtar några åtgärder. 

Följande exempel kan vara situationer där det 
är nödvändigt att be om en avvikelse: 

• att godkänna transaktioner utöver det som 
tillåts av våra styrdokument eller 

• att boka researrangemang utan att 
använda en auktoriserad resebyrå. 

Detta hjälper oss att säkerställa att avvikelser 
dokumenteras och godkänns på rätt nivå. Det hjälper 
oss även att se över våra styrdokument när så behövs. 

Vi ska inte be om en avvikelse när vi misstänker, eller 
vet, att någon inte har följt Code of Conduct eller andra 
styrdokument, lagar eller förordningar. Dessa situationer 
måste rapporteras enligt beskrivningen i avsnitt 8.1. 

Mer information 

Läs våra riktlinjer om styrmedel. 

Se vår sida om avvikelser från 
styrdokumenten på vårt intranät. 

Titta på vår video. 
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3. FOKUSERA PÅ VÅR PERSONAL 
OCH VÅR ARBETSPLATS 

3.1. Ömsesidig respekt 
På SNC-Lavalin visar vi respekt för alla. 
Vi interagerar med personer med olika 
bakgrunder och perspektiv. Den här 
mångfalden är en stor tillgång som bidrar till 
vår kapacitet att förnya vår verksamhet. 

Vi engagerar oss i respektfull och konstruktiv 
kommunikation och lyssnar på andra för 
att upprätthålla en positiv och psykologiskt 
säker arbetsmiljö. Vi har åtagit oss att 
skapa och upprätthålla en inkluderande 
kultur där alla hör hemma, kan vara sitt 
sanna jag och nå sin fulla potential. 

Vi prioriterar upprätthållandet av värdighet, 
personlig integritet och rättigheter. Vi har 
nolltolererans för beteende eller handlingar som 
utgör diskriminering, trakasserier eller våld. 

Mer information 

Se sidan om jämställdhet, mångfald 
och inkluderande på vårt intranät. 

Läs om vårt arbetssätt på Arbetsrelaterad 
diskriminering, trakasserier och våld. 

Se vår kapsel om ömsesidig respekt. 

Titta på vår video om vårt program för 
jämlikhet, mångfald och inkluderande. 

3.2. Hälsa, säkerhet och miljö 
Allas säkerhet är viktig för oss. Vi strävar 
efter att göra affärer på ett säkert, etiskt, 
miljömässigt och socialt ansvarsfullt sätt. 

Vi säkerställer att tillämplig hälso-, säkerhets- 
och miljölagstiftning för arbetsplatser 
behandlas som en minimistandard inom alla 
områden där vi bedriver verksamhet. 

För att säkerställa fysisk och psykologisk 
säkerhet på vår arbetsplats har vi 
implementerat ett program för hälsa, säkerhet 
och miljö, som baseras på identifiering av faror, 
riskbedömning och eliminering av faror. 

Vi är alla ansvariga för att se till att alla är säkra. 

Mer information 

Läs SNC-Lavalin BlueBook som innehåller 
information om hälsa, säkerhet och miljön. 
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3.3. Droger och alkohol 

Vi får aldrig: 

• vara påverkade av droger eller alkohol i tjänst 

• köpa eller sälja droger på arbetet 

• köpa eller sälja alkohol på arbetet eller 

• bruka eller servera alkoholhaltiga drycker på 
SNC-Lavalin, förutom när detta har godkänts 
av den globala ledningskommittén och 
alltid i enlighet med gällande lokala lagar. 

Mer information 

Läs SNC-Lavalin BlueBook som innehåller 
information om hälsa, säkerhet och miljön. 

Se vårt scenario om att ta ett glas till lunch. 

3.4. Global säkerhet 
Vi strävar efter att skydda vår personal, våra 
tillgångar och vår information varhelst vi bedriver 
vår verksamhet eller är på tjänsteresor. 

Vi får aldrig: 

• medvetet medverka i någon affärsaktivitet 
som utgör en säkerhetsrisk som inte 
kan hanteras på rätt sätt eller 

• göra affärer med säkerhetsleverantörer 
som inte följer våra principer 
och säkerhetsstandarder. 

Mer information 

Läs vår policy om global säkerhet. 

3.5. Cybersäkerhet 
Cybersäkerhet är en viktig aspekt av vår 
verksamhet. Att se till att vi har robusta 
cybersäkerhetsåtgärder är grundläggande 
för att behålla våra kunders förtroende. 

Vi får aldrig: 

• äventyra integriteten hos SNC-
Lavalins utrustning eller system 

• lämna ut privat eller 
sekretessbelagd information 

• Försöka kringgå SNC-Lavalins 
säkerhetsåtgärder 

• använda obehörig maskinvara (t.ex. 
okända USB-nycklar), eller 

• använda misstänkta digitala medier 
(t.ex. programvara som inte stöds, 
skräppost eller e-post med nätfiske). 

Mer information 

Läs om arbetssättet för cyber- och datasäkerhet. 
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4. UNDVIKA INTRESSEKONFLIKTER 

4.1. Var och en har ansvar 
Vi måste se till att vi alltid agerar 
för SNC-Lavalins bästa. 

Vårt omdöme och våra handlingar får aldrig 
påverkas av sekundärt intresse som skulle 
gynna oss, en direkt familjemedlem eller någon 
som vi har en nära personlig relation med. 

En intressekonflikt, oavsett om den är 
faktisk, potentiell eller upplevd, kan exponera 
SNC-Lavalin för vissa risker, till exempel 
juridiskt ansvar eller skadat rykte. 

När en faktisk, potentiell eller upplevd 
intressekonflikt föreligger kommer ledningen 
att bedöma fallet och implementera åtgärder 
för situationen enligt behov. Informationen 
hålls konfidentiell och är endast tillgänglig 
för de personer som är involverade i 
hanteringen av den intressekonflikten. 

Vi måste alltid: 

•  agera och fatta beslut som är 
för SNC-Lavalins bästa 

•  fullständigt, sanningsenligt och i 
god tid rapportera all information 
relaterad till en faktisk, potentiell 
eller upplevd intressekonflikt och 

•  följa alla åtgärder som vidtagits för 
att hantera en intressekonflikt. 

Vi får aldrig: 

•  i våra handlingar eller beslut vägledas av 
vår egen personliga förmån eller förmån för 
en direkt familjemedlem eller någon som 
vi har en nära personlig relation med 

•  vara i en position där vi inte kan vara objektiva 
när det gäller en direkt familjemedlem eller 
någon som vi har en nära personlig relation 
med, antingen genom att övervaka dem 
eller göra affärer med ett företag som de 
helt eller delvis äger eller arbetar för eller 

•  fortsätta när vi vet att eller är osäkra på om 
en situation utgör en intressekonflikt. 

Mer information 

Läs om vårt förfarande för intressekonflikter. 
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4.2. Redovisning 
Vi måste redovisa alla intressekonflikter och 
förändringar av befintliga intressekonflikter 
när de uppstår genom att fylla i ett formulär för 
intressekonflikter. Vi måste slutföra modulen 
Personlig anmälan om intressekonflikt varje år 
för att säkerställa att SNC-Lavalin är medveten 
om vår personliga status kring intressekonflikt. 

Vi måste alltid redovisa situationer där: 

• vi deltar eller kommer att delta 
i sekundär anställning 

• vi antar eller kommer att anta en 
chefsposition eller icke-direktörsbefattning 
med en tredjepartsorganisation 

• vi har upprättat eller kommer att upprätta 
en affärsrelation med en konkurrent, 
affärspartner, leverantör eller kund 

• vi äger eller planerar att äga ett viktigt 
ekonomiskt intresse i en konkurrent, 
affärspartner, leverantör eller kund; 

• vi har en familjemedlem som för närvarande 
arbetar på SNC-Lavalin eller där vi är i en nära 
personlig relation med någon som gör det. 

• vi är/har varit en ämbetsman under 
de senaste fem åren, eller 

• Vi har en direkt familjemedlem eller 
någon som vi har en nära personlig 
relation med som är/har varit en 
ämbetsman under de senaste fem åren. 

Andra situationer som inte anges ovan, där 
våra bedömningar och vårt beslutsfattande 
påverkas eller kan påverkas av professionella 
eller personliga intressen, kan också utgöra en 
intressekonflikt och kräver redovisning. Vid tvekan 
redovisar vi dessa situationer genom att fylla i ett 
formulär för intressekonflikt. Vår chef kommer att 
bedöma om situationen utgör en  intressekonflikt 
och om begränsningsåtgärder krävs. 

Mer information 

Se vårt scenario om intressekonflikter. 
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5. TILLÄMPA LÄMPLIGA 
VERKSAMHETSRUTINER 

5.1. Antitrust och konkurrens 
Vi måste tillämpa rättvisa, konkurrenskraftiga 
affärsmetoder som överensstämmer med 
antitrustlagar och konkurrenslagstiftning. Dessa 
lagar är allmänt utformade för att upprätthålla 
fri och öppen konkurrens på marknaden. 

Vi får aldrig diskutera, konspirera med eller 
komma överens med tredje parter om att: 

• göra upp eller kontrollera priser, 
villkor och bestämmelser 

• begränsa konkurrens eller affärer 
med leverantörer eller kunder 

• dela eller ta emot konfidentiell information 
med/från nuvarande eller potentiella 
konkurrenter eller någon annan obehörig part 

• dela upp eller tilldela kunder, 
marknader eller områden eller 

• välja att inte lämna in ett bud, dra tillbaka 
ett bud eller lämna in ett falskt bud för att 
påverka resultatet av en budgivningsprocess. 

Att ingå samriskavtal med våra konkurrenter 
för att kunna utnyttja projektmöjligheter 
är inte ett brott mot antitrust- och 
konkurrenslagstiftning, såvida det inte sker 
avsiktligt för att minska konkurrensen. 

Mer information 

Läs om vårt arbetssätt för efterlevnad. 

Ta del av vår kapsel kring fastställande av priser. 
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5.2. Nolltolerans mot mutor och korruption 
Vi åtar oss att bedriva affärer med integritet och 
vi förbjuder korruption och mutor i alla former. Vi 
är alla ansvariga för att utbilda oss om hur man 
identifierar tecken på korrupta aktiviteter. Vårt företag 
erbjuder även utbildningsmaterial om ämnet. 

Vi får aldrig: 

• delta i korrupta aktiviteter, vare sig direkt eller indirekt eller 

• acceptera, begära, erbjuda, utlova, ge eller auktorisera 
en muta, belöning, betalning eller annat som kan anses 
vara sådan (gåvor, underhållning, anställning, kontrakt 
eller förmåner av något slag) till eller från tredje part 
i syfte att erhålla otillbörliga eller orättvisa fördelar, 
behålla affärer eller påverka tredje parts handlingar. 

Mer information 

Läs om vårt arbetssätt för efterlevnad. 

5.2.1 FACILITATION PAYMENTS 
Facilitation payments är olagliga i många jurisdiktioner 
där vi verkar och går emot vår integritetskultur. Det är 
därför vi inte tillåter dem under några omständigheter. 

Vi får aldrig: 

•  göra facilitation payments för att erhålla eller 
påskynda en tjänst som vi redan har rätt till. 

Facilitation payments ska inte förväxlas med betalningar 
som görs för att förhindra ett överhängande och allvarligt 
hot mot vår hälsa, säkerhet eller välfärd eller sådana 
hot som drabbar en person vi reser tillsammans med. 
Sådan betalning betraktas som utpressningsbetalning 
och är tillåten under sådana omständigheter. Vi måste 
rapportera alla utpressningsbetalningar till vår chef, 
integritetsansvarig och lämplig regionsäkerhetschef så snart 
som möjligt. Detta hjälper oss att registrera transaktioner 
korrekt och rapportera dem till berörda myndigheter. 

Mer information 

Läs om vårt arbetssätt för efterlevnad. 

Läs vår påminnelse om facilitation payments. 

Se vårt scenario om att fastna i tullen. 

5.2.2 GÅVOR OCH GÄSTFRIHET 
Gåvor och gästfrihet är en del av normal affärspraxis 
men kan under vissa omständigheter betraktas 
som mutor eller otillbörligt inflytande. 

Vi kan erbjuda, ta emot eller utbyta gåvor, gästfrihet eller 
underhållning om vi respekterar följande principer. 

Vi måste alltid: 

• se till att förmånerna är rimliga i värde, 
granskningsbara samt lämpliga för tillfället och 
för de roller som inblandade personer har 

• vara ärliga och transparenta vid utbyte av förmåner 

• ange förmåner som ges på rätt sätt i 
våra räkenskaper och register 

• skicka in en efterlevnadsgranskning 
(”styrkort”) när så är tillämpligt och 

• använda gott omdöme, särskilt när vi erbjuder förmåner 
till ämbetsmän (se avsnitt 5.3.2), eftersom de ofta 
omfattas av strängare regler, förordningar och lagar. 

Vi får aldrig: 

• acceptera eller erbjuda förmåner som är olagliga, 
oanständiga eller stötande på något sätt, involverar 
hasardspel eller på annat sätt bryter mot vår 
Code of Conduct eller våra styrdokument 

• utbyta förmåner mot otillbörliga fördelar 
eller inflytande över en affärsrelation 

• Begära förmåner från en tredje part eller 

• utbyta förmåner när detta kan leda till 
misstanke om intressekonflikt. 

Mer information 

Läs om vårt arbetssätt för efterlevnad. 

Ta del av vår kapsel om en måltid på en restaurang. 

Titta på vår video om gåvor och gästfrihet. 
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5.3. Tredje parter 
Tredje parter omfattar vanligen: 

•  kunder 

•  konkurrenter 

•  leverantörer 

•  ämbetsmän (se avsnitt 5.3.2), och 

•  affärspartner (se nästa avsnitt). 

Vi strävar efter att upprätthålla transparenta relationer 
med tredje parter. Vi vill samarbeta med tredje parter 
som delar våra värderingar och vår integritetskultur. 
Vi förväntar oss att de ska anamma och implementera 
metoder som överensstämmer med vår Code of Conduct. 

Vi får aldrig: 

•  använda en tredje part för att indirekt göra det som 
vår Code of Conduct förbjuder oss att göra. 

Mer information 

Läs om vårt arbetssätt för efterlevnad. 

Läs vår Code of Conduct för motparter. 

5.3.1 AFFÄRSPARTNER 
Affärspartner är tredje parter som ingår en affärsrelation 
med och agerar på uppdrag av SNC-Lavalin. De 
åtgärder som utförs av dessa tredje parter medan de 
deltar i våra affärsaktiviteter har en direkt inverkan på 
oss. Vi kan hållas ansvariga för deras handlingar som 
om vi själva hade utfört dem. Det är därför vi måste 
se till att individer eller organisationer på uppdrag av 
SNC-Lavalin själva agerar i enlighet med detta. 

Vi måste alltid: 

• noggrant välja ut affärspartner som delar 
våra värderingar och vår integritetskultur 

• se till att en CDD (Compliance Due Diligence) 
utförs och vederbörligen godkänns för var 
och en av våra affärspartner och 

• fortsätta att lämpligen bevaka våra affärspartners 
aktiviteter under hela vår affärsrelation med dem. 

Mer information 

Läs om vårt arbetssätt för efterlevnad. 

5.3.2 ÄMBETSMÄN 
Med anledning av vår verksamhets natur interagerar vi 
regelbundet med ämbetsmän. Vi måste vara medvetna om att 
mer restriktiva regler gäller i dessa situationer. Aktiviteter som 
kan vara acceptabla när det gäller att hantera anställda i den 
privata sektorn kan vara olämpliga eller olagliga vid kontakt 
med ämbetsmän. Därför måste vi vara extra försiktiga. 

Vi måste alltid: 

• undvika att erbjuda personliga förmåner till en 
ämbetsman om det inte är tydligt tillåtet enligt 
gällande lagar och förordningar och helt i enlighet 
med vår Code of Conduct och våra styrdokument 

• undvika att ge något av värde till någon 
om vi har skäl att tro att det kommer att 
skickas vidare till en ämbetsman och 

• rådgöra med HR-avdelningen innan vi erbjuder potentiella 
anställningsmöjligheter till nuvarande eller tidigare 
ämbetsmän, medlemmar i deras direkta familj eller 
någon som de har en nära personlig relation med. 

Mer information 

Läs om vårt arbetssätt för efterlevnad. 

Se vårt scenario om felaktig kommunikation med ämbetsmän. 
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5.4. Politiska bidrag 
Vi får aldrig ge politiska bidrag på uppdrag 
av SNC-Lavalin till politiska kandidater, 
partier, organisationer eller andra politiska 
enheter oavsett politisk nivå. 

Vi kan delta i personliga politiska 
aktiviteter så länge vi aldrig: 

• Använder vårt företags namn 

• Använder företagets tid, pengar, egendom, 
resurser eller listor över anställda 

• Ber om politiska bidrag på jobbet eller 

• Deltar i aktiviteter som kan utgöra 
en intressekonflikt om de inte 
rapporteras korrekt (avsnitt 4.2). 

Mer information 

Läs om vårt arbetssätt för efterlevnad. 

5.5. Lobbying
 SNC-Lavalin interagerar med ämbetsmän 
och myndighetsrepresentanter på ett ärligt, 
transparent och ansvarsfullt sätt. Vi åtar 
oss att skapa och upprätthålla konstruktiva, 
positiva relationer i den offentliga sektorn. 

Många jurisdiktioner har antagit lagar 
och förordningar som kräver olika nivåer 
av redovisning av lobbyverksamhet. 

Vi måste alltid: 

•  samordna alla lobbyingaktiviteter via 
avdelningarna strategi, marknadsföring och 
externa relationer innan vi vidtar åtgärder. 

Mer information 

Läs vår rapport om lobbyingverksamhet 
och politiska aktiviteter. 

Se vårt scenario om illegal lobbying. 

5.6. Mot penningtvätt och skatteflykt 
Vi är engagerade i att förebygga penningtvätt 
och skatteflykt överallt där vi är verksamma. 

Vi måste alltid: 

• vara noga med att förhindra SNC-Lavalin 
från att vara involverad i eller användas för 
underlättande av  penningtvätt, skatteflykt 
eller andra kriminella aktiviteter 

• tillämpa lämplig företagsbesiktning 
innan vi ingår en relation med en 
kund eller annan tredje part och 

• identifiera och övervaka potentiella 
varningssignaler som kan bidra till att upptäcka 
ovanliga eller misstänkta omständigheter. 

Vi får aldrig: 

• åta oss, underlätta eller ha SNC-
Lavalin associerat med någon form av 
skatteflykt var som helst i världen eller 

• vara medskyldiga till att underlätta för en tredje 
part att undvika skatter i någon jurisdiktion. 

Mer information 

Läs om vårt arbetssätt för efterlevnad. 

Se vårt scenario om skatteflykt. 
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5.7. Handelsefterlevnad, 
exportkontroll och antibojkott 
Lagar som styr handel är komplexa, och 
överträdelser kan leda till betydande böter, 
svartlistning och tillbakadragande av behörighet 
till förenklade förfaranden för import och export. 

Vi måste alltid: 

• utföra våra aktiviteter i enlighet med 
exportkontroller, ekonomiska sanktioner 
samt antibojkottlagar och förordningar i alla 
jurisdiktioner där vi bedriver verksamhet 

• följa vårt förfarande för handelsefterlevnad, 
särskilt när vi arbetar med internationella 
möjligheter och projekt och 

• kontakta teamen för integritet, juridik eller 
upphandling när vägledning krävs. 

Mer information 

Läs om arbetssättet för handelsefterlevnad. 

5.8. Insiderhandel 
Vi kan ha tillgång till information som ännu inte 
är känd för allmänheten och som kan påverka 
priset på SNC-Lavalins eller våra kunders, 
leverantörers eller samriskavtalspartners 
aktier. Insiderinformation kan omfatta icke-
offentlig finansiell information, försäljnings- och 
vinstsiffror, planer för utdelningsförändringar 
eller ny finansiering, förvärv, större nya kontrakt 
eller andra finansiella ärenden, förändringar i 
högsta ledningen, anspråk och rättstvister osv. 

Handel med SNC-Lavalin-aktier eller 
någon av våra kunders, leverantörers eller 
samriskavtalspartners aktier – eller rådgivning 
till andra att göra detta – med tillgång till 
insiderinformation är inte bara förbjudet enligt vår 
Code of Conduct; det är dessutom olagligt och 
kan utgöra ett allvarligt brott. Styrelseledamöter 
på SNC-Lavalin har ytterligare ansvar enligt 
lagen vad gäller värdepapperstransaktioner. 

Vi får aldrig: 

•  avslöja insiderinformation till någon, inklusive 
kunder, leverantörer, konsulter, familj, 
vänner, finansanalytiker och journalister. 

Mer information 

Läs vår riktlinje om redovisning och insiderhandel. 
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5.9. Bokföringspraxis, dokumentation 
och interna kontroller 
Korrekt, fullständig och tillförlitlig bokföring är 
avgörande för vår verksamhet eftersom det styr 
beslutsfattande och strategisk planering. Den utgör 
grunden för våra ekonomiska rapporter och är nödvändig 
för att vi ska uppfylla SNC-Lavalins skyldighet att 
redovisa fullständig och sanningsenlig information för 
investerare, intressenter och tillsynsmyndigheter. 

Vi måste alltid: 

•  ta fram affärsregister, utgiftsrapporter, 
tidrapporter, fakturor, kuponger, lönelistor, 
register över anställda och andra rapporter inom 
rimlig tid och med omsorg och ärlighet 

•  få alla transaktioner godkända i enlighet 
med vår riktlinje för behörighetsnivåer 

•  följa interna kontroller, principer för 
ekonomiska rapporter och redovisning 

•  stödja alla transaktioner med korrekt dokumentation 

•  se till att inga transaktioner, tillgångar, juridiskt ansvar, 
misstänkta anspråk på juridiskt ansvar, potentiella 
anspråk, rättstvister eller annan ekonomisk information 
undanhålls från ledningen, avdelningarna för juridiska 
frågor, finans, interngranskning eller externa revisorer 

•  vidta alla nödvändiga åtgärder för att lösa problem 
och frågor som tas upp av interna och externa 
granskningsrapporter och interna affärsgranskningar 

•  omedelbart rapportera alla oregistrerade medel eller 
tillgångar, misstänkt redovisning och falska eller fiktiva 
poster i vår bokföring och register (se avsnitt 8.1) 

•  avslöja kända felaktigheter, oriktiga framställningar 
eller försummelser för relevanta intressenter 

•  se till att ingen känslig eller konfidentiell information 
felaktigt avslöjas, ändras, missbrukas eller förstörs 

•  kontrollera att det inte finns några icke-
registrerade bankkonton eller tillgångar och 

•  se till att vi följer vårt förfarande för 
dokumenthantering innan några poster förstörs. 

Vi får aldrig: 

• använda vårt företags medel eller tillgångar 
i olagliga eller olämpliga syften 

• skapa felaktiga eller vilseledande 
uppgifter (begå bedrägeri) 

• göra felaktiga antaganden eller bedömningar som 
skulle resultera i felaktig intäktsräkning eller 

• upprätta otillbörliga eller ovanliga finansiella 
arrangemang med en tredje part (till 
exempel över- eller underfakturering). 

Vi förväntar oss att chefer och styrelseledamöter samt 
de som ansvarar för redovisning och bokföring ska vara 
vaksamma, inte bara för att säkerställa att dessa ovan 
beskrivna principer respekteras, utan även för att säkerställa 
korrekt användning och skydd av SNC-Lavalins tillgångar. 

Mer information 

Läs vår riktlinje för ekonomi. 

Läs om vårt förfarande för intern affärsgranskning 
i projekt. Se vårt scenario om kreditkort. 

Se vårt scenario om bedrägeri och förfalskning av dokument. 
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5.10. Efterlevnad av personuppgiftshantering 
och datasekretess 
Vi har åtagit oss att följa dataskydds- och sekretesskrav, 
att respektera lagar om individens integritet och att följa 
våra principer för datasekretess. Lämplig bearbetning 
av personuppgifter är avgörande för vår verksamhets 
framgång och för upprätthållandet av våra kunders, 
anställdas och intressenters förtroende. Vi strävar 
efter att ständigt förbättra ett ramverk för efterlevnad av 
datasekretess, vilket säkerställer att personuppgifter 
hanteras på lämpligt sätt, konsekvent och i enlighet 
med gällande lagar om dataskydd och sekretess. 

Vi måste alltid: 

•  följa vårt ramverk för efterlevnad av datasekretess 

•  känna till våra principer för datasekretess 

•  förstå vad personuppgifter är och hur vi ska hantera dem 

•  endast använda personuppgifter för det syfte 
som de samlades in för eller till att uppfylla våra 
juridiska eller rättsligt föreskrivna skyldigheter 

•  se till att personuppgifter endast skyddas, hålls 
konfidentiella och förvaras så länge som det är nödvändigt 
för det ursprungliga bearbetningssyftet eller för att vi 
ska uppfylla våra juridiska och regelmässiga krav 

•  ta datasekretess i beaktning i början av varje nytt projekt 
eller initiativ (internt eller med kunder) som kommer 
att omfatta personuppgifter genom att genomföra 
en konsekvensbedömning för integritetsskydd. 

•  Kontakta Datacompliance@snclavalin.
com

 
 när vi behöver support och 

•  Rapportera dataincidenter i tid. 

Mer information 

Se vår sida om efterlevnad av datasekretess på vårt intranät. 

Se vårt scenario om minskande av personuppgifter. 

HINKLEY POINT C, NUCLEAR POWER STATION 
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6. FÖRETAGETS SOCIALA ANSVAR 

6.1. Mänskliga rättigheter 
Vi anser att alla ska behandlas med värdighet, 
rättvisa och respekt. Vi är fast beslutna att 
undvika modernt slaveri och human trafficking 
och att stödja skyddet av de mänskliga 
rättigheterna i hela vår verksamhet. 

Vi måste alltid: 

• ge våra anställda möjlighet att fritt lämna 
sin anställning med rimlig uppsägningstid 

• utbilda våra anställda för att hjälpa dem att 
upptäcka situationer där det finns risk för 
modernt slaveri och human trafficking och 

• se till att vår leverantörskedja är fri från 
alla former av modernt slaveri och 
human trafficking genom att kräva att 
våra motparter också gör detsamma. 

Vi får aldrig: 

• engagera oss i aktiviteter som uppmuntrar 
till kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna, modernt slaveri och human 
trafficking, barnarbete, skuldslaveri 
eller påtvingat arbete eller 

• medvetet göra affärer med motparter 
som inte följer de principer om mänskliga 
rättigheter som anges i vår Code of 
Conduct, oavsett lokala lagar och seder. 

Mer information 

Läs vår förklaring om modernt 
slaveri och human trafficking. 

Läs vår Code of Conduct för motparter. 

Se vår presentation om modernt slaveri. 

6.2. Samhällsengagemang 
Vi strävar efter att stärka hållbara fördelar för de 
lokala samhällen där vi bor och arbetar. Vi skapar 
starka relationer genom att vara uppmärksamma 
på samhällets behov, förväntningar och unika 
aspekter. Vi samarbetar med lokala icke-
statliga organisationer, myndigheter och 
partner i privata sektorn för att utveckla och 
implementera program som skapar socialt värde. 

Vi stärker lokala arbetare, företag och 
samhällen genom utbildning, mentorskap 
och kapacitetsbyggande. Vi ger värdefull 
expertis och implementerar initiativ 
för att förbättra möjligheterna till 
projektanställning och upphandling. 

Mer information 

Läs vår rapport om hållbarhet. 
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6.3. Donationer och sponsorskap 
Vi använder donationer och sponsorskap för 
att stödja initiativ som stimulerar framsteg och 
främjar våra samhällens framtid. Vårt mål är att 
ha en positiv inverkan på samhällen, utbildning 
och innovation. Det är därför vi huvudsakligen 
bidrar till utbildningsändamål och initiativ som 
stödjer nästa generations förmågor. Vi bidrar 
även till välgörenhetsorganisationer som bygger 
trygga samhällen i de regioner där vi verkar. 

Vi uppmuntrar alla att arbeta som volontärer eller 
engagera sig i våra samhällen. Vi uppmuntrar 
även till användningen av våra yrkeskunskaper 
och vår erfarenhet för att göra det. Vårt företag 
kommer att belöna våra bidrag till registrerade 
välgörenhetsorganisationer genom att matcha 
ett maximalt belopp av kontantbidrag eller 
volontärtid per anställd under ett kalenderår. 

Vi måste alltid: 

•  vara medvetna om att donationer och 
sponsorskap kan medföra risker för 
korruption. De kan uppfattas som ett sätt att 
söka efter eller få otillbörliga fördelar, och 

•  få godkännande innan vi ger ekonomiska 
bidrag eller bidrag in natura på 
uppdrag av vårt företag. 

Mer information 

Läs om arbetssättet för donationer, 
sponsorskap och anställdas medverkan. 

Se vårt scenario om att samla 
in pengar till en god sak. 
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7. SKYDD AV VÅRA TILLGÅNGAR 

7.1. Allmänna principer 
Vi delar alla ansvar och juridisk skyldighet att 
skydda information och tillgångar som tillhör 
SNC-Lavalin och våra kunder och affärspartner. 
Det är mycket viktigt att information som 
ekonomiska resultat, affärsplaner, teknisk 
information, designmaterial, immateriella 
tillgångar och personuppgifter används och 
distribueras på ett lämpligt och ansvarsfullt sätt. 

Vi måste alltid: 

•  använda tillgångar på ett ansvarsfullt, 
ändamålsenligt och etiskt sätt 

•  skydda tillgångar från skador 
och obehörig åtkomst 

•  skydda personuppgifter (däribland 
information om våra kollegor) 

•  skydda konfidentiell information 
och immateriella tillgångar och 

•  rapportera stöld, skada, olämplig användning 
eller misstänkt informationsläcka. 

Vi får aldrig: 

• använda tillgångar för personlig 
eller tredje parts vinst 

• använda eller få åtkomst till konfidentiell 
information eller immateriella tillgångar 
som tillhör kunder, konkurrenter, 
affärspartner eller tidigare arbetsgivare 
utan deras skriftliga medgivande 

• använda obehörig utrustning eller 
programvara i SNC-Lavalins nätverk, 
system eller enheter eller 

• få tillgång till eller spara olämplig information, 
data eller bilder med vår IT-utrustning. 

Mer information 

Läs om vårt förfarande för hantering 
av informationstekniker. 

Se arbetssättet för acceptabel 
användning av teknik. 

Läs om arbetssättet för cyber- och datasäkerhet. 

39 

https://snclgroup.sharepoint.com/sites/intranet-dept-it/SitePages/policies-procedures.aspx
https://snclgroup.sharepoint.com/sites/intranet-dept-it/SitePages/policies-procedures.aspx
https://snclgroup.sharepoint.com/sites/intranet-dept-cyber-security/SitePages/cyber-data-security-procedure.aspx
https://snclgroup.sharepoint.com/sites/intranet-dept-cyber-security/SitePages/cyber-data-security-procedure.aspx
https://snclgroup.sharepoint.com/sites/intranet-dept-cyber-security/SitePages/cyber-data-security-procedure.aspx


SNC-LAVALIN CODE OF CONDUCT 2023

 
  

 

7.2. IT-utrustning 
SNC-Lavalin tillhandahåller den IT-utrustning vi 
behöver för att bedriva vår verksamhet, däribland 
e-post, informationssystem, programvara, internet 
och nätverksåtkomst. Dessa resurser tillhör 
endast SNC-Lavalin. Vi måste alltid använda 
dem på ett ansvarsfullt, lämpligt och etiskt sätt. 

Vi måste alltid: 

•  använda vår e-postadress för arbetet för 
att skicka eller ta emot arbetsrelaterad 
elektronisk kommunikation 

•  skydda integriteten för vår utrustning 
och vår IT-utrustning och 

•  skydda privat och konfidentiell information. 

Vi kan använda SNC-Lavalins IT-utrustning 
för personligt bruk på ett måttligt sätt om 
det inte stör våra arbetsuppgifter, men vi 
får aldrig missbruka det privilegiet. 

Vi får aldrig använda SNC-Lavalins  
IT-utrustning till att utbyta, lagra 
eller bearbeta innehåll som: 

•  är förbjudet enligt lag (till exempel olaglig 
nedladdning, lagring eller installation av 
material som skyddas av upphovsrättslagar) 

•  kan orsaka brott mot cybersäkerheten 

•  främjar eller engagerar sig i trakasserier; 

•  kan uppfattas som rasistiskt, 
ärekränkande, diskriminerande, våldsamt, 
sexuellt eller pornografiskt 

•  kan påverka SNC-Lavalins rykte negativt 

•  gynnar specifika anställda eller individer 
utan att bidra till SNC-Lavalins verksamhet 

•  utger sig för att vara en annan 
person eller affärsenhet, eller 

•  Försöka kringgå eller kringgår 
SNC-Lavalins säkerhetsåtgärder 

Allt innehåll som vi utbyter, lagrar eller 
bearbetar med SNC-Lavalins IT-utrustning 
(inklusive personuppgifter) kan övervakas 
och granskas enligt vad som tillåts av 
gällande lag. Den här informationen kan 
även lämnas ut till polismyndigheter. 
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7.3. Konfidentiell information 
Vår konfidentiella information är en av 
våra viktigaste tillgångar. Under arbete 
och affärsverksamhet kan vi stöta på eller 
hantera information som har ett strategiskt 
värde för SNC-Lavalin och dess kunder. 

Vi måste alltid: 

• förhindra otillbörlig eller obehörig åtkomst 
till vår konfidentiella information 
eller sådan som tillhör tredje part 

• fortsätta att skydda den här informationen 
även efter att vår relation med SNC-
Lavalin har upphört och 

• följa de etablerade reglerna för att 
korrekt klassificera och skydda den 
information som vi anförtros med. 

Mer information 

Läs om arbetssättet för cyber- och datasäkerhet. 

7.4. Immateriella tillgångar 
Upphovsrätt, varumärken, designer, namn, 
logotyper, foton, videor och andra typer av 
immateriella tillgångar som skapats eller 
modifierats under vår relation med SNC-Lavalin 
förblir dess exklusiva egendom. Detta inkluderar 
alla immateriella tillgångar som utvecklats 
utanför vår relation med SNC-Lavalin som 
ett resultat av användningen av konfidentiell 
information. Detta inkluderar inte immateriella 
tillgångar som ägs av en kund eller en tredje 
part som vi har ett avtalsförhållande med. 

Vi måste alltid: 

• undvika obehörig kopiering, tagande 
eller förstöring av SNC-Lavalins 
immateriella tillgångar, under eller 
efter vår relation med SNC-Lavalin 

• undvika obehörig användning, stöld eller 
förskingring av immateriella tillgångar, 
inklusive sådan som tillhör tredje part och 

• Få uttryckligt medgivande från ägaren av 
de immateriella tillgångarna innan du 
använder immateriella tillgångar som 
ägs av en kund eller en tredje part. 

Mer information 

Läs om arbetssättet för cyber- och datasäkerhet. 

Se vårt scenario om immateriella tillgångar. 
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7.5. Extern kommunikation 
Vi kan bli ombedda att uppge vår åsikt, 
personliga kommentarer eller information om 
SNC-Lavalin av media eller externa grupper. 

Vi måste alltid: 

• skicka alla förfrågningar till Corporate 
External Communications som 
ansvarar för alla kontakter med media 
på uppdrag av SNC-Lavalin 

• se till att våra kommentarer förblir personliga 
när vi uttrycker åsikter om frågor som 
inte är relaterade till SNC-Lavalin och 

• få vår chefs godkännande innan vi är 
huvudtalare eller paneldeltagare. 

Vi får aldrig: 

• kontakta medierepresentanter på uppdrag av 
SNC-Lavalin om vi inte har tillstånd att göra det 
av företagets kommunikationsavdelning eller 

• representera SNC-Lavalin på 
ett oföredömligt sätt 

Kommunikationsavdelningen loggar och 
spårar presentationsmöjligheter och granskar 
presentationens innehåll och material för att 
säkerställa anpassning till företagets placering 
och budskap när så är lämpligt Det är därför 
vi ger våra representanter rekommendationer 
innan de deltar eller företräder SNC-Lavalin  
i någon av de aktiviteter som beskrivs ovan. 

Mer information 

Läs riktlinjen om extern kommunikation. 

7.6. Sociala medier 
Vi uppmuntras att vara företagets 
ambassadörer på sociala medier. 

Vi måste alltid: 

• skydda personuppgifter och konfidentiell 
information som vi har tillgång till 

• komma ihåg att vi representerar 
SNC-Lavalin när vi identifierar oss på 
sociala medier som företagets anställda. 
Detta innebär att våra inlägg kan påverka 
SNC-Lavalins rykte och affärsintressen 

• vara försiktiga när vi publicerar och svarar på 
sociala medier eftersom vi kan identifieras 
som SNC-Lavalin-anställda även om vår 
användarprofil inte indikerar att vi är det och 

• komma ihåg att de åsikter vi uttrycker 
är våra egna och inte vårt företags. 

Mer information 

Läs riktlinjen om extern kommunikation. 

Läs om arbetssättet för sociala medier. 

Se vårt scenario om att publicera 
inlägg på sociala medier. 
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8. RAPPORTERING AV MISSTÄNKTA 
ÖVERTRÄDELSER OCH KLAGOMÅL 

8.1. Rapporteringsskyldighet 
Vi måste säkerställa att vi upprätthåller våra 
värderingar och vår Code of Conduct. Därför har 
vi alla en viktig skyldighet att i god tro rapportera: 

• alla kända eller misstänkta brott mot vår 
Code of Conduct eller andra styrdokument 

• misstänkta brott mot tillämpliga 
lagar, regler eller förordningar 

• alla iakttagna fall av överträdelser och 

• alla observerade påtryckningar att 
kompromettera våra etiska standarder. 

Om vi befinner oss i en av dessa situationer 
måste vi omedelbart rapportera det 
via någon av följande resurser: 

•  vår chef eller deras chef 

•  vår integritetsansvariga 

•  vår relevanta företrädare från en 
företagsfunktion (som HR, juridiska 
frågor, ekonomi, etc.) eller 

• Rapporteringslinjen (drivs av en säker 
tredjepartsleverantör som gör det möjligt 
för oss att förbli anonyma om vi vill). 

Vi måste alltid: 

•  omedelbart meddela avdelningen för 
integritet eller juridiska frågor om eventuella 
formella juridiska meddelanden (såsom 
kallelse eller domstolsbeslut) som vi kan få 
i samband med SNC-Lavalins aktiviteter. 

Mer information 

Läs om vårt arbetssätt för efterlevnad. 

Se vår presentation om vår rapporteringslinje. 

Titta på vår video om att säga ifrån. 

8.2. Inga repressalier 
SNC-Lavalin åtar sig att skapa en miljö där 
alla känner sig bekväma med att rapportera 
alla situationer enligt beskrivningen i avsnitt 
8.1. Vi får förbli anonyma när vi gör detta. 

Vi får aldrig utsätta någon som i 
god tro rapporterar någon av dessa 
situationer för repressalier. 

Vi har alltid skydd mot repressalier när vi 
rapporterar problem. Om vi anser att vi har 
behandlats orättvist på grund av att vi har 
rapporterat ett problem måste vi rapportera det 
på samma sätt som för andra överträdelser. 

Mer information 

Läs om vårt arbetssätt för efterlevnad. 

47 

https://snclgroup.sharepoint.com/sites/intranet-dept-integrity/SitePages/contacts.aspx
https://www.clearviewconnects.com/home
https://www.snclavalin.com/~/media/Files/S/SNC-Lavalin/download-centre/en/policy/compliance.pdf
https://snclgroup.sharepoint.com/sites/intranet-dept-integrity/Shared%20Documents/integrity-moment-duty-to-report-reporting-line-en.pdf
https://bcove.video/31nqJNN
https://www.snclavalin.com/~/media/Files/S/SNC-Lavalin/download-centre/en/policy/compliance.pdf


SNC-LAVALIN CODE OF CONDUCT 2023

 

 

8.3. Internutredningar 
SNC-Lavalin tar alla fall av rapportering 
på allvar och förutsätter att de är legitima 
och görs i god tro. Utredningar av eventuella 
överträdelser genomförs huvudsakligen av 
avdelningarna för efterlevnadsutredningar, 
global säkerhet, cybersäkerhet, HR och global 
hälsa, säkerhet och miljö. Ämnesexperter 
såsom interngranskning och projektresultat 
och projektövervakning kan emellanåt delta. Vi 
använder erkända utredningstekniker i enlighet 
med våra interna metoder och protokoll för 
att säkerställa att undersökningsprocessens 
kvalitet och integritet upprätthålls. 

Utredningar genomförs med respekt och 
diskretion. De hålls konfidentiella i den 
utsträckning som lagen tillåter. SNC-Lavalin  
kan behöva rapportera kriminell eller 
otillbörlig aktivitet till vederbörlig myndighet, 
polismyndighet eller tillsynsmyndighet. Vi anses 
alla vara oskyldiga tills fakta som avslöjats 
under utredningen tyder på motsatsen. 

Vi måste alltid: 

•  hålla vår interaktion med 
undersökningsteamen konfidentiell och 

•  samarbeta fullt ut och transparent med 
undersökningsteamen genom att delta i 
intervjuer och tillhandahålla alla begärda 
dokument och all begärd information. 

Vi får aldrig: 

• hindra eller fördröja en intern undersökning. 
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9. YTTERLIGARE REFERENSER 

Integiritetshöjdpunkter 

Vår integritetssida på vår webbplats. 

10. KONTAKT 

När vi har en fråga eller vill ta upp ett problem kan vi börja med att rådgöra 
med den person som förstår vårt arbete och ansvarsområde bäst: vår 
chef eller ledningsteam. Vi kan även kontakta integritetsansvarig, vår 
integritetsambassadör eller kontakter i vår företagsfunktion eller affärsenhet. 
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ORDLISTA 

Affärsenhet 

Affärsenhet avser en underavdelning av en sektor 
som rapporterar direkt till sektorchefen. 

Affärspartner 

Affärspartner avser en tredje part som SNC-Lavalin ingår 
en affärsrelation med under vilken den tredje parten 
representerar SNC-Lavalin eller agerar på uppdrag av SNC-
Lavalin när den interagerar med andra parter (inklusive 
faktiska eller potentiella kunder och ämbetsmän). 

En tredje part som tillhandahåller någon av följande 
typer av tjänster ska alltid anses vara en affärspartner: 

• ansöker om eller erhåller licenser, visum, 
tillstånd, certifikat eller liknande handlingar 

• utför tullklarering och andra tullrelaterade tjänster 

• tillhandahåller rekryteringstjänster* 

• agerar ombud 

• genomför affärsutveckling 

• agerar lobbyist 

• agerar sponsor eller lokal partner, 
där så krävs enligt lag eller 

• ingår i företaget i någon form av partnerrelation, 
t.ex. samriskavtal eller konsortium. 

Kunder och nominella aktieägare anses inte vara 
affärspartner. Enskilda konsulter anses inte vara affärspartner 
om de anställs genom personalavdelningen och går igenom 
personalrekryterings- och introduktionsarbetssätt och 
-processer. Detta undantag gäller inte om den enskilde 
konsulten utför affärsutvecklingsaktiviteter på uppdrag av 
SNC-Lavalin. Om affärsutvecklingsaktiviteter ska utföras 
betraktas den enskilde konsulten som en affärspartner. 

Advokatbyråer, konsultföretag som EY, Deloitte, KPMG, 
BDO, Grant Thornton och PwC samt leverantörer av 
tekniska tjänster som arkitekter och ingenjörer, som i övrigt 
uppfyller kriterierna ovan, är affärspartner endast om 
de (dvs. den juridiska person som vi ingår avtal med) har 
sitt säte i ett land där korruptionsindexet (som publiceras 
årligen av Transparency International) är 45 eller därunder. 
I länder med en CPI-poäng på över 45 behöver sådana 
affärspartner dock endast en 360-gradig integritetskontroll. 

*Med undantag för inhyrning av personal (dvs. där inget 
avtalsförhållande skapas mellan SNC-Lavalin och 
personalen), t.ex. genom outsourcing av arbetskraft 
(t.ex. arbetsförmedlare och bemanningsföretag). 

Alkohol 

Alkohol avser alla ämnen som får konsumeras och som 
har en alkoholhalt som överstiger 0,5 volymprocent. 

Anställd 

Anställd avser en person som har ett anställningsförhållande 
med SNC-Lavalin, oavsett anställningsstatus (dvs. 
regelrätt, tillfällig, avtalsmässig, säsongsbunden eller 
hantverksmässig anställning) och arbetar hel- eller deltid. 

Arbetsplats 

Arbetsplats avser alla platser där SNC-Lavalin har 
administrativt ansvar och alla marker, lokaler, platser 
eller annat på, i eller nära vilket en anställd arbetar eller 
uppehåller sig på grund av eller under anställningen. 

Arbetssätt 

Arbetssätt avser ett styrdokument som innehåller 
regler och krav för ett specifikt ämne för att 
säkerställa enhetlighet och kontroll av utförandet 
av uppgifter och processer inom organisationen. 

Avvikelse 

Avvikelse avser varje åtgärd eller frånvaro av åtgärd som 
skiljer sig från vad som krävs i ett etablerat styrdokument. 

Bankkonto 

Bankkonto avser ett konto hos en bank eller ett finansinstitut. 

Barnarbete 

Barnarbete syftar på arbete som berövar barn deras barndom, 
deras potential och deras värdighet och som är skadligt 
för fysisk och mental utveckling, såsom arbete som: 

• är mentalt, fysiskt, socialt eller moraliskt 
farligt och skadligt för barn och/eller 

• stör deras skolgång genom att: beröva dem 
möjligheten att gå i skola, tvinga dem att lämna 
skolan i förtid, eller kräva att de försöker kombinera 
skolgång med ett överdrivet långt och tungt arbete. 
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Bearbetning av personuppgifter 

Bearbetning av personuppgifter avser insamling, registrering 
eller lagring av personuppgifter eller genomförande av 
åtgärder eller verksamhet för att samla in, visa, organisera, 
anpassa, ändra, använda, utlämna, överföra, sprida, 
radera eller förstöra informationen. Bearbetning kan även 
kännetecknas som användning av personuppgifter för alla 
typer av ändamål, däribland enbart lagring av personuppgifter. 

Chef 

Chef avser en anställds direkta funktionsansvarige. 
När det gäller en tjänstsökande avser ”chef” den 
funktionella chefen som kandidaten rapporterar till 

Code of Conduct eller Code 

Code of Conduct eller Code avser SNC-Lavalins 
Code of Conduct i dess nuvarande version. 

Direkt familj 

Direkt familj avser en persons make/maka (eller 
partner), dotter, son, mor, far, syster eller bror. 

Diskriminering 

Diskriminering avser situationer där en person eller en 
grupp av personer behandlas annorlunda eller negativt på 
grund av deras egenskaper (t.ex. trosuppfattning, nationellt 
eller etniskt ursprung, kultur, religion, politisk övertygelse, 
ålder, mentalt eller fysiskt funktionshinder, kön, sexuell 
läggning, könsidentitet, partnerskapsstatus, graviditet, 
moderskap eller andra skäl som är förbjudna enligt lag). 

Donation 

Donation avser allt stöd, ekonomiskt liksom in natura, till 
välgörenhet eller annan filantropisk eller icke vinstdrivande 
organisation i syfte att gynna en sak eller en grupp, utan 
annan orsak än offentligt erkännande i förekommande fall. I 
de flesta jurisdiktioner beviljas skattereduktion för donationer. 

Droger 

Droger avser varje ämne, kemikalie eller agens för 
vilket användningen eller innehavet är olagligt eller 
som kräver ett personligt recept eller tillstånd från 
en legitimerad behandlande läkare, eller för vilket 
användningen regleras genom lagstiftning som cannabis 
eller något annat psykoaktivt ämne, och varje receptfritt 
läkemedel som lagligen säljs, och drogutrustning. 

Ekonomiska sanktioner 

Ekonomiska sanktioner avser lagar och förordningar 
som förbjuder eller begränsar affärsförbindelser 
med vissa länder och deras medborgare eller 
med utsedda enheter eller personer. 

Enskild konsult 

Enskild konsult avser en person vars tjänster 
kontrakteras, direkt med den personen eller genom 
en enhet, för ett specifikt projekt eller uppdrag och 
som inte är med på SNC-Lavalins lönelista. 

Export 

Export avser att: (a) fysiskt eller elektroniskt skicka en artikel 
över en internationell gräns, (b) tillhandahålla en tjänst till 
en mottagare i ett annat land (t.ex. tekniska tjänster för ett 
projekt utomlands) eller (c) i vissa jurisdiktioner, lämna ut 
information till en person av utländsk nationalitet, oavsett 
var han eller hon befinner sig (som anses vara export). 

Exportkontroll 

Exportkontroll avser lagar och förordningar som 
reglerar eller begränsar export av varor och överföring 
av varor till andra länder (eller från en utländsk nation 
till en annan) eller utländska medborgare eller företag 
av skäl som rör nationell säkerhet, utrikespolitik, 
antiterrorism eller icke-spridning av kärnvapen. 

Extern revisor 

Extern revisor avser den revisor som utses av SNC-Lavalin 
på årsbasis enligt beskrivningen i SNC-Lavalins kallelse 
till årsstämma och extra bolagsstämma. SNC-Lavalins 
nuvarande revisor är Deloitte LLP. Deloitte LLP avser 
även Deloitte Touche Tohmatsu Limited inklusive 
närstående medlemsföretag och dotterbolag. 
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Facilitation payments 

Facilitation payments avser inofficiella betalningar (i motsats 
till legitima och officiella avgifter eller skatter) som görs i 
syfte att erhålla, garantera eller påskynda ett beslut eller 
utförandet av en tjänst eller en rutinåtgärd som personen 
eller det betalande företaget redan har rätt till. Det handlar 
normalt om små betalningar som görs kontant eller små 
gåvor till en person med liten beslutsfattande kraft, men 
som ändå har möjlighet att styra en process (pausa, 
blockera eller dra ut processen). De brukar göras i hemlighet 
och begärs ofta, men inte alltid, i följande situationer: 

• vid erhållande av licens- eller tillståndsutfärdande, eller 

• vid handläggning av myndighetsansökningar, t.ex. 
visum eller andra myndighetsdokument. 

Faktisk intressekonflikt 

Faktisk intressekonflikt avser en verklig 
och befintlig intressekonflikt 

Företaget 

Företaget se SNC-Lavalin. 

Företagsfunktion 

Företagsfunktion avser en företagsfunktionsavdelning 
för personal, ekonomi, juridiska frågor, osv. 

Förklaring 

Förklaring avser ett styrdokument som anger organisationens 
intentioner och inriktning i förhållande till dess resultat, 
vilket formellt uttrycks av den högsta ledningen. 

Förmån 

Förmån avser allt av värde, materiellt liksom immateriellt, 
som erbjuds eller överförs av en person till en annan person 
eller den andra personens släktingar. Alla typer av gåvor, 
gästfrihet och representation omfattas. Utan att begränsa 
allmängiltigheten i det föregående kan exempel på förmåner 
omfatta varor och handelsvaror, måltider (inklusive drycker), 
resor, logi och underhållning/evenemang (biljetter till 
konserter eller sportevenemang, tillgång till VIP-lounger osv.). 

Globala ledningskommittén 

Globala ledningskommittén avser en av ledningen inrättad 
kommitté bestående av koncernordförande, verkställande 
direktören och andra ledande befattningshavare. 

Gåvor och gästfrihet 

Gåvor och gästfrihet se Förmån. 

Human Trafficking 

Human Trafficking avser rekrytering, transport, överlåtelse, 
härbärgering eller mottagande av personer på ett 
olämpligt sätt (exempelvis genom våld, kidnappning, 
bedrägeri eller tvång) för ett olämpligt syfte. 

Hållbarhet (Hållbar utveckling) 

Hållbarhet (Hållbar utveckling) avser utveckling som 
uppfyller dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers förmåga att tillgodose sina egna behov 
(enligt FN:s världskommission för miljö och utveckling). 
Begreppet hållbarhet består av tre pelare: ekonomi, miljö 
och sociala frågor. Frågor som rör hållbarhet kallas ofta 
ESG-frågor (miljö, sociala frågor och bolagsstyrning). 

Immateriella tillgångar 

Immateriella tillgångar avser alla patent, rättigheter till 
uppfinningar, funktionsmodeller, upphovsrätt och relaterade 
rättigheter, varumärken, tjänstemärken, handels-, affärs- 
och domännamn, rättigheter till servicemärken, rättigheter 
till uppkomst, rättigheter till goodwill, rätt att stämma för 
passing off, rättigheter till orättvis konkurrens, rättigheter till 
designer, rättigheter till datorprogram, databasrättigheter, 
topografirättigheter, ideella rättigheter, bildrättigheter och alla 
andra immateriella rättigheter, i varje fall registrerade eller 
oregistrerade och inklusive alla applikationer och rättigheter 
att ansöka om och beviljas, förnyelser eller förlängningar 
av, och rättigheter att kräva prioritet från, sådana rättigheter 
och alla liknande eller likvärdiga rättigheter eller former 
av skydd som existerar eller kommer att existera nu 
eller i framtiden i vilken del av världen som helst. 

Inhyrd personal 

Inhyrd personal avser en resurs som anställs och betalas 
av en tredjepartsarbetsgivare vars tjänster hyrs in till 
företaget under en viss tid och för ett visst uppdrag. 

Inkluderande 

Inkluderande avser arbetet mot att uppnå en arbetsmiljö 
där alla personer uppskattas, stöds och behandlas 
rättvist och respektfullt, har lika tillgång till möjligheter 
och resurser, kan bidra fullt ut till organisationens 
framgång och uppnå sin fulla potential. 

Intern affärsgranskning 

Intern affärsgranskning avser en oberoende objektiv 
bedömning av tillståndet för ett projekt med hjälp av 
peer-to-peer-expertis över flera discipliner (såsom 
schemaläggning, risk- och möjlighetshantering, 
finansiell förvaltning och kommersiell förvaltning) och 
bedömer efterlevnaden av tillämpliga styrdokument, ger 
rekommendationer och åtgärder tillbaka till projektledaren. 
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Intressekonflikt 

Intressekonflikt avser en uppsättning omständigheter som 
skapar en faktisk, potentiell eller upplevd risk för att den 
yrkesmässiga bedömningen eller handlingen i förhållande 
till intressentens skyldigheter gentemot företaget påverkas 
otillbörligt av ett sekundärt intresse, som vanligtvis gynnar 
intressenten ekonomiskt, professionellt och/eller personligen. 

Intressent 

Intressent avser en person eller organisation som 
kan påverka, påverkas av eller uppfatta sig påverkas 
av ett beslut eller en aktivitet (t.ex. anställda, kunder, 
leverantörer, grupper, tillsynsmyndigheter, ideella 
organisationer, investerare, aktieägare osv.). 

IT-utrustning 

IT-utrustning avser all teknik och alla tekniska 
komponenter, inklusive men inte begränsat till system, 
infrastruktur, utrustning, datorprogramvara, tjänster 
och processer, som stöder och hanterar SNC-Lavalins 
data och de personer som arbetar med denna teknik. 

•  Utrustning: arbetsstationer, bärbara datorer, smarta 
enheter, datorprogramvara och kringutrustning 
(t.ex. skrivare och andra tillbehör). 

•  Infrastruktur: telenät, servrar och 
konfigurationerna av dessa osv. 

•  Tjänster: e-post, internet och utförande 
och planering av batchjobb. 

Juridiskt ansvar 

Juridiskt ansvar avser en befintlig förpliktelse för 
enheten till följd av inträffade händelser, vilken 
förväntas ge upphov till ett utflöde från enheten av 
resurser som innefattar ekonomiska fördelar. 

Jämlikhet 

Jämlikhet avser en arbetsmiljö där vi säkerställer att 
personer, eller grupper av personer, inte behandlas sämre 
på grund av sina skyddade egenskaper. Jämlikhet betyder 
också lika möjligheter: vi måste också se till att de som kan 
vara missgynnade kan få den jämlikhet de behöver för att få 
tillgång till samma rättvisa möjligheter som sina kollegor. 

Konfidentiell information 

Konfidentiell information avser information som, 
om den förloras, exponeras eller skadas, kan orsaka 
betydande förlust av anseende, eller skulle ge 
betydande fördelar till konkurrenterna. Förlust av 
konfidentiell information kan leda till böter och åtal. 
Konfidentiell information omfattar till exempel: 

•  känsliga personuppgifter (t.ex. hälsojournaler) 

•  immateriella tillgångar (som ägs av kund eller SNC-Lavalin) 

•  strategisk planering 

•  information om sammanslagningar och förvärv 

•  information om ett anbud under anbudsförfarandet 

•  lösenord, certifikat eller andra dokument som kan användas 
för att få tillgång till sekretessbelagda uppgifter och 

•  information som kan utgöra en säkerhetsfara 
för SNC-Lavalins medarbetare. 

Konkurrent 

Konkurrent avser en tredje part som erbjuder eller kan erbjuda 
samma eller liknande produkter och tjänster som några 
eller alla av de som erbjuds av SNC-Lavalin, på marknader 
som betjänas eller är avsedda att betjänas av SNC-Lavalin. 

Konsult 

Konsult se Enskild konsult. 

Korruption 

Korruption avser missbruk av anförtrodd 
makt för privat vinning. 

Kund 

Kund avser den part som SNC-Lavalin har ingått ett 
avtal med eller ett primärt kontrakt för tillhandahållande 
till den parten av varor, verk eller tjänster, de slutliga 
förmånstagarna av sådana varor, verk eller tjänster eller 
båda/alla dessa enligt vad sammanhanget kan kräva. 

Könsidentitet 

Könsidentitet avser hur en person identifierar 
sig avseende sitt kön (deras uppfattning om 
att ha ett visst kön) och sitt könsuttryck. 

Lagar om dataskydd och sekretess 

Lagar om dataskydd och sekretess avser nationell eller 
territoriell lagstiftning om dataskydd och datasekretess 
som tillämpas i de länder där SNC-Lavalin är verksamt. 
Till exempel är allmänna dataskyddsförordningen och 
förordningen om integritet och elektronisk kommunikation 
gällande lagstiftning om dataskydd och datasekretess 
i Europeiska unionen och gäller all bearbetning av 
personuppgifter om dem som bor i den jurisdiktionen. Personal 
Information Protection and Electronic Documents Act är en av 
de tillämpliga lagarna om dataskydd och sekretess i Kanada. 

Ledningsteam 

Ledningsteam avser medlemmar i företagets ledningsgrupp 
som rapporterar direkt till ordföranden och vd. 
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Leverantör 

Leverantör avser en tredje part som tillhandahåller 
varor eller tjänster, inbegripet tillverkare, 
fabrikanter, distributörer och återförsäljare. 

I enlighet med vår Code of Conduct för leverantörer, avser 
”leverantör” SNC-Lavalins leverantörer, underleverantörer 
och representanter samt alla som arbetar för dem eller 
agerar för deras räkning (inklusive deras anställda, 
konsulter, leverantörer och representanter). 

Lobbying 

Lobbying avser processen att försöka påverka, eller 
ge råd till dem som vill påverka, offentlig politik och 
statlig politik på alla nivåer: federal, statlig, regional och 
lokal nivå. Den involverar förespråkaren av ett intresse 
som påverkas, faktiskt eller potentiellt, av lagstiftare 
eller statliga ledares beslut. Lobbyingverksamhet kan 
utövas av lobbyister eller konsulterande lobbyister. 

Modernt slaveri 

Modernt slaveri avser vanliga former av utnyttjande, 
inklusive human trafficking, påtvingat hushållsarbete, 
tvångsäktenskap, påtvingad kriminalitet, påtvingat arbete, 
skuldslaveri, barnarbete och sexuellt utnyttjande. 

Motpart 

Motpart avser en tredje part som samarbetar med, 
levererar varor och/eller tjänster till, utför arbete åt, 
agerar på uppdrag av eller representerar SNC-Lavalin. 
Det inkluderar affärspartner, tillverkare, leverantörer, 
distributörer, tjänsteleverantörer och entreprenörer/ 
underleverantörer. Detta inkluderar även deras huvudmän, 
ägare, aktieägare eller någon annan kontrollerande person 
eller enhet, alla enheter under gemensamt ägande och 
alla som arbetar för dem eller agerar på deras uppdrag 
(inklusive deras anställda, konsulter, representanter och 
alla i deras leveranskedja), närhelst de är involverade i 
SNC-Lavalins verksamhet eller relaterade aktiviteter. 

Mutor 

Mutor avser erbjudande, gåvor, mottagande eller 
begäran av någon vara av värde för att påverka 
handlingarna från en tjänsteman eller annan person 
med offentliga eller rättsliga ansvarsuppgifter. 

Mångfald 

Mångfald avser blandningen av skillnader och 
likheter som till exempel innefattar individuella och 
organisatoriska egenskaper, värderingar, övertygelser, 
erfarenheter, bakgrunder, preferenser och beteenden. 

Mänskliga rättigheter 

Med mänskliga rättigheter avser de rättigheter som 
definieras i den allmänna förklaringen om de mänskliga 
rättigheterna som antogs den 10 december 1948. 

Nära personlig relation 

Nära personlig relation avser en relation med någon 
annan än en direkt familjemedlem som är tillräckligt 
djup för att påverka personens förmåga att vara objektiv 
och opartisk och agera i SNC-Lavalins bästa intresse. 

Penningtvätt 

Penningtvätt avser den process genom vilken en person 
gömmer eller döljer identiteten eller ursprunget för olagligt 
erhållna medel så att de verkar komma från legitima källor. 

Personuppgifter 

Personuppgifter avser all information som direkt eller indirekt 
relaterar till en identifierad eller identifierbar levande person. 
Exempel på personuppgifter inkluderar information om en 
persons namn, adress eller deras prestationer på jobbet, etc. 

Politiskt bidrag 

Politiskt bidrag avser varje bidrag, monetärt, icke-monetärt 
eller in natura, som ges till en kandidat till ett offentligt 
ämbete eller till ett politiskt parti, en politisk organisation eller 
en politisk enhet. Politiska bidrag inkluderar utan begränsning: 
direkta ekonomiska bidrag (prenumerationer, lån, förskott, 
insättningar osv.), inträdesavgifter till insamlingsaktiviteter 
(middagar, golfturneringar osv.) sponsrade av eller för 
politiska partier eller kandidater eller utgifter, varor, tjänster, 
utrustning, faciliteter osv. för politiska kampanjer. 

Potentiell intressekonflikt 

Potentiell intressekonflikt avser en situation där det finns en 
rimlig risk för att en intressekonflikt uppstår i framtiden. 

Principer för datasekretess 

Principer för datasekretess avser SNC-Lavalins 
grundläggande åtaganden att skydda personuppgifter 
och skydda personers integritet i alla aspekter av sitt 
arbete och behandla data endast i överensstämmelse 
med lagar, regelmässiga och interna krav. 

Projekt 

Projekt avser en tillfällig strävan att producera en 
unik produkt, en unik tjänst eller ett unikt resultat för 
att uppfylla unika mål, vanligtvis för att åstadkomma 
fördelaktiga förändringar eller mervärde. 
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Psykologisk säkerhet 

Psykologisk säkerhet avser en övertygelse om att man 
inte kommer att straffas eller förödmjukas för att man 
delar idéer, frågor, bekymmer eller misstag och att 
teamet är säkert för interpersonellt risktagande. 

På uppdrag av 

På uppdrag av avser, i samband med en åtgärd som 
vidtagits eller en interaktion med tredje part såsom kunder, 
underleverantörer, leverantörer, andra entreprenörer, 
offentliga organ, offentliga tjänstemän, statliga myndigheter 
eller tillsynsmyndigheter, att åtgärden eller interaktionen 
är, eller rimligen kan uppfattas vara, till förmån för SNC-
Lavalin eller på annat sätt kan tillräknas SNC-Lavalin. 

Påtvingat arbete 

Påtvingat arbete avser varje arbete eller tjänst som 
människor tvingas utföra mot sin vilja och under hot. 

Repressalier 

Repressalier avser att bestraffa en anställd för att i god 
tro rapportera en anklagelse eller farhåga. Repressalier 
kan omfatta alla typer av negativa motåtgärder på 
arbetet, såsom nedflyttning till lägre befattning, obefogad 
bestraffning, avskedande, lönesänkning, omplacering 
och skiftbyte, och kan utföras direkt eller indirekt. 

Riktlinje 

Riktlinje avser ett styrdokument som ger vägledande principer 
och regler med stor relevans för hela organisationen. 
Riktlinjer utfärdas av högsta ledningen för att stödja 
organisatoriska värderingar och principer. De kräver 
godkännande från den globala ledningskommittén. 

Riktlinjernas tillsynskommitté 

Riktlinjernas tillsynskommitté avser den kommitté 
som inrättats för att vägleda goda rutiner för hantering 
av styrdokument av klass 1 och klass 2 enligt 
definitionen i policyn för styrningsramverk. Riktlinjernas 
tillsynskommitté deltar i tillsynsprocessen för 
förfaranden av klass 2 och styrdokument av klass 1. 

Riktlinjesamordnare 

Riktlinjesamordnare avser till en medlem i riktlinjens 
tillsynskommitté som ansvarar för förvaltningen av 
utvecklingsprocessen och tillsynen över styrdokumenten. 

Riktlinjesarbetsledare 

Riktlinjesarbetsledare avser en representant 
för en företagsfunktion som utsetts av en 
styrningsansvarig och som ansvarar för styrdokumenten 
inom ramen för sitt ansvarsområde. 

Samriskavtal 

Samriskavtal avser varje form av sammanslutning mellan 
SNC-Lavalin och en eller flera tredje parter annat än i en 
prime-sub-kapacitet, varvid en gemensam affärsverksamhet 
bedrivs eller varigenom parternas resurser kombineras för att 
uppnå ett gemensamt mål. Utan att begränsa det allmänna 
i det föregående, kan en sådan sammanslutning ha formen 
av en inkorporerad eller icke-inkorporerad (kontraktsrättslig) 
enhet, som eventuellt har registrerings- eller licenskrav. En 
sådan sammanslutning kan också äga rum i vilket skede 
som helst av projektcykeln, oavsett om det är en preliminär 
avsikt att gemensamt överväga en möjlighet, att samarbeta i 
strävan efter det eller som ett sätt att genomföra ett projekt. 

Sekundär anställning 

Sekundär anställning avser annan anställning eller 
styrelseuppdrag utanför SNC-Lavalin, bl.a. personliga 
affärer som vi kan bedriva, oavsett om det är 
relaterat till SNC-Lavalins verksamhet eller inte. 

Skatt 

Skatt avser alla former av skatt, inklusive men inte 
begränsat till, löne- och anställningsskatter, folkförsäkringar 
och sociala avgifter, kapitalskatter, bolagsskatt, tullar, 
mervärdesskatt (eller moms) eller andra indirekta 
försäljnings- och varuskatter oavsett territorium. 

Skatteflykt 

Skatteflykt avser olaglig flykt från skatter genom att 
skattebetalarens affärer förvanskas med målet att minska 
eller eliminera skatteansvaret. Det kan ske i form av 
oärlig skatterapportering genom underredovisning av 
inkomst eller vinst eller överredovisning av avdrag eller 
förluster. Det inkluderar underlättandet av skatteflykt 
som hänvisar till den avsiktliga och oärliga åtgärden 
(eller underlåtenhet) att hjälpa en annan person att fly 
undan skatt i vilken jurisdiktion som helst. Skatteflykt kan 
realiseras av enskilda personer, företag eller stiftelser. 

Skuldslaveri 

Skuldslaveri avser situationer där någon ställer sina 
personliga tjänster eller en persons tjänster under sin 
kontroll som säkerhet för en skuld, och tjänsternas värde 
tillämpas inte för att likvidera skulden, och tjänsternas 
längd och art är inte begränsade och definierade. 

SNC-Lavalin 

SNC-Lavalin avser SNC-Lavalin Group Inc. och alla 
enheter, samriskföretag, partnerskap eller andra 
företag under dess direkta eller indirekta kontroll. 
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Sociala medier 

Sociala medier avser en datorbaserad teknik som underlättar 
delning av idéer, tankar och information genom att bygga 
virtuella nätverk och gemenskaper. Till sin utformning 
är sociala medier internetbaserade och ger användarna 
snabb elektronisk kommunikation av innehåll. 

Sociala medier inkluderar all personlig 
digital närvaro och mer specifikt: 

•  personliga bloggar och webbplatser 

•  webbplatser för sociala nätverk (Facebook, Tik Tok) 

•  webbplatser för professionella nätverk (LinkedIn) 

•  mikrobloggar (Twitter) 

•  diskussion/chattforum, politiska, icke-politiska eller andra 

•  webbplatser för innehållsdelning (YouTube) och 

•  webbplatser för innehållsaggregering och sociala 
bokmärken (Alltop.com, Reddit, Digg). 

Sponsorskap 

Sponsorskap avser ett affärsavtal där SNC-Lavalin 
bidrar till en organisation i utbyte mot förhandlade 
rättigheter. Rättigheterna är ofta publicitet, synlighet för 
varumärket, en förhöjd profil för anställda eller andra 
villkor som har kommit överens om. På grund av dessa 
villkor ska ingen skattereduktion förväntas, inte ens om 
organisationen är en registrerad välgörenhetsorganisation. 
Sponsorskap är en affärsutvecklingstransaktion 
som inte utbetalas ur det budgeterade beloppet 
som SNC-Lavalin avsätter till donationer. 

Styrdokument 

Styrdokument avser SNC-Lavalins värderingar, 
förklaringar, Code of Conduct, Code of Conduct för 
leverantörer, Code of Conduct för motparter, riktlinjer, 
arbetssätt, arbetsinstruktioner och andra dokument 
(processer, riktlinjer, arbetsflöden, checklistor, mallar 
osv.) som innehåller obligatoriska företagsregler. 

Styrelseledamot 

Styrelseledamot avser styrelseordföranden, vice ordföranden, 
verkställande direktören, kassören, revisorn, advokaten, 
generaldirektören och en föreståndare för en enhet som 
är knuten till SNC-Lavalin, eller någon annan person som 
utför funktioner för en enhet liknande dem som normalt 
utförs av en person som har någon av dessa befattningar. 

Styrkort 

Styrkort avser SNC-Lavalins verktyg som hänvisas till i 
avsnittet Gåvor och gästfrihet i Arbetssättet för efterlevnad. 

Styrningsansvarig 

Styrningsansvarig avser den person som ansvarar för en 
företagsfunktion och som rapporterar direkt till ordförande 
och vd eller styrelsen och som har befogenhet att utfärda 
styrdokument avseende deras specifika ansvarsområde. 

System 

System avser SNC-Lavalins nätverk och 
företagsapplikationer samt alla processer och 
metoder som används för att producera resultat. 

Tidigare ämbetsman 

Tidigare ämbetsman avser någon som har varit 
ämbetsman någon gång under de senaste fem åren. 

Trakasserier 

Trakasserier avser situationer när det förekommer beteende, 
t.ex. sexuellt eller psykologiskt, mot en annan person 
som är upprörande eller stötande, påverkar personens 
värdighet, välbefinnande, fysiska eller psykologiska 
säkerhet eller resulterar i en skadlig arbetsmiljö. 

Trakasserier leder till en hotfull, fientlig, förödmjukande, 
förnedrande eller kränkande arbetsmiljö för personen 
och kan ge sig uttryck i upprepade, fientliga eller 
oönskade beteenden, muntliga kommentarer, handlingar 
eller gester eller förekomma som en enda allvarlig 
incident. Trakasserier kan omfatta ord eller handlingar 
som är kända eller bör vara kända för att vara 
stötande, genanta, förödmjukande, förnedrande eller 
ovälkomna. Pennalism, eller mobbning, innefattas. 

Transaktion 

Transaktion avser försäljning av tjänster (t.ex. teknik, 
upphandling, konstruktion, byggledning, finansiering och 
drift och underhåll), produkter, reservdelar eller utrustning, 
frakt, överföring av information eller överföring av medel. 
Transaktioner avser även inköp, utgifter och betalningar. 

Tredje part 

Tredje part avser varje person eller organisation, förutom 
SNC-Lavalin, som personalen kan komma i kontakt med 
under arbetet och affärsverksamheten, inklusive men inte 
begränsat till affärspartner (inbegripet konsortium och 
samriskavtalspartner), familjemedlemmar, tjänstsökanden, 
konkurrenter, kunder, leverantörer och ämbetsmän. 

Underleverantör 

Underleverantör avser en person eller enhet som anställs 
av SNC-Lavalin för att tillhandahålla varor eller tjänster. 
Kunder till eller anställda på SNC-Lavalin omfattas inte. 
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Upplevd intressekonflikt 

Upplevd intressekonflikt avser en uppsättning 
omständigheter som en observatör rimligen kan se eller 
uppfatta som upphov till en intressekonflikt (faktisk 
eller potentiell), men som i verkligheten inte gör det. 

Utgiftsrapport 

Utgiftsrapport avser en rapport som en anställd lämnar in 
utifrån en lämplig blankett som erhålls via det ekonomiska 
systemet för att kräva ersättning för sina kostnader. 

Viktigt ekonomiskt intresse 

Viktigt ekonomiskt intresse avser att äga en andel som 
är lika med eller större än fem procent i ett företag 
eller en enhet som gör, eller försöker göra, affärer 
med eller är en konkurrent till SNC-Lavalin. 

Våld 

Våld avser bruk av fysisk kraft som orsakar eller 
kan orsaka fysisk skada, eller aktiviteter, beteenden 
eller uttalanden som rimligen kan uppfattas som 
ett hot mot någons trygghet eller säkerhet. 

Värdepapper 

Värdepapper avser SNC-Lavalin Group Inc:s stamaktier 
och aktieoptioner som beviljats enligt något av 
SNC-Lavalin Group Inc:s aktieoptionsprogram. 

Åtagande 

Åtagande se Förklaring 

Ämbetsman 

Ämbetsman avser en styrelseledamot, anställd eller 
annan person (t.ex. advokater och juridiska ombud) 
som representerar eller agerar på uppdrag av: 

• myndighet, oavsett nivå (EU-nivå, statlig, 
regional, kommunal eller annan) 

• politiska partier, partitjänstemän och 
kandidater till offentliga ämbeten 

• statligt ägda och styrda företag* 

• offentliga internationella eller 
mellanstatliga organisationer eller 

• en person som innehar en lagstiftande, 
administrativ, juridisk eller militär befattning. 

* ”statligt ägda och kontrollerade enheter” avser en juridisk 
enhet som skapas av en regering (federal, provinsiell, 
kommunal eller annan) och utöver vilken regeringen 
utövar kontroll, vanligtvis genom att utse dess tjänstemän 
och direktörer. En statligt ägd och kontrollerad enhet 
kan antingen helt eller delvis ägas av en regering och 
får inte förväxlas med företag vars aktier delvis ägs av 
ett statligt organ eftersom dessa företag är verkligt 
privata företag som råkar ha en statlig enhet som en 
av aktieägarna, t.ex. SNC-Lavalin Group Inc. vars aktier 
delvis ägs av Caisse de dépôt et placement du Québec. 

I många jurisdiktioner är exempelvis följande enheter 
statligt ägda och kontrollerade: kollektivtrafik och 
allmännyttiga företag, nationella flygbolag och järnvägar, 
telekomoperatörer, posttjänster, nationella radio- och tv-
bolag, universitet, sjukhus, nationella forskningsinstitut 
eller forskningsorgan, nationella utvinningsföretag, 
företag som ägs av den kungliga familjen som styr 
ett land osv. I vissa jurisdiktioner kallas ibland statligt 
ägda eller kontrollerade enheter för ”kronbolag”. 
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Ytterligare information och olika 
dokument relaterade till integritet 
finns på vår webbplats. 

https://www.snclavalin.com/en
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