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ANSTÄLLDA 
 
Att möjliggöra och stärka Doros anställda och konsulter att fullt ut bidra till företagets 
utveckling är alla chefers ansvar inom Dorokoncernen. Doro Business Ethics ger dig 
tydlig vägledning om vilka områden du behöver fokusera din uppmärksamhet på. 
 
 

DORO BUSINESS ETHICS 
 
Hälsa och säkerhet. Doro strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare genom att skapa en 
arbetsmiljö baserad på samarbete, ansvar och öppenhet. Anställdas välbefinnande har hög 
prioritet, och företaget har åtagit sig att tillhandahålla säker och hälsosam arbetsmiljö i 
enlighet med bästa praxis. Ansvar och processer, t.ex. hur man rapporterar arbetsrelaterade 
olyckor och incidenter finns i interna Doro-dokument på intranätet. 
 
Lika möjligheter och undvikande av diskriminering. Anställda rekryteras och befordras 
enbart på grundval av sina kvalifikationer för jobbet, oavsett ras, religion, ålder, nationellt 
ursprung, kön, sexuell läggning, politisk åsikt, fackmedlemskap, civilstatus eller 
funktionshinder som inte är relaterade till den aktuella uppgiften. Doro uppmuntrar det 
positiva bidrag som en mångfald av bakgrund och erfarenheter ger. Kontroll av efterlevnad 
görs i en utvärdering av likabehandling. Detta görs på huvudkontoret i samarbete med 
fackliga företrädare. 
 
Förbud mot trakasserier och våldsamt beteende. Doro tolererar inte någon form av 
trakasserier eller våld på arbetsplatsen, och användning av tvångsarbete och barnarbete är 
strängt förbjudet i alla företagets delar. En process och kontakter är tydligt definierade och 
kommunicerade, i händelse av att trakasserier eller våld skulle uppstå. Varje linjechef är 
ansvarig för kontroll av efterlevnad och uppföljning sker i medarbetarundersökningar två 
gånger per år. 
 
Föreningsfrihet och rätt till kollektiva förhandlingar. Anställda har rätt till 
fackmedlemskap. 
 
Balans i arbete/fritid. Där det är lämpligt stöder Doro flexibla arbetsscheman och 
deltidsarrangemang. 
 
Anställningstrygghet. Doro åtar sig att säkerställa anställningstrygghet och ansvarsfull 
omstrukturering av arbetskraften. Vi använder ansvarsfulla uppsägningsförfaranden som 
följer lagkrav och fackliga avtal i de länder där vi är verksamma. Vi strävar efter att minimera 
uppsägningar, och om de är nödvändiga, ska vi välja personer objektivt, rättvist och inte 
diskriminera. 

 
Kompensation och utveckling. Varje anställd ska belönas på ett korrekt och rättvist sätt 
utifrån sina individuella resultat och bidrag till företagets framgång. Alla anställda ska 
erbjudas möjligheter till lämplig utbildning/träning som hjälp att utveckla relevant kompetens, 
växa inom företaget och utveckla sin karriär. Årliga utvecklingssamtal genomförs med 
närmaste chef, där utbildningsplaner, mål och uppföljning diskuteras. 
 
Intressekonflikt. Ingen anställd får vara involverad i en aktivitet eller inneha en position 
utanför Doro som strider mot företagets affärsintressen. Sådana intressekonflikter kan också 
omfatta styrelseuppdrag, betydande aktieinnehav eller anställning av familjemedlemmar. 
 
Medarbetardialog. Doro strävar efter att upprätthålla god kommunikation med varje anställd 
genom företagsinformation och dialog. 
 
Anti-korruption. På Doro är alla former av korruption strängt förbjudna, inklusive men inte 
begränsat till utpressning, mutor, nepotism, bedrägeri och penningtvätt. 
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Whistle Blower (visselblåsning). Anställda (inklusive inhyrd arbetskraft) kan anmäla 
anonymt allt man misstänker kunna bryta mot lagar, andra krav eller denna kod direkt till 
chefen, till en anställd organisation eller via Doros rapporteringskanal, utan risk för 
repressalier. 
 
Whistle Blower-tjänsten hanteras av en extern part och läses av en person med lagstadgad 
sekretess. Rapportkanalen finns på www.wbdoro.se 
Full Whistle Blower-information finns på 
https://corporate.doro.com/sustainability/sustainability/whistle-blower-function/  
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KUNDER  
 
Våra kunder är det enda skälet till att vi finns som företag. Allt arbete inom Doro-
gruppen bör syfta till att uppfylla de löften vi har gjort till våra kunder. Varje gång en 
Doro-produkt eller -tjänst används, och varje gång en Doro-representant är i kontakt 
med en kund är ett ögonblick av sanning, vilket representerar ett uppfyllt eller brutet 
löfte. Det är alla Doro-anställdas ansvar, oavsett arbetsuppgift och position, att hjälpa 
till att uppfylla våra löften. 
 
 

DORO BUSINESS ETHICS 
Kundnöjdhet. Lojala, nöjda kunder är grunden för vårt rykte. Ärlighet och integritet i alla 
kontakter med kunder är förutsättningar för lönsamma, långsiktiga affärsrelationer. 
 
Marknadsföring. Doro förser kunderna med korrekt produkt- och tjänstinformation och gör 
bara uttalanden om våra produkter eller vårt företag som vi kan leva upp till. Vår 
marknadsföring ska vara sanningsenlig, korrekt och balanserad, inte vilseledande,. 
Marknadskommunikation ska vara tydligt urskiljbar som sådan. Vi ska inte göra några 
oskäliga produktanspråk, t.ex. miljö- eller hälsopåståenden. 
 
Product and services quality. Doro is committed to delivering products and services that 
answer real needs and enables users to continue doing the things they have always enjoyed 
doing. This is a work that begins with product and services development at Doro, and 
continues with the manufacturing process and the delivery of the services we offer.  
 
Gåvor och förmåner. På Doro kan gåvor, underhållning, kompensation och personliga 
fördelar erbjudas en tredje part endast om de är begränsade i värde och överensstämmer 
med sedvanlig affärspraxis. Kontanter får aldrig användas som gåva. Inga gåvor, 
underhållning eller personliga fördelar får erbjudas i strid med tillämplig lag eller praxis. 
Gåvor som inte uppfyller ovanstående kriterier ska omedelbart rapporteras till Doro-
ledningen, som ska bestämma vilka åtgärder som ska vidtas. Kunder uppmanas att använda 
Whistleblower-funktionen för att rapportera överträdelser: 
https://corporate.doro.com/sustainability/sustainability/whistle-blower-function/ 
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LEVERANTÖRER 
 
Som företag ansvarar vi för våra val av inköp. För att sprida effekterna av våra 
värderingar och övertygelser i hela leveranskedjan bör vi informera leverantörer om 
vår Doro Business Ethics och be dem att acceptera den. Förutom vår Doro Business 
Ethics måste företag i vår produktkedja underteckna Doro Corporate and Social 
Responsibility Policy. 
Doro Business Ethics och Doro Corporate and Social Responsibility Policy gäller alla 
leverantörer, underentreprenörens anställda och konsulter, oavsett om de är fast eller 
tillfälligt anställda, samt oavsett om de är direkt anställda eller på annat vis 
engagerade. 
 
 

DORO BUSINESS ETHICS 
Gåvor och förmåner. Ingen anställd ska sträva efter eller acceptera någon gåva, 
underhållning eller personlig förmån som rimligen kan tros påverka affärstransaktioner. Inga 
gåvor, underhållning eller personliga fördelar får accepteras i strid med tillämplig lag eller 
praxis. Kontanter får aldrig tas emot som gåva. Gåvor som inte uppfyller ovanstående 
kriterier ska rapporteras till ledningen som ska avgöra hur ärendet ska hanteras. 
Leverantörer uppmanas att använda Whistle blower-funktionen för att rapportera brott mot 
reglerna: https://corporate.doro.com/sustainability/sustainability/whistle-blower-function/  
 
Mänskliga rättigheter. Doro kommer att informera affärspartners om företagets värderingar 
och affärsprinciper. Vi kommer inte att göra affärer med leverantörer som inte följer tillämplig 
lokal lagstiftning, inte upprätthåller grundläggande mänskliga rättigheter, inte har en säker 
arbetsmiljö eller bortser från miljöfrågor. 
 
Doro tolererar inte någon form av trakasserier eller våld på våra leverantörers arbetsplatser. 
Användning av tvångsarbete och barnarbete är förbjudet för alla leverantörer som arbetar 
med Doro. Definitionen av tvångsarbete är ILO: s Forced Labour Convention (nr 29) och 
Abolition of Forced Labour Convention (nr 105). Definitionen avseende barnarbete är ILO: s 
Minimum Age Convention. 

 
Miljöfrågor. Oro för miljön är något vi alla ständigt påminns om, och på Doro behandlar vi 
denna oro med den vikt den förtjänar. Detta gör vi genom att följa direktiv som rör 
miljöfrågor, samt lokal lagstiftning och genom att leta efter sätt att minska miljöpåverkan från 
vår verksamhet och våra produkter. 
 
Doro kommer inte att göra affärer med leverantörer som bortser från miljöfrågor och 
tillhörande lagstiftning. 
 
Doros viktigaste produktleverantörer är ISO 14001-certifierade och vi arbetar för att alla 
produktleverantörer ska certifieras. 

 
Säker arbetsplats. Doro begär av våra leverantörer att uppfylla alla tillämpliga lagar om 
säkra arbetsvillkor oavsett om arbetet utförs i egna lokaler eller som entreprenör på en Doro-
arbetsplats. 
 
Doros viktigaste produktleverantörer är OHSAS 18001 eller ISO 45001-certifierade och vi 
arbetar för att alla produktleverantörer ska certifieras. 
 
Anti-korruption. All form av korruption, inklusive men inte begränsad till utpressning, mutor, 
nepotism, bedrägeri och penningtvätt, är strängt förbjudet. 
 
Konfliktmineraler. Doros produktleverantörer är skyldiga att ha en tydlig policy när det 
gäller konfliktmineraler och för att säkerställa spårbarhet för tenn, volfram, tantalit och guld. 
 
Control of suppliers. Doro does audits and follow up according to contracts. Non-
compliance found at audits, whistle-blower action or other input will not be publicly reported, 
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but will be reported back to the supplier and can lead to ending of the contracts. We will not 
audit indirect suppliers in the extended supply chain, but will require and control that our 
suppliers do relevant controls in the supply chain. 
 
Kontroll av leverantörer. Doro gör revisioner och följer upp enligt kontrakt. Bristande 
efterlevnad vid revisioner, whistle-blower-rapportering eller annan inkommen information 
kommer inte att rapporteras offentligt utan kommer att rapporteras tillbaka till leverantören 
och kan leda till att kontrakten upphör. Vi kommer inte att granska indirekta leverantörer i 
den utökade leveranskedjan, men kommer att kräva och kontrollera att våra leverantörer gör 
relevanta kontroller i leveranskedjan. 
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SAMHÄLLE OCH MILJÖ 
 
Under denna rubrik hittar du förklaringar till förhållandet mellan vår uppförandekod 
och lokala lagar och seder; Doros roll i samhället; och Doros miljöambitioner. 
 
 

DORO BUSINESS ETHICS 

Lag-efterlevnad och lokala seder. Doro-anställda måste följa alla tillämpliga lagar och 
regler i ett land där företaget och den anställda verkar. I fall där det finns en konflikt mellan 
mer restriktiva lagar och denna kodens principer och värderingar, ska lagen gälla. Vi 
kommer att respektera de lokala traditionerna och sedvänjorna i varje land. I de fall det finns 
en konflikt mellan lokala sedvänjor och denna kodens principer och värderingar, ska koden 
vägleda den anställdes handlingssätt. 
 
Doro respekterar andras immateriella rättigheter. Om överträdelser av immateriella 
rättigheter identifieras är Doros avsikt att söka efter acceptabelt licensavtal. 

 
Samhälls-engagemang och bidrag. Doro försöker vara ett positivt och hållbart bidrag i de 
samhällen där vi bedriver verksamhet. Anställda uppmuntras att delta i samhällsverksamhet, 
men företaget stöder inte politiska partier eller gör politiska donationer. 
 
Miljöpåverkan. Doro har åtagit sig att förebygga, alternativt minimera och mildra eventuella 
skadliga effekter som vår verksamhet eller produkter har på miljön. Vi strävar efter att 
minska produkternas miljöpåverkan under hela deras livscykel. 
 
Doros främsta miljöpåverkan härrör från produktion och transport av våra produkter. Detta 
minskar emellertid inte behovet av medvetenhet och rutiner i våra europeiska tjänster och 
verksamhet. 
 
Doro kommer alltid att uppfylla eller överträffa miljökraven som ställs av myndigheterna i 
respektive verksamhetsland. 
 
Doros Miljöpolicy och ISO 14001-certifikat finns på www.doro.se. 
 
Informationssäkerhet, dataskydd och skydd av personuppgifter. Doro åtar sig att 
proaktivt hantera och kontinuerligt förbättra sitt ledningssystem för informationssäkerhet, 
som upprätthålls med vår ISO 27001-certifiering. Vi strävar efter säker hantering av 
information och att skydda sekretess, integritet och tillgänglighet av all information som finns 
i våra system, detta inkluderar skydd av personuppgifter och följer tillämpliga lagar och 
förordningar. Vi har ett systematisk arbetssätt för att kontinuerligt minska vår exponering för 
risker och hot gällande informationssäkerhet. 
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AKTIEÄGARE OCH FINANS 

Kommunikation med aktieägare och finansvärlden regleras i lag och går alltid genom 
Doros huvudkontor. All relevant finansiell information kommer att publiceras på 
www.doro.com och anställda hittar också informationen på vårt intranät. 
 
 

DORO BUSINESS ETHICS 

 
Kommunikation med aktieägarna. Doro kommer att tillhandahålla korrekt information, vid 
rätt tid, om företagets verksamhet, resultat och ekonomiska situation till alla aktieägare i 
enlighet med aktiemarknadsreglerna. Doros redovisningsrapporter presenterar en riktig och 
korrekt bild av företagets finansiella resultat i enlighet med International Financial Reporting 
Standards (IFRS). Ekonomiska rapporter granskas av auktoriserade revisorer. 
 
Insiderhandel: Anställda och andra som har tillgång till insiderinformation måste följa Doros 
insiderpolicy och förfaranden för undertecknande för att förbjuda insiderhandel. Vi följer 
gällande lagkrav. 
 
Skatter: Doro-gruppen förbjuder undvikande av skatt genom transfer-prissättning och vi åtar 
oss att inte ägna oss åt skattejurisdiktioner som möjliggör erosion av skattebaser och 
vinstförskjutning. 
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Ansvar och användning av detta dokument 

Detta dokument är godkänt av Doros CEO. 
 
Ansvarig för uppdateringar är kvalitet. 
 
Dokumentet översätts till lokala språk vid behov. 
 
Detta dokument ska användas för: 
- Årlig utbildning av alla Doro-anställda, inklusive tillfälligt anställd personal och konsulter. 
Utbildningen inkluderar en skriftlig bekräftelse från varje utbildad person att hon/han har läst 
och förstått informationen. 
- Extra utbildning för personal som fattar beslut om upphandling och vilka leverantörer som 
ska användas. 
- Ett av underlagen vid den årliga riskbedömningen av hållbarhet, utförd av 
koncernledningen. 
- Grund för Doro Corporate Social Responsibility-policy, som är en policy som alla 
leverantörer utanför EU och Nordamerika måste underteckna innan en affärsrelation startar. 
(Doro CSR-policy är godkänd av VD och uppföljning av efterlevnad sker av Operations). 
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