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Bästa kollega,

De globala trenderna inom smarta städer, industriell 
digitalisering, framtida mobilitet och en energimarknad i 
förändring leder utvecklingen i samhället framåt. Samtidigt är 
dessa trender starka drivkrafter för vår verksamhet.

På AFRY tror vi på att innovationer och samarbeten kommer att 
bana vägen för en mer hållbar framtid. Med vår unika kompetens 
och genom att sätta hållbarhet i centrum för vår verksamhet vill 
vi bidra till att lösa de viktigaste frågorna och utmaningarna i 
vår tid.

Men vi kan inte göra något av detta om inte våra  
intressenter har fullt förtroende för oss. Vi uppnår denna tillit 
och trovärdighet genom att behandla varandra och våra 
intressenter med respekt och genom att tillförsäkra att våra 
uppdrag utförs på ett ansvarsfullt sätt oavsett var i världen vi 
arbetar.

Därför ska Uppförandekoden betraktas som vårt viktigaste 
dokument för hur vi bedriver vår verksamhet.
Detta innebär att du som anställd har ett ansvar att respektera, 
följa och främja AFRYs uppförandekod.

Koden hjälper dig att göra rätt i situationer där det finns 
rättsliga eller etiska risker. Om du inte kan finna svaret i Koden, 
kontakta din chef eller be om hjälp från företagets juridiska 
team. Tveka aldrig att säga till om du misstänker eller lägger 
märke till något oetiskt beteende eller något som bryter mot vår 
Kod.

När vi lever efter våra kärnvärden; Modiga, Hängivna, 
Lagspelare, skapar vi en solid grund och en företagskultur som 
ytterligare bidrar till att uppfylla de högsta kraven för etiskt 
uppförande.

Ditt engagemang i Kodens principer är viktigt för vår framgång 
och för att vi ska kunna uppnå vår vision: Providing leading 
solutions for generations to come.

Making Future

Jonas Gustavsson
VD och koncernchef



—  I denna Uppförandekod fastställs de 
etiska principer och affärsstandarder som 
gäller på AFRY.

—  Koden gäller för alla länder och 
verksamhetsområden.

—  AFRY förbinder sig att bedriva verksamhet 
enligt höga etiska krav och i full 
överensstämmelse med alla tillämpliga 
lagar och förordningar, överallt där vi 
arbetar.

—  AFRY har nolltolerans mot bedrägerier, 
mutor och korruption.

—  AFRY förbinder sig att följa de 
internationella principerna i UN Global 
Compact och Allmänn förklaring om de 
mänskliga rättigheterna av FN.

—  AFRY förbinder sig att arbeta på ett 
miljömässigt, socialt och ekonomiskt 
ansvarsfullt sätt.

—  AFRY förbinder sig att tillämpa 
ansvarsfulla metoder för lika och rättvisa 
möjligheter vid anställning och befordran.

—  AFRY förbinder sig att skapa en säker och 
hälsosam arbetsplats.

—  Intressekonflikter och även vad som kan 
uppfattas som en konflikt ska undvikas 
och hanteras med försiktighet.

—  Som anställd är du skyldig att förstå, följa 
och främja denna Uppförandekod.

Datum
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Sammanfattning
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Detta är en översättning av den engelska originalversionen. 
I händelse av konflikt mellan språkversionerna ska original
versionen ha företräde.
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Kodens syfte
AFRYs vision är att skapa ledande lösningar för kommande 
generationer. För att uppnå detta måste vi vara en pålitlig 
partner till våra intressenter, bedriva verksamhet enligt höga 
etiska krav och säkerställa att hållbarhet i står i centrum för allt 
vi gör.

I denna Uppförandekod (”Koden”) fastställs de grundläggande 
etiska principerna för hur vi alla måste agera som individer 
och som ett företag, var i världen vi än arbetar. Den styr 
våra praktiska handlingar och ligger till grund för hela 
vår verksamhet. I Koden definieras också hur vi hanterar 
affärsrelationer med kunder, affärspartners, anställda och 
andra intressenter.

För våra intressenter, de samhällen där vi verkar och för resten 
av omvärlden klargör Koden vilka vi är och hur vi arbetar.

Om du har frågor angående något ämne som omfattas av 
Koden ska du kontakta din chef eller den stödfunktion som är 
ansvarig på detta område. Dessa kan ge dig den vägledning du 
behöver.

Tillämplighet
Denna kod gäller för alla anställda på AFRY världen över, även 
innefattande styrelsen.

Som anställd på AFRY förväntas du förstå kodens principer, 
följa dem och leva efter dem i ditt dagliga arbete.

Som chef har du ett särskilt ansvar att leva upp till våra 
värderingar och Kodens principer. Försäkra dig om att ditt 
arbetsteam är insatt i Koden och vet hur man använder den. 
Uppmuntra dina medarbetare att prata med dig om de har 
några frågor eller problem.

Alla våra samarbetspartners, såsom underkonsulter och andra 
parter som arbetar för AFRY, förväntas följa de etiska principer 
som beskrivs i denna Kod. Därför ska vi tillse och begära att  
alla affärspartners iakttar och följer AFRY Business Partner 
Criteria vid utförande av arbeten för AFRY.

Efterlevnad av lagar
Vår verksamhet och våra kunder finns över hela världen. AFRY 
och alla våra anställda ansvarar för att alla tillämpliga lagar och 
förordningar efterlevs fullt ut, var vi än arbetar.

Denna kod är inte avsedd att ersätta eller åsidosätta lagar eller 
förordningar. I händelse av konflikt mellan Koden och tillämplig 
lag ska lagen alltid ha företräde. Ingenting i denna Kod ska 
tolkas som en uppmaning att bryta mot lagen.

Inledning

Alla anställda på AFRY är skyldiga 
att respektera, följa och främja 
Uppförandekoden. Se våra 
kompletterande policyer för ytterligare 
vägledning och information.”

”

Listen Up Om du får kännedom om eller misstänker en överträdelse av 
någon lag, regel eller föreskrift ska du omedelbart kontakta 
företagets legala team.

Om du får kännedom om en överträdelse av denna Kod eller 
någon annan av AFRYs policyer ska du kontakta din chef eller 
Chief Compliance and Ethics Officer.

En anonym anmälningslinje, Listen Up, där man anonymt kan 
anmäla misstänkta avvikelser finns att tillgå över hela AFRY. 
Mer information finns på vårt intranät.

Repressalier mot någon som anmäler kommer att betraktas 
som ett brott mot Koden och kommer inte att tolereras.
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Tillämpning
Alla former av brott mot Koden kan komma att skada AFRYs 
varumärke eller rykte. Koden kommer därför att tillämpas 
mycket strikt.

Underlåtenhet att följa de principer som anges i Koden kommer 
att tas på stort allvar och kan leda till disci plinära åtgärder, 
uppsägning och även åtal.

AFRY och våra anställda samarbetar alltid fullt ut vid eventuella 
utredningar om missförhållanden, i den utsträckning som krävs 
enligt lag.

Kommunikation och utbildning av personal
Chefer för divisioner och affärsområden samt övriga chefer 
måste se till att Koden är känd och att den efterlevs inom deras 
ansvarsområden.

Som anställd är du skyldig att regelbundet genomgå den 
obligatoriska webbaserade elearningmodulen för Koden enligt 
instruktionerna. Elearning hjälper dig att lära dig om Koden 
genom att ge exempel på hur du tillämpar den i dina dagliga 
aktiviteter och i olika situationer som kan uppstå.

Kravet på att genomgå elearningmodulen gäller för varje fast 
och tillfälligt anställd vid AFRY inklusive kontraktsanställda. 
Dessutom utgör utbildning om Koden en standarddel i 
verksamheten på koncernnivå såväl som vid introducering av 
nyanställda.

Om en anställd på AFRY anlitar en anställd eller en leverantör, 
konsult, underkonsult, agent, ombud eller annan liknande 
person eller enhet eller ingår ett konsortium eller joint venture
arrangemang är det dennes skyldighet att vederbörligen 
informera denne person eller enhet om Koden och dess 
konsekvenser.

Grunder för koden
AFRY är medlem i UN Global Compact och stöder dess principer 
om mänskliga rättigheter, arbetsnormer, miljö och korruption. 
De utgör en naturlig del av vår verksamhet och vi förväntar våra 
leverantörer och affärspartners att dela dessa värderingar.

Vi följer också ett antal internationella riktlinjer som ligger 
till grund för våra principer. Dessa innefattar FN:s allmänna 
förklaring om de mänskliga rättigheterna, Internationella 
arbetsorganisationens kärnkonventioner och OECD:s riktlinjer 
för multinationella företag.

Våra kärnvärden hjälper oss även att fatta rätt beslut, att agera 
förnuftigt och att behandla varandra med omsorg och respekt.

1. Inledning

Kärnvärden Modiga
Vi tänker större och utanför ramarna för att öka värdet och  
göra skillnad. Vi utmanar varandra, fattar modiga beslut och tar 
alltid ställning för det vi tror på.

Hängivna
Vi har en unik blandning av kompetenser och är alla 
passionerade inom våra områden. Vi delar med oss av våra 
kunskaper och insikter för att göra skillnad och drivs av vår 
nyfikenhet för att växa och lära oss mer.

Lagspelare
Vi utbyter idéer och samarbetar över gränserna för att ta vara 
på nya möjligheter. Vi utmanar, stöttar och tar fram det bästa i 
varandra och tror på att våra skillnader ger styrka.
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Etiska principer
AFRY förbinder sig till de högsta kraven för etiskt beteende. 
Dessa värderingar ska återspeglas i vårt dagliga arbete, och  
vi främjar aktivt etiskt och professionellt beteende både  
inom företaget och i våra relationer med kollegor, kunder, 
leverantörer, affärspartners, allmänheten, media och andra 
intressenter.

Nolltolerans mot bedrägerier, mutor och korruption
Korruption utgör ett hot mot ekonomisk, social och demokratisk 
utveckling. Den snedvrider konkurrensen och utgör allvarliga 
och långsiktiga juridiska risker och renommérisker för 
verksamheten.

AFRYs ståndpunkt avseende bedrägerier, mutor, korruption 
och utpressning är mycket enkel – vi har en nolltoleranspolicy. 
Nolltoleranspolicyn gäller både för transaktioner som görs 
direkt och de som görs via en tredje part, t.ex. en agent eller 
annan mellanhand.

AFRYs ramverk för antikorruption innefattar riktlinjer från 
ledande standarder som införts av bland annat OECD, ICC 
och Transparency International. Vi följer gällande lagar och 
förordningar avseende olagliga och otillbörliga betalningar till 
inhemska eller utländska tjänstemän och andra personer.

Som anställd eller affärspartner till AFRY förväntas du agera i 
enlighet med våra policyer och riktlinjer vad gäller att acceptera 
eller erbjuda någon form av gåva eller gästfrihet.

Du får aldrig:
—  Ge, erbjuda, ta emot eller begära olagliga eller otillbörliga 

betalningar, gåvor, lån, gästfrihet eller andra förmåner 
(mutor) eller

—  bedriva någon form av utpressning eller bedrägligt 
förfarande.

Detta gäller såväl i kontakter med offentliga tjänste män, 
politiska partier eller deras tjänstemän som med personer i den 
privata sektorn.

Om du misstänker bedrägeri, muta eller korruption i förbindelse 
med någon av AFRYs verksamheter ska du omedelbart kontakta 
företagets juridiska team. AFRYs funkton för whistleblowing, 
Listen Up, kan också användas för att rapportera denna typ av 
aktiviteter.

Inblandning i utpressning, bedrägliga förfaranden, mutor 
eller korruption medför disciplinära åtgärder som kan leda till 
uppsägning av anställning eller kontrakt och även åtal.

Efterlevnad av konkurrensregler
AFRY ska följa alla gällande konkurrens och antitrustlagar 
samt regler och föreskrifter i detta avseende.

Konkurrensbegränsande metoder är strängt förbjudna. Du får 
aldrig inleda eller delta i något samarbete med konkurrenter 
som syftar till att:

— Fixing prices
— dela upp marknader,
— begränsa tjänster, teknisk utveckling eller investering eller
—  diskutera eller utbyta känslig information med konkurrenter 

som strider mot gällande konkurrenslagstiftning.

Operational excellence

Gåvor och gästfrihet Agera alltid i enlighet med AFRYs ramverk för antikorruption där 
du finner mer detaljerad information.

Du får aldrig:
—  begära gåvor eller gästfrihet eller acceptera förmåner eller 

fördelar i utbyte mot gåvor eller gästfrihet,
—  ta emot betalning eller annan ersättning av monetärt värde 

från en utomstående organ i samband med ditt arbete för 
AFRY,

—  erbjuda eller ta emot personliga gåvor eller gästfrihet 
när du utför arbete för AFRY annat än inom den löpande 
affärsverksamheten och enligt vad som accepteras enligt 
gällande lagar och förordningar eller

—  erbjuda eller ta emot gåvor utöver ett nominellt värde 
(aldrig överskridande 100 EUR per år och mottagare) eller 
ett lån annat än ett vanligt banklån från en utomstående 
organisation.

Om du är osäker, tveka inte att 
kontakta din chef eller företagets 
juridiska team. Anmäl alla misstankar 
om olagliga eller oetiska aktiviteter.”

”

2

3 AFRY Uppförandekod



Bekämpa penningtvätt
AFRY förbinder sig att till fullo följa lagstiftningen om anti
penningtvätt i hela världen. Penningtvätt uppstår när medel  
från olagliga källor sätts in i legitima finansiella kanaler för 
att dölja dem eller få dem att se ut som legitima. Vi förväntar 
oss att våra anställda meddelar företagets legala team om de 
lägger märke till några misstänkta eller ovanliga aktiviteter.

Kvalitet
För att trygga en långsiktig tillväxt och lönsamhet måste vi 
säkerställa en hållbar och ansvarsfull verksamhet. Vi måste vara 
medvetna om och kunna hantera risker och möjligheter, lyssna 
på våra intressenters behov och säkerställa kvaliteten i våra 
leveranser.

För AFRY innebär kvalitet att skapa värde för våra intressenter, 
uppfylla deras förväntningar och kontinuerligt förbättra oss 
själva och vår verksamhet.

I ditt dagliga arbete måste du följa våra fastställda processer 
och förfaranden för att säkerställa att risker och möjligheter 
hanteras, att förväntningar blir tydligt och ömsesidigt 
definierade och att nödvändiga kontrollåtgärder är på plats.

Miljöansvar
Vi inser att allt vi gör har en inverkan på miljön. På AFRY strävar 
vi efter att säkerställa en framgångsrik och hållbar utveckling 
både för våra kunder och för oss själva. Vi gör detta genom att 
införliva följande processer i vår verksamhet:

—  Vi tillämpar systematiska och standardiserade 
arbetsmetoder som bygger på höga nivåer av kvalitet och 
miljömedvetenhet.

—  Vi använder oss av en metod för problemlösning som lägger 
lika stor vikt på kundernas krav som på vederbörlig hänsyn till 
miljön.

—  Vi tillämpar en effektiv och ekonomisk användning av energi 
och naturresurser i vår dagliga verksamhet och vi arbetar för 
att förebygga förorening.

Som anställd är du skyldig att beakta de miljömässiga 
konsekvenserna vid beslutsfattande samt de förebyggande 
åtgärder du kan vidta för att minska de negativa effekterna.

Hållbara lösningar
Hållbarhet är nära kopplat till AFRYs utföranden av uppdrag. 
Som högt kvalificerade experter stöder vi våra kunder för att de 
ska uppnå sina hållbarhetsmål och uppmuntrar dem att anta 
lösningar som främjar en hållbar utveckling.

Vi uppmanar alla anställda på AFRY att göra elearningkursen 
om hållbarhet.

2. Operational excellence

Hållbarhet står i 
centrum för allt vi gör.”

”
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Lika möjligheter, mångfald och inkludering
AFRY tillämpar ansvarsfulla metoder för lika och rättvisa 
möjligheter i driften av vår verksamhet. Att arbeta för AFRY ska 
vare en givande och tillfredsställande erfarenhet.

Vi är övertygade om att en mer diversifierad arbets plats gör 
ett företag mer konkurrenskraftigt. Hos AFRY utgör mångfald 
och inkludering grunden för vår personalpolicy.

AFRY har nolltolerans mot diskriminering. Vi stöder icke
diskriminering och lika möjligheter för våra anställda och 
arbetssökande oavsett deras etnicitet, religion, kön, ålder, 
nationalitet, språk, politiska åsikter, sexuell läggning, civilstånd 
eller funktionshinder. Vi kräver att våra affärspartners också 
respekterar dessa principer.

Förebygga trakasserier
Det är människorna som gör AFRY. Och alla som arbetar på 
AFRY förväntas behandla varandra och företagets intressenter 
med respekt. AFRY tolererar inte trakasserier av något slag.

Trakasserier är en handling eller beteende gentemot en enskild 
person eller en grupp av människor som är skrämmande, 
förnedrande, kränkande eller fientlig.

Du ska:
—  aldrig utföra handlingar som är skrämmande, förnedrande, 

kränkande eller fientliga,
—  aldrig sprida eller visa upp något stötande material på 

arbetsplatsen,
—  undvika situationer som kan uppfattas som olämpliga.

AFRY arbetar globalt och det kan finnas skillnader i lokala 
beteenden på de platser där AFRY är närvarande. AFRYs 
anställda bör vara lyhörda för dessa skillnader när de reser eller 
när utlokaliseras till ett kontor i ett annat land. Lokala lagar 
kan förbjuda vissa handlingar eller beteenden. Att skaffa dig 
information om din resväg och ditt resmål kan hjälpa dig att 
respektera lokala kulturer och vanor.

Om du har frågor om de lagar som gäller, kontakta din lokala 
personalchef för hjälp. Anställda som upplever eller upptäcker 
någon form av trakasserier, antingen hos AFRY eller i förbindelse 
med sitt arbete för AFRY, ska rapportera detta till sin 
närmaste chef, den lokala personalchefen eller funktionen för 
whistleblowing, Listen Up.

Attraktiv arbetsgivare

Mänskliga rättigheter AFRY respekterar mänskliga rättigheter och har förbundit sig 
att följa principerna i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 
rättigheterna. Vi kräver att våra affärspartners också erkänner 
och följer de grundläggande mänskliga rättigheterna.

AFRY tolererar inte tvångs, obligatoriskt eller barnarbete 
i någon form och har förbundit sig att följa de principer 
i detta avseende som definieras i Internationella 
Arbetsorganisationens konventioner. AFRY har utfärdat ett 
Modern Slavery and Human Trafficking Statement.

AFRY stöder rätten till föreningsfrihet och kollektiva 
förhandlingar för våra anställda i enlighet med lokala lagar.

Vi kräver att våra affärspartners också erkänner och följer de 
grundläggande mänskliga rättigheterna.

AFRY har nolltolerans mot 
diskriminering, trakasserier och 
andra kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna.

”
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Hälsa och säkerhet
AFRY värnar om att skydda sina anställdas välbefinnande och 
att uppmuntra och främja en positiv hälso och säkerhetskultur 
som bygger på samarbete; på jobbet, på affärsresa och ute 
på uppdrag. Detta gäller även för alla ickeanställda som 
arbetar i företagets lokaler eller som på annat sätt berörs av vår 
verksamhet.

Detta innebär att AFRYs verksamhet ska planeras och 
utföras på ett ansvarsfullt sätt där säkerhet, hälsa och skydd 
prioriteras.

AFRY har en systematisk metod för hälso och 
säkerhetshantering i syfte att förebygga olycksfall, 
arbetsskador och sjukdomar.

Som anställd är du skyldig att inte bara följa AFRYs Health, 
Safety, Environment and Quality policy, utan att även följa 
gällande lagar, normer och instruktioner avseende säkerhet och 
hälsa som gäller för din anställning.

Om du upptäcker några riskfyllda situationer eller beteenden 
som strider mot gällande bestämmelser bör du omedelbart 
rapportera detta till din chef eller till företagets säkerhetsteam.

Det är strängt förbjudet att utföra arbete under påverkan av 
droger eller alkohol.

Resor
Många uppgifter i AFRYs uppdrag och vårt dagliga arbete 
innefattar att besöka kunder eller delta i interna möten. Resor 
utgör därför en nödvändig del av vår verksamhet för att vi ska 
kunna upprätthålla och utöka vår verksamhet.

För att ständigt kunna förbättra oss vill vi att våra anställda 
tänker igenom hur man kan resa så effektivt som möjligt 
med avseende på miljön, kostnaden samt på den resandes 
välbefinnande och säkerhet.

Som anställd är du skyldig att följa AFRYs riktlinjer och  
rutiner för resehantering. Du bör också överväga ett virtuellt 
samarbete när det är möjligt.

I ditt arbete och under affärsresor representerar du AFRY. Du 
ansvarar själv för att använda ett gott omdöme för ett säkert 
genomförande. Som representant för AFRY räknar vi med att du 
inte deltar i aktiviteter som kan skada AFRYs rykte, till exempel 
att köpa sexuella tjänster, varken under eller utanför arbetstid.

Följ de riktlinjer och rutiner som gäller för resor för ditt eget 
välbefinnande och säkerhet.

3. Attraktiv arbetsgivare
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Allmänna principer
En intressekonflikt uppstår när våra personliga
eller yrkesmässiga intressen strider mot en annan parts som har 
ett berättigat förtroende för oss.

Situationer där intressekonflikter kan uppstå bör undvikas. 
Om en intressekonflikt ändå uppstår eller verkar uppstå 
måste situationen bedömas och mildrande åtgärder beaktas. 
Bedömningen ska sedan registreras hos den AFRYchef(er) som 
är ansvarig för de berörda relationerna.

Du ska aldrig låta intressekonflikter påverka ditt beteende på 
bekostnad av en part som har ett berättigat förtroende för dig 
och AFRY.

Lojalitet till din arbetsgivare
Relationen mellan arbetsgivare och anställd ska grunda sig på 
lojalitet och förtroende. Detta innefattar att iaktta sekretess 
avseende företagshemligheter och annan information av 
känslig natur eller som på annat sätt skulle kunna skada AFRY, 
våra affärspartners eller våra kunder.

Som anställd måste du undvika aktiviteter och situationer 
som kan vara skadliga för AFRYs intressen eller rykte. Under 
arbetstid förväntas du fokusera din tid och dina ansträngningar 
på ditt arbete för AFRY.

Du kan utföra arbeten för externa organisationer eller företag 
på din fritid förutsatt att:

—  det inte strider mot din lojalitetsplikt gentemot AFRY,
—  det inte inverkar på effektiviteten i utförandet av dina 

uppdrag för AFRY.

Du får inte, utan föregående godkännande från din 
affärsområdeschef eller liknande, vara en representant för eller 
ägare till ett onoterat företag som konkurrerar med AFRY eller 
som har förbindelser med AFRY eller någon av AFRYs kunder 
eller affärspartners.

Politiska aktiviteter och bidrag
AFRY är politiskt neutral. Inga företagsmedel får användas 
för att ge bidrag av något slag till politiska partier eller 
organisationer eller till kandidater eller innehavare av offentliga 
positioner, förutom till branschorganisationer.

Som anställd får du delta i offentliga frågor och i det politiska 
livet så länge det är lagligt, det sker på din fritid och med dina 
egna medel och inte involverar eller uppfattas som att det 
involverar AFRY.

Extern kommunikation
AFRY uppmuntrar våra anställda att prata om och främja AFRY 
och våra tjänster i en positiv anda på sociala medier. Detta 
måste dock alltid ske på ett ansvars fullt och respektfullt sätt 
och utan att avslöja konfidentiell eller skadlig information om 
vår verksamhet och våra projekt.

Som anställd måste du handla eftertänksamt när du 
kommunicerar och inte agera på ett sätt som kan skada AFRY, 
våra affärspartners eller kunder.

Du ska vara ärlig, visa respekt för andra och bidra till ett 
konstruktivt dialogklimat.

Insiderhandel
AFRY är ett börsnoterat bolag på Nasdaq Stockholmsbörsen. 
AFRYs anställda är skyldiga att följa alla gällande lagar och 
regler om insiderinformation och handel med AFRYs aktier och 
andra värdepapper.

AFRYs anställda kan ibland ha tillgång till särskild information 
avseende AFRY eller AFRYaktier och andra finansiella 
instrument som skulle kunna få en betydande inverkan på 
priset på AFRYaktien eller andra finansiella instrument, d.v.s. 
insiderinformation.

Det är varje enskilds persons ansvar att bedöma huruvida 
den information denne innehar är insiderinformation. Det är 
förbjudet att missbruka eller olagligen röja insiderinformation. 
Brott mot förbudet kan leda till böter eller fängelse. Som 
anställd är du skyldig att behandla all icke offentliggjord 
information om AFRYs verksamhet och affärer strikt 
konfidentiellt.

Intressekonflikter
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Informations- och cybersäkerhet
AFRY behandlar den information som vi anförtrotts av våra 
kunder och andra parter konfidentiellt. För detta ändamål 
förbinder vi oss att upprätthålla en hög säkerhetsmedvetenhet, 
att sträva efter en säkerhetskultur inom organisationen och att 
arbeta för att förebygga och skydda mot cyberattacker.

Information, kunskaper och data som behandlas av AFRYs 
anställda eller av tekniska och/eller fysiska enheter ska 
betraktas som tillgångar som ägs av AFRY. Du får inte använda, 
avslöja eller sprida konfidentiell information utan föregående 
särskilt godkännande.

Du får endast använda informationstillgångar i enlighet med 
dina överenskomna arbetsuppgifter och AFRYs regler och 
riktlinjer.

Du ska alltid följa regler och riktlinjer för godtagbar användning 
av AFRYs fysiska och virtuella miljö. Denna innefattar bland 
annat AFRYs anläggningar, utrustningar, anordningar, 
kundanläggningar, nätverk och anslutna tjänster.

Du ansvarar själv för att hålla dig uppdaterad med utbildning 
och information. Om du är osäker på en situation, kontakta 
företagets säkerhetsteam.

Immateriella rättigheter
AFRY värnar om att aktivt skydda våra immateriella rättigheter, 
innefattande äganderätter till uppfinningar, idéer och verk 
som vi har skapat och som kan skyddas av olika lager såsom 
upphovsrätt, varumärke, patent och knowhow.

Våra immateriella rättigheter får endast användas inom 
överenskomna arbetsuppgifter och i enlighet med interna 
policyer och/eller särskilda avtal.

Du får inte använda eller avslöja AFRYs eller andra parters 
immateriella rättigheter om det inte är tillåtet enligt lag, 
myndighet eller av ägaren. Överträdelser av immateriella 
rättigheter kan leda till böter och fängelse.

Personuppgifter och integritet
AFRY ska behandla personuppgifter och integritetsfrågor med 
försiktighet. Följ alltid gällande lagar och förordningar samt 
AFRYs policyer och riktlinjer när du hanterar personuppgifter.

Informationssäkerhet
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AFRY är ett ledande europeiskt 
företag med global räckvidd 
inom teknik, design och 
rådgivning. Vi accelererar 
omställningen mot ett hållbart 
samhälle.

Vi är 16 000 hängivna experter 
inom infrastruktur, industri, 
energi och digitalisering, som 
skapar hållbara lösningar för 
kommande generationer.

Making Future


