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L'ORÉAL-ANDAN
L’ORÉAL ser det som sin uppgift att erbjuda världens alla kvinnor och män det bästa inom nyskapande 
kosmetiska produkter när det gäller kvalitet, effektivitet och säkerhet. Vår ambition för de kommande åren 
är att få ytterligare en miljard kunder världen över. Detta ska vi göra genom att skapa kosmetiska produkter 
som uppfyller alla dess skiftande behov och önskemål kring skönhetsvård. Vår identitet och vårt rykte 
bygger på starka värderingar och etiska principer. Våra värderingar är passion, innovation, entreprenörsanda, 
fördomsfrihet, strävan efter högsta kvalitet samt ansvar. Våra etiska principer är integritet, respekt, mod och 
transparens.

SOM ETT AFFÄRSDRIVANDE FÖRETAG
Vår strategi för att vara ledande på marknaden är baserad på kontinuerlig investering i vår forskning och 
utveckling. Detta gör det möjligt för oss att till våra kunder leverera varumärkesprodukter som är nyskapande, 
ytterst effektiva, praktiska och trevliga att använda och som tillverkas med högt ställda krav på kvalitet och 
säkerhet. Vi sätter stort värde på ärlighet och uppriktighet: vår konsumentreklam är baserad på visad verkan 
och på vetenskapliga data. Vi förbinder oss att bygga upp starka och hållbara relationer till våra kunder och våra 
leverantörer grundade på förtroende och ömsesidig nytta. Vi respekterar alla aktörer inom vårt affärsområde, 
inklusive våra konkurrenter. Vi använder hederliga affärsmetoder: vi respekterar lagarna i de länder där vi har 
vår verksamhet och håller oss till god företagsledningssed. Vi upprätthåller hög standard vad gäller bokföring 
och bolagsrapportering samt stödjer kampen mot korruption. Vi levererar långsiktiga, uthålliga aktieägarvärden 
genom att vi skyddar och gör det bästa av företagets tillgångar. Vi strävar efter högsta kvalitet och att ständigt 
förbättra oss själva och våra metoder.

SOM ARBETSGIVARE
Vår målsättning är att göra L'ORÉAL till en fantastisk arbetsplats: Vi är medvetna om att våra anställda är vår 
största tillgång. De har rätt till en trygg och hälsosam arbetsmiljö: en där man tar till vara på personalens talang 
och meriter, värdesätter mångfald och tar hänsyn till balansen mellan arbete och privatliv. Vi anser att det är 
viktigt att erbjuda våra anställda en stimulerande miljö, spännande personliga möjligheter och en chans att 
utmärka sig. Vi uppmuntrar en atmosfär full av öppenhet, mod, generositet och respekt så att alla våra anställda 
fritt delar med sig av sina frågor, idéer och problem.

SOM ANSVARIG SAMHÄLLSMEDBORGARE
Vi utför vår del av arbetet med att skapa en värld av skönhet och rättvisa. Vi är medvetna om vår inverkan på 
den naturliga miljön, inklusive den biologiska mångfalden och försöker ständigt minska den: vi är fast beslutna 
om att undvika att äventyra framtiden på grund av nutidens problem. Vi ger ett positivt bidrag till de länder och 
samhällen där vi finns och respekterar lokala levnadssätt och olikheter. Vi förbinder oss att respektera mänskliga 
rättigheter. Vi vill hjälpa till att stoppa exploateringen av barnarbete och användningen av tvångsarbete. Vi 
vill se ett slut på användandet av försöksdjur inom vår industri och vi bidrar till utvecklingen och godtagandet 
av alternativa metoder. Vi väljer aktivt ut och gynnar affärspartners som har samma värderingar och etiska 
åtaganden som vi.

Det här är den anda vi arbetar i : L’ORÉAL-ANDAN
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FÖRORD

AV JEAN-PAUL AGON

På 2000-talet kommer bara de företag som har byggt in etik i sin kultur, strategi 
och dagliga verksamhet att utveckla sin verksamhet vidare.

Vår ambition är att vara ett av de mest exemplariska företagen i världen. Vårt 
etikprogram är redan vida erkänt och placerar oss bland de världsledande 
företagen på detta område.

Vår starka etiska kultur är en av grundstenarna i nya L’ORÉAL. Därför måste vi 
vara tydliga med vårt åtagande som företag, som arbetsgivare och som en del 
i samhället.

Våra etiska principer – integritet, respekt, mod och transparens – ger oss möjlighet 
att fortsätta vara ett företag som inger förtroende.

De yrkesetiska reglerna gäller för oss alla, var vi än arbetar och vilken ställning vi än har – oavsett om vi är 
nyanställda eller ingår i företagsledningen eller i styrelsen.

De yrkesetiska reglerna är vårt referensdokument som ska inspirera våra val och vägleda våra dagliga handlingar.

Läs de yrkesetiska reglerna noggrant. Följ dem. Förmedla dem. Respektera dem och se till att de respekteras 
i din omgivning. 

L'ORÉAL behöver föredömliga människor för att vara ett föredömligt företag.

JEAN-PAUL AGON
Chairman and Chief Executive Officer
Chairman of the L’ORÉAL Foundation

AV EMMANUEL LULIN

Våra yrkesetiska regler är ett levande dokument som delas av många. De täcker in ämnen som är nödvändiga 
för vår anda av lojalitet, förtroende och solidaritet. De hjälper oss att förstå vad som förväntas av oss som 
L’ORÉAL-anställda genom att fastställa allmänna principer och ge flertalet praktiska vardagsexempel.

Förutom det här dokumentet har du tillgång till en egen tillägnad intranätplats  
(http://ethics.loreal.wans) samt utbildningar. Etiska representanter i respektive 
land hjälper oss att följa reglerna.

Att arbeta etiskt är en grundläggande skyldighet för var och en av oss.

Under många år har vi också samlats till vår Etiska dag. Allt fler av er deltar i det här 
evenemanget, som har blivit en viktig dag i företagets årliga kalender.

Alla anställda måste arbeta tillsammans på ett respektfullt och öppet sätt. Vi måste tro 
på andra människors idéer. Vi bör vara generösa med att lyssna på andra och dela med 
oss av information vid behov, förutsatt att våra regler rörande konfidentialitet följs.

Etiska frågor är sällan enkla. Vår styrka ligger i att vi har mod att ta itu med dem. Håll inte de här frågorna för 
er själva. Fråga och be om råd. 

Ni kommer alltid att få stöd i dom här frågorna.

EMMANUEL LULIN
Senior Vice-President and Chief Ethics Officer
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AV FÖRETAGSLEDNINGEN 

Vi förbinder oss att leva enligt de 
yrkesetiska reglerna i vårt dagliga 
arbete. Det har avgörande betydelse 
för L’ORÉALs framgång.

Etik gäller utan undantag uppförandet 
hos alla anställda i L'ORÉAL-gruppen, 
i hela världen och på alla nivåer inom 
företaget. Etik påverkar all L’ORÉALs 
verksamhet, från forskning, nyskapande 
och design av våra produkter till 
tillverkning och marknadsföring, från 
personalavdelningen till produktionen, 
från administration och ekonomi till 
hållbar utveckling, från kommunikation 
och offentliga angelägenheter till den 
digitala världen.

Var och en av oss, i egenskap av 
ambassadörer för och medlemmar 
i L’ORÉAL-gemenskapen, gör ett 
personligt åtagande att följa dessa 
yrkesetiska regler – både bokstavligt 
och i sinnet.

Du bör alltid komma ihåg att:

•  de etiska principer som framläggs 
i detta dokument är inte valfria: du 
måste respektera dem

•  du föregår med gott exempel: 
L'ORÉALs anseende och alla våra 
intressenters tillit är beroende av var 
och en av oss

•   du kommer inte bara att bedömas 
efter vad du gör utan hur du gör det.
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FÖR VEM

GÄLLER DE YRKESETISKA REGLERNA?

HUR

MAN ANVÄNDER DETTA YRKESETISKA  
REGELVERK

De yrkesetiska reglerna gäller för alla anställda 
i L'ORÉAL-gruppen och dess dotterbolag över 
hela världen. De gäller också för alla chefer och 
styrelsemedlemmar samt ledningen för L'ORÉAL-
gruppen och dess dotterbolag över hela världen. 
Dessutom gäller de yrkesetiska reglerna för alla 
anställda och chefer i L'ORÉAL Foundation. Termen 
”L'ORÉAL” som används i detta dokument avser 
alla dotterbolag till L'ORÉAL-gruppen och L'ORÉAL 

Foundation. För att så många anställda som möjligt 
ska kunna läsa de yrkesetiska reglerna på sitt 
modersmål finns de för närvarande översatta till 
45 språk. Den engelska versionen av de yrkesetiska 
reglerna utgör referensdokument.

De yrkesetiska reglerna finns tillgängliga på 
L'ORÉALs hemsida.

L'ORÉAL har sin verksamhet i många länder – 
hemvisten för en bred mångfald av kulturer, 
lagar och politiska system.

Vi måste, som företag och som individer, 
i vår affärsutövning alltid respektera lagar och 
föreskrifter i  de länder där L'ORÉAL är verksamt.

Vi inser att vissa situationer inte är lätthanterliga. 
Etik handlar ofta om att medla i en konflikt mellan 
principer. Våra yrkesetiska regler fastställer normer 
för gruppen inom ett antal ”gråzoner” där man, 
utöver lagen, behöver fatta ett godtyckligt beslut.

Läs hela regelverket för att lära dig om L'ORÉALs 
etiska förväntningar och standarder, och behåll ett 
exemplar för framtida bruk om du skulle ha några 
frågor eller problem.

Naturligtvis kan man inte i något dokument förutse 
och ta upp varje situation som kan uppstå. Det 
innebär att du när du ställs inför den här typen 
av beslut, alltid ska ställa dig följande frågor: 

1.   Stämmer det överens med de yrkesetiska reglerna?

2. Är det lagligt?

3.  Stämmer det överens med våra etiska principer 
integritet, respekt, mod och transparens?

4.  Hur skulle mina handlingar påverka våra olika 
intressenter och skulle jag kunna rättfärdiga 
mitt beslut?

5.  Skulle jag känna mig väl till mods om mitt beslut 
offentliggjordes internt eller externt?

Om svaret på någon av dessa frågor är nej, eller om 
du känner dig tveksam, är den gyllene regeln att 
fråga lämpliga personer (din ledning, interna experter, 
etisk representant, etc.) och diskutera frågan öppet 
innan du agerar (se även ”Jag har ett problem: 
Open Talk”.

De yrkesetiska reglerna ersätter inte några 
existerande principer och du bör fortsätta att följa 
de regler och standarder som har upprättats på din 
arbetsplats. Målssättningen med dessa yrkesetiska 
regler att ge ett ramverk för dessa principer och 
standarder, så att det är lättare för dig att förstå 
de bakomliggande motiven.

L'ORÉAL fastslår att de yrkesetiska reglerna inte är 
uttömmande och att dess innehåll kan förändras när 
som helst.

L'ORÉAL förbehåller sig rätten att ändra de 
yrkesetiska reglerna när som helst, med eller utan att 
meddela detta, och rätten att vidta de åtgärder man 
finner är lämpliga i en given situation, så länge detta 
inte strider mot L'ORÉALs etiska principer.
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L'ORÉAL uppmuntrar en kultur av öppenhet 
där anställda kan ta upp sina verkliga problem.

Vi uppmuntrar alla anställda att uttrycka sina 
synpunkter, försvara sina åsikter och reagera 
mot oacceptabla beteenden och krav.

De anställda kan ha problem med vissa 
arbetsmetoder och behöver råd och 
rekommendationer för att hjälpa till att lösa dem. 
Det tillhör våra principer att alla anmälningar om 
dåligt uppförande från företagets sida, av dess 
anställda eller affärspartners eller till och med en 
tredje part som företaget är i kontakt med ska 
undersökas grundligt och att lämpliga åtgärder 
ska vidtas, oavsett vilka som är inblandade. 

Den normala vägen för att ta upp sådana frågor 
är via din närmsta chef. Du kan också kontakta 
din personalchef eller din etiskt ansvarige - 
Ethics Correspondent. Det kan finnas ytterligare 
personalresurser att tillgå i det land där du bor, 
såsom personalombud.

Din landschef eller, för koncern- eller zone-personal, 
medlem av gruppens ledning som du rapporterar 
till har ansvar för att säkerställa att de yrkesetiska 
reglerna respekteras. Vid behov kan du kontakta 
honom eller henne.

Om, i exceptionella fall, ditt fall inte kan hanteras via 
normala kanaler kan du kontakta din etiskt ansvarig 
i världen (Chief Ethics Officer) direkt via den säkra 
webbplatsen: www.lorealethics.com

Alla anställda som tar upp sådana problem i god 
tro är skyddade mot vedergällning. En anställd som 
anser att han/hon utsätts för vedergällning måste 
omedelbart rapportera detta via samma kanaler 
som nämndes ovan.

God tro” betyder att du har lämnat information som 
du anser vara uttömmande, ärlig och riktig vid en viss 
tidpunkt, även om det senare kan bevisas att du har 
misstagit dig.

Vi kommer att försäkra oss om en rättvis process 
i händelse av en undersökning och respekterar 
principerna om konfidentialitet och antagande 
om oskuld innan motsatsen har bevisats. Alla 
undersökningar kommer också att följa tillämpliga 
lokala lagar, och rätt till vederbörligt förfarande. 

Under en etisk undersökning är fullständigt 
samarbete från alla berörda obligatoriskt och all 
information och alla dokument måste omedelbart 
tillhandahållas vid första begäran.

Den berörda personen kommer att bli informerad 
om vilka anklagelser som gjorts mot honom/henne. 
Informationen kanske inte lämnas omedelbart om det 
till exempel visar sig vara nödvändigt att kontrollera 
fakta, säkra bevis eller kontakta vederbörande 
myndigheter.

All information som utbyts delges endast de personer 
som har en legitim anledning att känna till den, 
antingen för att säkerställa att problemet hanteras 
och/eller att lämpliga åtgärder vidtas.

Vi kommer att lämna resultaten av undersökningen 
till den person som har tagit upp problemet i den 
omfattning som är lämplig och kan lämnas utan att 
inkräkta på rättsliga anspråk eller andra konfidentiella 
skyldigheter. 

Eventuella anklagelser som visar sig vara 
ärekränkande eller gjorda i ond tro kan resultera 
i disciplinära åtgärder.

JAG HAR 
ETT PROBLEM
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ARBETA

TILLSAMMANS

RESPEKT

FÖR LOKALA LAGAR OCH SEDVÄNJOR

Vi förväntar oss att alla anställda och alla avdelningar 
ska arbeta tillsammans på ett respektfullt och 
öppet sätt. 

Lagarbete uppmuntras och både framgångar och 
misslyckanden bör delas av alla.

Vi bör alla ha som mål att tro på andra människors 
idéer och uppskatta andras bidrag. 
Vi bör vara generösa med att lyssna på andra och 
dela med oss av information vid behov, förutsatt 
att gruppens regler rörande konfidentialitet följs. 

Brist på respekt, särskilt genom grovt språk eller 
olämpliga gester eller rasistiska, diskriminerade eller 
sexuella yttranden är oacceptabelt. Nedvärdering av 
kollegor står också i strid med L'ORÉALs etik.

På detta sätt vill vi vidhålla en anda av lojalitet, 
förtroende, solidaritet och respekt för kulturella 
skillnader inom hela vår affärsverksamhet.

RESPEKT

FÖR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

Vi förbinder oss att respektera och främja mänskliga 
rättigheter, nämligen enligt FNs deklaration om 
de mänskliga rättigheterna av den 10 december 
1948, och FNs vägledande principer för företag och 
mänskliga rättigheter, av den 16 juni 2011. Vi har varit 
signatär till FNs Global Compact sedan 2003 och vi 
stödjer FNs Women's Empowerment Principles.

Vi finns i många länder och är särskilt 
vaksamma på frågor som ingår i Internationella 
arbetsorganisationens grundläggande konventioner 
(förbud mot barnarbete och tvångsarbete, respekt för 
föreningsfriheten), främjandet av mångfald, kvinnors 
rättigheter, respekt för människors rätt att använda 
sina naturresurser och rätten till hälsa.

L'ORÉAL fäster särskild vikt vid både meningen 
och lagens ordalydelse som styr: standarder för 
kvalitet, hälsa och säkerhet, arbetslagstiftning, 
miljön, korruption och penningtvätt, datasekretess, 
beskattning, riktig spridning av finansiell och  
icke-finansiell information och fri konkurrens.

L'ORÉAL försöker dela dessa principer med sina 
affärspartners och säkerställa att våra partners 
också respekterar dessa lagar och föreskrifter.

Vi bör också försäkra oss om att vi, överallt där det är 
möjligt, genomför våra aktiviteter på ett sätt som är 
lyhört för de kulturella och sociala sedvänjorna i de 
samhällen vi kommer i kontakt med.

Det kan finnas fall när rekommendationerna i dessa 
yrkesetiska regler skiljer sig från ett särskilt lands 
lagar eller sedvänjor. Om detta är fallet, och där 
lokal lag eller sedvänja har en högre nivå än de som 
framläggs i de yrkesetiska reglerna, ska lokal lag 
och sedvänja alltid gälla. Om de yrkesetiska reglerna 
däremot tillhandahåller en högre nivå, bör denna 
gälla, såvida det inte leder till illegal verksamhet.
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RESPEKT FÖR VÅRT ÅTAGANDE  
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och att ständigt förbättra oss själva  
och våra metoder.”
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Produktsäkerhet och produktkvalitet har alltid varit av yttersta vikt vid alla tillfällen. 
Det är våra produkters överlägsna verkan, kvalitet och säkerhet som visar vårt engagemang och vår respekt 
för våra konsumenter, som gör att vi bibehåller deras förtroende, förstärker våra varumärkens goda namn 
samt säkerställer att L’ORÉAL förblir ledande inom området. Vi engagerar oss för att marknadsföra produkter 
som har visad effektivitet och säkerhet, vilket garanteras genom mycket noggranna utvärderingsmetoder.
Varje L’ORÉAL-anställd som arbetar med utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning måste 
sträva  efter att åstadkomma en fullkomlig produktkvalitet från idé till distribution, till och med efter 
att produkten har introducerats på marknaden.
 

Som affärsdrivande företag

PRODUKTSÄKERHET

OCH KVALITET

Vi måste
+  Följa all nationell och internationell lagstiftning och 

alla regulatoriska krav för att säkerställa att alla våra 
produkter är förenliga med dessa

+  Säkerställa att en hygien på högsta nivå och 
stränga kvalitetskontroller tillämpas för varje steg, 
från produktutvecklingen till tillverknings- och 
distributionsprocessen

+  Om vi känner till ett klagomål från en kund, be honom 
eller henne att kontakta lämplig konsumentavdelning, 
och om klagomålet kan bli ett problem för hälsa 
och säkerhet, se till att vi omedelbart informerar 
vår linjechef eller International Cosmeto-Vigilance-
avdelningen

Vi får inte
-  Begränsa ett fritt och öppet utbyte av synpunkter 

när det gäller produktsäkerhet så att ingen 
säkerhetsfråga förbigås

-  Ignorera potentiella problem som rör 
produktsäkerhet, tolerans och kvalitetskontrollfrågor

-  Besvara frågor från media (inklusive från sociala 
medier) om våra produkter om vi inte har tillräcklig 
kunskap eller har befogenhet att göra detta

Etiskt?
1.1 - Jag arbetar inom produktionen. Jag har lagt 
märke till några felaktiga färdigvaror. En maskin 
kan ge upphov till kvalitetsproblem. Jag vet att vi 
förväntas stoppa produktionen när det händer, men 
min arbetsledare har inte gjort något åt det. Jag vet 
att produktionsschemat är väldigt pressat. Ska jag lita 
på att hon vet vad hon gör när hon ignorerar det?

L'ORÉAL har satt in kvalitetskontroller i varje steg i 
tillverkningsprocessen för att säkerställa att våra kunder 
får produkter av högsta kvalitet. Kvaliteten är viktigast, 
oavsett produktionsscheman. Du bör göra ett uppehåll 
i produktionen utan att tveka, oförbehållsamt ta upp 
problemet med din chef och arbeta med henne och 
resten av gruppen för att åtgärda problemet innan ni 
fortsätter med produktionen.

1.2 - Vi har mottagit en rapport från en leverantör 
som hävdar att en nyligen inkommen sändning av 
råvaror har kontaminerats. Produkterna som innehåller 
dessa råvaror har redan transporterats till vår kund 
och det finns inget konkret bevis på kontamination 
av våra produkter. Är vi förpliktade att återkalla hela 
produktionssatsen?

På L'ORÉAL reagerar vi snabbt på alla eventuella 
problem som rör eventuell produktsäkerhet. Du bör 
diskutera frågan med din chef eller kvalitetskontrollchef 
omedelbart.

1.3 - Jag blev just kontaktad av en kund som hade 
fått fel telefonnummer. Han berättade att han fått 
en allergisk reaktion efter användning av en av våra 
produkter. Vad ska jag göra?

Ge den här kunden numret till lämplig 
konsumentsupport och uppmuntra honom att 
omedelbart kontakta dem. Dessutom ska du själv skicka 
den här informationen till produktkontrollavdelningen. 
På L’ORÉAL kan vi, efter en noggrann studie av 
eventuella orsaksmässiga samband med våra 
produkter, ibland besluta oss för att justera 
sammansättningen av en produkt för att korrigera 
oönskade effekter, även om de är mycket lindriga, för 
att garantera våra konsumenter att de kan använda 
våra produkter med största förtroende.

1.4 - Min familj och mina vänner frågar mig ofta om 
vår hållning till användning av försöksdjur... Jag vet 
inte vad jag ska svara. Vem ska jag vända mig till med 
detta?

L'ORÉAL testar inte längre några av sina produkter 
eller några av sina ingredienser på djur, inte någonstans 
i världen. Inte heller delegerar L'ORÉAL denna 
uppgift till andra. Ett undantag kan endast göras om 
reglerande myndigheter kräver detta av säkerhetsskäl 
eller regelskäl. Om du har några frågor kring detta 
kan du kontakta din PR-chef. Kom ihåg: du bör vara 
försiktig när du pratar om ämnen som ligger utanför 
ditt kunskapsområde (se kapitlet ”Att representera 
företaget”).

Vem ska jag kontakta: Om du upplever problem 
med något som rör produktkvalitet och/eller 
produktsäkerhet ska du inte hålla det för dig själv. 
Tala med din linjechef, din kvalitetskontrollchef, 
den ansvarige för rättsfrågor, din 
teknikkontrollchef, din personalchef eller din 
etiska representant; de kan hjälpa och stödja dig 
(se även kapitlet ”Jag har ett problem: Open Talk”).
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Våra produkters framgångar är baserade på deras väsentliga egenskaper och verkan. Denna princip är en 
grundförutsättning för att vinna och behålla kundernas förtroende. Vi vill kommunicera ansvarsfullt genom 
att respektera de mångskiftande behoven och önskemålen kring skönhetsvård i världen. Vi främjar inte en 
enstaka eller ouppnåelig förebild för skönhet.
 

Vi måste

+  Följa interna valideringsprocesser för 
marknadsföring och vad vi hävdar, även 
om det försenar en produktlansering

+  Försäkra oss om att allt marknadsförings- 
och lanseringsmaterial är baserat på visad 
verkan och relevanta vetenskapliga data som 
erhållits vid utvärderingar, konsument- eller 
laboratoriestudier som genomförts i enlighet 
med de bästa metoderna i vår bransch

+  Ge en ärlig, precis och sanningsenlig beskrivning  
av våra produkter och deras effekter

+  Tydligt uttrycka ändamålet med och den korrekta 
användningen av våra produkter och se till att denna 
information är lätt att förstå för konsumenterna

+  Se till att våra varumärken är anpassade för att 
passa alla olika skönhetsbehov som finns

 
+  Vara känsliga för den eventuella reaktionen från 

religiösa, etniska, kulturella eller sociala grupper 
med vår reklam

+  Att vara noggranna med att säkerställa att vår 
verksamhet överensstämmer med våra yrkesetiska 
regler om vi tänker oss att marknadsföra produkter 
som är riktade till barn och unga människor

+  Vara särskilt vaksamma när det gäller 
arbetsförhållandena för de barn som kan 
uppträda i vår reklam

+  Vara försiktiga när vi använder djur i vår reklam; 
särskilt inte utrotningshotade arter eller djur vars 
övningsförhållanden inte är acceptabla

+  Utforma våra försäljningskampanjer och 
direktreklamverksamhet så att konsumenterna 
lätt kan förstå villkoren för erbjudandet

+  Skydda våra konsumenters personliga data 
(se kapitlet om privatliv och datasäkerhet)

+  Avstå från nedsättande anmärkningar om 
konkurrenter (inklusive oriktigt påstående 
om deras produkter eller tjänster)

Vi får inte

-  Försöka utnyttja konsumenters godtrogenhet, brist 
på kunskap eller brist på erfarenhet

-  Hävda i vår reklam att användning av våra produkter 
skänker en avsevärd professionell eller social 
fördel eller att våra produkter är nödvändiga för 
att övervinna personliga problem eller bli socialt 
accepterad

-  Undergräva mänsklig värdighet i vår reklam eller 
presentera förnedrande stereotyper

-  Annonsera i vissa media eller runt program vars 
inriktning är baserad på våld, sex, vidskeplighet 
eller framkallar hat mot någon. Sådana strategier 
står i strid med L’ORÉALs etiska principer

-  Låta barn uppträda i reklam för en produkt som 
inte har blivit testad för användning på barn, om 
det inte är tydligt i reklamen att produkten inte 
är avsedd för barn

-  Särskilt rikta oss mot små barn i vår reklam och våra 
kampanjer, förutom när det gäller solskydds- och 
hygienprodukter

-  Medvetet överdriva påståenden i vår information, 
däribland påståenden om miljö och samhälle

-  Insamla information för beteendestyrd 
marknadsföring utan att först informera 
Internetanvändare (t.ex. användning av cookies)

REKLAM

OCH MARKNADSFÖRING
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Som affärsdrivande företag

Etiskt?
2.1 - Min kollega har visat mig ett marknadsföringsmaterial 
för en kroppslotion som använder sig av en extremt 
smal ung modell. Jag tycker i alla händelser att det är 
motbjudande och att det skulle kunna leda till att vi 
anklagas för att uppmuntra flickor till självsvält för att 
försöka uppnå en ohälsosamt smal kroppsbyggnad. Hon 
sa att jag var överkänslig och att det grafiska originalet 
redan skickats iväg för godkännande. Vad kan jag göra 
åt det?

Vår reklam och våra kampanjer är utformade för att få ett 
så stort genomslag som möjligt på vår önskade publik. 
Vi måste därför ta ansvar för alla budskap det förmedlar 
eller verkar förmedla. Det finns ett ökande problem med 
ätstörningar hos unga kvinnor och de hälsorisker som är 
förknippade med dem. Detta bör tas med i beräkningen 
när vi fastställer våra reklamkampanjer. Vi arbetar såvitt 
vi vet inte med modeller som är under 16 år utom vid 
specifik annonsering, till exempel solskyddsmedel 
för barn, eller med någon som visar tydliga tecken 
på allvarliga ätstörningar. Vi undviker också reklam 
som förespråkar droger, alkohol eller rökning. Du bör 
uppmuntra din kollega att låta ytterligare någon bedöma 
materialet. Du kan också ta upp det med din linjechef.

2.2 - I en annons för en hårstylingprodukt ska 
modellen bära en peruk av naturligt hår. Dessutom 
kommer vi att retuschera bilden eftersom hon har 
utslag på huden. Är detta acceptabelt med tanke 
på att vi ska vara ärliga?

Viss retuschering är ibland nödvändigt från teknisk 
synpunkt, men de bör inte alls vara missvisande avseende 
den annonserade produktens verkan. Att använda en 
peruk av naturligt hår är acceptabelt eftersom det är 
en annons för en stylingprodukt och inte är relaterad 
till hårvolym. Det är viktigt att den peruk som används 
är tillverkad av riktigt hår och färgad eller stylad med 
de produkter som annonseras. Men var försiktig med 
ursprunget för det naturliga hår som används för att 
tillverka peruker, det kan ibland vara kontroversiellt.

2.3 - Jag planerar just nu ett marknadsföringsprogram 
för en ny produkt. Chefen för Fo&U-avdelningen har 
sagt att den bara ”reducerar rynkor”, men min chef 
sa till mig att den ”tar bort rynkor”. Det bekymrar 
mig att detta inte är fullständigt sanningsenligt. 
Vad ska jag göra?

Vi agerar i linje med både Internationella 
handelskammarens Consolidated Code on Advertising 
and Business Communication Practices, och även 
Cosmetics Europes Charter and Guiding Principles on 
Responsible Advertising and Marketing Communication. 
Att överskatta våra produkter genom att göra 
uppblåsta eller överdrivna påståenden om produkten 
är oärligt, skapar misstroende hos våra kunder och kan 
betraktas som missvisande. Om produkten inte tar bort 
rynkor ska du inte hävda att den gör det.

2.4 - I en annons skulle jag vilja framhålla att en 
produkt inte innehåller hexaklorofen, vilket inte 
är konstigt eftersom användningen av denna 
ingrediens är förbjuden enligt lag. Men det låter bra 
för kunderna. Jag har dock kollegor som tycker att 
det är tveksamt att hävda det. Vem har rätt?

Vi kan inte låta människor tro att våra produkter har en viss 
egenskap när denna egenskap helt enkelt beror på att vi 
följer lagen. Detta skulle vara missvisande för våra kunder. 
Dina kollegor har rätt.

2.5 - Jag arbetar för närvarande med en annons som 
utspelar sig i en religiös miljö. De konsumenter som 
annonsen riktar sig till uppskattar förmodligen den 
lite provocerande stilen, och jag tror inte att den kan 
uppfattas som stötande av någon i mitt land. Men 
jag har en utländsk kollega som tycker att den är ett 
gränsfall. Vad ska jag göra?

Vi bör inte bara utvärdera våra annonser med tanke 
på våra målkonsumenter utan även med hänsyn till 
samhället i stort. Det är många fler människor som ser 
våra annonser än enbart vår målmarknad. Vi måste 
också ta hänsyn till vår internationella närvaro och inte 
arbeta med teman som visserligen kan vara acceptabla 
i ett land, men som är djupt chockerande i ett annat 
land där vi har verksamhet. Slutligen bör vi inte använda 
bilder, symboler eller teman som kan uppfattas som 
stötande, nedsättande eller respektlösa mot en religion, 
nationalitet, kultur, minoritetsgrupp eller ett handikapp. 
Det bästa är att inhämta en objektiv uppfattning, t.ex. 
från en panel, innan den här annonsen godkänns och 
vara uppmärksam på hur den ska spridas.

2.6 - Ett berömt varumärke för barnkläder lanserar 
en kollektion med klänningar för små flickor och vill 
köpa in läppglans för att erbjuda det till sina kunder 
om de gör inköp för mer än viss summa. Det här är 
väl en bra möjlighet, eller hur?

Debatten om tidig sexualisering av små barn växer 
alltmer. Även om små barn alltid har velat imitera vuxna, 
i synnerhet genom att klä ut sig och använda make-up 
och parfym, anser vi att detta måste få fortsätta att 
vara en lek. Av den anledningen bör vi inte uppmuntra 
att unga människor använder kosmetika dagligen, med 
undantag av hygien- och solskyddsprodukter. Därför 
är det bäst att undvika att våra varumärken förknippas 
med föremål, teman eller evenemang som riktar sig till 
små barn. Vi levererar till exempel inte produkter till 
skönhetstävlingar för barn.

Vem ska jag kontakta: Om du upplever problem 
med något som rör reklam och marknadsföring 
ska du inte hålla det för dig själv. Tala med 
din linjechef, den ansvarige för rättsfrågor, 
din personalchef eller din etiska representant; 
de kan hjälpa och stödja dig (se även kapitlet 
”Jag har ett problem: Open Talk”).  
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Vi måste

+  Välja leverantörer med utgångspunkt från 
anbudsgivning i fri konkurrens, säkerställa att alla 
leverantörsbud jämförs och beaktas rättvist och 
utan favorisering

+  Ha ett transparent anbudsförfarande och ge ärlig, 
lyhörd återkoppling på misslyckade bud baserade 
på objektiva kriterier

+  Försäkra oss om att våra etiska förväntningar 
uppfattas och respekteras av alla leverantörer, 
var de än har sin verksamhet

+   Hjälpa leverantörer att uppfylla L'ORÉAL’s 
förväntningar 

+   Betala leverantörer i tid och enligt de överenskomna 
villkoren, såvida det inte finns legitima skäl att 
inte göra det, t.ex. att varor som beställts inte 
har levererats

+  Se till att våra leverantörer inte är alltför ekonomiskt 
beroende av affärerna med L’ORÉAL

+  Skydda leverantörernas konfidentiella information 
som om den vore vår egen

Vi får inte

-  Påtvinga leverantörerna dåliga villkor (vad gäller 
betalningar, deadlines …)

-  Fortsätta att arbeta med en leverantör som 
upprepade gånger inte uppfyller L'ORÉALs 
förväntningar eller som inte respekterar våra etiska 
principer med avseende på mänskliga rättigheter 
och/eller kampen mot korruption

Etiskt?

3.1 - Jag försöker att få tag i en ny leverantör av 
kontorsmaterial. Den första jag fick kontakt med 
erbjuder bra service, men till ett högt pris. Den andra 
är inte lika bra, men han är billigare (huvudsakligen 
för att han ger oss en betydande rabatt i ett försök 
att få till stånd ett affärssamarbete med L'ORÉAL). 
Kan jag meddela den första leverantören vilket pris 
den andra killen uppgav för att få ner hans pris?

Du kan meddela den första leverantören i generella 
ordalag att du har fått ett bättre pris på annat håll, 
men utan att avslöja den andra leverantörens identitet 
och pris. Annars skulle du ge den första leverantören 
priskänslig information om hans konkurrent, och det 
är oetiskt, och strider mot lagen i många länder.

3.2 - Jag har hittat en mycket bra leverantör, men han 
har precis startat sin verksamhet och L'ORÉAL är för 
ögonblicket hans enda kund. Kan jag använda mig 
av honom?

Ja. Det finns ingen anledning att inte hjälpa denna 
leverantör att starta sin verksamhet. Men du bör ingå 
i ett temporärt avtal och informera leverantören om att 
han förväntas hitta andra kunder före en viss tidpunkt. 
Om han är mycket bra bör det inte vara något problem. 
Om han inte har gjort det när avtalet löper ut, bör du 
överväga att byta leverantör.

3.3 - Någon berättade för mig i förtroende att en av 
våra utländska leverantörer undersöks efter anklagelser 
om tvångsarbete. Leverantören har inte berättat något 
av det här för mig och vid tidigare besök på platsen 
har det inte funnits någon anledning till oro. Ska jag 
ignorera dessa rykten?

Nej.Du bör undersöka saken och börja med att be 
leverantören om information. Om du är osäker kan 
du överväga att ta med dem i L'ORÉALs sociala 
revisionsplan som innebär att en extern revisor sänds 
till platsen för att bekräfta omständigheterna rörande 
anställningsförhållanden, arbetsförhållanden och andra 
frågor. Om revisionen påvisar utrymme för förbättringar 
kommer vi att informera leverantören och försöka få 
honom att gå med på en plan med korrigerande åtgärder. 
Naturligtvis måste vi avsluta relationen om det rör sig 
om allvarliga problem med att uppfylla våra standarder 
som vi inte tror att vi kan lösa omedelbart, eller om 
leverantören inte bättrar sig.

 FÖR YTTERLIGARE INFORMATION: 
läs ”The Way We Buy”och ”Suppliers/Subcontractors and 
Child Labour”. 

Vem ska jag kontakta: Om du upplever problem med 
något som rör val och behandling av leverantör ska 
du inte hålla det för dig själv. Tala med din linjechef, 
din inköpschef, din personalchef eller din 
etiska representant; de kan hjälpa och stödja dig  
(se även kapitlet ”Jag har ett problem: Open Talk”).

L'ORÉALs relation till sina leverantörer sträcker sig utöver inköpet och leverans av varor och tjänster. Den ingår 
i företagets långsiktiga framgång. Vi bedöms efter kvaliteten hos de relationer vi har med våra leverantörer. 
I synnerhet görs en granskning av hur vi väljer våra leverantörer och hur de öppet visar sitt åtagande att göra 
affärer på ett ansvarsfullt sätt.
Vi är stolta över att vi är kända för att göra affärer med leverantörer på ett ömsesidigt stödjande och öppet sätt. 
Dessa relationer är baserade på principerna om opartiskhet, rättvisa och förtroende samt att vi respekterar deras 
oberoende och egenart. L'ORÉAL missbrukar inte sin marknadsposition för att bli mer förmånligt behandlat.
 

 VAL AV LEVERANTÖR

OCH RÄTTVIS BEHANDLING  
AV LEVERANTÖRER
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Vi respekterar alla aktörer inom vårt verksamhetsområde, inklusive konkurrenter. Vi behandlar dem på det sätt 
som vi skulle vilja att de behandlade oss. Vår ledande position inom kosmetikaindustrin ökar våra skyldigheter 
att föregå med gott exempel inom detta område. 
Det ligger i vårt intresse att arbeta i en industri där affärsseden är hederlig. Det gör vårt arbete lättare och 
ökar förtroendet hos våra kunder. Att fritt dela med sig av information såsom prissättning, kostnads- eller 
marknadsföringsplaner till konkurrenter kan leda till uppkomsten av priskarteller, uppdelning av territorier 
eller annan typ av manipulation eller snedvridning av den fria marknaden. I de flesta länder finns det mycket 
stränga lagar på det här området, som vi måste känna till och följa.
 

Som affärsdrivande företag

Vi måste
+  Omgående meddela vår linjechef om vi av misstag 

har mottagit eller använt oss av immateriell eller 
konfidentiell information som avser konkurrenter 
och lagligen tillhör dem eller tredje part

+  Undvika att verka för att stoppa en konkurrents 
leveransförsörjning eller kommersiella marknad

+   Aldrig låta nyanställda på L'ORÉAL dela med sig av 
konfidentiell information om konkurrenter som de 
tidigare arbetat hos

+  Avstå från nedsättande anmärkningar som rör 
konkurrenter (inklusive oriktiga påståenden om 
deras produkter eller tjänster)

Vi får inte
-  Ha kontakt med konkurrenter när konfidentiell 

information diskuteras

-  Förmå kunder eller leverantörer att bryta kontrakt 
med konkurrenter

-   Upprätta slutna avtal (dvs. kontrakt som kräver 
att ett företag endast ska köpa av eller sälja till 
L'ORÉAL) utan föregripande laglig rådfrågning 

-  Samla in information om konkurrent på olagligt 
sätt och/eller undlåta att identifiera sig tydligt 
som L'ORÉAL-anställd vid insamling av sådan 
information

-   Begagna oss av kontrakt som binder upp eller 
buntar ihop olika produkter eller tjänster (t.ex. de 
som kräver att en köpare som vill ha en produkt 
även köper en annan ”uppbunden” produkt) eller 
tillåter trohetsrabatter utan föregripande laglig 
rådfrågning 

-   Påverka våra kunders prissättning

Etiskt?
4.1 - Jag stötte nyligen på en av våra konkurrenters 
representanter på en förhandsvisning. I samband 
med en drink i baren nämnde han att hans företag 
snart skulle genomföra en prishöjning av flera 
huvudprodukter. Det här är verkligen användbara 
upplysningar! Vem ska jag berätta det för så att vi 
kan dra fördel av det här?

Vi meddelar eller utbyter inte information om 
priser eller anbud med konkurrenter. Det inbegriper 
prissättning, rabatter, lanseringar, royalties, garantier 
och försäljningsvillkor. Om en konkurrent frivilligt ger 
sådan information bör du omedelbart avsluta samtalet 
vänligt men bestämt och underrätta din linjechef 
och juridiska avdelningen. Du bör naturligtvis inte 
dela den här informationen med någon. Även om 
utbytet var oskyldigt kan det också skapa intrycket 
av prisfastställelse eller anbudsmanipulation, vilket är 
oetiskt och i de flesta länder olagligt.

4.2 - L'ORÉAL är medlem i den nationella föreningen 
för yrkeskosmetologer (the National Professional 
Cosmetics Association) och jag är L'ORÉALs 
representant i handelskommittén. Efter ett av 
kommitténs månatliga möten föreslog en av mina 
kollegor, en representant för en av våra välkända 
konkurrenter, att medlemmarna i kommittén skulle 
träffas i en restaurang för att stärka de personliga 
banden och tala ”utanför protokollet”. Vad ska 
jag göra?

Acceptera inte inbjudan och informera din juridiska 
avdelning omedelbart. Vi har skyldighet att varna 
föreningen om sådana möten ”utanför protokollet”. 
Kom ihåg att det måste höra till undantaget att ha 
kontakt med konkurrenter och vara begränsad till 
ospecifika, ej hemligstämplade, ickestrategiska ämnen. 
Undvik noga informell kontakt och till och med sociala 
tillställningar tillsammans med konkurrenter. Om du 
inser att det, under ”auktoriserad” officiell kontakt med 
konkurrenter, kommer att diskuteras hemligstämplade 
frågor ska du bara lämna mötet och få det faktum att 
du lämnade mötet registrerat i protokollet.

4.3 - Jag har fått reda på att en av våra 
huvudkonkurrenter kommer att lansera en ny produkt 
inom kort som kan ha allvarliga konsekvenser för 
våra försäljnings- och marknadsstrategier. Vi är i 
ett förtvivlat läge och behöver ta reda på mer om 
detta, vad som än krävs. Med tanke på den kritiska 
situationen undrar jag om vi kan anställa någon som 
går igenom deras skräp för att leta efter ledtrådar om 
deras lanseringsstrategi?

Nej.Det här ett fullständigt oetiskt uppträdande som 
allvarligt skulle kunna skada vårt anseende som ett företag 
med integritet. L'ORÉAL kan aldrig delta i sådan verksamhet. 
Vi kan endast samla in information om konkurrenter med 
lagliga medel. Sådana medel inbegriper undersökning av 
våra konkurrenters produkter och användning av offentligt 
tillgängliga källor, såsom reklambroschyrer, årsredovisningar, 
konkurrenters skyltning på förhandsvisningar och insamlade 
industridata som inte röjer någon företagsspecifik 
information.

FRI

KONKURRENS



Vårt arbetssätt

15

4.4 - Vid ett besök hos en kund informerade han 
mig om min konkurrents rekommenderade priser 
liksom deras lanseringsplaner. Kan jag också be 
honom om information om hur butikerna utrustas vid 
lanseringen?

Du bör inte samla in känslig, icke-offentlig information 
(priser, produktlanseringar, marknadsandelar, 
reklambudget etc.) om våra konkurrenter, vare sig 
direkt från våra konkurrenter eller indirekt, genom våra 
kunder. Att göra det utgör en risk för både L'ORÉAL 
och kunden.

4.5 - För sex månader sedan anställde jag en person 
som brukade arbeta för en konkurrent. Medan hon var 
där tillägnade hon sig värdefulla forskningskunskaper 
inom ett av våra huvudområden. I själva verket var 
den erfarenheten ett av huvudskälen till att jag 
anställde henne. Självklart har jag noga sett till så att 
hon inte för vidare konfidentiell information till oss, 
men naturligtvis finns det väl en tidsgräns varefter 
hon fritt kan dela med sig av sina kunskaper? Annars 
skulle jag väl gå till överdrift när det gäller hela den 
här konfidentialitetsgrejen eller hur?

Nej.Det finns ingen tidsgräns för att skydda 
konfidentiell information. Din nyrekrytering borde 
ha anställts på grund av sina färdigheter och inte på 
grund av tidigare arbete hos vår konkurrent. Det kan 
till och med vara lämpligt att överföra henne till en 
annan avdelning så att hon inte känner sig pressad 
eller frestad att föra vidare konfidentiell kunskap

 FÖR YTTERLIGARE INFORMATION:
läs ”The Way We Compete”.

Vem ska jag kontakta: Om du upplever problem 
med något som rör konkurrens ska du inte hålla 
det för dig själv. Tala med din chef, den ansvarige 
för rättsfrågor, din personalchef eller din 
etiska representant; de kan hjälpa och stödja dig 
(se även kapitlet ”Jag har ett problem: Open Talk”).
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Som marknadsledare på kosmetikmarknaden måste vi vara särskilt uppmärksamma på intressekonflikter. 
Vi bör alla undvika situationer där våra personliga intressen kommer i konflikt med L'ORÉALs intressen.
Blotta uppkomsten av en konflikt kan skada L'ORÉALs rykte - liksom vårt eget. 
Den gyllene regeln när man hanterar eventuella konflikter eller till och med potentiella konflikter är fullständig 
öppenhet med alla fakta. Det ger en möjlighet till grundlig undersökning.
 

Vi måste

+  Berätta för vår linjechef om det finns en potentiell 
intressekonflikt som skulle kunna påverka eller 
förefalla påverka vårt omdöme och våra handlingar 
(till exempel i det fall en familjemedlem är anställd 
hos en leverantör) eller om vi har en befattning, 
ett engagemang eller ekonomiskt intresse i en 
organisation som är konkurrent, kund, leverantör 
eller annan affärspartner till L’ORÉAL, om vår 
ställning hos L’ORÉAL gör att vi kan påverka 
affärsrelationen

Vi får inte

-  Dölja någon information eller några 
intressekonflikter

Etiskt?

5.1 - En av mina kollegor har en kusin som har börjat 
hos oss, och en av mina gamla skolkamrater har just 
börjat arbeta med mig. Jag är lite orolig för att folk 
kan tro att det finns en intressekonflikt här. Gäller 
dessa principer bara den närmaste familjen – eller 
gäller de i det här fallet också?

Svaret är enkelt: Om relationen är sådan att den skulle 
påverka din objektivitet bör du tillämpa denna princip 
och be om vägledning. Det faktum att en medlem av 
någons familj eller en vän redan arbetar på L'ORÉAL 
har ingen betydelse för deras egna meriter då de 
söker jobb inom företaget. Men alla resurser måste 
sättas in för att säkerställa att löner och värdering 
av arbetsresultat hanteras av en opartisk person 
och att dessa situationer uppföljs kontinuerligt för 
säkerställande av objektivitet och rättvisa för alla.

5.2 - Jag har verkligen blivit imponerad av en särskild 
L'ORÉAL-leverantörs arbetskvalitet och därför skulle 
jag vilja investera i företaget. Förekommer det någon 
intressekonflikt här?

Även om ditt engagemang bara skulle vara ekonomiskt 
kan det förekomma en intressekonflikt beroende 
på din ställning hos L'ORÉAL, ditt inflytande över 
inköpsbeslut, omfattningen av din investering och hur 
viktig L'ORÉAL är som kund för det aktuella företaget. 
Det enda sättet att ta reda på det är att berätta om 
saken för arbetsledningen och diskutera frågan öppet.

5.3 - Min son äger ett mycket bra lokalt hotell och 
flera företag i området använder sig av det för 
luncher och tillställningar. Det skulle vara ett självklart 
val för vår konferens. Förutsatt att det är jämförbart 
vad gäller pris och kvalitet med andra alternativ, är 
det något son hindrar att jag bokar det?

Förutsatt att priset är konkurrenskraftigt och stället 
är populärt kan det mycket väl vara godtagbart 
för företaget att arrangera tillställningar där. Du är 
emellertid inte den rätta personen att fatta beslut 
i frågan, eftersom det förekommer en uppenbar 
intressekonflikt här. Som i alla sådana fall när en nära 
familjemedlem arbetar för en nuvarande eller möjlig 
affärspartner bör du berätta om denna omständighet 
för din linjechef. Då kan han eller hon vidta nödvändiga 
åtgärder för att undvika att du försätts i en obehaglig 
situation.

5.4 - Under min fritid är jag vice ordförande i den 
nationella konsumentföreningen. Jag har innehaft 
den posten i många år. Nu har jag fått höra att 
organisationen planerar att verka för en lagändring 
som skulle kunna orsaka problem för L'ORÉAL. Vad 
ska jag göra?

L'ORÉAL respekterar de anställdas privatliv och ser 
positivt på att anställda bidrar till samhället genom 
att medverka i föreningar eller idka välgörenhet. 
Du bör emellertid berätta om ditt medlemskap eller 
engagemang i varje sådan organisation för din linjechef 
när du upplever att det finns en konflikt, eller möjlig 
konflikt, med L’ORÉALs intressen. Din chef eller din 
personalchef kommer att kunna ge dig vägledning 
i ditt handlande. I det här fallet bör du också informera 
dina kollegor i föreningen och dra dig tillbaka från alla 
engagemang i den speciella lobbykampanjen.

5.5 - Min fru arbetar för en av L'ORÉALs konkurrenter. 
Vi diskuterar aldrig arbetet hemma och jag tycker 
inte att företaget har något att göra med min frus 
yrkesutövning. Ändå har några av mina kollegor 
antytt att min situation är komprometterande. Så vad 
ska jag göra?

Detta skulle kunna leda till uppkomsten av en 
intressekonflikt. För att skydda både dig själv 
och företaget bör du beskriva situationen för 
arbetsledningen eller personalchefen. Dessutom bör 
du och din fru vidta åtgärder för att säkerställa att båda 
företagens konfidentiella eller upphovsrättsskyddade 
information skyddas.

Som affärsdrivande företag

INTRESSEKONFLIKTER
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5.6 - En medlem i min arbetsgrupp/arbetskamrat har 
haft sällskap med sin underordnade under ett par 
månader. De var ganska diskreta med detta på arbetet, 
men till slut kom folk på det. Jag förväntas inte känna 
till det officiellt. Men det har satt fart på en massa 
rykten. Naturligtvis håller jag ögonen på saken för att 
se till att det inte finns tecken på favorisering - men 
vad händer om de gör slut och det hela blir otrevligt? 
Bör jag göra något åt det hela - och i så fall vad?

Det här är en mycket känslig situation. På L'ORÉAL 
respekterar vi de anställdas privatliv och därför behöver 
vi inte eller vill inte känna till deras kärleksrelationer. 
Emellertid har vi ett legitimt intresse av deras 
professionella relation, nämligen när en rapporterar till 
den andra eller har en ställning med bestämmanderätt 
eller utövar kontroll över den andra personen. Den 
situation du beskriver är inte lämplig eftersom det 
förekommer en intressekonflikt. En chef kan inte 
förväntas bedöma sin underordnade objektivt om han/
hon har ett förhållande med denna. Du bör konsultera 
din linjechef eller din personalchef för att diskutera 
hur ni ska hantera detta. Det bästa vore om en av de 
anställda kunde byta jobb och vi skulle bemöda oss om 
att se till att detta skulle kunna uppnås på ett taktfullt 
sätt. Beroende på fakta och omständigheter skulle det 
också kunna röra sig om sexuella trakasserier.

5.7 - Kan en L'ORÉAL-anställd också ha en personlig 
skönhetsblogg?

Det ter sig svårt för en L'ORÉAL-anställd att medverka 
i den här typen av blogg, eftersom han eller hon 
varken kan kritisera våra produkter av lojalitetsskäl, 
eller kritisera våra konkurrenters produkter, eftersom 
detta inte skulle vara rättvist. Dessa bloggar är bara 
intressanta om de ger uttryck för konsumenternas 
verkliga åsikter. Vi får inte riskera att kritiseras eller bli 
anklagade för att påverka debatten eller ha bristande 
transparens.

 FÖR YTTERLIGARE INFORMATION:
läs policyn ”Employment of Family and Friends”.

Vem ska jag kontakta: Om du upplever problem 
med något som rör intressekonflikter ska du inte 
hålla det för dig själv. Tala med din linjechef, din 
personalchef eller din etiska representant; de kan 
hjälpa och stödja dig (se även kapitlet ”Jag har ett 
problem: Open Talk”).
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Utbyte av gåvor och underhållning kan öka förståelsen och förbättra arbetsrelationer, men det kan också 
orsaka en intressekonflikt mellan personliga intressen och plikter som yrkesman. Vid utbyte av gåvor eller 
underhållning är de gyllene reglerna full öppenhet mot chefer, att hålla sig inom rimliga gränser och alltid 
fråga sig hur detta skulle uppfattas av en större allmänhet.
 

Vi måste
+  Försäkra oss om att alla gåvor och all underhållning 

som erbjuds är lämplig och i linje med L'ORÉALs 
etiska principer

+  Se till att samtliga parter är medvetna redan 
från början om L'ORÉALs rekommendationer 
rörande gåvor och underhållning vid etablering 
av nya affärsrelationer. Ta i din tur reda på vad 
din affärspartner har för principer i dessa frågor. 
Man kan komma långt med det för att undvika 
missförstånd

+  Omedelbart underrätta ledningen om alla gåvor 
och inbjudningar vi har mottagit, och om det är 
nödvändigt respektera de interna rutinerna för 
utelämnade utav information.

Vi får inte
-  Ta emot gåvor eller underhållning såvida de inte har 

ett uppenbart symboliskt värde

-  Ta emot eller ge kontantgåvor

Etiskt?
6.1 - Kan jag ge en L'ORÉAL-kund biljetter till en 
konsert jag inte kan gå på?

Någon från L'ORÉAL måste vara närvarande och 
kunna göra affärer med kunden som del av en sådan 
nöjesaktivitet. Samma regel gäller när underhållning 
tas emot från en leverantör. Det är endast tillåtet om 
underhållningen är rimlig, vanlig och passande för din 
affärsrelation och att den som bjuder är närvarande.

6.2 - Vi har just slutit ett viktigt avtal med en ny kund. 
Min försäljningschef har föreslagit att vi ska gå ut med 
dem för att fira händelsen. Jag tyckte att det var en 
god ide – tills jag upptäckte att det var en strippklubb! 
Det kändes mycket obehagligt att erbjuda denna typ 
av underhållning. Är jag överkänslig?

Underhållning som erbjuds kunder bör inte bara vara 
rimlig utan även godtagbar. Den här typen av klubb 
står troligen inte bara i strid mot L'ORÉALs ANDA, 
utan skulle också kunna få kunden att känna sig 
mycket obekväm, för att inte tala om alla medlemmar 
från din försäljningsgrupp som tycker att den här 
typen av underhållning är smaklös. Du bör uppmuntra 
din försäljningschef att hitta ett mer passande 
alternativ. I det långa loppet är det mera hedrande 
för företaget.

6.3 - I syfte att sälja av äldre produkter har en 
leverantör just erbjudit mig en personlig rabatt 
på 15 %. Kan jag ta emot den?

Förutom i de exceptionella fall då L’ORÉAL kommit 
överens med leverantörer om rabatter måste du 
informera din linjechef om eventuella rabatter som 
leverantörer erbjuder.

6.4 - Som en del av mitt jobb organiserar jag 
otaliga affärsmöten, resor och konvent. Nu har ett 
hotell där jag ofta bokar rum åt L'ORÉALs anställda 
erbjudit mig en gratis helgvistelse för mina föräldrar 
i samband med deras bröllopsdag. Det är en vacker 
gest. Kan jag ta emot den?

Nej. Även om du inte kommer att få nytta av gåvan 
personligen kommer det, i det fall du tar emot gåvan, 
att vara svårt att vara opartisk nästa gång du ska 
boka hotellrum för L'ORÉALs räkning. Till och med 
uppkomsten av en sådan intressekonflikt är olämplig 
och bör undvikas genom att man tackar nej till 
erbjudandet och förklarar varför.

6.5 - En leverantör har precis erbjudit mig en stor 
korg med sina produkter. Jag vet att det inte har 
kostat honom särskilt mycket. Så kan – och bör – 
jag ta emot den?

Du bör tacka leverantören för hans generositet, men 
artigt tacka nej till gåvan. Du kan bara ta emot gåvor 
och inbjudningar som har ett symboliskt värde. 
I allmänhet är exempelvis produkter med leverantörens 
företagslogga eller en chokladask utmärkt. Om du tror 
att det skulle skada relationen om du tackar nej, be 
arbetsledningen om råd för att komma på ett lämpligt 
sätt att hantera gåvan.

6.6 - Jag förhandlar med en kund om att utöka vårt 
hyllutrymme. Min kontaktperson vägrar att ens 
titta på vårt förslag, eftersom våra konkurrenter är 
”trevligare” mot honom. Jag får ett intryck av att han 
vill att jag ska ge honom en gåva, men han har inte 
frågat efter något specifikt.

Meddela din linjechef vad du tror. Det kan bli 
nödvändigt att prata med kundens ledning eftersom 
det knappast är troligt att de uppmuntrar den här typen 
av uppträdande hos sina anställda. Du ska under inga 
omständigheter falla för frestelsen. Sunda förhandlingar 
med våra kunder grundar sig på kvaliteten hos våra 
produkter och vår prispolitik, och inte på att vi ger 
gåvor till deras anställda.

 FÖR YTTERLIGARE INFORMATION: 
läs ”The Way We Buy” och ”The Way We Prevent 
Corruption”, liksom din lokala policy om gåvor och 
underhållning.

Vem ska jag kontakta: Om du upplever problem 
med något som rör gåvor och underhållning ska du 
inte hålla det för dig själv. Tala med din linjechef, 
din personalchef eller din etiska representant; de 
kan hjälpa och stödja dig (se även kapitlet ”Jag har 
ett problem: Open Talk”).

Som affärsdrivande företag

GÅVOR

OCH UNDERHÅLLNING
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Vi anser att korruption är oacceptabelt och inte stämmer överens med L'ORÉAL-ANDAN. Det är skadligt för 
de samhällen där vi är verksamma och det är skadligt för företaget. Korruption är förbjudet i alla länder där 
vi är verksamma, särskilt när representanter för offentliga organ är involverade. Vi har en nolltoleranspolicy 
när det gäller korruption, som omfattar ”bestickning”. Dessa definieras som betalningar som används för 
säkerställande eller påskyndande av rutinmässiga, legala myndighetsutövningar, såsom att utfärda tillstånd 
eller att frisläppa varor som tagits i förvar hos tullen.
 

Vi måste
+  Säkerställa att våra affärspartners och mellanhänder 

känner till våra standarder och förbinder sig att 
respektera dem när de representerar oss i ett land 
där risken för korruption är hög

+  Genast informera vår linjechef och vår landschef 
eller, när det gäller koncern- eller zonpersonal, den 
medlem av gruppens ledning som vi rapporterar till, 
om vi blir medvetna om handlingar som kan vara i 
strid med vår policy för bekämpning av korruption.

+  Genast informera vår landschef eller, när det 
gäller koncern- eller zonpersonal, den medlem av 
gruppens ledning som vi rapporterar till, om vi 
utsätts för utpressning eller försök till utpressning, 
dvs. utbetalning av kontanter eller något av värde för 
att undvika direkt skada på en L’ORÉAL-anställd eller 
representant och noggrant dokumentera detta krav

Vi får inte
-   Erbjuda, utlova eller ge pengar, inklusive 

bestickning eller något av värde (gåvor, 
underhållning etc.) till en representant för offentliga 
organ, politiska partier eller politiker, fackföreningar 
eller någon engagerad i fackföreningar

-   Erbjuda, utlova eller ge pengar eller något 
av värde (gåvor, underhållning etc.) till en 
välgörenhetsorganisation eller liknande i syfte att 
erhålla förmåner för L’ORÉAL från en representant 
för offentliga organ eller politiskt parti eller 
fackförening

-   Erbjuda, utlova eller ge pengar eller något av värde 
(gåvor, underhållning etc.) till en anställd i eller 
representant för ett annat företag som kan leda 
till att de bryter mot lojalitetsplikten gentemot 
sitt företag

-   Ta emot eller be om pengar eller något av värde 
(gåvor, underhållning etc.) som kan leda till att 
vi bryter mot lojalitetsplikten gentemot L'ORÉAL 
eller som kan uppfattas som påverkan på en 
affärsrelation

-   Använd aldrig tredje parter för att göra något 
som vi inte får göra eller inte tillåter oss att 
göra direkt. Detta innebär att vi måste vara 
mycket försiktiga vid urval och kontroll av våra 
konsulter, underleverantörer, representanter och 
affärspartners

Etiskt?

7.1 - Jag har fått höra att jag borde anlita en lokal 
”konsult” som hjälper mig med att skaffa alla de 
nödvändiga tillstånd som vi behöver från en utländsk 
myndighet. Denna konsult krävde ett högt arvode och 
sade att han skulle använda pengarna för att ”hjälpa 
processen på traven”. Eftersom vi inte riktigt vet vart 
pengarna går är det väl ingenting att oroa sig för?

Om du misstänker att någon representant uppträder 
olämpligt ska du inte betala någon form av arvode eller 
annat belopp förrän du har fastställt att det inte har 
utförts eller utförs några olämpliga betalningar.

7.2 - Jag inrättar ett nytt kontor och de lokala 
myndigheterna bad om en liten gratifikation innan 
de skulle installera våra telefonförbindelser. Bör jag 
göra denna utbetalning?

Nej. Om betalningen inte motsvarar en berättigad 
installationsavgift ska du inte betala den.

7.3 - Jag är i färd med att leverera våra produkter 
till en ny kund. En konsult som arbetar för den här 
kunden kontaktade mig och berättade att han kunde 
hjälpa mig genom att förse mig med konfidentiell 
information om kunden.

Du måste avböja det här erbjudandet och informera 
din linjechef. Det blir förmodligen också nödvändigt 
att berätta för din kund att en tredje part försöker sälja 
konfidentiell information som tillhör dem till dig.

 FÖR YTTERLIGARE INFORMATION: 
läs ”The Way We Prevent Corruption”.

Vem ska jag kontakta: Om du upplever problem 
med något som rör mutor och bestickning ska du 
inte hålla det för dig själv. Tala med din linjechef, 
din internkontrollchef, din ekonomichef, den 
ansvarige för rättsfrågor, din inköpschef, din 
personalchef eller din etiska representant; 
de kan hjälpa och stödja dig (se också kapitlen 
”Gåvor och underhållning” och ”Jag har ett 
problem: Open Talk”).

MUTOR 

OCH BESTICKNING
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Information är värdefullt. Icke auktoriserat avslöjande av intern information kan leda till förlust av värde och 
skada L'ORÉAL. Vi måste alla säkerställa skyddet av intern information och strikt följa gruppens regler i den 
här frågan. De bland oss som har tillgång till konfidentiell information som tillhör affärspartners har samma 
skyldighet att skydda den från att avslöjas.
 

Vi måste
+  Inskränka avslöjandet av intern information till 

människor som har ett legitimt ”behov av att veta” 
som gynnar L'ORÉALS intressen

+  Hålla oss informerade om gruppens regler kring 
informationshantering

+  Skydda all konfidentiell dokumentation om 
anställda, konsumenter, kunder och leverantörer, 
både på papper och på elektroniska media

+  Innan vi delar intern information med tredje parter 
utanför L'ORÉAL (inklusive familjemedlemmar eller 
när vi använder sociala medier), ska vi kontrollera 
vad vi har rätt att informera om denna

Vi får inte

-  Diskutera eller arbeta med intern information 
på offentlig plats där samtal kan avlyssnas eller 
information kan äventyras

-  Avslöja en tidigare arbetsgivares interna information

-  Behålla intern information (inklusive alla kopior 
av originalmaterial) då vi slutar vår anställning 
på L'ORÉAL

Etiskt?

8.1 - Mina vänner ställer ofta frågor till mig om mitt 
arbete på L'ORÉAL: de vill veta vad vi egentligen 
blandar i våra produkter och vilka nya lanseringar vi 
har på gång. Självklart vet jag svaren på många av 
frågorna genom mitt arbete - så hur mycket kan jag 
berätta för dem?

All information (på papper, på elektroniska media, 
verbal eller i någon annan form) som inte är allmänt 
tillgänglig, och till vilken du har tillgång som L'ORÉAL-
anställd, bör ses som intern. Det är inte lämpligt att 
avslöja sådan information ens till vänner man litar på. 
Det kan skada L'ORÉALs intressen.

8.2 - Idag lever vi i en värld där kommunikation 
är enkel och obegränsad tack vare den 
digitala revolutionen. Detta utmanar 
konfidentialitetsprinciperna i våra yrkesetiska regler.

Det är sant att konfidentialitet blir allt svårare 
i den digitala världen, men just därför är det ännu 
viktigare. Det är upp till var och en att bekanta sig 
med gruppens regler i ämnet, nämligen om rätt 
användning av sociala medier och om informations- och 
kommunikationstekniker.

8.3 - Häromdagen hade jag ett möte med en 
eventuell kund. På vägen till konferensrummet gick 
vi förbi en kollegas kontor. Hans dörr var öppen 
och han talade med en annan kund om vår prisbild 
på sin högtalartelefon. Precis när vi passerade 
kunde jag höra honom erbjuda några speciella 
affärsuppgörelser – allt inom hörhåll för min kund! 
Borde han inte ha varit mer försiktig?

Vi måste alla vidtaga åtgärder för att skydda 
informationens konfidentialitet, till och med på 
arbetsplatsen: till exempel genom principen med 
”rent skrivbord”, inlåsning av pärmar, regelbundet 
byte av lösenord och användning av högtalartelefoner 
med försiktighet. Du kan aldrig veta vem som går 
förbi och även bland L’ORÉAL-anställda bör känslig 
affärsinformation endast meddelas med utgångspunkt 
från ”behöver veta”.

8.4 - En kollega som har lämnat L'ORÉAL berättade 
att han just insett att han fortfarande hade interna 
L'ORÉAL-dokument hemma. Vad kan jag råda 
honom till?

Om dokumenten är kopior bör du be honom att 
förstöra dem. Om de är original måste de lämnas till en 
L'ORÉAL-anställd som har befogenhet att motta sådan 
information. Prata med din linjechef för att se till att rätt 
åtgärder vidtas.

 FÖR YTTERLIGARE INFORMATION: 
läs ”The Way We Buy” om vår relation med leverantörer, 
och ”The Way We Compete” när det gäller vår relation 
med konkurrenter och kunder.

Vem ska jag kontakta: Om du upplever problem 
med något som rör konfidentialitet ska du inte 
hålla det för dig själv. Tala med din linjechef, din 
personalchef eller din etiska representant; de kan 
hjälpa och stödja dig (se även kapitlet ”Jag har ett 
problem: Open Talk”).

Som affärsdrivande företag

KONFIDENTIELL

INFORMATION
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Vi måste
+  Agera med L'ORÉALs bästa för ögonen

+  Framhäva L'ORÉALs etiska principer i vårt 
professionella uppträdande och språk

+  Säkerställa att det inte blir någon sammanblandning 
mellan våra personliga åsikter och företagets 

+  Undvika att uttrycka våra åsikter om kollegor och 
arbetsplatsen på karriärutvecklingssajter (t.ex. LinkedIn)

+  Alltid identifiera oss som L'ORÉAL-anställda när 
vi använder sociala medier som en del av vår 
professionella aktiviteter

+  Alltid tänka på att inget är ”hemligt” eller ”privat” på 
Internet

+  Alltid säkerställa att eventuell digital kommunikation 
om L'ORÉAL eller något av dess varumärken har 
förberetts på lämpligt sätt

Vi får inte
-  Tala eller skriva eller förbinda oss å L'ORÉALs vägnar 

om det inte är vederbörligen godkänt

-  Tala eller skriva om ämnen som faller utanför vårt 
personliga kunskapsområde 

-  Använda L'ORÉAL’s brevhuvud eller e-post för 
att uttrycka personliga åsikter eller för personliga 
angelägenheter

Etiskt?
9.1 - Jag besökte en kollegas blogg och såg att han 
uttryckte personliga åsikter om L'ORÉALs ledning. 
Han sa inte att han var anställd på L'ORÉAL, men det 
var ganska lätt att gissa från övrig information som 
han hade lämnat t.ex. ”Jag arbetar hos det ledande 
kosmetikföretaget”! Borde jag tala med honom om 
det här?

Bloggar har blivit ett populärt uttryckssätt. När 
anställda deltar i bloggar bör de klargöra att de 
endast uttrycker sina personliga åsikter och vidta alla 
nödvändiga försiktighetsåtgärder för att försäkra sig 
om att de inte av misstag antas tillhöra L'ORÉAL. Du 
bör först ta upp frågan med din kollega eftersom han 
kanske inte har insett hur hans agerande kan motverka 
L'ORÉALs intressen. Om det är nödvändigt kan du 
besluta dig för att tala med din chef.

9.2 - Vår arbetsgrupp deltog i en konferens som 
innebar att man stannade över natten och åt middag 
på ett konferenshotell. En av mina arbetskamrater 
drack mer än han borde under middagen och började 
uppföra sig illa, drog dumma skämt och var aggressiv 
mot hotellpersonalen. Vad ska jag säga till honom 
angående hans uppträdande?

Trots att episoden ägde rum under kvällen var din 
arbetskamrat fortfarande ute på företagets uppdrag. 
För sin omgivning representerade han L'ORÉAL.  
Det är tydligt att hans uppträdande inte var godtagbart.

9.3 - Jag deltog i en internationell konferens och vid 
välkomstdrinken talade jag med en annan deltagare 
om vad jag gör på L'ORÉAL. Senare den kvällen insåg 
jag att den unga kvinnan som stått bredvid oss var en 
journalist som rapporterade från konferensen. Även 
om jag inte avslöjade något konfidentiellt vill jag inte 
att mina uttalanden ska synas på första sidan.

När du uppträder offentligt måste du alltid tänka på att 
när du är i en professionell eller personlig situation med 
en journalist närvarande, kan det du säger komma att 
upprepas. Kontakta din kommunikationschef som kan 
ge dig råd.

9.4 - Ibland verkar Internet vara full av felaktig 
information om L'ORÉAL. Är det inte mitt ansvar att 
rätta till det?

Nej, om det cirkulerar felaktig information offentligt 
bör du låta din chef eller någon på PR-avdelningen 
få veta det så att de vid behov kan vidta åtgärder. 
Men ingen icke-auktoriserad anställd kan tillkännage 
företagsinformation eller företagets inställning på 
Internet eller någon annanstans.

9.5 - Jag ska för första gången delta i ett 
branschföreningsmöte. Vilka åtgärder bör jag 
vidta för att se till att det inte utgör någon risk 
för L'ORÉAL?

Fråga den ansvarige för rättsfrågor vilken typ av 
information som kan diskuteras fritt och utbilda dig 
online i konkurrenslagstiftningen. Du bör också läsa 
”The Way We Compete” och ”The Way We Prevent 
Corruption”.

Vem ska jag kontakta: Om du upplever problem 
med något som rör att representera företaget 
ska du inte hålla det för dig själv. Tala med din 
linjechef, PR-chef, din personalchef eller din 
etiska representant; de kan hjälpa och stödja dig 
(se även kapitlet ”Jag har ett problem: Open Talk”).

L'ORÉALs anseende är beroende av hur var och en av oss uppträder.
 

ATT REPRESENTERA

FÖRETAGET



22

Vi har alla rätt till ett privatliv.
L'ORÉAL förbinder sig att respektera konfidentiell personlig information rörande alla intressenter, inklusive 
anställda, konsumenter och affärspartners. Företaget samlar bara in och bevarar sådana data som är 
nödvändiga för att L'ORÉAL ska kunna driva sin verksamhet effektivt.
 

Vi måste

+  Se till att de personer vi samlar in personliga data 
om får veta vilken typ av information vi samlar in, 
hur vi planerar att använda den och hur de kan 
kontakta oss om de har några frågor

+  Bara samla in personliga data som är nödvändiga

+  Förstöra eller rätta alla felaktiga eller 
ofullständiga data

+  Se till att sådana data arkiveras på ett säkert sätt 

+  Inom L'ORÉAL, försäkra oss om att vi endast ger 
sådan information till auktoriserade personer som 
är relevant för tillfället.

+  Be om juridisk rådgivning innan sådana personliga 
data överförs till annat land än ursprungslandet

+  Respektera våra kollegors rätt till privatliv

+  Säkerställa att de tredje parter till vilka vi kan 
upplåta insamlingen eller användningen av 
personliga data efterlever dessa principer

Vi får inte

-  Samla in ”känslig” information (särskilt rörande 
hälsotillstånd, etniskt ursprung, sexuell orientering, 
politiska åsikter, religion) utan den berörda personens 
medgivande, annars endast om lagen så kräver

-  Tillhandahålla personliga data till någon utanför 
L’ORÉAL, såvida inte lagen kräver det eller vid 
användning av tekniktjänsteleverantörer eller med 
personens skriftliga godkännande

-  Behålla denna information längre än vad som 
är nödvändigt för att uppfylla de lagliga eller 
affärsmässiga skäl för vilket ändamål den 
införskaffades

-  Skaffa oss tillgång till och lagra personliga data, 
såvida vi inte har befogenheter till att göra detta 
och behöver denna information för affärsändamål

Etiskt?

10.1 - Varför behöver L'ORÉAL ha tillgång till 
personliga data?

L'ORÉAL behöver samla in och använda personliga 
data för att uppfylla de anställdas, konsumenternas 
och intressenternas olika behov. Vi använder 
t.ex. e-postadresser för att skicka konsumenter, 
intressenter eller arbetssökande den information 
de behöver. Vi samlar också in personliga data för 
marknadsföringssituationer, t.ex. utlottningar och till 
CRM-databaser. Vi behöver personliga data om våra 
anställda för att kunna hantera deras lön och karriär 
eller av juridiska skäl eller säkerhetsskäl. Vi måste 
samla in personliga data när vi beslutar att arbeta 
med en ny kund eller leverantör. Slutligen samlar vi 
in personliga data vid konsumentstudier eller i våra 
utvärderingscenter.

10.2 - På en affärsresa stals min resväska som innehöll 
ett USB-minne med kunders personliga data. Tyvärr 
var den inte krypterad, men jag kan inte se att 
”tjuven” kan ha någon glädje av den.

Förlust av personliga data kan leda till rättsliga 
åtgärder, kan skada L'ORÉALs anseende och kan 
negativt påverka de människor vars data gått förlorade. 
Identitetsstöld som bygger på personliga data som 
förlorats på det här sättet blir allt vanligare. Därför är 
det mycket viktigt att respektera de interna reglerna 
och rutinerna för datakryptering. Gör personliga data 
anonyma eller använd kodnamn närhelst det är möjligt.

10.3 - För våra utvärderingsstudier har vi tillgång till 
personliga data om våra frivilliga. Viss information 
kan intressera andra företag som är beredd att köpa 
den. Gör vi rätt i att sälja den?

På L'ORÉAL har vi åtagit oss att skydda den personliga 
information som vi samlar in som en del av vår 
verksamhet. Vi kan inte använda sådana personliga 
data utan att först informera berörda personer eller 
utan deras skriftliga godkännande.

10.4 - Jag måste överföra personlig information om 
konsumenter till en enhet i ett annat land. Vem ska 
jag be om råd?

Det bästa är att kontakta den ansvarige för rättsfrågor. 
Lagstiftningen skiljer sig stort mellan länder. Dessutom 
bör vi inte överföra personlig information till en tredje 
part utan att säkerställa att de har undertecknat ett 
åtagande om att respektera våra standarder för skydd 
av personliga data.

Som affärsdrivande företag

PRIVATLIV

OCH DATASÄKERHET
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10.5 - Vår konsumentavdelning fick just e-post från en 
kund som vill veta vilken personlig information vi har 
om henne och ber oss att förstöra den. Måste jag göra 
det?

Ja, vi respekterar alltid om en kund inte vill att vi ska 
använda personliga data i marknadsföringssyfte, och vi 
måste se till att listorna uppdateras regelbundet. I vissa 
länder finns det listor där konsumenter kan registrera 
sig om de inte vill att deras personliga information ska 
användas. Be den ansvarige för rättsfrågor om hjälp 
med hur du på bästa sätt ska agera på den här kundens 
begäran.

10.6 - Jag skulle vilja överraska en av mina kollegor 
genom att skicka en present hem till henne på hennes 
födelsedag. Jag bad personalavdelningen om hennes 
hemadress, men de sa att de inte kunde ge mig den 
eftersom det skulle innebära ett ”intrång i hennes 
privatliv”! Är inte det lite överdrivet?

Personalavdelningen gör alldeles rätt – alla anställdas 
personliga data måste vara strikt konfidentiell. De kan 
inte börja göra undantag.

10.7 - Jag hörde nyligen min chef tala med 
personalchefen om en av mina kollegor och det 
förhöll sig så att hon var allvarligt sjuk. Under min 
fritid arbetar jag för en välgörenhetsorganisation som 
hjälper personer som är allvarligt sjuka och jag skulle 
vilja veta om jag kan hjälpa till på något sätt. Kan jag 
ta kontakt med min kollega direkt eller tala med min 
chef först?

Nej, kontakta inte din kollega direkt, kontakta din chef 
eller personalavdelningen istället. Om de tycker de 
är lämpligt kontaktar de din kollega och berättar för 
henne. För att respektera din kollegas privatliv bör du 
naturligtvis inte föra informationen vidare till någon.

Vem ska jag kontakta: Om du upplever problem 
med något som rör privatliv och/eller personliga 
data ska du inte hålla det för dig själv. Tala med 
din chef, den ansvarige för rättsfrågor, din 
personalchef eller din etiska representant; 
de kan hjälpa och stödja dig (se även kapitlet 
”Jag har ett problem: Open Talk”).  



24

Som affärsdrivande företag

Företagets resurser är avsedda för att hjälpa L'ORÉALs anställda att uppnå affärsmålen. Felanvända eller 
bortkastade företagsresurser, inklusive de anställdas arbetstid, drabbar oss alla och inverkar negativt på 
L'ORÉALs produktionsresultat och finansresultat.
 

ANVÄNDNING AV

FÖRETAGETS RESURSER

Vi måste

+  Respektera och skydda företagets tillgångar för att 
säkerställa att de varken gått förlorade, skadats, 
felanvänts eller slösats bort eller lånats ut till andra, 
flyttats eller bortdonerats utan godkännande

+  Inse att alla företagstillgångar och dokument tillhör 
L’ORÉAL

Vi får inte
-  Använda företagets tillgångar för personliga syften. 

Begränsad användning av informationshjälpmedel 
såsom e-post, telefon och Internet kan vara 
godtagbar så länge det inte innebär några orimliga 
kostnader och inte kommer i vägen för dina 
arbetsuppgifter

-  Använda datasystem, ledningens e-postkonton och 
Internet på olämpligt sätt

-  Använda tillgångar som tillhör en tredje part (foton, 
filmer, artiklar etc.) utan att säkerställa att L’ORÉAL 
har rätt att använda dem

-  Medge tillgång till våra kontaktlistor/professionella 
elektroniska adressbok via sociala mediers 
webbplatser (Facebook, LinkedIn etc.)

Etiskt?
11.1 - Jag misstänker att en av mina arbetskamrater 
i gruppen har drivit ett konsultföretag utanför 
företaget på företagets tid och använt företagets 
bärbara dator och e-post för att göra det. Jag 
nämnde det för en vän på informationsavdelningen. 
Han har tillgång till killens e-post och har erbjudit sig 
att försöka luska ut vad som är på gång. Går det bra?

Nej, om du har sådana misstankar bör du ta upp dem 
direkt med din chef. Det finns särskilda procedurer för 
att få tillträde till de anställdas e-postkonton i samband 
med en undersökning om misskötsel. Även om din vän 
på IT-avdelningen har tillträde till dessa konton bör 
han inte använda den möjligheten för detta ändamål 
utan lämpligt godkännande genom företagets officiella 
kanaler.

11.2 - Vår skrivare hemma är trasig och min fru måste 
brådskande skicka iväg sin CV för att söka ett jobb. 
Går det bra om jag skriver in det i datorn och sedan 
skriver ut det på arbetet?

Du kan använda datorn för att skriva personliga 
dokument, så länge som detta är tillfälligt och inte 
kommer i vägen för dina arbetsuppgifter och görs 
utanför arbetstid.

11.3 - Jag får ständigt e-post med ”dagens skämt” 
från en vän på en annan avdelning, varav några är 
väldigt roliga. Jag skulle vilja skicka dem vidare till 
mina kolleger och locka fram ett leende hos dem på 
en måndagsmorgon, men jag är inte säker på att min 
chef godkänner det. Vad ska jag göra? Ta bort henne 
från listan?

Du bör inte skicka dessa ”skämt” vidare. Tänk på att inte 
alla har samma slags humor. Du bör särskilt komma ihåg 
att företagets system som ger åtkomst till e-post och 
Internet aldrig får användas för att ta fram, lagra, skicka 
eller publicera material som inte överensstämmer med 
L’ORÉAL-ANDAN – särskilt när det gäller respekten 
för individen. Det inbegriper förstås pornografiska 
eller uttryckligen sexuella bilder, politiskt eller religiöst 
innehåll, rasistiska kommentarer eller något som stödjer 
våld, hat eller intolerans.

11.4 - Kan jag sälja de produkter vi köper i vår 
företagsbutik till vänner utan påslag? Eller kan jag 
sälja dem till mina vänner till marknadspris?

De produkter som du kan köpa i företagsbutiken är helt 
och hållet reserverade för ditt och din familjs personliga 
bruk och får inte säljas vidare till något pris.

Vem ska jag kontakta: Om du upplever problem 
med något som rör användning av företagets 
resurser ska du inte hålla det för dig själv. 
Tala med din linjechef, din personalchef eller din 
etiska representant; de kan hjälpa och stödja dig 
(se även kapitlet ”Jag har ett problem: Open Talk”).
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Vi måste
+  Ta vår del i att säkerställa att riktig dokumentation 

av finanser och affärsverksamhet, inklusive 
finansiella och icke-finansiella rapporter, ständigt 
upprätthålls 

+  Förvara dokumentationen på ett säkert sätt 
och följa alla riktlinjer som rör bevarande av 
dokumentation

+  Följa interna rutiner för företagsbesiktning så att vi 
kan säkerställa att vi arbetar med kunder som driver 
legitim verksamhet och vars pengar inte kommer 
från kriminell verksamhet

+  Samarbeta med våra interna och externa revisorer

Vi får inte
-  Sälja, överföra eller göra oss av med några av 

L'ORÉALS tillgångar utan lämpligt godkännande 
och dokumentation

-  Acceptera kontanttransaktioner. Om det inte finns 
någon annan möjlighet, och då endast med godkänt 
lagligt belopp, måste kontanttransaktioner vara 
uttryckligen godkända, registrerade på rätt sätt och 
dokumenterade

- Dölja betalningar genom användning av tredje part

Etiskt?
12.1 - Jag har blivit ombedd att kontrollera 
försäljningsrapporten för årsslutet som har 
sammanställts av min chef. När jag gjorde det hittade 
jag något som jag tror är felaktigt, vilket ingen verkar 
ha lagt märke till. Jag är ganska rädd för att nämna 
det, eftersom jag inte vill riskera förhållandet till min 
chef. Vad ska jag göra?

Orsaken till att du ombads kontrollera 
försäljningsrapporten är just därför att du ska försäkra 
dig om att det inte har begåtts några misstag. Om du 
inte påvisar detta gör du inte ett bra jobb och du agerar 
inte i företagets intresse. Du bör tala om för din chef vad 
du har hittat. Han eller hon har ingen orsak att vara arg 
på dig, tvärtemot har du gjort rätt som har förhindrat 
att oriktig information förs vidare upp i företaget.

12.2 - Livet blir ganska hektiskt ibland och jag kan 
inte alltid hitta de kvitton jag behöver för att verifiera 
mina utgifter. Går det bra om jag lägger till ett par 
fiktiva utgiftsposter som är lägre än den summa som 
erfordrar ett kvitto bara för att göra en korrigering till 
rätt totalsumma? Det skulle inte vara oärligt på något 
sätt, eftersom jag inte skulle göra en vinst på det. 
Jag skulle bara se till att jag får det jag har rätt till.

Nej, det är inte tillåtet att göra så. Det betyder att 
utgiftsrapporteringen är oriktig och det ger upphov 
till felaktig bokföringsdokumentation. Du måste ta ditt 
ansvar för att hålla reda på dina kvitton, det är din enda 
garanti för att du kommer att får den ersättning du har 
rätt till.

12.3 - En av våra kunder har frågat om de kan betala 
genom att använda flera olika konton och kombinera 
kontanter och checkar. Går det bra? Vad ska jag göra?

Du bör vara särskilt försiktig med den här sortens 
transaktioner. Det kan röra sig om penningtvätt, en 
procedur i vilken kapital som erhållits illegalt (t.ex. 
genom narkotika, mutor, prostitution etc.) göms eller 
framstår som lagligt. Du måste vidta alla möjliga 
åtgärder för att säkerställa att det här är en korrekt 
transaktion. Sådana här betalningar kan endast 
accepteras under särskilda omständigheter och 
efter att din linjechef har godkänt dem. Bland de 
varningssignaler du ska se upp för finns: betalningar 
som görs med andra valutor än vad som anges i 
fakturan; försök att betala kontant; betalningen görs 
av någon som inte omfattas av överenskommelsen; 
betalningar till och från ett annat konto än det som 
används i en normal affärsrelation samt önskemål om 
att göra en för stor inbetalning. Om kontot inte står i 
det kontrakterande företagets namn måste betalningen 
avvisas.

 FÖR YTTERLIGARE INFORMATION:
om korrekt dokumentation av finanser och 
affärsverksamhet och om kampen mot korruption, 
läs ”The Way We Prevent Corruption”

Vem ska jag kontakta: Om du upplever problem 
med något som rör korrekt dokumentation 
av finanser och affärsverksamhet ska du inte 
hålla det för dig själv. Tala med din linjechef, 
din ekonomichef, din personalchef eller din 
etiska representant; de kan hjälpa och stödja dig 
(se även kapitlet ”Jag har ett problem: Open Talk”).

Det är allas vår plikt att försäkra oss om att all vår dokumentation, finansiell eller annan, är riktig. Riktighet 
är av yttersta vikt för ett framgångsrikt företag. Det är en väsentlig del av åtagandet att sköta företagets 
affärer lagligt, ärligt och effektivt. I synnerhet är det avgörande för att kunna ge transparent, korrekt och 
tillförlitlig information till våra aktieägare. Slutligen måste vi säkerställa att vår verksamhet inte används för 
penningtvätt från kriminell verksamhet.
 

DOKUMENTATION AV FINANSER  
OCH AFFÄRSVERKSAMHET

OCH KAMPEN MOT PENNINGTVÄTT
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Vi måste
+  Vara medvetna om att användning av 

insiderinformation i samband med investeringar 
omfattas av insiderlagar 

+  Upprätthålla konfidentialiteten kring all 
insiderinformation som vi kan ha tillgång till för 
att undvika eventuella oavsiktliga avslöjanden

Vi får inte
-  Köpa och sälja aktier i L'ORÉAL eller något annat 

företag som vi har insiderinformation om vid denna 
tidpunkt

-  Avslöja insiderinformation för någon utanför 
företaget

-  Avslöja insiderinformation för någon inom företaget

Etiskt?
13.1 - Jag är inte expert på lagfrågor. Vad är 
egentligen ”insiderinformation”?

”Insiderinformation” är ett begrepp som fastställs 
genom lag. Generellt sett avser den information 
som inte är tillgänglig för allmänheten och som en 
förnuftig investerare skulle kunna beakta som ett skäl 
för ett investeringsbeslut. Sådan information kan avse 
L'ORÉAL-gruppen, dess aktiviteter, dess kunder eller 
leverantörer, eller något annat företag som L'ORÉAL-
gruppen har kontakt med. Du kan hitta ytterligare 
information i L'ORÉALs dokument som behandlar 
etik på aktiemarknaden.

13.2 - Jag har just fått höra att L'ORÉAL är på gång 
att förvärva ett annat företag. Det låter som en 
utmärkt tidpunkt att köpa aktier i något av dem – 
eller båda, eftersom värdena säkert kommer att stiga 
när avtalet tillkännages. Är det tillåtet för mig att 
göra det?

Nej, det är det inte. Som L'ORÉAL-anställd är det ytterst 
troligt att du kommer att betraktas som en ”insider” och 
du kan därför inte köpa eller sälja aktier i varken L'ORÉAL 
eller det andra företaget tills avtalet har tillkännagivits 
offentligt.

13.3 - Jag förstår att jag själv inte kan köpa L'ORÉAL-
aktier baserat på insiderinformation. Men hur är det 
om jag bara ”råkade nämna” för min flickvän att det 
skulle kunna vara en lämplig tidpunkt att köpa. Skulle 
det vara tillåtet?

Nej. Det skulle vara lika oacceptabelt som om du själv 
köpte dem. Även om din flickvän inte följer ditt råd, 
är bara det faktum att man vidarebefordrar ett rykte 
dessutom ett brott mot vår etik och lagen.

Vem ska jag kontakta: Om du upplever problem 
med något som rör insideraffärer ska du inte hålla 
det för dig själv. Tala med din linjechef,ansvarige 
för rättsfrågor, den interne rådgivaren om etik på 
aktiemarknaden eller din etiska representant; de 
kan hjälpa och stödja dig  (se även kapitlet ”Jag har 
ett problem: Open Talk”). Var dock försiktig så att 
du inte avslöjar någon insiderinformation som du 
har kännedom om, om så är fallet.

Även om L’ORÉAL inte vill inskränka de anställdas frihet att göra lämpliga personliga investeringar måste var 
och en av oss tänka på reglerna för ”insideraffärer”.
 

Som affärsdrivande företag

INSIDERAFFÄRER
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Vi måste

+  Säkerställa riktig och omfattande bokföring och 
dokumentation

+ Göra våra skattedeklarationer

Vi får inte

-  Medvetet låta L'ORÉAL undgå sina skattskyldigheter

Etiskt?

14.1 - En leverantör har tagit kontakt med mig och 
han säger att han har ett stensäkert sätt att spara 
pengar åt oss. Han erbjuder sig att dirigera om 
pappersarbetet så att årets sista order på deras varor 
läggs ut via ett tredje land för att undvika att betala 
den försäljningsskatt (VAT) som de annars skulle 
debitera oss. Det låter som en smart plan – kan jag 
sätta igång med det?

Nej: Varje försök att undvika att fullgöra våra 
skattskyldigheter – vilket det här skulle vara i själva 
verket – är olagligt och oetiskt. I L'ORÉALs budget 
ingår medel för att betala samtliga lagliga skatter

14.2 - Jag tror att vi gjorde ett misstag på ett 
skatteformulär för några år sedan som minskade 
vår skatt då. Vad ska jag göra?

Som princip betalar vi skatter i enlighet med lokal lag 
och betraktas som pålitliga av skattemyndigheterna. 
Du måste prata om detta med din ekonomichef eller 
någon på gruppens skatteavdelning så att de kan 
kontrollera om det verkligen är ett fel, och, i så fall, 
hur man ska anmäla detta till skattemyndigheterna. 
Dessutom behöver de besluta om vilka åtgärder som 
ska vidtas för att säkerställa att det här felet inte 
upprepas i framtiden.

14.3 - Det finns en hel del artiklar i medierna om 
företag som försöker undvika skatter. Kan detta 
hända L'ORÉAL?

På L'ORÉAL betalar vi alla skatter som krävs i alla de 
länder där vi är verksamma. Vi ser detta som ett av 
de sätt vi kan ge ett positivt bidrag till de länder och 
samhällen där vi finns.

Vem ska jag kontakta: Om du upplever problem 
med något som rör skatter ska du inte hålla det för 
dig själv. Tala med din linjechef, din ekonomichef, 
din personalchef, din etiska representant eller 
gruppens skatteavdelning; de kan hjälpa och 
stödja dig (se även kapitlet ”Jag har ett problem: 
Open Talk”).

L'ORÉAL har som målsättning att vara en god samhällsmedborgare, varhelst det har sin verksamhet. Detta 
innebär att mycket noggrant respektera skattelagar och att fullt betala alla lokala och nationella skatter som 
krävs i dessa lagar.
 

SKATTER



28

Innehållsförteckning
S I D  2 9
Hälsa, trygghet och säkerhet

S I D  3 0
Mångfald

S I D  3 2
Trakasserier och mobbning

S I D  3 3
Sexuella trakasserier

RESPEKT FÖR VÅRT ÅTAGANDE SOM ARBETSGIVARE

”Vår målsättning är att göra L'ORÉAL till 
en fantastisk arbetsplats att arbeta på. 
Vi är medvetna om att våra anställda är 
vår största tillgång.”
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Vi måste
+  Vidta alla rimliga försiktighetsåtgärder för att 

upprätthålla en trygg och hälsosam arbetsmiljö

+  Försäkra oss om att vi inte utsätter oss själva eller 
andra för risker genom våra handlingar

+  Försäkra oss om att vi vet vad vi ska göra om ett 
nödläge uppstår på vår arbetsplats

+   Genast rapportera till säkerhetschefen eller 
ledningen alla olyckor, oavsett hur obetydliga, 
liksom allt beteende, installationer eller föremål som 
skulle kunna äventyra tryggheten i vår arbetsmiljö

Vi får inte
-  Ignorera företagets regler rörande hälsa och 

trygghet på arbetsplatsen 

Etiskt?

15.1 - Min chef säger att hon är orolig för att jag inte får 
tillräckligt med sömn och har föreslagit att jag inte ska 
gå ut så ofta efter arbetet. Hon säger att hon är orolig 
för att jag skulle dåsa till och råka ut för en olycka. Det 
stämmer visserligen att jag har varit litet sömnig en 
eller två gånger – men jag kan fortfarande utföra mitt 
arbete. Det har verkligen inte hon med att göra vad jag 
gör utanför arbetet? Har jag inte rätt till ett privatliv? 
Jag tycker hon är småsint. Vad ska jag göra?

Hur du tillbringar dina kvällar är upp till dig. Men om 
din trötthet utsätter andra för risker har din chef rätt 
att ta upp saken med dig - fastän hon bör göra det 
med lyhördhet och respekt för ditt privatliv. Även om vi 
respekterar våra anställdas privatliv kan inte beteenden 
som innebär risker för dig eller dina kollegor godtas. 
Vi kan inte äventyra säkerheten.

15.2 - Min produktionsledare har instruerat mig att 
ovanligt nog inaktivera en säkerhetsanordning som 
sätter ned farten på löpande bandet. Vad ska jag göra?

Du får aldrig kringgå, koppla ur eller inaktivera någon 
säkerhetsanordning eller kontrollutrustning utan att i 
förväg få ett lämpligt godkännande av ett skyddsombud. 
Om din produktionsledare insisterar måste du vägra och 
informera platsledningen och din personalchef. Säkerhet 
är ett absolut åtagande som inte får komprometteras av 
produktionsscheman eller några andra orsaker.

15.3 - Som försäljare kör jag ofta efter mörkrets inbrott 
med varuprover i stora städer och på landsbygden. 
Ibland känner jag mig inte säker. Jag har tagit upp 
säkerhetsfrågan med min chef, men han har inte gjort 
något åt mina problem. Ska jag ta upp detta med 
någon annan i företaget?

Ja, du bör konsultera din personalchef för att diskutera 
möjliga lösningar för att undvika en sådan här situation.

15.4 - Jag har en kollega som verkar jättestressad 
just nu. Jag har försökt prata med honom om det 
men han har vägrat. Igår svimmade han på arbetet. 
Vad ska jag göra?

Det är viktigt att personalavdelningen och din kollegas 
chef omedelbart blir informerade så att de kan agera 
snabbt. Om du inte är säker på att detta har gjorts 
ska du inte tveka att eskalera ärendet.

15.5 - Jag har just fått höra att en av våra 
underleverantörer har druckit alkohol i våra 
affärslokaler. Behöver jag bry mig om det, eftersom 
han inte är en L'ORÉAL-anställd, formellt sett?

Du bör underrätta din linjechef om alla beteenden som 
skulle kunna äventyra tryggheten i vår arbetsmiljö eller 
utsätter någon för risker.

Vem ska jag kontakta: Om upplever problem 
med något som rör hälsa, trygghet och säkerhet 
ska du inte hålla det för dig själv. Tala med din 
linjechef, din hälsovårds- och säkerhetschef, din 
personalchef eller din etiska representant; de kan 
hjälpa och stödja dig (se även kapitlet ”Jag har ett 
problem: Open Talk”).

Vi alla som arbetar med och för L'ORÉAL har rätt till en hälsosam, trygg och säker arbetsmiljö och säkerheten 
på arbetsplatsen beror på oss alla.
 

HÄLSA,

TRYGGHET OCH SÄKERHET
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Vi måste

+  Stödja och främja L'ORÉALs åtagande för 
mångfald, särskilt när det gäller personal, 
marknadsföring, inköp och bidrag till samhällen

+   Försäkra oss om att våra leverantörer, kunder 
och affärspartners är medvetna om L'ORÉALs 
mångfaldspolicy

Vi får inte

-  Diskriminera eller trakassera/mobba människor 
på grund av:  
– kön 
– handikapp 
– civilstånd eller familjesituation 
– sexuell läggning 
– ålder 
– politiska och filosofiska åsikter 
– religiösa övertygelser 
– facklig verksamhet 
– etniskt, socialt eller kulturellt ursprung 
Detta förbud mot diskriminering gäller inte bara 
personalrekrytering utan även alla beslut som 
gäller utbildning, befordran, fortsatt anställning 
och arbetsförhållanden i allmänhet, liksom våra 
relationer med leverantörer, kunder, affärspartners 
och tredje parter

Etiskt?

16.1 - Vad menar egentligen L'ORÉAL med 
”diskriminering”? Stämmer den överens med den 
definition som står i mitt lands lagar eller skiljer den sig?

Förstahandsregeln är att L'ORÉAL respekterar 
nationella lagar och därför kan alla anställda som bryter 
mot diskrimineringslagen i sitt land bli straffade. Det 
kan emellertid finnas länder där diskrimineringslagarna 
inte förbjuder vissa beteenden som företaget inte 
tycker är godtagbara. L'ORÉAL är till exempel inte 
bara emot direkt diskriminering utan även indirekt 
diskriminering. 

Direkt diskriminering omfattar varje handling som utförs 
vad gäller jobb, utbildning, befordran, fortsatt anställning 
eller varje annan aspekt i arbetslivet som betyder att 
de som drabbas inte åtnjuter lika behandling eller 
möjligheter. 

Indirekt diskriminering är varje handling som, fastän 
den skenbart är neutral, försätter vem som helst av 
särskilt kön, ålder, handikapp eller annan egenskap i ett 
ofördelaktigt läge jämfört med andra.

16.2 - Personalavdelningen föreslog att jag skulle ta in 
en handikappad person i min arbetsgrupp. Jag vet att 
mångfald är viktigt för L'ORÉAL, men jag är rädd för att 
den här personen kommer att ha hög sjukfrånvaro och 
att detta kan störa resten av arbetsgruppen. Jag skulle 
också behöva särbehandla honom, vilket kan skapa 
avundsjuka hos de andra i arbetsgruppen.

Detta är förutfattade meningar. Erfarenheten visar att 
närvaron av handikappade personer inte i någon större 
utsträckning förändrar arbetsrelationer. För handikappade 
sökanden gäller detsamma som för alla, att rekryteringen 
baseras på färdigheter. Den enda skillnaden är att vi 
systematiskt kontrollerar om arbetsplatsen är kompatibel. 
Vissa anpassningsåtgärder kan behövas men det händer 
faktiskt sällan.

16.3 - En person i min arbetsgrupp fyllde just 50. Jag 
ville ordna en liten fest, men hon ville inte det. Hon sa 
att L'ORÉAL inte erbjuder någon yrkesmässig framtid 
för äldre och att hon inte vill att hennes ålder ska 
uppmärksammas. Så vad ska jag säga till henne?

Lugna din kollega och be henne träffa personalchefen 
för att prata om hennes karriärplan. L'ORÉAL har ett 
åtagande för att erbjuda alla en dynamisk karriär, oavsett 
ålder, och låter alla bidra till utvecklingen av sin karriär.

16.4- En av mina kollegor valde inte en leverantör 
som jag tyckte uppfyllde alla våra förväntningar. 
Med tanke på de kommentarer den här kollegan har 
gjort misstänker jag att det beror på leverantörens 
nationalitet och etniska ursprung. Vad ska jag göra?

All diskriminering som baseras på hudfärg, nationalitet 
eller etniskt ursprung är oacceptabel för L’ORÉAL. Det 
förvägrar den respekt vi alla förtjänar. Försök att tala om 
det med din mångfaldskorrespondent och i andra hand 
bör du ta upp frågan med din chef eller inköpschef.

16.5 - Jag blir illa berörd när jag hör smaklösa skämt 
om några av mina kollegor som är homosexuella. 
Vad ska jag göra? Kan jag vända mig till 
personalavdelningen?

Homofobi är helt oacceptabelt. Var och en av oss har 
rätt att bli respekterade av andra. Vi vill ha en öppen och 
inbjudande arbetsmiljö. Om du stöter på den här typen 
av problem kan du försöka få dem som skämtar att förstå 
att deras beteende inte är acceptabelt. Om det inte 
fungerar kan du tala med din linjechef, din personalchef, 
din mångfaldskorrespondent eller din etiska representant.

Som arbetsgivare

Den mångfald av individuella talanger vi har i vår personal stärker vår kreativitet och gör att vi kan utveckla 
och marknadsföra relevanta produkter. L'ORÉAL värdesätter all slags skönhet.
L'ORÉAL är en arbetsgivare som arbetar för lika rättigheter. Vi underlättar en yrkesmässig integrering 
av människor som är underrepresenterade i arbetskraften, framför allt personer med handikapp och 
underrepresenterade sociala och/eller etniska grupper.
 

 MÅNGFALD
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16.6- Jag gillar att avsluta arbetsveckan med ett 
gruppmöte på fredagskvällen så att vi kan diskutera 
alla problem som har dykt upp under veckan. Jag vet 
att det ger upphov till svårigheter för de medarbetare 
i gruppen som, av religiösa skäl, helst slutar tidigt på 
fredagar. Är det indirekt diskriminering?

Det skulle kunna vara indirekt diskriminering om du inte 
har ett fullgott skäl för att hålla mötet på fredagskvällar, 
eller om det finns bättre sätt att uppfylla dina önskemål. 
Det förefaller som om du har ett fullgott skäl för mötet 
(att följa arbetsgruppens utveckling och finnas till hands 
för frågor) – men måste du verkligen hålla mötet på en 
fredagskväll? Kan du inte uppnå samma resultat genom 
att hålla mötet tidigare på dagen – eller så tidigt som 
möjligt på måndagsmorgonen?

16.7 - Jag får hela tiden höra att mångfald är viktigt för 
gruppen. Innebär det att jag endast bör anställa eller 
befordra kvinnor eller människor som har sitt ursprung 
från etniska minoriteter?

Nej, det är inte vad som förväntas av dig. På L'ORÉAL 
anställer vi folk på grund av deras meriter och därför 
ska du välja den bästa kandidaten för jobbet. Men kom 
ihåg att mångfald inte bara är begränsad till kvinnor och 
etniska minoriteter. Den inbegriper andra grupper som 
ofta diskrimineras, såsom handikappade människor, äldre 
människor och så vidare.

16.8 - Om jag delar samma religiösa övertygelse som 
några av mina kollegor, kan jag bjuda in dem till en 
bönegrupp?

Du kan bjuda in anställda som delar samma tro. 
Emellertid ber vi att alla respekterar andras tro. Detta 
betyder att man avstår från att försöka omvända andra.

16.9 - Jag ska snart ta mammaledigt och jag är orolig 
för vad som kommer att hända när jag kommer tillbaka, 
och för mina framtida karriärmöjligheter. Vem ska jag 
be om råd?

L'ORÉALs policy är att stödja anställda under deras 
mammaledighet. Förutom betald mammaledighet 
garanterar L'ORÉAL att anställda kommer tillbaka till 
sin tidigare tjänst eller en liknande tjänst med avseende 
på status och lön efter mammaledigheten. Du bör 
diskutera frågan med din personalchef innan du går 
på mammaledighet.

Vem ska jag kontakta: Om du upplever problem 
med något som rör mångfald ska du inte hålla 
det för dig själv. Tala med din linjechef, din 
personalchef, din mångfaldskorrespondent 
eller din etiska representant; de kan hjälpa och 
stödja dig (se även kapitlet ”Jag har ett problem: 
Open Talk”).
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Vi måste
+  Stödja och verka för L'ORÉALs åtagande att 

skapa en arbetsplats som är fri från mobbning och 
trakasserier

+  Vara tillmötesgående: behandla våra arbetskamrater 
och affärspartners på det sätt som du skulle vilja att 
de behandlade oss

Vi får inte
-  Medvetet såra eller trakassera eller få en person att 

göra ett misstag

Etiskt?
17.1 - Vad menar egentligen L'ORÉAL med 
”trakasserier” och ”mobbning”? Jag tror inte  
att det finns någon lag mot detta i mitt land.

Förstahandsregeln är att L'ORÉAL respekterar 
landets lagar och därför kan varje anställd som bryter 
mot lagar om trakasserier i sina länder straffas. Men 
det kan finnas länder där L'ORÉAL anser att dessa 
lagar om trakasserier inte förbjuder vissa beteenden 
som företaget anser vara oacceptabla. Beroende 
på omständigheterna kan vissa beteenden ses som 
olämpliga, såsom:
-  Handlingar som är avsedda att såra eller uppröra 

någon
- Att medvetet få en person att göra ett misstag
- Förödmjukelser eller hotelser
-  Fysisk eller social isolering (så kallad ”utfrysning”)
Trakasserier kan också förekomma mellan kollegor. 
Det kanske inte finns några lagar som rör detta 
speciella ämne i ditt land. Du kommer emellertid att 
finna att dessa typer av beteenden är förbjudna enligt 
lagen, även om de inte hänvisas till som trakasserier 
eller mobbning.

17.2 - Min chef kan vara ytterst skrämmande. Jag vet 
att hon pressar oss hårt för att leverera ett arbete med 
kvalitet, men stundtals kan hon verkligen förödmjuka 
människor och det påverkar arbetsmoralen hos hela 
gruppen. Kan jag göra något åt det?

Din chef förväntas sporra och driva sin arbetsgrupp 
till att leverera det kvalitativa arbetsresultat som 
vi förväntas oss på L'ORÉAL. Det kan innebära att 
hon kritiserar eller kommenterar gruppmedlemmars 
arbetsresultat. En chef förväntas emellertid också 
behandla gruppmedlemmarna med respekt och 
handla med tillbörlig känslighet. Om du upplever att 
du inte behandlas på ett professionellt sätt bör du 
försöka prata med din chef. Du kan också rådfråga din 
personalchef. En bra arbetsmiljö kan endast förekomma 
med stöd och engagemang från oss alla - chefer och 
personal i lika grad.

Vem ska jag kontakta: Om du upplever problem 
med något som rör trakasserier och mobbning 
ska du inte hålla det för dig själv. Tala med 
din linjechef, din personalchef eller din 
etiska representant; de kan hjälpa och stödja dig  
(se även kapitlet ”Jag har ett problem: Open Talk”).

Som arbetsgivare

Var och en av oss har rätt att bemötas med respekt och mänsklig värdighet. På L'ORÉAL är den principen 
grundläggande för vårt sätt att arbeta. Varje beteende eller handlande som kan tänkas kränka denna rättighet, 
och i synnerhet varje form av trakasserier eller mobbning, är inte godtagbar. 
 

TRAKASSERIER

OCH MOBBNING
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Vi måste
+  Stödja och verka för L'ORÉALs åtagande att skapa 

en arbetsplats som är fri från sexuella trakasserier

+  Avhålla oss från alla sexuella trakasserier, både 
internt och externt med avseende på tredje part 
som vi har professionell kontakt med

Vi får inte
-   Fortsätta med sådant beteende som vi har fått höra 

är oönskat

Etiskt?

18.1 - Vad menar egentligen L'ORÉAL med  
”sexuella trakasserier”? Stämmer den överens med 
den definition som står i mitt lands lagar eller skiljer  
den sig?

Förstahandsregeln är att L'ORÉAL respekterar landets 
lagar och därför kan varje anställd som bryter mot lagar 
om sexuella trakasserier i sina länder straffas. Men det 
kan finnas länder där L'ORÉAL anser att deras lagar 
om sexuella trakasserier inte förbjuder vissa beteenden 
som företaget inte anser vara godtagbara. Beroende 
på omständigheterna kan vissa beteenden, på grund 
av deras allvarlighet eller frekvens, ses som olämpliga, 
såsom:
-  Ovälkommen eller olämplig fysisk kontakt, e-post, 

skämt, blickar eller andra gester, kommentarer, inviter 
eller önskemål av sexuell natur

-  Distribuera eller sätta upp dokument, affischer, 
föremål etc. av sexuell natur

-  Sätta sexuell eller romantisk aktivitet som 
villkor för yrkesmässigt avancemang eller andra 
anställningsförmåner

Sexuella trakasserier kan påverka både män och 
kvinnor. Det kan inträffa på en L'ORÉAL-arbetsplats 
eller på en annan plats där vi gör affärer.

18.2 - Under en fest med arbetsgruppen tyckte en 
av mina kollegor att vår chef uppträdde olämpligt 
mot henne med avseende på kroppsspråk och 
kommentarer. Hon vågar emellertid inte säga det 
högt, eftersom hon inte vill uppfattas som pryd eller 
riskera sin professionella karriär. Vad ska jag  
göra åt det?

Du bör uppmuntra din kollega att prata med chefen 
direkt om hon tycker sig kunna det. Om inte, kan hon 
också ta upp frågan med personalchefen. Om din 
kollega inte agerar, bör du rapportera det hon har sagt 
till personalavdelningen – även om du inte har alla fakta 
eller har observerat trakasserierna själv. Det är viktigt att 
hejda ett stötande beteende innan det går över styr.

18.3 - Jag har ett möte med en kund och han rör alltid 
vid mig och gör kommentarer om min figur och om 
hur han skulle köpa mer från oss om jag gick ut och 
åt middag med honom. Det är en kund och inte en 
annan L'ORÉAL-anställd så jag vet inte om L'ORÉAL 
kommer att göra något åt det.

Du bör prata med din linjechef eller din personalchef. 
L'ORÉALs policy är att säkerställa att dess anställda 
inte utsätts för sexuella trakasserier, inklusive från 
affärspartners.

Vem ska jag kontakta: Om du upplever problem 
med något som rör sexuella trakasserier ska du inte 
hålla det för dig själv. Tala med din linjechef, din 
personalchef eller din etiska representant; de kan 
hjälpa och stödja dig (se även kapitlet ”Jag har ett 
problem: Open Talk”).

Var och en av oss har rätt att bemötas med respekt och mänsklig värdighet. På L'ORÉAL är den principen 
grundläggande för vårt sätt att arbeta. Varje beteende eller handlande som kan tänkas kränka denna rättighet, 
och i synnerhet varje form av sexuella trakasserier, är inte godtagbar.
 

SEXUELLA

TRAKASSERIER
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Innehållsförteckning
S I D  3 5
Politiska aktiviteter och 
lobbyarbete

S I D  3 6
Miljöhänsyn

S I D  3 7
Bidrag till samhället

RESPEKT FÖR VÅRT ÅTAGANDE SOM EN 
ANSVARSFULL SAMHÄLLSMEDBORGARE

”Vi utför vår del av arbetet med att 
skapa en värld av skönhet och rättvisa.”
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Vi måste

+  Tydligt uppge att vi inte representerar L'ORÉAL på 
något sätt om vi medverkar i personliga politiska 
aktiviteter

+  Informera vår linjechef om vår medverkan i politiska 
aktiviteter kan förhindra oss att uppfylla våra 
plikter vid L'ORÉAL eller skapa förvirring mellan 
våra personliga politiska åsikter och L'ORÉALs (se 
kapitlet om ”Intressekonflikter”)

+  Strikt respektera L'ORÉALs regler om gåvor och 
underhållning och bekämpning av mutor (se 
kapitlet ”Mutor och bestickning”)

Vi får inte

-  Använda företagets kapital och resurser (inklusive 
arbetstid, telefoner, papper, e-post och andra av 
företagets tillgångar) för att utföra eller understödja 
våra personliga politiska aktiviteter

- Använda arbetsplatsen som en politisk plattform

-  Låta påskina att L'ORÉAL stödjer vår personliga 
politiska aktivitet

-  Ha diskussioner med representanter för offentliga 
organ eller politiska partier när det gäller lokala eller 
internationella regler utan uttryckligt godkännande 
från vår lands-/enhetschef och utan att vara 
registrerad i lobbyistregistret om sådant finns

Etiskt?

19.1 - Jag gör en del frivilligt valarbete för en 
lokalpolitiker vars politik överensstämmer mycket 
väl med L'ORÉALs värderingar. Kan jag använda 
kopieringsapparaten för att kopiera några affischer?

Nej. Använd inte företagets tid eller resurser av något 
slag för att understödja politisk verksamhet.

19.2 - Min linjechef har frågat mig om jag skulle vilja 
donera pengar till hans dotters kampanj för att bli 
borgmästare. Är detta lämpligt?

Nej. Även om din arbetsledare inte sätter press på dig 
är ett sådant önskemål olämpligt och skulle kunna vara 
tvingande.

19.3 - Jag vill kandidera till politiska uppdrag i min 
stad. På mina affischer har jag tänkt att nämna att 
jag arbetar för L'ORÉAL.

Detta är inte lämpligt eftersom det kan uppfattas som 
om L'ORÉAL underförstått stödjer din kandidatur.

19.4 - Vad är lobbyarbete egentligen? När vi hör 
talas om det i medierna har det inte alltid ett så 
gott anseende.

Lobbyarbete är en aktivitet som går ut på att bidra 
till den offentliga beslutsfattande processen när det 
gäller regler som sannolikt påverkar vår verksamhet, 
så att den offentliga beslutsfattaren kan förstå hur 
dessa regler kan påverka oss. Om vi anser att sådana 
regler kan skada oss, berättar vi om det och försöker 
begränsa effekterna. L'ORÉAL informerar regelbundet 
om sina ståndpunkter och de offentliga organ och 
institutioner med vilka och via vilka vi deltar i den här 
debatten, med den strängaste respekt för alla relevanta 
tillämpliga lagar.

19.5 - Bör anställda uttrycka sina politiska åsikter och 
åtaganden på arbetsplatsen?

L'ORÉAL respekterar sina anställdas rätt att delta som 
individer i politiska processer, men arbetsplatsen är inte 
rätt ställe att diskutera politik.

Vem ska jag kontakta: Om du upplever problem 
med något som rör politiska aktiviteter eller 
lobbyarbete ska du inte hålla det för dig själv. 
Tala med din linjechef, din personalchef eller din 
etiska representant; de kan hjälpa och stödja dig 
(se även kapitlet ”Jag har ett problem: Open Talk”).

L'ORÉAL bidrar inte till politiska partier, politiker eller liknande institutioner. Emellertid anser L'ORÉAL, som 
en ledare i kosmetikindustrin, att vi har en plikt att vara proaktiva och delta i den offentliga beslutsfattande 
processen i de länder där vi är verksamma. 
L'ORÉAL respekterar sina anställdas rätt att delta som individer i politiska processer – så länge de ser till att 
inte representera företaget när de gör så.
 

POLITISKA AKTIVITETER

OCH LOBBYARBETE
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Som en ansvarsfull samhällsmedborgare

Vi måste
+  Förverkliga L'ORÉALs åtagande att utveckla 

miljövänliga processer

+  Gynna användningen av förnybara råmaterial och 
framtagningen av miljövänliga förpackningar

+  Tänka på hur vårt beteende ur alla aspekter av 
vårt arbete påverkar miljön så att vi kan minska 
den inverkan, närhelst det är möjligt: genom att 
exempelvis skära ned på onödiga resor, spara 
vatten och energi och undvika att generera avfall. 
När det är oundvikligt att generera avfall måste vi 
försäkra oss om material som kan återvinnas eller 
göras av med på ett ansvarsfullt sätt. Även mindre 
gester, såsom att sortera matavfallet i företagets 
lunchmatsalar kan göra skillnad

+  Vidtaga alla nödvändiga åtgärder för att förhindra 
och stoppa brott mot L'ORÉALs miljöpolitik.

+  Omedelbart rapportera om alla spill eller ovanliga 
utsläpp i luft eller vatten till chefen eller vår 
hälsovårds- och säkerhetschef

Vi får inte
-  Ignorera företagets regler om miljöhänsyn

Etiskt?

20.1 - Det är fel på föroreningskontrollenheten i den 
kritiska delen av tillverkningsutrustningen. Jag har 
just fått höra att det kommer att ta tre dagar innan 
vi får reservdelar och kan laga den. Har vi verkligen 
råd att göra ett produktionsstopp när vi har en enorm 
orderstock att ta oss igenom?

Vi har inget val. Vårt åtagande att tillämpa god 
miljösed har företräde framför kortsiktig vinst eller 
produktionsscheman. Maskinen får inte köras utan de 
erfordrade föroreningskontrollenheterna. Du måste 
underrätta din linjechef och be om hjälp med att lösa 
problemet.

20.2 - Så länge vi efterföljer landets lagar, varför måste 
vi följa L'ORÉALs miljöstandarder om det ger oss ett 
konkurrensmässigt underläge?

L'ORÉAL's miljöåtagande sträcker sig bortom enkelt 
efterlevande av lagar. Om du anser att det finns en risk 
för att förlora konkurrensfördelar bör du diskutera detta 
med din chef.

 FÖR YTTERLIGARE INFORMATION:
om L'ORÉALs policy om miljöhänsyn, läs ”Targets 2020: 
Sharing Beauty with All”

Vem ska jag kontakta: Om du upplever problem 
med något som rör miljöhänsyn ska du inte 
hålla det för dig själv. Tala med din linjechef, din 
hälsovårds- och säkerhetschef, din personalchef 
eller din etiska representant; de kan hjälpa och 
stödja dig (se även kapitlet ”Jag har ett problem: 
Open Talk”).

L'ORÉAL respekterar miljön och försöker minimera sin inverkan på miljön. Vi har som målsättning att öppet 
informera om våra insatser inom detta område, liksom våra utmaningar.
En stor del av de aktiviteter som görs för att föra ut våra produkter på marknaden har en direkt inverkan på 
miljön. Var och en har ett ansvar för att minska den inverkan närhelst det är möjligt. Varje liten åtgärd räknas.
 

MILJÖHÄNSYN
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Vi måste

+  Förstå att filantropi är ett långtidsåtagande. Alla 
åtgärder, oavsett storlek, måste genomföras med 
en tydlig plan för hur samarbetet ska utvecklas med 
tiden

Vi får inte

-  Engagera L'ORÉAL i verksamhet som inte avspeglar 
våra etiska principer och gruppens filantropiska 
strategi

-  Förplikta anställda eller affärspartners att donera 
gåvor eller kapital till filantropiska projekt som stöds 
av L'ORÉAL

Etiskt?

21.1 - Jag är engagerad i en filantropisk verksamhet 
i min kommun och de har frågat om L'ORÉAL kan 
bidra med gratisprodukter för att stödja deras sak. 
Jag vet att det finns ett stort parti schampo och 
badgel som ska förstöras eftersom det är den gamla 
förpackningen. Jag skulle ta hand om det utan att 
någon får reda på det. Kan jag ge det till dem?

L'ORÉAL vill gärna stödja dig i dina filantropiska 
ansträngningar om de överensstämmer med 
företagets strategi. Du bör underrätta din chef som 
kan ta reda på om denna speciella välgörenhetssak 
överensstämmer med L'ORÉALs strategi och föreslå 
det för den person som ansvarar för den filantropiska 
verksamheten i ditt land.

21.2 - På det sjukhus där jag gör frivilligarbete varje 
vecka ber de alla att hjälpa till med att rekrytera nya 
frivilligarbetare och skulle vilja att jag engagerade 
L'ORÉAL mer i verksamheten. Jag vet att flera av mina 
kollegor skulle vara intresserade. Kan jag vända mig till 
dem direkt?

Om det här sjukhuset innebär en möjlighet som 
överensstämmer med L'ORÉALs övergripande 
totalstrategi ska du tala med din chef för att ta reda 
på om det vore möjligt att engagera företaget i ett 
kompanjonskap med sjukhuset. L’ORÉAL strävar 
efter att gå längre än att bara donera pengar och 
utveckla kompanjonskap som kombinerar kontant och 
i natura-donationer, men också bidrag från anställda 
och i synnerhet dela med oss av det kunnande vi har 
för att hjälpa andra. Du skulle kunna vara fadder för 
projektet inom företaget och ta fram en långsiktig 
samarbetsplan.

 FÖR YTTERLIGARE INFORMATION: 
om L'ORÉALs bidrag till samhället, läs ”Targets 2020: 
Sharing Beauty with All”

Vem ska jag kontakta: Om du upplever problem 
med något som rör bidrag till samhället ska du inte 
hålla det för dig själv. Tala med din linjechef, din 
personalchef eller din etiska representant; de kan 
hjälpa och stödja dig (se även kapitlet ”Jag har ett 
problem: Open Talk”)

L'ORÉAL är en ansvarsfull samhällsaktör, en god granne och en engagerad medborgare som tar del i de 
samhällen där vi har vår verksamhet. Vi uppmuntrar de anställda att ta aktiv del i samhället.
 

BIDRAG

TILL SAMHÄLLET
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Hur du föregår med gott exempel

Utöver ditt dagliga uppträdande, som måste vara 
exemplariskt, finns det några enkla saker du kan 
göra för att visa hur viktigt du tycker att etik är 
på L’ORÉAL:
- visa upp L’ORÉAL-ANDAN på ditt kontor
- ha alltid de yrkesetiska reglerna till hands
-  be eller föreslå aldrig för din arbetsgrupp att de ska 

nonchalera de yrkesetiska reglerna
-  ta tid på dig och förklara de yrkesetiska reglerna för 

nyanställda
-  ta dig tid under året (och inte bara på Etikdagen) 

att diskutera etiska frågor
-  reflektera regelbundet över de etiska dilemman som 

kan uppstå i ditt arbete
-  Förklara i detalj våra etiska kompetenser såsom 

”Agera/leda med empati och lyhördhet” samt 
”Uppnå resultat med integritet” vid årliga 
utvecklingssamtalen.

-  Så snart du får möjlighet, ge ett erkännande till och 
uttryck uppskattning för en anställds särskilt etiska 
och modiga uppträdande 

Din personal kan också tveka att komma och prata 
med dig om sina etiska problem och frågor. Du kan 
lugna dem genom att regelbundet tala om för dem 
att du finns där för att lyssna på dem och påminna 
dem om att en anställd som i god tro berättar om 
sina problem inte blir föremål för repressalier.

Hur du införlivar etik i din 
beslutsfattande process
När du måste fatta ett beslut kan du titta på frågorna 
i avsnittet ”Hur man använder detta yrkesetiska 
regelverk”. Tänk på att bara för att du har rätt att göra 
något, innebär det inte att det stämmer överens med 
gruppens etiska principer.

Om du fattat ett beslut av etiska skäl, och om det är 
förenligt med våra konfidentialitetsregler, berätta om 
det för din arbetsgrupp så att de kan dra nytta av din 
kunskap och följa ditt exempel.

Hur du besvarar din arbetsgrupps 
frågor
Se till att du känner till gruppens olika etiska policyer. 
Det är ditt ansvar att säkerställa att din arbetsgrupp 
känner till dem. Ta också tid på dig att lyssna till dina 
anställda: det är sällan enkelt för dem att ta upp den 
här typen av frågor.

Om du inte vet hur du ska besvara deras frågor ska 
du hänvisa dem till den person som på bästa sätt kan 
ge råd.

Vad är viktigast för mig som chef: att uppfylla mina 
åtaganden avseende ekonomiska eller affärsmässiga 
mål, eller dem som tas upp i de yrkesetiska reglerna?

De två är helt kompatibla – och direkt 
sammankopplade. Det är alltid en bra affär att göra 
det rätta av de rätta orsakerna. Företagets intressen 
tillvaratas aldrig genom oetisk eller olaglig affärssed.

Gäller etiska principer för alla nivåer i ledningen, 
ända upp till toppen?

Etiska principer gäller alla. Ju större ansvar man har, 
desto mer exemplariskt bör man uppträda. Hyckleri 
är oacceptabelt och strider mot L’ORÉALs etik.

Som chef har du ett ökat ansvar eftersom:
- Du föregår med gott exempel och verkar för ett etiskt uppträdande
- Du är en beslutsfattare som ställs inför mer komplicerade och svåra frågor
- Din arbetsgrupp kommer till dig för att få råd och hjälp
 

CHEFSROLLEN
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