
• FAIR PLAY • INNOVATIO
N

AMER SPORTS 

UPPFÖRANDEKOD
D

ET
ER

M
IN

ED TO WIN • TEAM
 SPIR

IT •



Amer Sports är ett globalt företag med ledande varumärken och funktioner som finns 
representerade på alla större marknader. För att vara verksamma med integritet i 
denna komplexa miljö behöver vi gemensamma riktlinjer. Den allra viktigaste delen av 
dessa riktlinjer är vår Uppförandekod som beskriver hur vi omsätter våra värderingar 
till vårt dagliga arbete. Den styr arbetet för våra anställda och alla som arbetar för vår 
räkning. Den beskriver våra åtaganden och förväntningar gentemot våra leverantörer 
och affärspartners, och även hur vi respekterar våra egna anställda. Uppförandekoden 
förklarar för alla våra intressenter vilka principer vi arbetar efter.

Vår verksamhet är baserad på våra fyra kärnvärden: Determined to Win, Team Spirit, 
Fair Play och Innovation. I vår Uppförandekod förklarar vi hur våra kärnvärden omsätts 
i handlingar, t.ex. hur vi bedriver vår verksamhet etiskt, tar hänsyn till miljön, hur vi 
respekterar mänskliga och arbetstagares rättigheter, främjar jämlikhet och säkerhet på 
jobbet; hur vi följer lagar och regler, förhindrar bedrägerier och skyddar våra kunders 
information; hur vi hanterar immateriella rättigheter och mycket mer.

Hos alla våra varumärken och affärsenheter ansvarar ledningen för att införa och ingjuta 
dessa värden och se till att dessa principer respekteras. Vi tillhandahåller utbildning för 
anställda om innehållet i Uppförandekoden, och vi har också en anonym anmälningslinje 
som kan användas om du misstänker överträdelser relaterat till tillämpningen av 
Uppförandekoden.

Vår Executive Committee och jag är övertygade om att alla våra anställda agerar i enlighet 
med vår Uppförandekod. Endast genom att arbeta tillsammans och med integritet kan vi 
sträva efter att leva upp till de högt ställda kraven och nå våra mål för framtiden.

James Zheng 

Board Executive Director och CEO

Meddelande från vår CEO



  

Innehåll

Determined to Win 5

Våra produkter
Miljö

Team Spirit 6

Mänskliga och arbetstagares 
rättigheter 
Säkerhet på arbetet
Förebyggande av trakasserier
Jämlikhet och mångfald 
Kommunikation med utomstående 
intressenter

Fair Play 8

Överensstämmelse med lagar
Konkurrensregler
Bedrägerier, mutor och korruption
Gåvor
Bekämpa penningtvätt
Intressekonflikter
Lär känna din affärspartner
Exportkontroll
Datasäkerhet
Politiska bidrag

Innovation 10

Immateriella rättigheter
Sekretess

Tillämpning 11



Denna Uppförandekod beskriver och förtydligar 
de viktigaste etiska principerna gällande Amer 
Sports Gruppen (“Amer Sports”) för hur vi alla 
måste agera som individer och som företag, var 
vi än är verksamma. Denna Kod definierar också 
hur vi hanterar våra relationer med våra kunder, 
affärspartners, anställda och andra intressenter.

Denna Kod gäller alla styrelseledamöter, 
tjänstemän och anställda i Amer Sports över hela 
världen.

Amer Sports är förpliktigad till den högsta 
standard av personligt och professionellt 
beteende i alla aspekter av verksamheten. Våra 
kärnvärden är Determined to Win, Team Spirit, 
Fair Play och Innovation. Dessa kärnvärden är 
grunden för varje åtgärd vi vidtar. Amer Sports 
anställda ansvarar individuellt och kollektivt 
för sitt eget uppförande och för att följa de 
högsta standarderna för affärsetik, för att 
upprätthålla principerna för rättvis handel, för 
att beakta andras rättigheter, för att agera med 

Introduktion
integritet och för 
att vara en god 
företagsmedborgare.

Amer Sports har åtagit 
sig att upprätthålla 
en “speak-up” kultur 
genom att främja en öppen 
och förtroendefull diskussion med anställda 
på alla nivåer. Anställda kan ställa alla typer 
av frågor rörande Koden eller slå larm till sin 
närmaste chef, sin Human Resource Business 
Partner, till Legal eller Internal Audit funktionen 
eller genom den konfidentiella och anonyma 
anmälningslinjen.

Vi förväntar oss att våra affärspartners respekterar 
de etiska principerna i denna Uppförandekod. 
Våra externa och interna leverantörer förväntas 
följa Amer Sports Etiska Policy. 

Principerna i denna uppförandekod bygger på 
våra kärnvärden.

Amer Sports 
är förpliktigad till 

den högsta standard 
av personligt och 

professionellt beteende 
i alla aspekter av 
verksamheten.



Våra produkter

Vi främjar ett hälsosamt och aktivt liv genom 
våra produkter, som uppmuntrar och ger 
tillgång till motion och välbefinnande. Vi inbjuder 
människor i alla åldrar att upptäcka det roliga 
med motion, att hjälpa dem hålla sig friska och 
aktiva genom hela livet.

För att säkra vår långsiktiga tillväxt 
och lönsamhet måste vi lyssna på våra 
slutkonsumenter samt andra intressenter och 
uppfylla deras förväntningar på våra produkter. 
Vi behöver också bedriva vår verksamhet på 
ett hållbart och ansvarsfullt sätt och hantera 
relevanta risker och möjligheter.

Determined to Win

Miljö

Vi har åtagit oss att minska miljöpåverkan av våra 
produkter och verksamhet genom att använda 
metoder som är ansvarsfulla och ekonomiskt 
sunda. Vi strävar efter att kontinuerligt förbättra 
vår prestation och bedöma miljöeffekterna 
av våra beslut, till exempel genom effektiv 
resursanvändning och genom att ta steg mot en 
kretsloppsekonomi. För att säkerställa att vår 
anställda är medvetna om miljöfrågor i deras 
dagliga arbete, uppmuntrar vi alla anställda att 
agera ansvarsfullt och dela de bästa metoderna 
med varandra.

En av nycklarna till vår framgång 
är en stark prestation och viljan att 
vinna. Vi utvecklar kontinuerligt 
våra varumärken och produkter. 
Viljan att vinna och prestera 
uppmuntrar till en hög arbetsetik 
och prestationer i toppklass.
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Mänskliga och arbetstagares 
rättigheter 

Vi respekterar mänskliga rättigheter och är fast 
beslutna att följa principerna i FNs Allmänna 
förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Vi är fast beslutna att följa de normer som 
definieras av konventionerna från Internationella 
arbetsorganisationen (ILO). Vi respekterar 
mänskliga och arbetstagares rättigheter, 
och tolererar inte tvångs-, obligatoriskt 
eller barnarbete i någon form. Amer Sports 
har utfärdat ett Modern Slavery and Human 

Trafficking Statement. Dessa principer gäller 
hela värdekedjan, inklusive våra egna anställda 
och Amer Sports leverantörers anställda. Vi 
övervakar aktivt våra leverantörers beteende och 
tillhandahåller utbildning för att säkerställa att 
våra standarder uppfylls.

Amer Sports har en Ethical Policy som ger 
ytterligare vägledning i dessa frågor.

Säkerhet på arbetet

Vi är engagerade i välbefinnandet för våra 
egna anställda såväl som icke-anställda 

Vi tror på laganda och lagarbete. 
Vårt team består av starka 
individer som bidrar till våra 
gemensamma mål.

Team Spirit

6DETERMINED TO WIN TEAM SPIRIT FAIR PLAY INNOVATION TILLÄMPNING



som arbetar i våra lokaler och främjar en 
positiv säkerhetskultur på arbetet och under 
arbetsresor.

Amer Sports tillhandahåller sina anställda med 
arbetsplatser som är säkra och sunda och har 
ett systematisk tillvägagångssätt att hantera 
säkerhet på arbetet för att förhindra olyckor, 
arbetsskador och sjukdom.

Alla anställda är skyldiga att följa tillämpliga 
lagar, regler och instruktioner som gäller 
säkerhet på arbetsplatsen och på arbetsresor 
som gäller deras anställning.

Förebyggande av trakasserier

Amer Sports förväntar sig att alla anställda 
behandlar varandra och våra intressenter med 
respekt. Vi tolererar inte trakasserier av något 
slag och våra anställda är ansvariga för att skapa 
och bibehålla arbetsmiljöer som är fria från 
trakasserier eller annat olämpligt beteende.

Jämlikhet och mångfald 

Vi arbetar för lika möjligheter och mångfald och 
har ingen tolerans för diskriminering. Ingen skall 

behandlas annorlunda på grund av sin etnicitet, 
ras, religion, politiska åsikter, ålder, nationalitet, 
kön, funktionshinder eller sexuella läggning. 

Kommunikation med utomstående 
intressenter
Amer Sports uppmuntrar anställda att 
marknadsföra Amer Sports och våra produkter 
på ett positivt sätt och i ett positivt sammanhang. 
Anställda måste alltid agera ansvarsfullt och 
respektfullt och får aldrig avslöja konfidentiell 
eller skadlig information om vår verksamhet och 
produkter.
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Fair Play

och rättvis konkurrens och tillämpliga antitrust 
och konkurrenslagar. Konkurrensbegränsande 
metoder är strängt förbjudna.

Bedrägerier, mutor och korruption

Vi har nolltolerans vad gäller bedrägeri, mutor 
och korruption i alla former. Amer Sports och 
dess anställda deltar inte i att ge eller ta emot, 
direkt eller indirekt, några mutor, otillbörliga 
betalningar eller otillbörliga förmåner som 
är avsedda att uppnå affärsfördeler eller 
ekonomisk vinst. Vår nolltolerans gäller 
transaktioner som görs direkt eller genom 
tredje part, såsom agenter. 

Amer Sports har en Anti-bribery Policy som ger 
ytterligare vägledning om dessa frågor.

Gåvor

Våra anställda accepterar inte, ger, erbjuder 
eller kräver pengar, gåvor, förmåner, otillbörliga 
former av representation från eller till någon 
person som vi gör affärer med, eller någon 
person som vi försöker göra affärer med, 
eller någon person som försöker göra affärer 
med oss. Varje begäran och erbjudande av 
en otillbörlig betalning, förmån, gåva eller 
representation skall avvisas. 

Överensstämmelse med lagar

Amer Sports bedriver verksamhet över hela 
världen. Amer Sports ansvarar för att följa alla 
tillämpliga lagar och regler. Denna Kod är inte 
avsedd att ersätta eller åsidosätta lagar och 
förordningar. I händelse av en konflikt mellan 
Koden och tillämplig lag, gäller lagen. Ingenting 
i denna Kod skall förstås som en instruktion att 
bryta mot lagen.

Konkurrensregler

I all vår verksamhet konkurrerar vi etiskt, rättvist 
och kraftfullt i enlighet med principerna om fri 
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Vanligt förekommande företagsgåvor och 
företagsrepresentation kan erbjudas och 
accepteras som en del av att befrämja relationer 
mellan parter, förutsatt att de ges i enlighet med 
gällande lagar och att de inte bryter mot denna 
Uppförandekod.

Bekämpa penningtvätt

Vi har åtagit oss att följa lagar mot penningtvätt 
över hela världen. Penningtvätt inträffar när 
medel från olagliga källor förs in i legitima 
finansiella kanaler för att dölja dem eller få 
dem att se ut som legitima. Vi förväntar oss att 
alla våra medarbetare meddelar Internal Audit 
funktionen om de lägger märke till misstänkta 
eller ovanliga aktiviteter. 

Intressekonflikter

Alla anställda är skyldiga att agera enbart i 
Amer Sports intresse, att undvika situationer 
som innebär en intressekonflikt, eller ger sken 
av att innebära en intressekonflikt, mellan 
företagets intresse och personligt intresse. En 
intressekonflikt uppkommer när en anställd 
har konkurrerande personliga intressen och 
professionella intressen, vilket gör det svårt att 
fullgöra anställningsskyldigheterna opartiskt. 
Alla Amer Sports anställda är skyldiga att 
informera sin närmaste chef om potentiella 
intressekonflikter. Inga personliga eller nära 
relationer med affärspartners skall påverka vårt 
beslutsfattande.

Lär känna din affärspartner

Våra affärspartners inkluderar fysiska och 
juridiska personer som vi avtalar med, såsom 
distributörer, konsulter, agenter, influensers 
och leverantörer. För att säkerställa att vi enbart 
arbetar med ansedda affärspartners utför vi en 
riskbaserad granskning innan vi anlitar sådana 
affärspartners.

Exportkontroll

Lagar och regler gällande exportkontroll 
som införts av länder avser t.ex. sanktioner 
och handelsembargon för att förhindra t.ex. 
terrorism och spridning av vapen. Brott mot 
dessa lagar kan få allvarliga konsekvenser. 
Därför måste vi säkerställa att gällande lagar 
och regler för exportkontroll efterföljs innan vi 
kontrakterar en affärspartner. 

Amer Sports har en Export Control Policy som 
ger ytterligare vägledning i dessa frågor.

Datasäkerhet

Vi respekterar integriteten för våra kunder 
och konfidentialiteten gällande deras 
personuppgifter Våra kunders konfidentiella 
information skyddas ordentligt och används 
enbart för avsedda affärsendamål. I enlighet med 
gällande sekretesslagar kommer kundernas 
personuppgifter inte att användas för andra 
ändamål än för de ändamål för vilka de har 
erhållits.

Politiska bidrag

Amer Sports tillhandahåller varken direkt eller 
indirekt ekonomiskt stöd till politiska partier 
eller politiska grupper. Amer Sports anställda 
separerar tydligt sina eventuella politiska 
aktiviteter från sitt arbete. 
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Immateriella rättigheter

Vi strävar efter att utveckla och marknadsföra 
nya och innovativa idéer och koncept, och 
Amer Sports anställda förväntas lyfta fram och 
främja innovation. För att skydda innovativa 
landvinningar från intrång, skador, förlust, stöld 
eller missbruk måste alla Amer Sports anställda 
vidta lämpliga åtgärder för att skydda våra 
immateriella rättigheter från obehörig åtkomst av 
utomstående. På motsvarande sätt respekterar vi 
immateriella rättigheter som ägs av andra.

Den grundläggande förutsättningen 
för vår utveckling är innovation, 
och den främsta motivationen för 
innovation är att alltid utvärdera 
och ifrågasätta våra nuvarande 
verksamhetsmetoder.

Sekretess

Vi skyddar Amer Sports och våra varumärken 
genom att vara säkerhetsmedvetna och skydda 
vår känsliga information. Vi respekterar och 
skyddar också känslig information gällande våra 
affärspartners.

Innovation
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Tillämpning

Varje överträdelse av denna Kod 
skadar troligen Amer Sports 
varumärken och anseende, 
därför måste koden tillämpas 
mycket strikt.

Underlåtenhet att följa principerna i Koden 
kommer tas allvarligt och kan resultera i 
disciplinära åtgärder, avskedande eller till och 
med åtal.

Alla Amer Sports anställda förväntas samarbeta 
fullt ut vid utredningar av eventuella felaktigheter, 
i den utsträckning som krävs enligt lag.

Varje Amer Sports anställd som blir medveten 
om eller misstänker en möjlig överträdelse 
av denna Kod är skyldig att rapportera sådan 

överträdelse till Amer Sports Legal function eller 
Internal Audit function, utan onödigt dröjsmål, 
och presentera fakta som beskriver situationen. 
En anonym anmälningslinje, där överträdelse 
eller misstänkt överträdelse kan rapporteras, 
finns tillgänglig för hela Amer Sports. Mer 
information finns på Intranet.

Inga repressalier kommer vidtas om faktiska 
eller möjliga överträdelser av Uppförandekoden 
rapporteras i god tro. 
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www.amersports.com
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