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Vd har ordet

Integritet är viktigt. Det är viktigt för våra kunder, partner, kollegor och samhällen. Och det är mycket 

viktigt för mig. 

Vi är ett företag med passionerade och högpresterande medarbetare, det har vi alltid varit. Det är en av 

orsakerna till att vi har överlevt och blomstrat i en bransch i ständig förändring. 

En annan av orsakerna är att det är lika viktigt för oss hur vi jobbar. Vi agerar med integritet och enligt 

lagens föreskrifter och andemening. Vi strävar efter att göra sunda och etiska val som kommer kunderna 

till nytta, förbättrar våra samhällen och inspirerar våra medarbetare.

Vår uppförandekod är vår globala handbok för affärer i Dell Technologies, och vi ansvarar alla – på alla 

befattningar och nivåer och överallt där vi verkar – för att känna till och förverkliga dess innehåll varje 

dag. Våra ledare har ett särskilt ansvar att leda med integritet och på ett sätt som skyddar och 

förbättrar medarbetarnas och företagets anseende. 

På Dell Technologies är integritet inte ett tillval. Det är vår kärna. Tack för att du följer vår kod och våra 

värderingar samt fullföljer vårt syfte.

Michael Dell  
Styrelseordförande och VD
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Vi vinner genom att följa 
uppförandekoden

Vår uppförandekod ”Så här vinner vi” ger vägledning om hur den dagliga verksamheten i Dell Technologies 

utförs i enlighet med vår företagskultur och våra värderingar samt enligt föreskrifter och andemening i alla 

tillämpliga lagar. Vår uppförandekod gäller oss alla. Alla måste följa uppförandekoden för Dell Technologies samt 

de policydokument och standarder som bygger på den. Det omfattar befattningshavare, styrelseledamöter och 

medarbetare i Dell Technologies med dotterbolag (såvida inte dotterbolaget har en separat och uttalad 

uppförandekod). Underlåtenhet att följa uppförandekoden kan leda till disciplinära åtgärder, upp till och 

inklusive uppsägning, enligt lokala lagar. Bekanta dig med uppförandekoden samt de policydokument och 

standarder som gäller i din roll. Vår uppförandekod och våra policydokument kan förstås inte ta upp alla 

situationer som kan tänkas uppstå, så det är upp till dig att använda gott omdöme och be om hjälp när du har 

frågor eller inte är säker på vad som är rätt. Vi väntar oss också att våra tillfälliga medarbetare, agenter och alla 

andra som agerar på uppdrag av Dell Technologies följer lika höga standarder. 

Vår uppförandekod är global. Dell Technologies har sin bas i USA och måste därmed följa alla lagar som gäller 

amerikanska företag. Vi är stolta över att ha medarbetare och betjäna kunder världen över. Därmed måste vi 

följa både amerikanska lagar och lagarna i alla de andra länder där vi verkar. Kontakta juridikavdelningen eller 

vårt globala etik- och regelefterlevnadsteam för hjälp om du stöter på ett sällsynt fall där lokala lagar verkar stå 

i strid med amerikanska lagar.

Vår uppförandekod skapar en konsekvent global standard. Vi respekterar kulturella skillnader, men vi måste följa 

uppförandekoden om en lokal sedvana eller affärspraxis strider mot uppförandekoden. Om något som är tillåtet 

eller krävs enligt uppförandekoden bryter mot lokala lagar måste vi däremot följa dem. I slutänden följer vi alla 

en global standard: vi vinner med integritet! 
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Vi visar vårt 
åtagande

Vi måste alla visa vårt åtagande att följa vår företagskultur och våra värderingar genom att bekräfta att vi har läst, 

förstår och samtycker till att följa uppförandekoden. Vi måste göra det när vi blir anställda och förnya åtagandet 

varje år. Observera att uppförandekoden inte är ett anställningsavtal och att Dell Technologies när som helst kan 

omtolka, ändra eller återkalla vissa eller alla bestämmelser i uppförandekoden samt i relaterade policydokument och 

standarder.
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Vi säger till och skyddar 
dem som gör det

Säg till och rapportera misstankar.

Vi uppmuntrar dig att säga till om du har etiska funderingar eller misstänker att någons beteende är olagligt 

eller oetiskt. Tala med din chef, ring etiklinjen, lämna in en rapport via webbaserade Ethicsline, skicka ett mejl 

till ethics@dell.com eller använd någon av de andra resurser och rapporteringsvägar som beskrivs 

i uppförandekoden eller på den globala intranätsidan för etik och regelefterlevnad. Dell Technologies tolererar 

inte hämndaktioner mot personer som i god tro initierar eller deltar i etikprocessen, ställer frågor eller tar upp 

misstankar. Medarbetare och chefer måste samarbeta sanningsenligt i alla företagsutredningar och följa 

anvisningar från juridikavdelningen, personalavdelningen och det globala etik- och regelefterlevnadsteamet 

under sådana utredningar.

 

Resurser:

• Etiklinjen (webben eller telefon)

•  Global sida för etik och regelefterlevnad

mailto:ethics%40dell.com?subject=
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/43926/index.html
http://intranet.dell.com/dept/Ethics/Pages/Default.aspx
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Vi använder 
uppförandekoden

Uppförandekoden är inte något du bara läser en gång. Det är en handbok för hur vi omsätter våra värderingar 

i praktiken. Alla ansvarar för att läsa och förstå i vilken form uppförandekoden gäller dem och deras 

arbetsuppgifter hos Dell Technologies. Varje ämne innehåller ett avsnitt med viktiga slutsatser som hjälp att 

tillämpa informationen. Länkar till vanliga frågor, policydokument och verktyg finns där detta är lämpligt för 

ytterligare information.

Tala med din chef eller kontakta personalavdelningen, juridikavdelningen eller det globala etik- och 

regelefterlevnadsteamet om du har frågor om något som tas upp i uppförandekoden.

Dell Technologies har antagit mer specifika policydokument och standarder som gäller globalt, i geografiska 

regioner eller för specifika affärsenheter, funktioner eller avdelningar som kompletterar den allmänna 

vägledningen i uppförandekoden. Dessa policydokument och standarder finns på den globala intranätsidan för 

etik och regelefterlevnad.

Resurser:

•  Global sida för etik och regelefterlevnad

http://intranet.dell.com/dept/Ethics/Pages/Default.aspx
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Våra ledare är 
förebilder

Om du har personalansvar har du ett särskilt ansvar att leda med integritet. Det räcker inte att du själv beter 

dig lagligt och etiskt. Du måste dessutom påverka ditt team i rätt riktning så att de också göra det. Det kräver 

ett uttalat och synligt åtagande att agera med integritet. Du ska inte bara följa lagen, vår uppförandekod, våra 

policydokument och våra standarder, du ska även främja efterlevnad och etiskt beteende i ditt team. Det 

innebär följande:

•  Var en positiv förebild. Handling är viktigare än ord, så låt dina handlingar visa din övertygelse om att 

affärsmål är viktiga, men att de aldrig får nås på bekostnad av efterlevnad av juridiska krav och etiska 

principer. Vi kan göra båda – vi kan vinna med integriteten i behåll.

• Skapa rätt inställning. Var bekväm med att tala med medarbetarna om vikten av att agera lagligt och etiskt. 

Förklara hur vår uppförandekod bidrar till vårt syfte, våra värderingar och våra framgångar. Hitta tillfällen att 

gå igenom viktiga koncept under teammöten.

• Slutför din egen etik- och regelefterlevnadsutbildning omsorgsfullt och i tid, och se till att även 

teamet gör det.

• Bekanta dig med uppförandekoden samt de policydokument och standarder som gäller din 

organisation. Använd och följ regelefterlevnadsprocesser avsedda för att säkerställa att reglerna följs. 

• Fira framgångar. Uppmärksamma och belöna medarbetare som är bra förebilder inom integritet.

• Skapa en miljö där medarbetarna vet att de kan ställa frågor eller ta upp misstankar utan att vara 

oroliga för straff. Var tillgänglig för att besvara medarbetarnas frågor och ta upp deras misstankar. Hämnas 

aldrig mot någon som i god tro rapporterar en misstanke eller samarbetar med interna utredningar eller 

revisioner. Tolerera heller inte att andra gör det.

• Se till att det finns lämplig översyn som säkerställer att uppförandekoden följs. Rapportera beteende 

som du vet – eller borde veta – att är olagligt eller bryter mot Dell Technologies uppförandekod, 

policydokument eller standarder. 

Viktiga slutsatser: 

Ditt team kommer att följa din ledning 
i integritetsfrågor, inklusive efterlevnad 
av uppförandekoden, policydokument och 
standarder i sitt uppförande. Som ledare 
mäts du mot en högre standard.
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Vi anser att vår företagskultur och våra 
värderingar skiljer oss från mängden

Vi vet att vår företagskultur är viktig när det gäller hur vi bedriver verksamheten, hur vi lanserar produkter och 

hur vi behandlar varandra. Den beskriver vad vi bryr oss om, vad vi är villiga att investera i och de regler som 

definierar oss som team. Vår företagskultur definieras av våra värderingar och förverkligas varje dag i hur vi 

arbetar och leder. 

Vi tror att vad vi förväntar oss av våra medarbetare, hur vi hjälper dem att uppnå det och hur vi mäter och 

belönar dem är grundläggande för vår framgång och vår företagskulturs överlevnad. Våra värderingar speglar 

vad som är viktigast för oss som företag och vägleder våra beslut och handlingar. Detta är våra värderingar, 

som vi kallar vår företagskultur:

Kunder: Vi anser att våra kundrelationer är det som verkligen särskiljer oss och de utgör grunden till våra 

framgångar.

Vinna tillsammans: Vi tror på våra medarbetare och värderar dem högt. Vi presterar bättre, är smartare och 

har roligare när vi arbetar som ett team snarare än enskilda personer.

Innovation: Vi tror att vår förmåga att förnya och främja banbrytande tänkande är en motor för tillväxt, 

framgång och utveckling.

Resultat: Vi tror på att erbjuda en exceptionell standard av kompetens och prestation.

Integritet: Vi anser att vår starka önskan att vinna alltid måste styras av integritet.



Vi anser att våra kundrelationer är det som verkligen särskiljer 
oss och de utgör grunden till våra framgångar.

Våra kunder och bredare intressenter är orsaken till att vi finns och de 

litar på att vi lyssnar och erbjuder lösningar som hjälper dem att lyckas. 

De väntar sig att vi ska verka enligt högsta etiska standarder. För att vinna 

och behålla deras förtroende är vi fast beslutna att göra rättvisa, ärliga, 

lagliga och etiska affärer oavsett var i världen vi befinner oss.

Kund
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Resurser:

• Global datasekretesspolicy 

• Dell EMC:s uppförandekod för partner

Vi skyddar kundernas 
personuppgifter

Praktiskt taget alla länder reglerar hur man får samla in, använda, lagra, lämna ut och radera personuppgifter 

och överföra dem internationellt. När vi har tillgång till eller hanterar personuppgifter måste vi följa gällande 

lagar, regelverk och avtalsförpliktelser samt Dell Technologies uppförandekod, policydokument och frivilligt 

antagna standarder för att skydda individers personuppgifter. 

Definition av personuppgifter: Personuppgifter innefattar allmän information om en individ, till exempel 

namn, hemadress, mejladress, IP-adress och andra kontaktuppgifter. Det finns även känsligare personuppgifter 

som kan vara föremål för ytterligare specialiserade juridiska eller avtalsmässiga förpliktelser, till exempel 

finansiella uppgifter, statliga id-nummer, kreditupplysning, kreditkort, medicinska journaler, utbildnings- eller 

anställningsuppgifter, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, familjestatus och politisk eller religiös tillhörighet.

Hantera personuppgifter försiktigt och avsiktligt: Vi använder endast ansvarsfulla och lagliga sätt att få 

åtkomst till, samla in, använda, dela, överföra eller lagra andras personuppgifter och vi använder 

personuppgifterna endast för legitima företagsbehov.

Se till att du vidtar åtgärder för att skydda personuppgifter om du har tillgång till sådana i din roll och se till att 

din tillgång och användning är godkänd av Dell Technologies. 

Vi berättar tydligt för individer hur vi kommer att använda deras personuppgifter och vi respekterar kunders 

och potentiella kunders kommunikationsinställningar. Vi skyddar personuppgifter i enlighet med 

Dell Technologies säkerhetskrav. Ytterligare specifika skyddsåtgärder gäller kundernas betalkort och annan 

finansiell information. 

Insamling, användning och delning av personuppgifter: Du får inte samla in, använda, skapa åtkomst till 

eller dela personuppgifter utöver vad som är absolut nödvändigt för att utföra de arbetsuppgifter du och de 

personer med vilka du delar informationen tilldelats. Om du eller ditt team inleder en aktivitet där 

personuppgifter kommer att samlas in bör du rådfråga integritetsansvarig för ditt verksamhetsområde eller 

privacy@dell.com för att kontrollera om en integritetskonsekvens- eller säkerhetsbedömning krävs. Om du 

överför personuppgifter från ett land till ett annat, även om det bara handlar om att dela dem med en kollega 

eller tredje part i ett annat land, ska du se till att överföringen är en godkänd del av arbetsuppgiften.

(Fortsättning)

Viktiga slutsatser: 

Vi måste skydda samt agera avsiktligt och 
omsorgsfullt när vi samlar in, har tillgång 
till och lämnar ut kunders personuppgifter.

Kund

http://intranet.dell.com/dept/ethics/Documents/Global%20Data%20Privacy%20Policy.pdf
https://inside.dell.com/docs/DOC-242361
mailto:privacy%40dell.com?subject=
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(Fortsättning)

Vi måste respektera individers rätt till sina egna personuppgifter. Om du får en förfrågan från en individ som 

avser informationen vi har samlat in om honom eller henne ska den hanteras i enlighet med Dell Technologies 

policydokument. Skicka eventuella frågor om dessa policydokument till integritetsteamet på privacy@dell.com.

När du har auktoriserats att radera någons personuppgifter bör du se till att göra det på ett ansvarsfullt sätt 

och i enlighet med Dell Technologies policydokument och standarder.

Tredjepart: Våra affärspartner måste dela vårt åtagande att skydda personuppgifter och använda dem på 

lämpligt sätt. Kontrollera att en partner har ingått nödvändiga avtal som visar deras åtagande att följa  

lagen och Dell Technologies policydokument och standarder innan du delar personuppgifter med 

affärspartner. Mer information om att jobba med våra kanalpartner finns i bestämmelserna om skydd av 

kunders och medarbetares personuppgifter i Dell EMC:s uppförandekod för partner.

Vanliga frågor: 

Fråga:  Vi har en fantastisk ny produkt som vi vet kommer att bli en succé och vi vill berätta om den. Vi har anlitat 

en marknadsföringsleverantör som har en lista över mejladresser till potentiella kunder. Kan vi använda listan 

för att sprida ordet om vår marknadsföringskampanj?

Svar:  Kanske. Det beror på vilka juridiska krav som gäller. De flesta länder har föreskrifter som reglerar om och hur 

mejladresser kan samlas in, om och vilken typ av samtycke som krävs från de kunder som får mejl och när 

och hur man får använda mejl för marknadsföringsändamål. Kontakta juridikavdelningen eller 

integritetsteamet för vägledning på privacy@dell.com.

Kund

Vi skyddar kundernas 
personuppgifter

mailto:privacy%40dell.com?subject=
mailto:privacy%40dell.com?subject=
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Vi satsar på kvalitet och säkerhet 
i våra lösningar

Dell Technologies har en kvalitetspolicy med fokus på att vinna kundernas förtroende och lojalitet på följande 

sätt:

• Lyssna på, lära oss av och svara till våra kunder

• Leverera produkter, tjänster och lösningar som konsekvent uppfyller förväntningar på kvalitet, värde och 

kundupplevelse

• Ständigt förbättra processer, produkter och tjänster

• Mäta kundernas nöjdhet, förtroende och lojalitet med Net Promoter Score®

Vi är fast beslutna att följa lagar och regelverk i alla länder dit våra produkter levereras. Våra produkter är 

utformade och testade för att uppfylla eller överträffa lämpliga standarder världen över. Dell Technologies följer 

miljöregelverk och lagar samt tar varje tillfälle i akt att minimera skadliga konsekvenser för vår planet. Vi utför 

regelbundna internrevisioner och anlitar tredjeparter för revision för att säkerställa att åtagandet uppfylls och 

hjälper oss att ständigt bli bättre. Vi har även systemprocesser för att utreda alla trovärdiga rapporter om 

misstänkta säkerhetsproblem som lämnas i god tro och vid behov vidta lämpliga korrigeringsåtgärder i aktuella 

fall, inbegripet anmälningar till Consumer Product Safety Commission i USA och liknande organ i andra länder. 

Kontakta regelefterlevnadsteamet för produkter på product_compliance@dell.com om du har frågor eller 

misstankar som avser säkerhet eller regelefterlevnad för en produkt från Dell Technologies. 

Viktiga slutsatser: 

Alla våra produkter måste vara säkra och 
pålitliga och måste dessutom uppfylla alla 
gällande rättsliga och lagstadgade krav 
samt de kvalitetsstandarder som anges i vår 
kvalitetspolicy. 

Resurser:

• Regelefterlevnadspolicy för produkter 

Kund

mailto:product_compliance%40dell.com?subject=
http://dell.com/regulatory_compliance
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Vi konkurrerar 
rättvist

Praktiskt taget alla länder har lagar som förbjuder eller reglerar transaktioner eller relationer vars syfte eller 

konsekvens kan vara att konkurrensen begränsas. Vi måste konkurrera rättvist och med kraft, men samtidigt 

följa dessa lagar. Eventuella brott mot dessa lagar kan leda till disciplinära åtgärder samt civil- eller 

straffrättsligt ansvar för dig och Dell Technologies.

Följande typer av arrangemang är, eller kan ses som, konkurrenshämmande och får aldrig diskuteras eller ingås 

utan föregående, uttryckligt och skriftligt medgivande från juridikavdelningen: 

• avtal om att fixera eller kontrollera priser

• avtal om att inte konkurrera om vissa affärer eller anbud, eller avtal med konkurrenter om villkoren i anbud 

• avtal mellan företag, oavsett om de utgör konkurrenter eller inte, att inte anställa eller värva medarbetare 

eller fastställa medarbetarnas ersättning 

• bojkotta specificerade leverantörer eller kunder 

• avtal om att dela upp eller fördela marknader eller kunder 

• begränsning av produktionen eller försäljningen av vissa produktlinjer 

• försäljning av vissa produkter i paketform under en rea 

• andra avtal som kan ha konkurrenshämmande effekt.

Var särskilt försiktig vid kontakter med konkurrenter som avser benchmarking, branschorganisationer och 

standardregleringsorgan eller när du deltar i seminarier eller konferenser. Undvik att ge intryck av att det kan 

finnas ett avtal genom att inte diskutera sådant som priser, försäljningsvillkor, territorier, kunder, anbud, 

volymer, kostnader, vinster, marknadsandelar, löner, rekryteringsmetoder, distributionsmetoder, relationer med 

leverantörer och icke-offentlig information om produkter eller tjänster med konkurrenter.

Konkurrenslagar är komplicerade. Rådfråga alltid din chef och juridikavdelningen innan du inleder samtal med 

konkurrenter, kunder, återförsäljare eller leverantörer som avser avtal eller arrangemang, oavsett om det är 

skriftligt, muntligt eller underförstått, som kan få konkurrenshämmande konsekvenser eller kan uppfattas få 

sådana konsekvenser.

Viktiga slutsatser: 

Vi anser att en fri och konkurrensutsatt 
marknad är bäst för våra kunder. 
Konkurrenslagar är komplicerade. 
Rådfråga juridikavdelningen innan du 
inleder samtal med konkurrenter, kunder, 
återförsäljare eller leverantörer som avser 
avtal eller arrangemang, oavsett om det 
är skriftligt, muntligt eller underförstått, 
som kan få konkurrenshämmande 
konsekvenser eller kan uppfattas få 
sådana konsekvenser.

Resurser:

•  Policy om globala konkurrenslagar

Kund

http://intranet.dell.com/dept/ethics/Documents/Global%20Competition%20Law%20Policy.pdf
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Vi arbetar för korrekt 
prissättning och kontraktering

Dell Technologies har fastställt policydokument, standarder, procedurer och kontroller som reglerar 

förhandlingar och godkännande av avtal mellan Dell Technologies och dess kunder, leverantörer, affärspartner 

och andra intressenter för att säkerställa efterlevnad av juridiska, redovisningsmässiga och finansiella 

rapporteringskrav samt skydda Dell Technologies tillgångar mot bedrägeri, slöseri och missbruk.

Behörighet att ingå eller underteckna avtal för Dell Technologies räkning har delegerats till vissa medarbetare 

beroende på det aktuella avtalets typ, omfattning och ekonomiska värde. Se till att du förstår och följer dessa 

avtalspolicydokument, endast agerar inom ramen för den behörighet som delegerats till dig enligt dessa 

policydokument och relaterade underteckningsbehörighetsregler och säkerställer att alla nödvändiga godkännanden 

från finansavdelningen, redovisningsavdelningen, den globala anskaffningsavdelningen, avtalshanteringsavdelningen 

och juridikavdelningen har inhämtats om du deltar i förhandlingar på uppdrag av Dell Technologies.

Vanliga frågor: 

Fråga:  En systemintegratör (SI) lägger en beställning på 50 stationära datorer till en slutanvändare. Beställningen 

har godkänts och laddats ner och håller på att skickas. SI kontaktade mig just och sade att han är orolig för 

att kunden kanske inte kan betala. Jag vill inte annullera beställningen, så jag sade att jag skulle hjälpa till 

att hitta andra köpare till systemet om det händer. Är det okej? 

Svar:  Nej, såvida inte du förhandlar fram ett formellt tillägg till den ursprungliga beställningen och inhämtar alla 

nödvändiga godkännanden från juridik-, finans- och redovisningsavdelningen. Om du inte vidtar dessa 

åtgärder är ert muntliga avtal ett otillåtet sidoavtal eller ett icke-auktoriserat åtagande. Det ändrar villkoren 

i den ursprungliga beställningen, vilket kan påverka när företaget kan redovisa försäljningsintäkten.

Viktiga slutsatser: 

Vi måste följa våra fastställda 
policydokument, standarder, procedurer 
och kontroller som reglerar förhandlingar 
och godkännande av avtal.

Kund
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Vi följer regelverken för 
offentliga kontrakt

Vi följer alltid reglerna: Om du har kontakter med offentliga kunder måste du säkerställa att du förstår och 

följer alla gällande regler. Du måste även vara noga med att kräva att konsulter, återförsäljare, leverantörer 

och andra affärspartner som tillhandahåller varor och tjänster i samband med statliga eller offentliga kontrakt 

uppfyller alla standarder och krav som avser kvalificering och prestanda. Bristande efterlevnad kan ge 

allvarliga konsekvenser. 

Vi tar hem affärerna på rätt sätt: Information som lämnas in i samband med anbud eller upphandlingar om 

offentliga kontrakt måste vara aktuella, korrekta och kompletta. Vi erbjuder aldrig mutor, smörjpengar eller 

fördelaktig behandling i samband med offentliga kontrakt. Med begränsade undantag (som måste godkännas 

skriftligt på förhand av juridikavdelningen) är det också förbjudet för oss att erbjuda något med penningvärde 

till offentliganställda eller deras familjemedlemmar. Detta omfattar gåvor, representation, resor, boende, 

tjänster, rabatter och måltider.

Ytterligare vägledning vid försäljning till staten i USA finns i vårt tillägg till uppförandekoden för 

Dell Technologies offentliga upphandlingar.

Vanliga frågor: 

Fråga:  Jag noterade att en av våra underleverantörer fakturerade en offentlig kund för en server som kostar 

10 000 USD som inte fanns med i beställningen. Kan det handla om bedrägeri? Borde jag bara låta 

underleverantören sköta det?

Svar:  Oavsett om det är ett bedrägeri eller inte får du inte ignorera misstänkta aktiviteter i samband med 

offentliga kontrakt. Rapportera ärendet omedelbart via någon av våra interna rapporteringsvägar.

Viktiga slutsatser: 

Ytterligare krav tillämpas på avtal med 
kunder i offentlig sektor eller kommersiella 
transaktioner som helt eller delvis 
finansieras med offentliga medel. 

Resurser:

•  Tillägg till uppförandekoden för offentlig 
upphandling i Dell Technologies

Kund

http://i.dell.com/sites/doccontent/corporate/corp-comm/en/Documents/code-of-conduct-addendum.pdf
http://i.dell.com/sites/doccontent/corporate/corp-comm/en/Documents/code-of-conduct-addendum.pdf


Vi tror på våra medarbetare och värderar dem högt. Vi presterar 
bättre, är smartare och har roligare när vi arbetar som ett team 

snarare än enskilda personer.

Företagets framgångar drivs av medarbetarnas relationer och samarbete. 

Vi vårdar dessa relationer genom att främja och välkomna mångfald, 

vara öppna och ärliga i våra kontakter och skapa en miljö som präglas 

av samarbete och inkludering. Vi behandlar alla med värdighet och 

respekt samt följer alla lagar som avser medarbetarnas rättigheter och 

arbetsförhållanden i de länder där våra medarbetare bor och arbetar.

Vinna tillsammans
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Vi värdesätter mångfald, lika 
möjligheter och respekt

Vi satsar på att skapa mångfald, jämlikhet och en trygg och produktiv miljö som främjar öppen dialog och fritt 

uttryck av idéer som är fri från trakasserier, diskriminering och hotfullt beteende. Vi anser att vi har ett delat 

ansvar att skapa och upprätthålla denna miljö för allas bästa. 

Vi främjar lika möjligheter och rättvis behandling för alla medarbetare, kunder affärspartner och andra 

intressenter, oavsett etnisk tillhörighet, hudfärg, religion eller trosuppfattning, nationellt, socialt eller etniskt 

ursprung, kön (inklusive graviditet), ålder, fysisk, mental eller sensorisk funktionsvariation, HIV-status, tidigare 

eller aktuell militärtjänst, familjens medicinska historik eller genetisk information, familje- eller föräldrastatus, 

skyddad veteranstatus, medborgarskap då det finns laglig rätt att arbeta eller annan status som skyddas 

enligt lagar eller regelverk på de platser där vi verkar. Vi tillhandahåller lika anställningsmöjlighet till alla som 

lagligt har rätt att jobba i aktuellt land och vi gör rimliga anpassningar till personer med funktionsvariation. 

Alla medarbetare väntas rapportera misstänkt diskriminering omedelbart och aldrig hämnas på någon som 

i god tro tar upp en misstanke om att olaglig diskriminering har inträffat. Vårt åtagande att följa dessa 

principer är nyckeln till vår framgång.

Viktiga slutsatser: 

Dell Technologies satsar på att skapa 
mångfald, jämlikhet och en trygg och 
produktiv arbetsmiljö som främjar öppen 
dialog och fritt uttryck av idéer som är 
fri från trakasserier, diskriminering och 
hotfullt beteende.

Resurser:

•  Global policy för mångfald och lika 
anställningsmöjlighet

Vinna tillsammans

http://intranet.dell.com/dept/hr/Global/HR4HR/Policies/Talent_Management/Policies_All/Diversity_Equal_Employment_Opportunity.pdf
http://intranet.dell.com/dept/hr/Global/HR4HR/Policies/Talent_Management/Policies_All/Diversity_Equal_Employment_Opportunity.pdf
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Vi förebygger trakasserier 
och diskriminering

Vi behandlar alla – medarbetare, kunder, affärspartner och andra intressenter – med värdighet och respekt. Vi 

måste alla kunna utföra vårt jobb i en säker och respektfull miljö utan distraktioner och störningar som 

orsakas av stötande, oprofessionellt eller olämpligt beteende på arbetsplatsen. 

Trakasserier kan omfatta handlingar, tal, skriftligt material eller föremål som är avsedda eller används på ett 

sätt som underminerar eller stör en persons arbetsprestationer eller skapar en skrämmande, fientlig eller 

stötande arbetsmiljö. Vi väljer aldrig ut någon för negativ särbehandling som baseras på etnisk tillhörighet, 

hudfärg, religion eller trosuppfattning, nationellt, socialt eller etniskt ursprung, kön (inklusive graviditet), ålder, 

fysisk, mental eller sensorisk funktionsvariation, HIV-status, tidigare eller aktuell militärtjänst, familjens 

medicinska historik eller genetisk information, familje- eller föräldrastatus, skyddad veteranstatus, 

medborgarskap då det finns laglig rätt att arbeta eller annan status som skyddas enligt lagar eller regelverk på 

de platser där vi verkar.

Alla typer av trakasserier är förbjudna på Dell Technologies, inklusive utan begränsning 

• oönskade sexuella närmanden, inviter eller kommentarer 

• visuella gester såsom nedsättande eller sexuella bilder eller gester 

• fysiskt beteende såsom våld eller oönskad beröring 

• hot eller krav på att underkasta sig sexuella handlingar som villkor för anställning eller för att undvika 

negativa konsekvenser. 

Alla medarbetare väntas rapportera misstänkta trakasserier omedelbart och aldrig hämnas på någon som 

i god tro tar upp en misstanke om att olagliga trakasserier har inträffat.

Viktiga slutsatser: 

Alla medarbetare ska kunna utföra sitt 
arbete i en säker och respektfull miljö utan 
rädsla för trakasserier. Trakasserier är 
förbjudna och tolereras inte.

Resurser:

• Global policy för trakasserier på arbetsplatsen

Vinna tillsammans

http://intranet.dell.com/dept/hr/Global/HR4HR/Policies/EmployeeRelations/Policies_All/Workplace_Anti_Harassment.pdf
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Vi respekterar mänskliga 
rättigheter

Dell Technologies har program som säkerställer att mänskliga rättigheter respekteras för alla medarbetare 

liksom för personer utanför vår organisation som påverkas av vår värdekedja, till exempel arbetstagare i vår 

leverantörskedja eller hos våra affärspartner. Ett sådant program handlar om att följa uppförandekoden från 

Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC). Den omfattar kriterier såsom lämpliga löner, arbetstider, 

arbetsförhållanden, förhindrande av tvångs- och barnarbete samt hälsa och säkerhet.

Vi uppmuntrar dig att säga till om du misstänker att dina eller någon annans rättigheter äventyras eller om du 

blir ombedd att agera på ett sätt som kan bryta mot en annan persons mänskliga rättigheter.

Viktiga slutsatser: 

Dell Technologies respekterar 
grundläggande mänskliga rättigheter hos 
alla personer i vår värdekedja.

Resurser:

• EICC:s uppförandekod

Vinna tillsammans

http://www.eiccoalition.org/standards/code-of-conduct/
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Vi jobbar säkert och 
skyddar miljön

Du förväntas utföra ditt arbete i fullständig överensstämmelse med alla gällande lagar och regelverk som 

avser hälsa, säkerhet och miljö samt Dell Technologies globala och lokala krav för miljö, hälsa och säkerhet 

(EHS). Kravet gäller oavsett om du jobbar på en anläggning som tillhör Dell Technologies, hos en kund eller på 

distans. Du måste även slutföra all obligatorisk EHS-utbildning. 

Utöver detta kan alkohol, olaglig narkotika och reglerade substanser påverka säkerhet, produktivitet, attityd, 

pålitlighet och omdöme negativt. Med undantag för laglig, måttlig och försiktig alkoholkonsumtion under 

legitima representationstillfällen är det förbjudet att konsumera eller vara påverkad av alkohol eller att inneha, 

distribuera eller vara påverkad av olaglig narkotika under arbete för Dell Technologies. Mer information finns 

i den globala policyn för alkohol och andra reglerade substanser.

Du måste rapportera alla olyckor, skador, osäkra arbetsförhållanden, miljöutsläpp och andra EHS-problem 

omedelbart till din närmaste chef samt till andra enligt beskrivningen i gällande procedurer. 

Om du anlitar och/eller anskaffar arbete från en underleverantör eller affärspartner måste du se till att varje 

underleverantör och partner har ett EHS-program som lämpar sig för arbetet som ska utföras, 

uppmärksammas på andra eventuella faror på arbetsområdet och följer Dell Technologies krav på säkerhet 

och miljö för underleverantörer. Om du arbetar hos en kund eller leverantör/partner måste du följa de regler 

som är strängast av Dell Technologies, kundens eller leverantörens/partnerns EHS-krav.

Viktiga slutsatser: 

Medarbetare förväntas utföra sitt arbete 
i fullständig överensstämmelse med 
alla gällande lagar och regelverk som 
avser hälsa, säkerhet och miljö samt 
Dell Technologies globala och lokala krav 
för miljö, hälsa och säkerhet (EHS).

Resurser:

•  Global policy för alkohol och andra 
reglerade substanser

•  Global webbplats för arbetsplats, miljö 
och anläggningar

Vinna tillsammans

http://intranet.dell.com/dept/ethics/Documents/Global%20Alcohol%20and%20Other%20Controlled%20Substances%20Policy.pdf
http://intranet.dell.com/dept/ethics/Documents/Global%20Alcohol%20and%20Other%20Controlled%20Substances%20Policy.pdf
http://intranet.dell.com/facilities/global/Pages/global/ehs.htm
http://intranet.dell.com/facilities/global/Pages/global/ehs.htm
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Fråga: Hur kan mitt team lära sig mer om EHS-kraven som gäller vår arbetsplats? 

Svar:  Se den globala webbplatsen för arbetsplats, miljö och anläggningar som nämns under Resurser i detta 

avsnitt.

Fråga:  Jag installerar och utför service på utrustning på kunders anläggningar. Ska jag följa 

Dell Technologies eller kundens säkerhetsregler? 

Svar: Båda. Dell Technologies kräver att du följer de regler som är strängast för varje krav. 

Fråga:  Min chef har föreslagit att vi ska använda en metod som sparar tid men kan medföra säkerhetsrisker. 

Vad ska jag göra? 

Svar:  Äventyra aldrig din, medarbetarnas eller andras säkerhet. Rapportera ärendet till en annan chef eller 

använd de rapporteringssätt som erbjuds.

Vanliga frågor

Vinna tillsammans
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Vi säkerställer en arbetsplats 
utan våld

En arbetsplats utan våld börjar med att alltid vara artig och visa respekt. Försök lösa problemet på ett lugnt 

sätt om du inte är överens med en medarbetare eller annan person på jobbet. Du får aldrig mobba, hota, 

skrämma eller skada en annan person eller personens egendom genom verbalt beteende (skriftligt eller 

muntligt) eller icke-verbalt beteende (såsom gester eller uttryck).

Såvida inte detta är godkänt enligt lag eller Dell Technologies policydokument får du inte inneha, dölja eller 

använda vapen, inklusive eldvapen, knivar, klubbor, ammunition, sprängmedel eller andra föremål som främst 

används för att orsaka skada (inklusive fritidsvapen såsom jaktgevär eller pilbåge, leksaksvapen eller kopior 

som de flesta personer kan uppfatta som riktig eller äkta), medan du befinner dig på Dell Technologies 

egendom eller utför arbetsuppgifter för Dell Technologies. Förbudet gäller inte knivar eller andra verktyg som 

är nödvändiga, tillåtna eller tillhandahålls av Dell Technologies som en del i din arbetsuppgift. Denna policy 

gäller alla som befinner sig på Dell Technologies egendom, vilket inkluderar byggnader, parkeringsplatser, 

gångvägar och all annan egendom som vi äger, hyr eller besitter. 

Vanliga frågor: 

Fråga: Kan jag ta med mitt eget vapen om jag har licens eller tillstånd att bära dolt vapen? 

Svar:  Nej. Enligt Dell Technologies policy är det förbjudet att bära eldvapen i byggnader som 

tillhör Dell Technologies eller när du utför arbetsuppgifter på uppdrag av Dell Technologies.

Viktiga slutsatser: 

En arbetsplats fri från våld, vapen 
och annat störande beteende skyddar 
medarbetarna.

Vinna tillsammans
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Vi skyddar medarbetarnas 
personuppgifter

Var och en ansvarar för att skydda medarbetarnas personuppgifter. Vi följer alla gällande integritets- och 

dataskyddslagar i länderna där vi verkar.

Dell Technologies kan, i enlighet med lokala lagar, samla in personuppgifter om medarbetare i syfte att uppfylla 

krav enligt lag eller möjliggöra effektiv affärsverksamhet. Se till att du vidtar åtgärder för att skydda 

medarbetarnas personuppgifter, om din roll kräver att du har tillgång till sådana, och att du endast öppnar eller 

använder dem när detta har godkänts av Dell Technologies för legitima affärsbehov och i enlighet med gällande 

lagar och Dell Technologies policydokument. Om du får tillgång till en medarbetares personuppgifter eller 

annan privat information ska du skydda den, oavsett vilken roll du har. Dela dem aldrig med någon – i eller 

utanför Dell Technologies – utan medarbetarens uttryckliga tillåtelse, utom så som är nödvändigt för att 

uppfylla lagens krav eller legitima affärsändamål. Om du oväntat får denna information och/eller den inte krävs 

som en del i din roll förväntas du omedelbart informera personalavdelningen om detta.

Viktiga slutsatser: 

Vi ansvarar alla för att skydda 
medarbetarnas personuppgifter.

Resurser:

• Global datasekretesspolicy

Vinna tillsammans

http://intranet.dell.com/dept/ethics/Documents/Global%20Data%20Privacy%20Policy.pdf


Vi tror att vår förmåga att förnya och främja 
banbrytande tänkande är en motor för tillväxt, framgång 

och utveckling.

Vi är innovatörer som strävar efter att tänka och skapa utanför våra 

gränser och i samarbete med andra förbättra våra samhällen och vår 

planet. Vi skyddar också våra mest värdefulla idéer med nytänkande 

verktyg. 

Innovation
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Vi skyddar vår konfidentiella 
information

Dell Technologies konfidentiella eller äganderättsligt skyddade information är en mycket viktig tillgång som 

särskiljer oss från våra konkurrenter och är skyddad enligt lag och viktiga avtal. En del av denna information 

utgör även affärshemligheter som skyddas enligt lag. Alla ansvarar för att skydda Dell Technologies 

konfidentiella eller äganderättsligt skyddade information och affärshemligheter. Missbruk eller utlämning av 

information som Dell Technologies betraktar som konfidentiell, äganderättsligt skyddad eller en affärshemlighet, 

oavsett om detta sker under eller efter anställningen, är förbjuden och bryter mot uppförandekoden och dina 

avtal. Under vissa omständigheter kan det även bryta mot lagen. Information som lämnas ut på olämpligt sätt 

leder också till allvarliga konsekvenser för dig och Dell Technologies. Innan du lämnar ut eller distribuerar 

konfidentiell information måste den högsta ledningen godkänna detta och lämpliga användarvillkor fastslås. Det 

kräver ofta tecknande av ett skriftligt sekretessavtal eller avtal om tystnadsplikt som begränsar användning, 

utlämning eller distribution av informationen.

Vad är Dell Technologies konfidentiella eller äganderättsligt skyddade information?

Dell Technologies konfidentiella information är all information som inte är tillgänglig offentligt och/eller är känslig 

på ett sätt som kräver ökat skydd, specifik hantering eller särskilda arrangemang. Konfidentiell information 

omfattar (men begränsas inte till) information om vårt företag, våra produkter, icke-offentlig finansiell 

information, medarbetarnas personuppgifter och information från tredjepart vars skydd har anförtrotts oss. Den 

märks ut enligt Dell Technologies dataklassificeringsstandard.

Vad innebär det att skydda konfidentiell information? 

Det är förbjudet både under och efter din anställning att använda Dell Technologies konfidentiella eller 

äganderättsligt skyddade information för egen del eller lämna ut sådan information till någon utanför 

Dell Technologies utan uttryckligt tillstånd, såvida inte du har tillåtelse att göra detta enligt vår 

informationssäkerhetspolicy som finns på Cybersecurity S.A.F.E-webbplatsen. All utlämning enligt denna policy 

ska ske helt enligt kraven och skyddet i policyn. 

(Fortsättning)

Viktiga slutsatser: 

Missbruk eller utlämning av information 
som Dell Technologies betraktar som 
konfidentiell, äganderättsligt skyddad 
eller en affärshemlighet, oavsett om detta 
sker under eller efter din anställning, är 
förbjuden och bryter mot uppförandekoden 
och dina avtal med Dell Technologies.

Resurser:

• Cybersecurity S.A.F.E.- webbplatsen

https://cybersecurity.one.dell.com/default.aspx
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(Fortsättning)

All konfidentiell eller äganderättsligt skyddad information som tillhör Dell Technologies måste returneras när 

din anställning hos Dell Technologies upphör. All medtagning, nerladdning, spridning eller annan förbjuden 

användning eller utlämning av konfidentiell eller äganderättsligt skyddad information som tillhör 

Dell Technologies kan utgöra stöld av Dell Technologies egendom. Om sådan konfidentiell eller äganderättsligt 

skyddad information från Dell Technologies betraktas som en affärshemlighet kan ytterligare lagar gälla. 

Du måste dessutom vidta åtgärder för att förhindra att Dell Technologies konfidentiella eller äganderättsligt 

skyddade information lämnas ut oavsiktligt. Alla säkerhetsregler måste följas. Du får dessutom inte tala om 

icke-offentlig eller konfidentiell eller äganderättsligt skyddad information från Dell Technologies med 

utomstående, inklusive familj och vänner. Du bör heller inte tala om sådan information på offentliga platser 

såsom hissar, restauranger eller flygplan. Även inom Dell Technologies bör information endast delas med 

personer som behöver känna till den. Du bör till exempel undvika att sända ut mejl med konfidentiell eller 

äganderättsligt skyddad information från Dell Technologies. Du får inte skriva om konfidentiell eller 

äganderättsligt skyddad information från Dell Technologies när du lägger upp inlägg på sociala medier såsom 

bloggar, internetchattar eller sociala nätverk utan att på förhand inhämta ett uttryckligt tillstånd att göra det. 

När du inte befinner dig i Dell Technologies utrymmen bör du vidta särskilt omsorg för att skydda konfidentiell 

eller äganderättsligt skyddad information från Dell Technologies, i såväl fysisk som elektronisk form, för att 

förhindra att den av misstag lämnas ut på en allmän plats. 

Du kommer antagligen att träffa, prata med eller delta i aktiviteter tillsammans med personer som jobbar för 

Dell Technologies konkurrenter, partner, leverantörer eller kunder. När du kommer i kontakt med sådana 

personer måste du vara försiktig med vad du säger, även om interaktionen verkar oskyldig. Du får aldrig tala 

om Dell Technologies konfidentiella eller äganderättsligt skyddade information med konkurrenter och du 

måste vara noga med att bara tala om Dell Technologies konfidentiella eller äganderättsligt skyddade 

information med kunder, partner eller leverantörer i enlighet med policyn för hantering av teknikresurser och 

information samt förutsatt att ett avtal om tystnadsplikt ingåtts mellan Dell Technologies och den andra 

parten. I vissa fall har Dell Technologies särskilda policydokument eller procedurer för affärsrelationer som 

kräver större fokus på att skydda Dell Technologies konfidentiella och äganderättsligt skyddade information.

Du bör även rapportera eventuella försök från utomstående att få tag på konfidentiell eller äganderättsligt 

skyddad information från Dell Technologies genom att kontakta cybersecurity@dell.com. 

mailto:cybersecurity%40dell.com?subject=


Innovation28Så här vinner vi: Uppförandekod för Dell Technologies

Fråga: Jag behöver mejla ett dokument med känsliga personuppgifter. Hur gör jag det? 

Svar:  Be om tillstånd från den högsta ledningen och se till att nödvändiga sekretessavtal eller avtal om 

tystnadsplikt har ingåtts. Sedan kan du dela uppgifterna i krypterad form via mejl. Dell Technologies har 

flera olika godkända krypteringslösningar som medarbetarna kan använda. Viktiga policydokument och 

tillhörande standarder innehåller mer information om klassificering av dokument eller mejl. Relaterade 

policydokument och standarder finns på Cybersecurity S.A.F.E.-webbplatsen som tas upp i Resurser.

Fråga:  Jag ska sluta hos Dell Technologies. Kan jag ladda ner eller kopiera affärsdokument som jag skapade 

medan jag jobbade hos Dell Technologies? De tillhör mig, eller hur? 

Svar:  Nej. Informationen tillhör Dell Technologies och kan vara konfidentiell eller äganderättsligt skyddad. 

Nerladdning eller kopiering av dokument när du slutar på Dell Technologies bryter mot denna 

uppförandekod och dina avtal med Dell Technologies. Det kan dessutom vara olagligt. 

Fråga:  Kan jag berätta för min chef eller mina kollegor om ett förvärv som Dell Technologies överväger? 

Svar:  Det beror på. Dell Technologies har stränga kontroller kring förvärv för att skydda konfidentialiteten 

i Dell Technologies strategiska affärsplaner och säkerställa att vi kan följa alla gällande krav enligt lag. 

Endast vissa viktiga medarbetare får information om ett potentiellt förvärv och de är föremål för sträng 

sekretessplikt. Såvida inte du vet att din chef eller kollega redan ingår i teamet som jobbar på projektet 

bör du fråga projektledaren innan du talar om det med din chef.

Vanliga frågor



Innovation29Så här vinner vi: Uppförandekod för Dell Technologies

Vi skyddar andras konfidentiella 
information

Dell Technologies konkurrerar med kraft, men rättvist. Vi skyddar Dell Technologies immateriella egendom, 

affärshemligheter och konfidentiella eller äganderättsligt skyddade information och vi respekterar andras rätt 

att göra likadant. Du får använda offentlig information om Dell Technologies konkurrenter eller andra företag, 

men inte på olagliga vägar få tag på eller missbruka affärshemligheter eller annan konfidentiell eller 

äganderättsligt skyddad information som tillhör tredjeparter. 

Dell Technologies förbjuder alla metoder, till exempel kontantbetalningar, tjänster eller anställning av 

konkurrenters medarbetare, för att få tag på konfidentiell eller äganderättsligt skyddad information som tillhör 

tredjeparter. Även om du får tag på information om ett annat företag genom legitima metoder måste du 

avgöra om informationen är konfidentiell eller äganderättsligt skyddad och hur sådan information kan 

användas. Kontrollera till exempel om skriftliga dokument har märkts ut som privata eller konfidentiella. Du 

måste få ett godkännande från juridikavdelningen och fastslå lämpliga villkor för användningen innan du 

använder konfidentiell information. Det kan innebära tecknande av ett skriftligt sekretessavtal eller avtal om 

tystnadsplikt som begränsar användning, utlämning eller distribution av informationen. 

När du har fått konfidentiell information via legitima metoder ska den användas, kopieras, lämnas ut, ändras 

och/eller distribueras endast i enlighet med villkoren i aktuella sekretessavtal eller avtal om tystnadsplikt. Du 

måste även följa de skyldigheter du har enligt lag gentemot tidigare arbetsgivare. Dessa skyldigheter kan 

inkludera begränsningar för användning och utlämning av konfidentiell information eller värvning av tidigare 

kollegor för jobb på Dell Technologies eller konkurrensavtal.

Viktiga slutsatser: 

Medarbetare får inte olagligt förvärva eller 
missbruka affärshemligheter eller annan 
konfidentiell eller äganderättsligt skyddad 
information som tillhör tredjeparter. 

Resurser:

• Cybersecurity S.A.F.E.- webbplatsen

https://cybersecurity.one.dell.com/default.aspx


Innovation30Så här vinner vi: Uppförandekod för Dell Technologies

Fråga:  Jag kom nyligen till Dell Technologies från en konkurrent. Kan jag berätta om min tidigare arbetsgivares 

sälj- och marknadsstrategi för försäljningsteamet?  

Svar:  Nej. Din tidigare arbetsgivare betraktar antagligen informationen som konfidentiell och/eller 

äganderättsligt skyddad.

Fråga:  Jag fick ett mejl från en partner som innehåller konfidentiell information från en konkurrent.Kan jag 

använda uppgifterna? 

Svar:  Nej. Läs inte, använd inte och dela inte detta material med någon. Kontakta juridikavdelningen för 

vägledning.

Vanliga frågor



Innovation31Så här vinner vi: Uppförandekod för Dell Technologies

Vi tillämpar effektiv 
livscykelhantering för information

Du måste följa Dell Technologies policydokument och standarder om livscykelhantering för information. 

Information om vissa av Dell Technologies affärer, transaktioner och annat måste arkiveras under en specifik 

tidsperiod enligt lagens krav. Dell Technologies har skapat ett dokumentarkiveringsschema och en 

arkiveringsskyldighetsprocess i syfte att följa dessa krav. Du ansvarar för att arkivera sådan information 

i enlighet med gällande arkiveringskrav och lagra den på godkända och skyddade elektroniska eller fysiska 

lagringsplatser. 

Information från Dell Technologies som inte är föremål för arkiveringsschema eller arkiveringsskyldighet, eller 

är föremål för ett arkiveringsschema eller arkiveringsskyldighet men nu kan kastas eller raderas eftersom det 

är tillåtet enligt schemat eller arkiveringsskyldigheten har uppfyllts, ska kastas eller raderas på ett säkert sätt. 

Viktiga slutsatser: 

Alla ansvarar för att information från 
Dell Technologies skyddas, hanteras 
och kastas eller raderas på ett lämpligt 
sätt enligt denna uppförandekod, 
Dell Technologies policydokument och 
standarder samt enligt gällande lag.

Resurser:

• Cybersecurity S.A.F.E.- webbplatsen

https://cybersecurity.one.dell.com/default.aspx


Innovation32Så här vinner vi: Uppförandekod för Dell Technologies

Vi använder informationsteknik och 
andra resurser klokt

Du kan ibland använda Dell Technologies resurser, inklusive IT-resurser,  

för begränsat personligt bruk, men denna användning måste ske på ett lämpligt sätt och hållas så liten som 

möjligt. Olämplig användning omfattar, men begränsas inte till, olagliga aktiviteter eller visning av olämpligt 

material, inklusive webbplatser med vuxet innehåll, pornografi eller hatpropaganda eller som äventyrar 

Dell Technologies varumärke. Dell Technologies resurser ska inte användas onödigt mycket eller till förmån för 

en ytterligare anställning, utomstående affärsföretag eller personliga politiska aktiviteter. 

Dell Technologies tillhandahåller IT-resurser för att du ska kunna utföra ditt jobb på företaget. 

Dell Technologies behåller alltid äganderätten till resurserna. Dell Technologies förbehåller sig rätten att 

övervaka och granska användningen av sina resurser och ha åtkomst till alla data på sina resurser, inklusive 

IT-resurser, i enlighet med lokala lagar. Där detta är tillåtet enligt lokal lag utgör din användning av resurserna 

ett samtycke till denna övervakning och granskning. Det gäller även kryptering, då Dell Technologies 

förbehåller sig rätten till avkryptering som en del i övervakningen. 

Alla ansvarar för att skydda våra IT-resurser från virus, skadlig programvara och intrångsförsök genom att följa 

våra policydokument om informationssäkerhet och aldrig modifiera eller inaktivera den säkerhetsprogramvara 

som Dell Technologies installerat på ett system. Du ansvarar för alla aktiviteter som utförs med ditt användar-

ID och de IT-resurser som tilldelats dig. Se till att alla inköp av program- och maskinvara samt avtal är 

godkända av IT-avdelningen. Om du har tillgång till kunders IT-resurser bör du följa kundens riktlinjer och 

rutiner för användning av IT-resurser och informationssäkerhet.

Viktiga slutsatser: 

Viss personlig användning av resurser 
som tillhör Dell Technologies är tillåten, 
men för stor eller olämplig personlig 
användning är förbjuden.



Innovation33Så här vinner vi: Uppförandekod för Dell Technologies

Vi kommunicerar 
ansvarsfullt

Ansvarsfull kommunikation: 

Vi bör alltid kommunicera på sätt som visar våra värderingar, främjar vårt syfte och förbättrar vårt anseende 

och varumärke. Du måste undvika stötande, provocerande eller aggressivt språk när du kommunicerar 

i samband med din befattning hos Dell Technologies samt allt som kan besvära eller nedvärdera 

Dell Technologies. Var sanningsenlig och korrekt. Skicka inte mejl till personer som inte har ett legitimt 

behov att få dem. 

Såvida inte du uttryckligen getts tillstånd att tala på uppdrag av Dell Technologies måste du vara tydlig med 

att dina personliga åsikter är dina och inte speglar Dell Technologies bedömning eller representerar 

företagets officiella syn. Du måste vara noga med att inte lämna ut konfidentiell eller äganderättsligt 

skyddad information som tillhör Dell Technologies eller andra, utom till personer som har ett legitimt behov 

att känna till och som har tillåtelse att visa informationen.

Var försiktig när du använder direktmeddelanden, sms, webbloggar (bloggar), chattar, sociala medier och 

andra verktyg för elektronisk kommunikation eller kommunikation på webben. Dell Technologies stöder 

öppen kommunikation så länge den utförs med laglighet och etik i åtanke. Du måste följa Dell Technologies 

policy för sociala medier.

Tala för Dell Technologies räkning: 

Dell Technologies offentliga uttalanden hanteras med omsorg för att se till att de är korrekta, rättvisa och följer 

alla krav enligt lag samt för att skydda vårt anseende och se till att de överensstämmer med våra värderingar 

och vårt varumärke. Dell Technologies använder vissa distributionskanaler – såsom pressmeddelanden, media, 

analytikerkonferenser och uttalanden på DellTechnologies.com – för att meddela allmänheten om företagets 

officiella syn. Användning av dessa kanaler är begränsad till personer med tillstånd och den information som 

delas måste vara giltig, korrekt och godkänd för offentlig spridning. Endast auktoriserade personer kan 

meddela företagets officiella syn i vissa frågor, såsom finansiella resultat, strategiska affärsplaner, juridiska 

ärenden och politiska frågor. Kontakta alltid företagskommunikationsavdelningen om du har frågor som handlar 

om att tala för Dell Technologies räkning.

Viktiga slutsatser: 

Vi bör alltid kommunicera på ett sätt som 
är förenligt med Dell Technologies affärer, 
värderingar och syfte samt förbättrar 
vårt anseende och varumärke. Offentliga 
uttalanden för Dell Technologies får 
endast göras av personer med tillåtelse.

Resurser:

• Policy för sociala medier

http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/corp-comm/social-media-policy?c=us&l=en&s=corp


Innovation34Så här vinner vi: Uppförandekod för Dell Technologies

Vanliga frågor

Vi håller våra löften: 

Allt vi säger till kunder och potentiella kunder om våra produkter och tjänster – i vår marknadsföring, 

försäljning och marknadskommunikation eller på annat vis – måste vara sanningsenligt, korrekt, komplett och 

möjligt att förstå. 

Vilseled inte kunder genom överdrifter, genom att utelämna viktig information eller genom att marknadsföra 

produkter, funktioner eller tjänster du inte är säker på att vi kan leverera.

Se till att du följer alla interna krav som avser granskning och godkännande av annons- och 

marknadsföringsmaterial. Be om vägledning från juridikavdelningen om du är osäker eller har frågor.

Vanliga frågor: 

Fråga:  En reporter ringde för att ställa några frågor om en nyhet om Dell Technologies som jag känner till 

väl. Vad ska jag svara?

Svar:  Såvida inte du har fått specifikt tillstånd att tala om ämnen för företagets räkning ska du hänvisa 

reportern till företagskommunikationsavdelningen.



Innovation35Så här vinner vi: Uppförandekod för Dell Technologies

Vi främjar hållbarhet

Vi strävar efter att bidra till mänsklighetens utveckling genom att utnyttja vår teknik och kompetens där den 

kan gör mest nytta för människor och miljön. Det räcker inte att vara ”mindre dålig”. Vi ser teknik som nyckeln 

till att skapa regenerativa lösningar, som ger tillbaka mer till samhället, miljön och den globala ekonomin än de 

tar. Hjälp oss upprätthålla detta åtagande genom att införliva hållbarhetstänk i alla aspekter av vad du gör. Det 

innebär att försöka utforma produkter som använder energi på effektivare sätt, är tillverkade i bättre material 

eller är enklare att återvinna eller återanvända material från när de kastas. Det innebär också att effektivisera 

vår verksamhet så att vi minimerar resursanvändningen. 

Miljöansvar handlar om mer än att bara skapa ekovänliga produkter eller initiativ. Vi samarbetar med kunderna 

för att ta fram hållbara lösningar som är bra för våra samhällen och planeten med hjälp av vår teknik och 

kompetens. 

Du kan engagera dig i åtgärder som främjar planetens hälsa genom ditt dagliga arbete och dina personliga 

aktiviteter. 

Vanliga frågor: 

Fråga: Hur kan jag engagera mig i hållbarhetsaktiviteter där jag befinner mig? 

Svar:  Gå med i Planet Employee Resource Group! Planet är en av Dell Technologies största resursgrupper 

som ger medarbetarna möjlighet att delta i frivilligarbete eller engagera sig i miljöaktiviteter där de bor 

och arbetar.

Viktiga slutsatser: 

Miljöansvar handlar om att införliva 
hållbarhet i alla aspekter av vad vi gör.

Resurser:

• Rapport om företagsansvar

https://dell.yourcause.com/home#/engagement/3504c085-46b1-4edc-bfe9-e7d2b68d8eef


Vi tror på att erbjuda en exceptionell standard av 
kompetens och prestation.

Vi är fast beslutna att ta hem affärer endast tack vare våra produkters, 

medarbetares och lösningars fördelar och integritet. Vi är fast beslutna 

att vara en pålitlig partner i de samhällen där vi verkar.

Resultat



Resultat37Så här vinner vi: Uppförandekod för Dell Technologies

Vi skyddar integriteten i finansiella 
rapporter

Integriteten i våra finansiella rapporter och andra redovisningar som krävs enligt lag är mycket viktig för att 

vårt företag ska bedriva en framgångsrik verksamhet samt bibehålla aktieägares, kunders, affärspartners och 

andra intressenters förtroende. All finansiell information om Dell Technologies som lämnas in till Securities and 

Exchange Commission i USA eller lämnas ut offentligt samt all information i lagstadgade finansiella rapporter 

och skattedeklarationer måste vara korrekt och komplett samt följa gällande redovisningsprinciper och lagens 

krav. För att säkerställa detta får endast behöriga Dell Technologies-medarbetare lämna in sådana 

redovisningar i samarbete med juridikavdelningen. 

Vi presenterar aldrig våra finansiella resultat eller verksamhetsresultat på ett vilseledande sätt och vi 

äventyrar aldrig medvetet integriteten i företagets finansiella rapporter. Vi anger inte information i företagets 

redovisning eller register som avsiktligt döljer, vilseleder eller maskerar den verkliga naturen i finansiella eller 

icke-finansiella transaktioner, resultat eller balanser. Vi ingår heller inte icke-auktoriserade avtal och tillåter 

inte aktiviteter som kan leda till detta resultat. Vi följer alltid alla processer och kontroller som utformats för 

att säkerställa att Dell Technologies bedömningar och rapporter över finansiella resultat är korrekt. 

Vanliga frågor: 

Fråga:  Jag tror att en medarbetare berättade en osanning för Dell Technologies oberoende revisor. Vad ska jag 

göra?

Svar:  Rapportera omedelbart ärendet till juridikavdelningen eller det globala etik- och regelefterlevnadsteamet på 

ethics@dell.com. Du kan också meddela Dell Technologies finanschef på chief_financial_officer@dell.com 

eller revisionsutskottet på Board_of_Directors@dell.com.

Viktiga slutsatser: 

Våra finansiella rapporter måste alltid 
spegla våra finansiella och operativa 
resultat korrekt.

mailto:ethics%40dell.com?subject=
mailto:chief_financial_officer%40dell.com?subject=
mailto:Board_of_Directors%40dell.com?subject=


Resultat38Så här vinner vi: Uppförandekod för Dell Technologies

Vi undviker 
insiderhandel

Du får aldrig använda eller lämna ut viktig icke-offentlig information innan den tillkännages offentligt. 

Vad är viktig icke-offentlig information? 

”Viktig icke-offentlig information” om ett företag är information som en rimlig aktieägare skulle betrakta som 

viktig vid ett beslut om att köpa eller sälja aktier. Exempel kan vara information om finanser eller 

företagsresultat, fusioner eller förvärv, leverantörer eller kundrelationer, ändringar i den högsta ledningen och 

nya produkter som ännu inte tillkännagivits. 

Vad är insiderhandel? 

Insiderhandel uppstår när en person med vetskap om viktig icke-offentlig information om ett företag 

använder informationen för att skapa vinster eller undvika förluster på aktiemarknaden. Du kan ha tillgång till 

insiderinformation om företaget eller andra företag såsom VMware, Secureworks, nuvarande eller potentiella 

leverantörer, kunder eller företagsförvärv. Du är skyldig att hålla informationen konfidentiell och du, dina 

familjemedlemmar och personer med vilka du har en personlig relation får aldrig använda denna typ av 

information i utbyte mot företagshemligheter, inklusive från VMware och Secureworks. På samma sätt får du 

aldrig ge aktietips eller dela insiderinformation med andra personer som kan tänkas använda den vid 

aktiehandel. Även om du inte har tänkt att någon ska agera utifrån informationen bryter du mot din 

sekretessplikt gentemot Dell Technologies om du delar den. Detta kan leda till att du eller Dell Technologies 

anklagas för insiderhandel. Det finns allvarliga rättsliga konsekvenser för insidertrading och tips, inklusive 

civil- och straffrättsliga påföljder (till exempel fängelsestraff).

Viktiga slutsatser: 

Det är förbjudet enligt företagets 
policy och kan vara olagligt att använda 
viktig icke-offentlig information för 
din personliga eller andras ekonomiska 
vinning.

Resurser:

• Policy för värdepappershandel

http://intranet.dell.com/dept/legal/Corporate/CorporatePolicies/Documents/Dell%20Technologies%20Inc%20%20-%20Securities%20Trading%20Policy.pdf


Resultat39Så här vinner vi: Uppförandekod för Dell Technologies

Vi följer mut- och 
korruptionsbekämpningslagar

Dell Technologies är fast beslutet att ta hem affärer endast utifrån produkternas och lösningarnas fördelar och 

integritet. Vi tolererar inte mutor eller korruption, oavsett var vi finns eller var vi gör affärer. Mutor och 

korruption är förbjudna i förhållande till både offentliga och privata enheter, både enligt denna uppförandekod 

och Dell Technologies policydokument och standarder, men även, i vissa länder, enligt lag. 

Du får aldrig ge eller ta emot något av värde som kan uppfattas som en muta. Oavsett lokala sedvanor eller 

konkurrensens intensitet måste du undvika alla aktiviteter som kan utgöra mutor eller korruption eller kan ge ett 

intryck av att mutor eller korruption förekommer. Detta gäller särskilt medarbetare och befattningshavare 

i myndigheter eller enheter som ägs eller styrs av offentliga organ, politiska partier och internationella 

organisationer. Du måste vara särskilt uppmärksam när det handlar om offentliga enheter och deras 

medarbetare, men många korruptionsbekämpningslagar – liksom denna uppförandekod och Dell Technologies 

policydokument och standarder – omfattar även privata enheter och deras medarbetare. 

Det finns komplicerade regler för givandet av gåvor, representation och andra företagspresenter till offentliga 

tjänstemän och medarbetare i statliga eller halvstatliga enheter. Något som kan vara tillåtet för kommersiella 

kunder kan vara olagligt vid en affär i offentlig sektor. Alla betalningar, utbetalningar, provisioner, 

marknadsföringsmedel, rabatter, krediter och andra utbyten av medel med en kund eller tredjepart måste ske av 

legitima affärsskäl. 

Du måste följa alla mut- och korruptionsbekämpningslagar i de länder där vi verkar samt U.S. Foreign Corrupt 

Practices Act (FCPA) eftersom Dell Technologies har sin bas i USA. Dessa lagar gäller agerandet hos vårt 

företag, våra medarbetare och tredjeparter som jobbar för vår räkning världen över.

Frågor om ovanstående ska riktas till juridikavdelningen.

Viktiga slutsatser: 

Dell Technologies tar hem affärer för att vi 
har de bästa produkterna och lösningarna, 
oavsett var vi befinner oss. Vi tar aldrig 
någonsin hem affärer genom att muta 
någon. Ta inte emot en muta från någon, 
någonsin. En muta är något av värde – till 
exempel kontanter, representation, resor, 
gåvor, lån, välgörenhetsdonationer eller 
arbetsmöjligheter – som erbjuds av ett 
olämpligt skäl eller för att ta hem eller 
behålla affärskontrakt. 

Resurser:

• Global korruptionspolicy

http://intranet.dell.com/dept/ethics/Documents/Global%20Anticorruption%20Policy.pdf


Resultat40Så här vinner vi: Uppförandekod för Dell Technologies

Fråga:  En kund frågade om jag kan hjälpa hennes dotter att få en praktikplats under sommaren på Dell Technologies. 

Kunden sade också att hon i utbyte mot praktikplatsen kommer att se till att en kommande affär med 

Dell Technologies slutförs. Är det en muta? 

Svar:  Ja. En muta är allt av värde, inklusive arbetsmöjligheter, som erbjuds av olämpliga skäl, till exempel ett försök att ta 

hem en affärstransaktion.

Fråga:  Vad är U.S. Foreign Corrupt Practices Act? 

Svar:  FCPA är en amerikansk federal lag enligt vilken det utgör ett brott för företag såsom Dell Technologies att muta 

utländska offentliga tjänstemän. Det är den mutbekämpningslag som har bredast tillämpningsområde och såväl 

Dell Technologies och du måste följa FCPA eftersom Dell Technologies har sin bas i USA. Du måste också följa 

korruptionsbekämpningslagar i alla länder där Dell Technologies gör affärer.

Fråga:  En partner begär en rabatt som är mycket större än sedvanligt för den produkten och marknaden som hjälp att få 

ett offentligt kontrakt. Behöver du vara bekymrad?

Svar:  Ja. Överstor marginal, särskilt i samband med en offentlig affär, är en röd flagga eftersom det kan vara ett sätt att 

skapa svarta medel i form av ett konto på sidan om som innehas för olagliga syften, till exempel mutor. I den här 

situationen måste du vara extra försiktig och rådgöra med finansavdelningen eller det globala etik- och 

regelefterlevnadsteamet.

Vanliga frågor



Resultat41Så här vinner vi: Uppförandekod för Dell Technologies

Vi följer handelslagar

Enligt handelslagar får vi inte

• exportera produkter, tjänster, teknik eller programvara eller delta i förbjuden försäljning till länder belagda 

med handelsförbud eller till enheter med kopplingar till sådana länder såsom ambassader eller banker, även 

om enheten ligger utanför landet med handelsförbud

• tillhandahålla våra produkter för förbjuden slutanvändning (såsom terrorism, missilteknik och spridning av 

kärnvapen, kemiska vapen eller biologiska vapen)

• tillhandahålla våra produkter till förbjudna slutanvändare (såsom parter föremål för omfattande OFAC-

sanktioner) 

• leverera, överföra eller lansera produkter, teknik eller programvara som kräver en exportlicens utan att 

erhålla lämplig auktorisering. 

Vid import måste vi tillämpa vederbörlig omsorg i alla tullärenden för att säkerställa att vi klassificerar, 

värderar, fastställer ursprungsland och specificerar alla fakta som ska rapporteras till tullmyndigheter. Vi 

förväntar oss att våra partner gör likadant. 

Viktiga slutsatser: 

Dell Technologies bedriver verksamhet 
världen över och följer alla gällande 
lagar som avser import eller export av 
varor, tjänster, programvara och teknik, 
inklusive amerikanska lagar och regelverk 
om ekonomiska eller handelsrelaterade 
sanktioner i alla länder där 
Dell Technologies bedriver verksamhet.

Resurser:

•  Global policy för efterlevnad av 
handelsregler

http://intranet.dell.com/dept/ethics/Documents/Global%20Trade%20Compliance%20Policy.pdf
http://intranet.dell.com/dept/ethics/Documents/Global%20Trade%20Compliance%20Policy.pdf


Resultat42Så här vinner vi: Uppförandekod för Dell Technologies

Fråga:  En Dell Technologies-återförsäljare frågade mig om det är tillåtet för Dell Technologies att leverera sin 

produkt till ett land belagt med handelsförbud. Jag är inte säker på om Dell Technologies har tillåtelse att 

göra det. Vad ska jag göra? 

Svar:  Säg till! Ta upp din fråga eller misstanke med avdelningen för global efterlevnad av handelsregler. Med 

lämplig tillåtelse – men bara med lämplig tillåtelse – kan det hända att Dell Technologies kan handla med 

en kund i ett land som är föremål förekonomiska sanktioner från USA.

Fråga:  En kund vill lägga en beställning till förmån för en militär slutanvändare i EMEA. Jag har svårigheter att 

samla in mer information om beställningen och att bekräfta vem slutanvändaren är eller vad produkten 

ska användas till. Vad ska jag göra? 

Svar:  Säg till! Ta upp din fråga eller misstanke med avdelningen för global efterlevnad av handelsregler. Kom 

ihåg att Dell Technologies inte kan sälja till personer eller enheter om vi vet eller misstänker att de kommer 

att använda programvara, tjänster eller teknik från Dell Technologies för vissa förbjudna slutändamål, till 

exempel terrorism eller utveckling, utformning, tillverkning eller produktion av raketer/missiler eller 

kärnvapen, kemiska vapen eller biologiska vapen. 

Fråga:  Kan vi sälja produkter eller konsulttjänster till den iranska ambassaden i Tyskland, eftersom det ligger 

i ett land utan handelsförbud? 

Svar:  Nej. Det är förbjudet även om enheten som är belagd med handelsförbud har representation i ett land 

utan handelsförbud. Det är förbjudet att sälja produkter, tjänster, programvara eller andra lösningar 

eftersom det fortfarande är en finansiell transaktion mellan Dell Technologies och ett land med 

handelsförbud, oavsett vad som köps. På ett liknande vis kan vi inte sälja till en bankfilial i ett land utan 

handelsförbud om en bank med huvudkontor i ett land belagt med handelsförbud har en filial i ett annat 

land. Alla frågor ska riktas till avdelningen för global efterlevnad av handelsregler.

Vanliga frågor



Resultat43Så här vinner vi: Uppförandekod för Dell Technologies

Vi förebygger stölder och 
bedrägerier

Vi vet alla att en stöld är när man utan tillåtelse tar något som tillhör någon annan. Det kan handla om att ta 

något fysiskt, till exempel pengar eller egendom, men det kan också göras på andra sätt såsom förfalskning, 

förskingring eller bedrägeri. Bedrägeri är en typ av stöld genom lurendrejeri. Det handlar om att få någon att 

tro (genom ord eller handling eller genom att dölja viktig information) något som inte är sant, med avsikt att 

få dem att göra (eller låta bli att göra) något som leder till ekonomisk skada. 

Alla som deltar i eller hjälper andra med stölder eller bedrägerier i samband med sin roll hos Dell Technologies 

kommer att bli föremål för disciplinära åtgärder som kan innefatta uppsägning, men även åtal. Hjälp till att 

skydda Dell Technologies tillgångar och anseende genom att vara uppmärksam på alla typer av bedrägerier 

som riktas mot Dell Technologies, våra medarbetare, kunder, aktieägare, affärspartner eller andra intressenter 

och omedelbart rapportera misstänkta aktiviteter.

Viktiga slutsatser: 

Stölder och bedrägerier är brott som 
inte tolereras. När medarbetare utför 
stölder eller bedrägerier under sitt arbete 
för Dell Technologies skadar detta vårt 
varumärke och oss alla.



Resultat44Så här vinner vi: Uppförandekod för Dell Technologies

Vi förebygger penningtvätt och 
finansiering av terrorism

Vi följer alla lagar som syftar till att avskräcka från brottsliga aktiviteter och skyddar den nationella säkerheten 

i de länder där vi gör affärer.

Penningtvätt är när medel som skapats genom brottslig verksamhet, till exempel narkotikasmuggling, förs 

genom legitima verksamheter för att dölja deras brottsliga ursprung. Finansiering av terrorism syftar på pengar 

till terroraktiviteter och kan härröra från legitima eller brottsliga källor.Du får aldrig medvetet bidra till varken 

penningtvätt eller finansiering av terrorism och du måste vidta åtgärder för att förhindra att Dell Technologies 

affärsverksamhet oavsiktligt används i dessa syften. Du måste vara vaksam och ha gott omdöme i dina 

kontakter med kunder eller affärspartner.Du behöver veta vilka de är, vilken typ av verksamhet de bedriver och 

varifrån deras pengar kommer. Rapportera omedelbart alla ovanliga eller misstänkta aktiviteter eller 

transaktioner, såsom försök att betala kontant eller från en ovanlig finansieringskälla, arrangemang som 

involverar överföring av pengar till eller från länder eller enheter som saknar koppling till transaktionen eller 

kunden, ovanligt komplicerade affärer som inte speglar ett verkligt affärssyfte eller försök att undkomma 

redovisnings- eller rapporteringskrav.

Viktiga slutsatser: 

Dell Technologies vidtar åtgärder för 
att förhindra olaglig användning av dess 
affärsverksamhet för penningtvätt och 
finansiering av terrorism genom att ta 
reda på information om kunderna, deras 
affärsverksamhet och ursprunget till 
deras medel samt rapportera misstänkta 
transaktioner.



Resultat45Så här vinner vi: Uppförandekod för Dell Technologies

Vi reser och spenderar 
ansvarsfullt

Medel från Dell Technologies får endast användas i legitima affärssyften. Du måste följa företagets 

policydokument om utgiftsgränser, användning av företagets kreditkort, rekommenderade reseleverantörer, 

nödvändiga godkännanden från ledningen, kvitton, kostnadsrapporter och andra reserelaterade frågor. Du 

väntas registrera rese- och representationskostnader sanningsenligt, korrekt och i sin helhet.

Ersättningsansökningar ska vara ärliga och korrekta. Vi använder aldrig Dell Technologies medel till personliga 

resor eller personlig underhållning eller som komplement till personliga inkomster. När du utför arbetsuppgifter 

för Dell Technologies bör du inte bege dig till platser som ger en negativ bild av Dell Technologies eller som inte 

är förenliga med våra värderingar, till exempel verksamheter med sexuell inriktning. Kostnader på sådana 

etablissemang ersätts inte. Denna typ av etablissemang är inte acceptabla för representation även om ingen 

ersättning begärs för kostnaderna.

Mer information om regler och riktlinjer för ersättningsbara kostnader finns i den globala policyn för resor och 

utgifter.

Viktiga slutsatser: 

Medarbetarna förväntas följa 
policydokumenten och registrera 
rese- och representationskostnader 
sanningsenligt, korrekt och i sin helhet.

Resurser:

• Global policy för resor och utgifter

http://intranet.dell.com/sites/PAL/GOWWP/PRO.WWPGP.GlobalTandE_Policy.PAL.docx


Vi anser att vår starka önskan att vinna alltid måste  
styras av integritet.

Vi anser att vi skapar tillit hos våra kunder och andra intressenter 

samt motiverar medarbetarna att fatta rätt beslut för vår verksamhet, 

våra samhällen och vår planet genom att vara en ansvarsfull 

företagsmedborgare.

Integritet



Integritet47Så här vinner vi: Uppförandekod för Dell Technologies

Vi undviker 
intressekonflikter

Du måste undvika alla aktiviteter och personliga intressen som skapar eller verkar skapa en konflikt mellan 

dina intressen och Dell Technologies intressen eller som kan, eller verkar, hämma din förmåga att utföra ditt 

jobb objektivt och effektivt. 

Vanliga områden för intressekonflikter

Personliga relationer: Du bör inte delta i anställningsrelaterade beslut – till exempel nyanställning, ersättning, 

utvärdering eller befordran – som avser en familjemedlem eller en person med vilken du har ett romantiskt 

förhållande.

Extern anställning, affärsverksamhet eller investering: En ytterligare anställning, extern affärsverksamhet 

eller andra kommersiella eller finansiella aktiviteter får inte minska dina prestationer hos Dell Technologies. Du 

får aldrig ha en ytterligare anställning eller delta i någon annan verksamhet som konkurrerar med 

Dell Technologies, bryter mot din sekretessplikt eller andra förpliktelser gentemot Dell Technologies eller som 

är olaglig, omoralisk eller på annat vis ger en negativ bild av Dell Technologies.

Avtal: Vi väljer alltid leverantörer och affärspartner enligt Dell Technologies bästa intresse. Du får inte delta 

i beslut som avser aktuella eller potentiella affärsrelationer mellan Dell Technologies och din andra 

arbetsgivare, personliga affärsverksamheter eller enheter där du eller en släkting har stora finansiella 

investeringar eller har  

en statlig befattning. 

Externa styrelse- och bolagsstyrningsuppdrag: Medarbetare hos Dell Technologies får inte ha 

styrelseuppdrag i utomstående vinstdrivande företag, oavsett om de är privata eller publika. Sällsynta 

undantag kan göras för medlemmar i Dell Technologies högsta ledning och vissa vice-vd-befattningar, som 

kan begära tillåtelse att ta styrelseuppdrag i vinstdrivande företag i enlighet med Dell Technologies globala 

policy för intressekonflikter och med tillåtelse från Dell Technologies vd. Styrelseuppdrag i ideella 

organisationer är vanligen tillåtet, men måste också ske i enlighet med Dell Technologies globala policy för 

intressekonflikter. 

Viktiga slutsatser: 

Medarbetarnas aktiviteter kan, avsiktligt 
eller oavsiktligt, skapa en intressekonflikt 
eller ge intryck av att något olämpligt 
pågår. 

Resurser:

• Global policy för intressekonflikter

•  Global policy för familjerelationer samt 
romantiska och andra relationer

http://intranet.dell.com/dept/ethics/Documents/Global%20Conflicts%20of%20Interest%20Policy.pdf
http://intranet.dell.com/dept/hr/Global/HR4HR/Policies/EmployeeRelations/Policies_All/Family_Romantic_Other_Relationships.pdf
http://intranet.dell.com/dept/hr/Global/HR4HR/Policies/EmployeeRelations/Policies_All/Family_Romantic_Other_Relationships.pdf


Integritet48Så här vinner vi: Uppförandekod för Dell Technologies

Fråga:  Jag har fått en förfrågan om att delta som ämnesexpert i ett forskningsnätverk mot betalning. Är det 

tillåtet?

Svar:  Nej. Dell Technologies tillåter inte att befintliga medarbetare deltar i den typen av utomstående engagemang 

mot betalning, eftersom risken är för stor att konfidentiell information från Dell Technologies överförs mellan 

parterna. För att undvika detta måste medarbetare som vill delta i utomstående konsultaktiviteter 

kontrollera att detta är tillåtet genom att be om tillstånd från det globala etik- och regelefterlevnadsteamet 

eller juridikavdelningen.

Vanliga frågor



Integritet49Så här vinner vi: Uppförandekod för Dell Technologies

Vi ger och tar emot gåvor och 
representation på ett lämpligt sätt

Rimliga gåva, rimlig representation eller andra företagspresenter kan vara lämpliga för att skapa goodwill men 

ska aldrig användas för att påverka ditt eller en kunds affärsbeslut eller underminera integriteten i våra 

affärsrelationer. 

Ta emot gåvor: 

Små gåvor och företagspresenter (men aldrig kontanter eller motsvarande) är tillåtna under vissa begränsade 

omständigheter, men du får aldrig be om eller ta emot materiella eller immateriella personliga förmåner som 

ges – uttryckligen eller underförstått – i utbyte mot affärer eller gynnsamma affärsvillkor från 

Dell Technologies eller som kan skapa eller ge intryck av att skapa en pliktkänsla för din eller Dell Technologies 

del med avseende på givaren. Vi tar aldrig emot gåvor eller representation som är olagliga, omoraliska eller 

skulle ge en negativ bild av Dell Technologies. 

Ge gåvor:  

Gåvor får endast ges som lämpliga företagspresenter för att förbättra relationer och aldrig för att på ett 

olämpligt sätt påverka affärsbeslut. När det är lämpligt att ge gåvor ska du endast erbjuda gåvor eller 

representation till partner, kunder eller andra tredjeparter för legitima affärssyften och när gåvans, 

representationens eller företagspresentens kostnad är rimlig och ges i enlighet med god smak och 

Dell Technologies globala policy för gåvor och representation. Gåvor, representation och företagspresenter får 

aldrig vara i form av kontanter eller motsvarande och får endast ges till individer som får ta emot gåvan enligt 

de lagar och riktlinjer som gäller honom eller henne.Striktare regler gäller ofta när gåvor ges till vissa typer av 

kunder, såsom tjänstemän eller medarbetare i statliga eller halvstatliga enheter som kan omfatta vissa kunder 

inom hälso- och sjukvård, allmännyttiga tjänster eller utbildning. Följ alltid de strängaste reglerna som gäller 

och kontakta din lokala juridikavdelning om du är osäker.

Viktiga slutsatser: 

Gåvor och representation måste ges och 
tas emot på ett ansvarsfullt sätt och får 
aldrig användas för att påverka ett 
affärsbeslut.

Resurser:

•  Global policy för gåvor och 
representation 

http://intranet.dell.com/dept/ethics/Documents/Global%20Gifts%20and%20Hospitality%20Policy.pdf
http://intranet.dell.com/dept/ethics/Documents/Global%20Gifts%20and%20Hospitality%20Policy.pdf


Integritet

Vanliga frågor

50Så här vinner vi: Uppförandekod för Dell Technologies

Fråga:  Jag skulle vilja ge inträdesbiljetter till Dell EMC World som gåva till en offentlig kund. Är det tillåtet? 

Svar:  Antagligen. Gåvor eller representation till offentliga kunder i samband med demonstration av produkter och 

tjänster från Dell Technologies kan vara tillåtna i vissa geografiska regioner. Du bör däremot alltid fråga det 

globala etik- och regelefterlevnadsteamet för att kontrollera att det är tillåtet i detta fall via ethics@dell.com 

Fråga:  Specialregler gäller när gåvor och representation ges till statliga och halvstatliga kunder, även kallade 

”offentliga kunder”. Vad är en statlig eller halvstatlig kund? 

Svar:  En ”offentlig kund” definieras i Dell Technologies globala policy för gåvor och representation. Offentliga 

kunder är bland annat medarbetare i USA:s eller andra länders centrala, delstatliga eller regionala 

förvaltningsapparater, men kan även omfatta medarbetare i utbildningsinstitutioner, sjukhus eller andra 

organisationer med offentlig finansiering eller offentligt ägande, till exempel olje- eller flygbolag. 

 

mailto:ethics%40dell.com?subject=


Integritet51Så här vinner vi: Uppförandekod för Dell Technologies

Vi donerar till välgörenhetsorganisationer 
och deltar i välgörenhetsaktiviteter

Dell Technologies är stolta över våra medarbetares generösa anda och uppmuntrar dig att erbjuda din tid, dina 

kunskaper och din energi till välgörande ändamål och ideella organisationer, förutsatt att de inte strider mot 

Dell Technologies intressen eller ger en negativ bild av Dell Technologies.Användning av Dell Technologies 

resurser för välgörande ändamål samt ledighet för både samhällsprogram som sponsras av Dell Technologies 

och personliga välgörenhetsaktiviteter måste följa Dells donationspolicy.

Dell Technologies donerar endast till vissa kvalificerade ideella organisationer. Det kan hända att du får 

förfrågningar om välgörenhetsbidrag från Dell Technologies. Oavsett om förfrågan avser donation av pengar, ny 

eller begagnad datorutrustning, tjänster, programvara, evenemangssponsring eller annat av värde måste alla 

välgörenhetsdonationer ges i enlighet med gällande lagar och Dell Technologies policy för 

välgörenhetsdonationer som finns på Dell Giving-webbplatsen samt godkännas på förhand av Dell Technologies 

Giving-team.

Viktiga slutsatser: 

Dell Technologies donerar till välgörenhet 
som är förenlig med våra donationsmål 
och uppmuntrar medarbetarna att 
bidra till sina samhällen genom lämpliga 
volontäraktiviteter. 

Resurser:

• Dell Giving-webbplatsen

•  Webbplats för tjänsteförfrågningar till 
anläggningsteamet

https://dell.yourcause.com/home#/engagement/3504c085-46b1-4edc-bfe9-e7d2b68d8eef
http://intranet.dell.com/facilities/global/Pages/global/service_request.htm
http://intranet.dell.com/facilities/global/Pages/global/service_request.htm


Integritet

Vanliga frågor

52Så här vinner vi: Uppförandekod för Dell Technologies

Fråga:   Är det tillåtet att ta en runda på golvet för att samla in pengar till en Dell Technologies-signaturprogrampartner? 

Svar:  Inte under kontorstid eftersom det stör verksamheten. Vi rekommenderar att du gör det under pauser och/eller 

lunchen. Tillåtelse krävs inte under pauser och lunchen såvida inte utrymmet och ordningen behöver godkännas av 

anläggningsteamet. 

Fråga:  Vart skickar jag förfrågningar från organisationer som vill använda Dell Technologies- och/eller Dell EMC-logotypen? 

Svar:  Skicka alla förfrågningar från tredjeparter som vill använda Dell Technologies-logotyper till brand@dell.com 

Fråga:  Vem ska jag kontakta för att boka Dell Technologies-utrymmen för ett evenemang i våra utrymmen? 

Svar:  Anläggningsteamet måste godkänna alla evenemang som hålls i våra utrymmen. Det finns mer information på 

webbplatsen för tjänsteförfrågningar till anläggningsteamet. 

mailto:brand%40dell.com?subject=


Integritet53Så här vinner vi: Uppförandekod för Dell Technologies

Vi stöder politisk 
verksamhet

Vi uppmuntrar dig att vara en ansvarsfull medborgare och delta i samhälleliga och politiska aktiviteter enligt vad 

som är lämpligt i ditt hemland och samhälle, förutsatt att aktiviteterna är lagliga och respektfulla. Aktiviteterna 

ska utföras på egen tid och egen bekostnad. Dell Technologies pengar eller tillgångar, inklusive utrymmen, 

utrustning eller varumärken, får inte användas i samband med personliga politiska aktiviteter eller intressen. 

Du måste vara försiktig så att du inte ger intrycket av att Dell Technologies stöder eller främjar en kandidat, 

kampanj eller politisk fråga där du personligen är engagerad. Följ alla lagar som avser företags och individers 

möjlighet att ge politiska bidrag eller delta i lobbyism eller andra regeringskontakter och politiska kampanjer. 

Dell Technologies ger inte politiska bidrag från företaget, även när det är lagligt. Börja med att kontakta ditt 

team för offentliga kontakter om du har en fråga om en Dell Technologies-relaterad fråga som rör 

regeringsåtgärder eller politik.

Vanliga frågor: 

Fråga:  Jag har en god vän som ställer upp som kandidat i valet och han har frågat om jag kan tänka mig att 

rekommendera honom vid en samling som hålls utanför kontorstid. Är det ett problem?

Svar:  Nej. Se bara till att det blir tydligt att din rekommendation är personlig och att du inte talar på uppdrag av 

Dell Technologies.

Viktiga slutsatser: 

Medarbetarna får inte kommunicera 
med offentliga befattningshavare om 
Dell Technologies-relaterade politiska 
frågor eller påstå sig representera 
Dell Technologies gentemot politiska 
befattningshavare utom i enlighet med 
tillstånd och anvisningar från teamet för 
offentliga kontakter. 



Integritet54Så här vinner vi: Uppförandekod för Dell Technologies

Vi tar upp problem och 
misstankar

Om du känner till eller misstänker att ett brott begås mot gällande lagar eller regelverk, denna uppförandekod 

eller en policy eller misstänker att oetiskt, olagligt eller misstänkt beteende inträffar ska du rapportera detta 

omedelbart.

Det finns många sätt att ställa frågor eller ta upp misstankar: 

• din chef 

• en person i ledningen

• personalavdelningen

• juridikavdelningen

• det global etik- och regelefterlevnadsteamet 

•  etiklinjen per telefon eller via Ethicsline, där du kan rapportera din misstanke konfidentiellt eller anonymt där 

detta är tillåtet enligt lag.

Dell Technologies tolererar inte hämndaktioner mot personer som i god tro rapporterar misstänkta försummelser 

eller hjälper till med en utredning eller revision. Om du tror att du är utsatt för en hämndaktion eller att en 

utredning sköts på ett olämpligt sätt ska du omedelbart rapportera detta via någon av rapporteringsmetoderna 

ovan.

Viktiga slutsatser: 

Om du känner till eller misstänker ett brott 
mot gällande lagar eller regelverk, denna 
uppförandekod eller en policy är det ditt 
ansvar att rapportera detta omedelbart.

Resurser:

• Etiklinjen (webben eller telefon) 

•  Global policy för hantering och 
utredning av potentiella etik- och 
regelefterlevnadsbrott samt förbud mot 
hämndaktioner

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/43926/index.html
http://intranet.dell.com/dept/ethics/Documents/Global%20Policy%20on%20Raising%20and%20Investigating%20Potential%20Ethics%20and%20Compliance%20Violations%20and%20Anti-Retaliation.pdf
http://intranet.dell.com/dept/ethics/Documents/Global%20Policy%20on%20Raising%20and%20Investigating%20Potential%20Ethics%20and%20Compliance%20Violations%20and%20Anti-Retaliation.pdf
http://intranet.dell.com/dept/ethics/Documents/Global%20Policy%20on%20Raising%20and%20Investigating%20Potential%20Ethics%20and%20Compliance%20Violations%20and%20Anti-Retaliation.pdf
http://intranet.dell.com/dept/ethics/Documents/Global%20Policy%20on%20Raising%20and%20Investigating%20Potential%20Ethics%20and%20Compliance%20Violations%20and%20Anti-Retaliation.pdf


Integritet55Så här vinner vi: Uppförandekod för Dell Technologies

Vi utreder och tar itu med 
misstankar

Det globala etik- och regelefterlevnadsteamet ansvarar för att övervaka interna utredningar av misstänkta 

etik- och regelefterlevnadsrelaterade försummelser enligt denna uppförandekod och relaterade policydokument 

och standarder. Du får inte störa interna utredningar eller själv försöka ta reda på fakta. Du bör istället 

omedelbart ta upp frågor som rör etik och regelefterlevnad samt samarbeta till fullo med alla interna utredningar 

som godkänts av företaget. 

Alla utredningar och efterföljande korrigeringsåtgärder utförs i enlighet med lokala lagar, tillämpliga 

policydokument och standarder från Dell Technologies och eventuella krav på medarbetarrepresentanter. Du 

förväntas samarbeta med interna utredningar, revisioner, redovisningsgranskningar eller anvisningar från 

Dell Technologies jurister i samband med rättegångar eller myndighetsförfaranden. Dell Technologies vidtar 

rimliga ansträngningar för att hålla information om utredningar konfidentiell. Du måste hemlighålla information 

om utredningar och inte dela den med andra än utredningsteamet såvida inte detta uttryckligen har tillåtits 

skriftligen.

Hämndaktioner mot Dell Technologies-medarbetare för rapportering av etiska problem eller deltagande 

i godkända företagsutredningar är strängt förbjudna och tolereras inte. Medarbetare som deltar i sådana 

hämndaktioner blir föremål för disciplinära åtgärder som kan omfatta uppsägning. 

Viktiga slutsatser: 

Alla utredningar och efterföljande 
korrigeringsåtgärder utförs i enlighet med 
lokala lagar, tillämpliga policydokument 
och standarder från Dell Technologies.

Resurser:

• Etiklinjen (webben eller telefon) 

•  Global policy för hantering och 
utredning av potentiella etik- och 
regelefterlevnadsbrott samt förbud mot 
hämndaktioner

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/43926/index.html
http://intranet.dell.com/dept/ethics/Documents/Global%20Policy%20on%20Raising%20and%20Investigating%20Potential%20Ethics%20and%20Compliance%20Violations%20and%20Anti-Retaliation.pdf
http://intranet.dell.com/dept/ethics/Documents/Global%20Policy%20on%20Raising%20and%20Investigating%20Potential%20Ethics%20and%20Compliance%20Violations%20and%20Anti-Retaliation.pdf
http://intranet.dell.com/dept/ethics/Documents/Global%20Policy%20on%20Raising%20and%20Investigating%20Potential%20Ethics%20and%20Compliance%20Violations%20and%20Anti-Retaliation.pdf
http://intranet.dell.com/dept/ethics/Documents/Global%20Policy%20on%20Raising%20and%20Investigating%20Potential%20Ethics%20and%20Compliance%20Violations%20and%20Anti-Retaliation.pdf
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Vi fattar värdebaserade 
beslut

PULSE-modellen ger en enkel och tydlig struktur för svåra beslut. 

Pause 
(pausa)
Pausa och reflektera över 

din bedömning 

Fundera en stund över var 

du befinner dig och din 

bedömning av situationen. 

Det kan verka självklart att 

man ska fundera över 

situationen, men trots det 

rusar vi ofta vidare när vi är 

under press och fattar 

snabba beslut eftersom vi 

vill lösa problemen snabbt.

Use 
(använd)
Använd våra värderingar, 

policydokument och 

rättsliga bedömningar för 

att hitta en lösning 

Fundera över lösningar 

utifrån våra värderingar, 

våra policydokument och 

lagen. Ställ följande frågor 

till dig själv:

• Är det lagligt?

• Är det förenligt med våra 

policydokument?

• Speglar det våra 

värderingar och etiska 

principer?

• Respekterar det våra 

medarbetare, aktieägare, 

kunder, partner och 

samhällen samt vår planet?

Select 
(välj)
Välj det alternativ som 

passar bäst  

Nu har du ett utgångsläge 

för att använda din 

erfarenhet, utbildning och 

intuition. Nu kan du fatta 

bästa möjliga beslut som 

bygger på ett tydligt 

perspektiv över situationen, 

medföljande risker och en 

rad alternativa lösningar.

Look  
(sök)
Sök efter alternativa 

lösningar  

I situationer där du kan 

identifiera risker, 

konkurrerande värderingar 

och föränderliga frågor bör 

du inte fatta det första 

möjliga (eller mest 

uppenbara) beslutet. 

Fundera över alternativen 

och tänk igenom risker, 

värderingar som tillämpas 

(eller inte) och hur ditt 

beslut i kommer att omsätta 

svaren från föregående steg 

i praktiken?

Explain 
(förklara)
Förklara ditt beslut tydligt 

och ärligt 

Ta dig tid att förklara ditt 

beslut för viktiga 

intressenter som påverkas 

av beslutet. Vetskapen om 

att du kommer att förklara 

ditt beslut påverkar 

ofrånkomligen beslutet du 

fattar. Transparens är en 

utmaning vi ska hålla 

i åtanke under PULSE-

processen.



Fler resurser
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Rapporteringsalternativ

Det globala etik- och regelefterlevnadsteamet 

Ethics@dell.com för frågor (ej anonymt).

Dell Technologies Ethicsline (telefon eller rapportering på webben) 

Dell-ethicsline.com (anonymt där lagen tillåter)

Cybersäkerhetsteamet (misstänkt felaktig hantering av information)

Cybersecurity@dell.com

Säkerhetsteamet

Security@dell.com

Styrelsens revisionsutskott 

Board_of_Directors@dell.com

Dell Technologies finanschef   

Chief_Financial_Officer@dell.com

Produktsäkerhet   

Product_Safety_Escalations@dell.com

mailto:Ethics%40Dell.com?subject=
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/43926/index.html
mailto:Cybersecurity%40dell.com?subject=
mailto:Security%40dell.com?subject=
mailto:Board_of_Directors%40Dell.com?subject=
mailto:Chief_financial_officer%40Dell.com?subject=
mailto:Product_Safety_Escalations%40dell.com?subject=
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Åsidosättande och 
tillägg

Vår uppförandekod har godkänts av Dell Technologies styrelse. Alla väsentliga ändringar av uppförandekoden 

måste godkännas av styrelsen eller ett lämpligt styrelseutskott.En förfrågan om att åsidosätta en bestämmelse 

i vår uppförandekod för en högre befattningshavare eller styrelseledamot i Dell Technologies ska lämnas till det 

globala etik- och regelefterlevnadsteamet och godkännas av styrelsen. 

Denna version av uppförandekoden för Dell Technologies godkändes av styrelsen i september 2017.


