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VORES 
FORPLIGTELSER 
—
Siden starten i 1926 har Lyrecos centrale værdier været Excellence, Respect, 
Passion og Agility. Det er værdier, vi er stolte af, og de deles af alle vores 
ansatte, hvilket er en af vores styrker og gør os til en pålidelig partner. For os 
er det en moralsk forpligtelse at efterleve disse værdier.
Med denne opdaterede version af vores Etiske Retningslinjer cementerer vi 
vigtigheden af disse. Med dem udspecificerer vi vores indgangsvinkler til 
arbejdsmiljø, forretningsførelse, og hvordan vi mener forholdene mellem 
kolleger, kunder og samarbejdspartnere bør være. Det er meningen, de skal 
fungere som rettesnore, så alle ved, hvordan man skal agere, hvis en tvetydig 
situation opstår, og så vi kan undgå brud på vores etiske principper. 
Jeg opfordrer derfor jer alle til at læse vores Etiske Retningslinjer grundigt, så I 
ved, I efterlever dem, og så vi kan garantere “A Great Working Day”  for alle.

Grégory LIENARD • CEO



HVAD ER 
FORMÅLET MED 

VORES ETISKE 
RETNINGSLINJER?

—
Det er at understrege principperne om Integritet, 
Neutralitet, Fairplay, Lighed og Overholdelse af 
loven, som Lyreco forventer, at alle lever op til.

Disse Etiske Retningslinjer er oversat til de  
landes sprog, hvor Lyreco har datterselskaber.  

Opstår der tvivl om korrektheden af en 
oversættelse, så gælder den engelske version. 

HVEM GÆLDER DE ETISKE 
RETNINGSLINJER FOR?

De gælder for alle Lyreco-ansatte i alle 
Lyrecos datterselskaber på verdensplan.

Vi forventer også, at vores eksterne 
samarbejdspartnere overholder dem.

For en udspecificering af vores Etiske Retningslinjer 
for Leverandører henviser vi til leverandør-versionen, 

der er at finde på Lyrecos hjemmeside. 

HVAD SKER DER, HVIS MAN 
IKKE OVERHOLDER DE 

ETISKE RETNINGSLINJER?
Enhver ansat kan i løbet af arbejdsdagen komme til at 

lave fejl, som Lyreco står til ansvar for,  
og som kompromitterer Lyrecos omdømme.

Det forventes, at alle ansatte kender vores Etiske 
Retningslinjer og at de agerer i overensstemmelse 

med disse. Der afholdes kurser specifikt med det for 
øje at understrege vigtigheden af retningslinjerne. 

Hvis man ikke overholder De Etiske Retningslinjer, kan 
det få alvorlige konsekvenser, både for Lyreco og den 

enkelte medarbejder. Alt efter hvor alvorligt det vurderes, 
at man har overtrådt retningslinjerne, kan man blive 
tildelt en disciplinær sanktion, i overensstemmelse  

med gældende lovgivning og Lyrecos interne 
regler. Under ingen omstændigheder accepteres 

et manglende kendskab til De Etiske Retningslinjer 
som en undskyldning for overtrædelsen af dem.

For et overblik over adfærdsreglerne,  
der er i De Etiske Retningslinjer:

— 

De centrale principper

Korrekt og hensigtsmæssig adfærd

Et par eksempler i form af spørgsmål/svar

Tilknyttede dokumenter

Kontaktpersoner 

Dette er et levende dokument, hvis formål 
er at udvikle sig i takt med, at virksomheden 
udvikler sig. Derfor er det den senest 
opdaterede version af vores Etiske 
Retningslinjer og de tilknyttede dokumenter, 
der gælder. 
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Tilknyttet dokument
P MNG 089 Disciplinære sanktioner

RETNINGSLINJERNE ER UDFORMET SOM EN RETTESNOR  
FOR VORES ADFÆRD OG FOR VORES INDIVIDUELLE  

OG KOLLEKTIVE BESLUTNINGSPROCESSER  
– I OVERENSSTEMMELSE MED DISSE PRINCIPPER:

Sammen med 
vores ansatte og 

samarbejdspartnere

Til alle tiderI vores 
forretningsførelse

Hvor end  
vi opererer

En situation ikke dækkes af  
De Etiske Retningslinjer 
Det er umuligt at udforme et dokument, der 
tager højde for alle scenarier. Vi opfordrer 
dig til at bruge din sunde fornuft, og hvis du 
er i tvivl, så bed om hjælp, inden du agerer.

Den lokale lovgivning er mere  
eller mindre restriktiv end De Etiske 
Retningslinjer. 
I sådanne tilfælde gælder den mest  
restriktive bestemmelse. 

I tvivlstilfælde kan en interaktiv version af 
Retningslinjerne downloades via Workplace, 
Toolbox eller Lyrecos hjemmeside.

Alle tilknyttede dokumenter kan tilgås via 
Toolbox – QSS Library.

HVAD NU HVIS HVOR FINDER JEG DEM



DIN  
WHISTLE-
BLOWER- 

ORDNING: 
“RAISE YOUR 
CONCERN”

—
Det er vores mål at identificere og 
indberette ethvert brud på vores 

etiske retningslinjer, så Lyreco kan 
iværksætte passende forebyggende 

og korrigerende handlinger 
og rette op på situationen.

Vi opfordrer jer til at diskutere, 
bede om råd, stille spørgsmål, 
dele jeres bekymringer om og 
udpege de potentielle brud på 
De Etiske Retningslinjer, I ser.

—

AT STILLE SPØRGSMÅL OG DELE 
SINE BEKYMRINGER ER MED TIL 
AT FASTHOLDE INTEGRITETEN I 

LYRECOS VIRKSOMHEDSKULTUR.

Er dette  
UFORENELIGT 
MED VORES 
VÆRDIER? 

Kan det  
SKADE LYRECOS 

OMDØMME?

Er dette 
ET BRUD PÅ 

VORES ETISKE 
RETNINGSLINJER?

Virker det til at være 
UETISK?

VURDÉR 
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Kontaktperson:
Din leder

•  Marketing, Salg, QS, Logistik, IT, P&C, osv.

Den etiske komité, som består af din  
QS Manager, Finans direktør og P&C direktør. 

På Group-niveau: 
• Din Group Compliance Officer

Tilknyttet dokument
P MNG 0 85 Alert Process and Alert 
Management

Det kræver mod at stille spørgsmål og dele 
sine bekymringer. Du kan derfor være helt 
sikker på, at Lyreco vil håndtere ethvert 
spørgsmål og enhver advarsel fortroligt og 
ikke straffe den person, der kommer med dem.

Lyreco vil under ingen omstændigheder 
acceptere, at ansatte, der i god tro deler sine 
bekymringer, straffes.

SIG FRA! FORTROLIGHED 
OG STRAFFRIHED

https://lyreco.whispli.com/pages/raiseyourconcern


INDIVIDUELT  
ANSVAR

Ansatte skal, under alle omstændigheder, overholde 
enhver gældende lovgivning og virksomhedens 

interne regler. Lyreco vil under ingen omstændigheder 
acceptere det modsatte. Uvidenhed vil ikke 

blive accepteret som en undskyldning.

KOLLEKTIV RISIKO
Ved brud på retningslinjerne kan den ansvarlige 

ansatte og Lyreco blive udsat for sanktioner.

Holde dig informeret om relevante regler  
ift. dit arbejde.

Spørge en kontaktperson til råds, inden du 
handler, hvis du er i tvivl.

Indrapportere enhver handling begået af 
kolleger eller leverandører, hvis de strider 
mod De Etiske Retningslinjer.

Gøre dig medskyldig i ulovlige handlinger 
eller handlinger, der strider mod De Etiske 
Retningslinjer.

Skjule eller ignorere ulovlige handlinger 
eller handlinger, der strider mod De Etiske 
Retningslinjer.

Tage beslutninger, der strider mod 
gældende lovgivning.

OVERHOLDELSE AF 
LOVGIVNING, REGLER  

OG STANDARDER

SKAL

SKAL IKKE

VORES PRINCIPPER
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Dine kontaktpersoner
Din leder

Den etiske komité

Værktøjet “Raise Your Concern”

En kunde beder mig om at inkludere 
en kontraktlig klausul, der strider i 
mod vores retningslinjer.  
Hvad gør jeg?
Du skal kontakte lederen for din enhed, så 
vedkommende kan tjekke lovligheden af den 
pågældende klausul, før du accepterer den.

Jeg tror ikke, at en given handling 
overholder den gældende 
lovgivning.  
Hvordan skal jeg forholde mig?
Først skal du klarlægge de faktiske 
omstændigheder og grunde til, at den 
pågældende handling er blevet foretaget. 
Hvis du konkluderer, at der foreligger en 
risiko for, at den givne handling er ulovlig, 
skal du kontakte din nærmeste leder med det 
samme.

Der er et modstridende forhold 
mellem aspekter af den gældende 
lovgivning i det land, jeg arbejder 
i, og visse dele af disse Etiske 
Retningslinjer. Hvilke regler gælder?
I tilfælde af, at der et modstridende forhold 
mellem den lokale lovgivning og De 
Etiske Retningslinjer, skal den strengeste 
bestemmelse gælde. I tvivlstilfælde skal du 
kontakte et medlem af den etiske komité.

HVAD NU HVIS
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VORES  
MEDARBEJDERE 

— 
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UDVIKLE  
ET SAMMENHOLD

At motivere og hjælpe kolleger med at udvikle 
sig, så organisationens samlede mål kan nås, 

er en kerneopgave for alle vores ledere.

FREMME EN ETISK 
VIRKSOMHEDSKULTUR

Det er enhver leders opgave at skabe  
og opretholde en kultur baseret på 

integritet og etik i sit team.

Udbrede kendskabet til De Etiske 
Retningslinjer og implementere dem.

Udvikle et tillidsfuldt arbejdsmiljø, der gør,  
at medarbejdere har lyst til at stille spørgsmål 
og dele deres bekymringer.

Håndtere enhver situation, der kan blive et 
integritetsmæssigt eller etisk problem.

Ignorere en medarbejder, der giver udtryk for 
en bekymring.

Nægte at hjælpe en medarbejder, der beder 
om hjælp eller råd.

Prioritere et individ over fællesskabet.

LEDERSKAB

SKAL

SKAL IKKE

VORES PRINCIPPER
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OUR
PEOPLE

ETISKE RETNINGSLINJER

Jeg er usikker på, om mine 
medarbejdere agerer i 
overensstemmelse med den kultur, 
jeg gerne vil implementere.  
Hvad skal jeg gøre?
Vi anbefaler, at du fører tilsyn med de 
områder, hvor der er størst risiko for brud på 
De Etiske Retningslinjer i dit team. Derudover 
kan det at opfordre til drøftelser om De 
Etiske Retningslinjer sikre, at alle kender til 
og forstår dem. Individuel oplæring bør alle 
medarbejdere gennemgå.

Jeg er leder, og en af mine 
medarbejdere har indrapporteret et 
etisk problem. Hvad skal jeg gøre?
Først og fremmest skal whistleblowerens 
identitet beskyttes, og det problem, som 
vedkommende har gjort opmærksom 
på, skal holdes fortroligt. Få alle fakta fra 
whistlebloweren, og del dem med din egen 
kontaktperson.

Jeg har svært ved at beslutte, hvad 
jeg skal gøre ved et problem, som en 
af mine medarbejdere har gjort mig 
opmærksom på. Hvad skal jeg gøre?
Hvis du oplever en situation, der enten 
omhandler et muligt eller et reelt etisk 
dilemma, så tag dig god tid til at forstå 
problemstillingen, og rådfør dig gerne med 
din etiske kontaktperson, inden du tager en 
beslutning.

Dine kontaktpersoner
Din leder

Din P&C-afdeling

Den etiske komité

Værktøjet “Raise Your Concern”

HVAD NU HVIS

VORES  
MEDARBEJDERE
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ET SIKKERT OG SUNDT 
ARBEJDSMILJØ

At forebygge og bekæmpe forekomsten 
af arbejdsulykker og arbejdsrelaterede 

sygdomme er et centralt tema for Lyreco.

VELVÆRE PÅ JOBBET
Lyrecos mål er at øge livskvaliteten  

på arbejdspladsen ved at sikre den rette 
balance mellem arbejds- og familielivet, 

samtidig med at man tilskynder en positiv og 
støttende tone blandt medarbejderne.

Overholde arbejdsmiljølovgivningen hver 
eneste dag.

Vide, hvad man skal gøre i tilfælde af en 
arbejdsulykke samt at være i stand til følge 
evakueringsplanen.

Beskytte dig selv og andre.

Indberette enhver hændelse, også de 
mindre, der potentielt kan skade andres 
sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. 

Udsætte dig selv eller dine medarbejdere  
for fare.

Forholde dig passivt, hvis en farlig situation, 
der truer dig eller dine medarbejdere, 
opstår.

Oparbejde en negativ atmosfære, der kan 
påvirke arbejdsmiljøet. 

SUNDHED, SIKKERHED  
OG VELVÆRE

SKAL

SKAL IKKE

VORES PRINCIPPER
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Jeg skal bære sikkerhedsudstyr for 
at udføre mit arbejde. Kan jeg være 
sikker på, jeg kan udføre mit arbejde 
uden sikkerhedsrisici?
Efter at have vurderet en specifik 
arbejdsopgave, beslutter Lyreco som 
arbejdsgiver, om den pågældende 
arbejdsopgave kræver sikkerhedsudstyr 
eller ej. For din egen skyld skal du følge 
alle Lyrecos anvisninger. Før du bruger 
sikkerhedsudstyret, skal du læse alle de 
mærkater, advarsler og instruktioner, der 
følger med udstyret. I tvivlstilfælde skal du 
spørge din foresatte til råds.

Jeg oplever, at jeg udsættes for fare 
på grund af mit arbejdsmiljø.  
Hvad skal jeg gøre?
Vi opfordrer dig til at underrette din leder 
omgående, så passende korrigerende tiltag 
kan sættes i værk. Jo længere du venter, desto 
mere vil dit velvære og din arbejdsmæssige 
indsats lide under det.

Jeg er lagermedarbejder hos Lyreco, 
og noget af udstyret på lageret 
fungerer ikke ordentligt.  
Hvad skal jeg gøre?
Først og fremmest skal du stoppe med at 
bruge det pågældende udstyr. Indrapportér 
dernæst problemet til din nærmeste leder 
og eventuelt din arbejdsmiljørepræsentant, 
så korrigerende tiltag kan sættes i værk, og 
så andre medarbejdere undgår at bruge 
udstyret, da det også vil udsætte dem for 
risici.

Dine kontaktpersoner
Din leder

Din P&C-afdeling

Din arbejdsmiljørepræsentant

Din logistikchef

Den etiske komité

Værktøjet “Raise Your Concern”

HVAD NU HVIS

VORES  
MEDARBEJDERE
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RESPEKT SOM 
KERNEVÆRDI

Inklusion og diversitet bidrager positivt 
til vores virksomhedskultur.

INGEN DISKRIMINATION
Beslutninger vedrørende rekruttering, 

videreuddannelse og forfremmelse er udelukkende 
baseret på kvalifikationer, evner og relevant erfaring.

— 

Hvad betyder det?
Ordet “diskrimination” dækker over alle former for 

forskelsbehandling baseret på køn, alder, handicap, 
nationalitet, hudfarve, socialklasse, familieforhold, 
seksuel orientering, religiøs overbevisning, kultur, 

politiske holdninger og andre karakteristika.

Behandle alle, både internt og eksternt,  
med åbenhed og respekt for kulturelle 
forskelle.

Sige fra over for upassende adfærd.

Diskriminere eller opføre sig respektløst over 
for andre på grund af forskelle.

Favorisere visse medarbejdere over andre.

INKLUSION OG DIVERSITET

SKAL

SKAL IKKE

VORES PRINCIPPER
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Tilknyttet dokument
P MNG 0 88 Discrimination and 
Harassment

Dine kontaktpersoner
Din leder

Din P&C-afdeling

Din etiske kontaktperson

Værktøjet “Raise Your Concern”

Jeg oplever, at min kollega bliver 
udsat for diskrimination, fordi hun 
er kvinde, og dét selvom hun går 
meget op i sit arbejde og er dygtig 
til det. Sidste år fik flere af vores 
mandlige kolleger for eksempel en 
lønforhøjelse, selvom de klarede sig 
dårligere end hende.  
Hvad skal jeg gøre?
Hvis du mener, nogen bliver udsat for 
diskrimination, skal du indberette det til din 
kontaktperson.

En af mine kolleger ofte fortæller 
krænkende vittigheder med racistisk 
og homofobisk indhold. Nogle 
af mine andre kolleger føler sig 
ubehageligt til mode, men ingen har 
lyst til at bede ham om at stoppe. 
Hvad skal jeg gøre?
Hvis du er vidne til diskriminerende adfærd, 
så sig fra over for den. Du er også meget 
velkommen til at indberette det til din 
kontaktperson.

HVAD NU HVIS

VORES  
MEDARBEJDERE
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INGEN DISKRIMINERING  
ELLER CHIKANE

Lyreco er stærkt optaget af at kunne 
tilbyde et arbejdsmiljø uden nogen former 

for diskriminering og chikane.

VÆRDIGHED OG 
PROFESSIONALISME

Enhver ansat og samarbejdspartner skal behandles 
med værdighed og professionalisme.

— 

Hvad betyder det?
Ordene “diskriminering” og “chikane” dækker 

over alle uvelkomne og gentagne handlinger mod 
andre personer, f.eks. verbale udfald, billeder 

eller fysiske handlinger, der skaber et fjendtligt, 
krænkende eller truende arbejdsmiljø.

Lytte omhyggeligt til enhver, der fortæller om 
problemer med intimidering eller chikane. 

Sige fra over for upassende adfærd.

Bruge ord, gestik eller fysisk kontakt, der kan 
tolkes som chikane.

Vise krænkende billeder eller objekter frem.

DISKRIMINATION OG CHIKANE

SKAL

SKAL IKKE

VORES PRINCIPPER
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Min leder ofte sender mig seksuelt 
eksplicitte beskeder. Det gør mig 
utilpas. Hvad skal jeg gøre? 
Vi tolererer på ingen måde sådan en adfærd, 
hverken i eller uden for arbejdstiden. Vi 
opfordrer dig til at sige til din leder, at 
vedkommende omgående skal stoppe 
med at sende den slags. For at sikre os, at 
vedkommende stopper med det, kan du 
informere den relevante kontaktperson om 
hændelserne, så kontaktpersonen kan være 
behjælpelig med at følge op på sagen. 

Min leder til tider opfører sig meget 
truende. Jeg ved, det er for at 
motivere os, men nogle gange kan 
min leder finde på at ydmyge os, og 
det skader moralen i hele teamet. 
Hvad skal jeg gøre?
Din leders opgave er at motivere sine ansatte, 
så de yder deres bedste. Derfor er det også 
forventeligt, at din leder vurderer deres 
indsats og kommenterer på den. Men din 
leder skal selvfølgelig behandle folk med 
respekt og opføre sig professionelt. Hvis du 
mener, du ikke bliver behandlet ordentligt, 
skal du tale med din leder om det. Du kan 
også inddrage P&C i situationen. 

Tilknyttet dokument
P MNG 0 88 Discrimination and 
Harassment

Dine kontaktpersoner
Din leder

Din P&C-afdeling

Den etiske komité

Værktøjet “Raise Your Concern”

HVAD NU HVIS

VORES  
MEDARBEJDERE
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OPFORDR TIL DIALOG 
Det er essentielt for Lyreco, at vores ansatte 
vil ytre deres meninger, da det er med til at 

garantere den konstruktive sociale dialog. 

REPRÆSENTÉR DINE 
KOLLEGER

Alle ansatte har ret til at organisere sig i en fagforening 
og deltage i aktiviteter derigennem og til at være 

en del af relevante repræsentative organer.

Tale om dine bekymringer åbent.

Vide hvem, der er tillidsrepræsentanter, og 
hvilke fagforeninger og medlemsforbund, 
der er.

Behandle fagforeningsmedlemmer anderledes 
end andre ansatte.

Påvirke ansattes frie valg, når det kommer til 
valg af fagforening.

LYT TIL DINE KOLLEGER

SKAL

SKAL IKKE

VORES PRINCIPPER
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Jeg gerne vil ændre organisationen 
af mit team. Skal jeg involvere de 
ansattes repræsentative organer? 
Først og fremmest skal du inddrage en 
relevant kontaktperson. I følge den gældende 
lovgivning kan det være lovpligtigt at 
involvere fagforeningen eller de ansattes 
repræsentative organer.

En af mine ansatte ønsker at blive 
medlem af en fagforening.  
Hvad gør jeg?
Lyreco respekterer retten til at tilhøre en 
fagforening. Som leder må du ikke gribe ind 
i den proces. Hvis din ansatte vælger at blive 
medlem af en fagforening, skal du sikre dig, 
at vedkommende kan varetage sine opgaver 
i den, samt vurdere, om medlemskabet 
vil påvirke de øvrige teammedlemmers 
arbejdsbyrde.

Dine kontaktpersoner
Din leder

Din P&C-afdeling

Den etiske komité

Din tillidsrepræsentant

Værktøjet “Raise Your Concern”

HVAD NU HVIS

VORES  
MEDARBEJDERE



   



25ETISKE RETNINGSLINJER

   

INTEGRITET I 
FORRETNINGS-

FØRELSEN
— 
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STRENGT FORBUDT
Enhver form for bestikkelse eller upassende 

indflydelse, ligegyldigt om det er direkte eller 
indirekte, aktivt eller passivt, i offentligheden 

eller i det skjulte, er strengt forbudt. 

NUL TOLERANCE
Da både virksomheden og de ansatte, der 

deltager i bestikkelse/upassende indflydelse, 
pådrager sig et ansvar, vil Lyreco møde den 

slags med sanktioner og nultolerance.

— 

Hvad betyder det? 
Ordet “bestikkelse” dækker over at love, give 
eller modtage, direkte eller indirekte, penge 

eller andet af værdi med det for øje at opnå en 
utilbørlig fordel eller påvirke en beslutningsproces. 

Det behøver ikke at omfatte noget materielt.

Upassende indflydelse betyder, at man forsøger at 
påvirke en beslutning, der skal tages af en tredjepart.

Bestikkelse og upassende indflydelse kan 
udføres både aktivt og passivt.

Afvise alle former for bestikkelse og forsøg 
på upassende indflydelse fra ansatte og 
samarbejdspartnere.

Følge Lyrecos retningslinjer ift. at bekæmpe 
bestikkelse og upassende indflydelse.

Være medskyldig i nogen former for 
bestikkelse eller upassende indflydelse.

Skjule eller ignorere nogen som helst 
hændelse, der involverer bestikkelse eller 
upassende indflydelse.

BESTIKKELSE OG  
UPASSENDE INDFLYDELSE

SKAL

SKAL IKKE

VORES PRINCIPPER



Jeg arbejder på en ansøgning 
til en byggetilladelse, da vores 
distributionscenter skal udvides. 
Jeg ved, at sådan en ansøgning er 
kompliceret, da mange bestemmelser 
skal overholdes, og udfaldet derfor er 
usikkert. I forbindelse med ansøgningen 
er jeg blevet kontaktet af en konsulent, 
som tilbyder sin hjælp, da han kender 
den ansatte, der skal behandle 
ansøgningen, godt. Skal jeg tage i mod 
hans hjælp?
Du skal tjekke konsulentens omdømme og 
referencer. Det kan bestemt være klogt at spørge 
andre til råds i forbindelse med så kompliceret 
en ansøgning, men du skal sikre dig, at vi kun 
aflønner vedkommende for den konsulære 
bistand, og at bistanden ikke, direkte eller 
indirekte, udgør nogen form for bestikkelse 
eller upassende indflydelse. Når vedkommende 
fremhæver sit personlige kendskab til den, der 
skal behandle ansøgningen, skal du være særligt 
på vagt.

For at vælge Lyreco som leverandør 
kræver indkøberen for den 
virksomhed, som jeg forsøger at vinde 
udbuddet fra, enten returkommission 
eller tilbyder mig en luksusweekend 
mod at indgå en favorabel prisaftale. Må 
jeg sige ja til sådan en aftale?
Dette er ren og skær bestikkelse! Du bør 
aldrig, hverken direkte eller indirekte eller 
på noget som helst tidspunkt, acceptere krav 
om returkommission, bestikkelse eller andre 
former for betaling i forbindelse med et 
udbud, ligegyldigt beløbets størrelse, eller om 
vedkommende er fra den offentlige eller private 
sektor. Hvis sådan et krav forekommer, skal 
du afvise det og indberette det til en af dine 
kontaktpersoner. 

En leverandør har informeret mig 
om, at han har for mange vareprøver 
og derfor kan sende nogle til min 
privatadresse. Må jeg sige ja til det?
Du skal i utvetydige termer afvise at få sendt 
vareprøver til din privatadresse. Dette kan være 
et forsøg på at påvirke din beslutning. Derfor skal 
vi også kun bestille så få vareprøver som muligt. 
Vareprøver må under ingen omstændigheder 
bruges til private formål eller sælges for profit af 
private. Du kan eventuelt foreslå leverandøren, at 
de kan sende overskydende vareprøver til Lyreco 
og “Lyreco for Education”.

En af mine kolleger har fortalt mig, at 
han har modtaget et gavekort til en 
luksusweekend fra en leverandør. Er 
det normalt?
Først og fremmest skal du fortælle din kollega, 
at det generelt set er et brud på De Etiske 
Retningslinjer at modtage den slags, nærmere 
bestemt afsnittet “Gaver og invitationer”. Dernæst 
skal du sige, at han skal returnere gavekortet til 
leverandøren, da det kan være et eksempel på 
upassende indflydelse. Hvis han nægter, skal du 
involvere en af dine kontaktpersoner.

Tilknyttede dokumenter
P MNG 0 81 Korruption
P MNG 0 82 Interessekonflikter
PMNG 0 83 Facilitation Payment
P MNG 0 86 Gaver og invitationer

Dine kontaktpersoner
Din leder
Din finansdirektør
Den etiske komité
Værktøjet “Raise Your Concern”

WHAT IFHVAD NU HVIS

INTEGRITET I  
FORRETNINGS- 

FØRELSEN
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UDVIS  
AGTPÅGIVENHED

Enhver ansat skal forebygge, afdække og 
bekæmpe svindel, både internt og eksternt.

PRÆCISE  
ØKONOMISKE DATA

Ansatte er forpligtede til at sikre sig, at de 
økonomiske data, der bruges, er retvisende.

— 

Hvad betyder det? 
Ordet “svindel” dækker over ulovlige handlinger, 

der er karakteriseret ved bedrag, ved at skjule 
oplysninger eller ved tillidsbrud (f.eks. falske eller 

vildledende økonomiske dokumenter, misbrug 
af midler, tyveri af en virksomheds aktiver, 

urigtige erklæringer til tredjepart, identitetstyveri 
og dokumentfalsk, falske bankoverførsler, 

cyberangreb, hvidvask, overopkrævning osv.).

Reagere øjeblikkeligt, hvis en usædvanlig 
forespørgsel dækker over svigagtig adfærd.

Overholde Lyrecos interne 
regnskabsprincipper.

Sikre dig, at de informationer og data, 
der bruges, er pålidelige og at dette kan 
dokumenteres.

Fordreje eller manipulere data.

Fremlægge informationer, der kan bruges  
til svindel.

SVINDEL

SKAL

SKAL IKKE

VORES PRINCIPPER
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Jeg er revisor, og én, der præsenterede  
sig som administrerende direktør for 
en virksomhed, ringede til mig for at 
få mig til at foretage en usædvanlig 
bankoverførsel. Hvad skal jeg gøre?
Dette er et typisk tegn på svindel. Hold hovedet 
koldt, og foretag ikke bankoverførslen. Du er 
forpligtet til tjekke opkaldets ophavsmand og til 
at indberette det til en af dine kontaktpersoner 
og til din finansdirektør.

Jeg arbejder i finansafdelingen, og jeg 
har modtaget en e-mail, som virker til 
at komme fra en offentlig myndighed. 
Der er et link i mailen, hvori der 
står, at jeg skal downloade visse 
oplysninger af økonomisk art, som jeg 
skal bruge til statistikker. Hvad skal 
jeg gøre?

Hvis det er usædvanligt at modtage den slags, 
skal du indberette det til din leder og tjekke, om 
det virkelig er sendt fra en offentlig myndighed. 
Det kan være et eksempel på phishing. 

Jeg er projektleder, og en af mine 
underleverandører på et projekt har 
sendt en faktura på et beløb, der 
overstiger det budgetterede beløb. 
Må jeg sprede omkostningerne ud 
over flere måneder?
På ingen måde. Upræcis regnskabsføring af 
omkostninger er regnskabsmanipulation og 
strengt forbudt.

Mine månedlige salgstal er lavere 
end fastsat. Jeg har derfor bedt en 
kunde om at foretage et stort køb af 
varer, som han vil returnere i næste 
måned. Er det acceptabelt?
Den slags manipulation her har til formål at 
udløse en månedlig bonus. Det er strengt 
forbudt og kan afstedkomme alvorlige 
sanktioner for den pågældende ansatte.

HVAD NU HVIS

Dine kontaktpersoner
Din leder

Din finansdirektør

Den etiske komité

Værktøjet “Raise Your Concern”
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FASTHOLD  
OBJEKTIVITETEN

Lyreco tillader ikke, at personlige interesser 
går i mod Lyrecos interesser.

INFORMÉR OM  
ENHVER RISIKO 

Enhver risiko for, at der kan opstå en 
interessekonflikt i en given sag, skal 

proklameres af den pågældende ansatte.

— 

Hvad betyder det? 
Ordet “interessekonflikt” dækker over situationer, 

hvor en ansat har en personlig interesse i en given 
sag, og hvor den ansatte kan påvirke objektiviteten 
af en intern eller ekstern beslutningsproces, især i 

konteksten af en kontraktforhandling, udvælgelsen af 
en samarbejdspartner eller ved almindelig rekruttering.

Klargøre over for dig selv, om der er en risiko 
for en interessekonflikt i en given sag.

Håndtere enhver interessekonflikt og tage  
en beslutning, der passer til situationen.

Skjule eller ignorere situationer, hvor der kan 
opstå interessekonflikter.

Indgå i forhandlinger eller beslutnings-
processer, der implicerer en ven eller et 
medlem af din familie, uden at have oplyst 
om det på forhånd. 

INTERESSEKONFLIKTER

SKAL

SKAL IKKE

VORES PRINCIPPER
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Jeg har investeret i en virksomhed, 
der er med i en udbudsrunde 
foranstaltet af Lyreco.  
Hvad skal jeg gøre?
Du skal omgående informere din 
leder herom, og du skal ikke deltage i 
udvælgelsesprocessen. Du skal også sikre 
dig, at du ikke påvirker det endelige valg.

Jeg er indkøber. Min bedste ven 
er blevet udnævnt som salgschef 
hos en af vores leverandører. Jeg 
står for at skulle indlede den årlige 
prisforhandling med min ven.  
Må jeg gøre det?
Du skal omgående indvie din leder i 
situationen. Din leder vil nøje overveje,  
om du skal stå for forhandlingen eller ej.

En ven spørger, om der på 
nuværende tidspunkt er en ledig 
stilling hos Lyreco. Må jeg fortælle 
ham, hvis der er?
Lyreco rekrutterer gerne blandt ansattes 
bekendte, hvis vedkommende har de 
fornødne kompetencer. Du kan dog 
ikke deltage i ansættelsesprocessen, når 
vedkommendes CV er modtaget, og det skal 
du informere din ven om.

Tilknyttet dokument
P MNG 0 82 Interessekonflikter

Dine kontaktpersoner
Din leder

Din P&C-afdeling

Den etiske komité

Værktøjet “Raise Your Concern”

HVAD NU HVIS
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FORBYD AL UNFAIR 
KONKURRENCE

Unfair eller konkurrencebegrænsende  
praksisser tolereres ikke på nogen måde af Lyreco.  

Det forbydes på det strengeste at begrænse, 
fordreje eller forhindre fair konkurrence 

– også ved hjælp af trusler.

ET FÆLLES  
ANSVAR

Lyreco forlanger, at vores samarbejdspartnere 
og ansatte udfører deres handelspraksis i 

overensstemmelse med lovgivningen.

Undlade at kontakte en konkurrent.

Udelukkende dele offentligt tilgængelige 
informationer om samarbejdspartnere, 
markeder eller konkurrenter.

Beskytte Lyrecos og vores 
samarbejdspartneres fortrolige  
eller følsomme oplysninger.

Udveksle eller indgå ulovlige aftaler med 
konkurrenter ift. priser, avance, omkostninger, 
markedsfordeling osv.

Skjule eller ignorere unfair eller 
konkurrencebegrænsende praksisser  
begået af en kollega eller samarbejdspartner.

FAIR KONKURRENCE

SKAL

SKAL IKKE

VORES PRINCIPPER



Dina kontaktpersoner
Din chef

Din Legal manager

Din etikkontaktperson

Visselblåsarsystemet ”Slå larm”
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Dine kontaktpersoner
Din leder

Din P&C-afdeling

Den etiske komité

Værktøjet “Raise Your Concern”

På messer drøfter jeg nogle gange 
generelle markedstendenser 
uformelt med konkurrenter.  
Må jeg det? 
Drøftelser om generelle markedstendenser 
accepteres. Men det er strengt forbudt at dele 
eller indsamle følsomme oplysninger, der 
kan påvirke vores konkurrenters eller Lyrecos 
økonomiske interesser. Hvis du mener, at du 
i en samtale opfordres til at dele fortrolige 
oplysninger, skal du afslutte samtalen.

I en udbudsrunde for en potentiel 
kunde sagde en af konkurrenterne, 
at han kunne hjælpe Lyreco med at 
vinde denne kundes udbudsrunde, 
hvis jeg ville hjælpe ham med at vinde 
næste kundes udbudsrunde.  
Er det tilladt?
På ingen måde. Ved at gøre det risikerer du 
at blive retsforfulgt og idømt hårde straffe, og 
du udsætter Lyreco for selvsamme risici. Du 
skal afvise foreslaget og omgående informere 
en af dine kontaktpersoner. 

Jeg har et godt forhold til nogle 
personer, der er ansat hos en af 
Lyrecos konkurrenter. Hvad skal jeg 
gøre, når vi har uformelle samtaler?
Enhver samtale med ansatte fra konkurrenter 
kan potentielt udgøre en risiko. Vær derfor 
meget opmærksom på, hvad du siger, og 
undgå enhver samtale, der kan føre til,  
at der bliver delt fortrolige oplysninger.

HVAD NU HVIS
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IKKE TILLADT
Den slags betalinger, selv de små, er 

ikke tilladt, da det er bestikkelse.

Den slags betalinger kan kun accepteres, hvis vores 
ansatte udsættes for risici ved ikke at udføre dem.

— 

Hvad betyder det?
Ordet “bestikkelse” dækker over, at man betaler et 

lille beløb, direkte eller indirekte, til en offentligt 
ansat for at opnå en tilladelse eller for at få de 

administrative formaliteter til at glide hurtigere.

Nægte at betale “bestikkelse” og nægte at 
tillade, at en tredjepart gør det på dine vegne.

Udsætte dig selv for fare ved at nægte at 
betale “bestikkelse”.

“BESTIKKELSE”

SKAL

SKAL IKKE

VORES PRINCIPPER
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Jeg afventer et visum i forbindelse 
med en forretningsrejse. 
Medarbejderen på konsulatet 
har fortalt mig, at jeg kan 
accelerere processen ved at betale 
vedkommende 50 €. Hvis jeg ikke 
betaler, risikerer jeg, at jeg ikke 
modtager mit visum inden den 
allerede fastlagte afrejsedato. Skal 
jeg betale pengene?
Du skal ikke betale pengene, også 
selvom du så risikerer at skulle aflyse din 
forretningsrejse. Du skal også informere din 
kontaktperson om kravet om “bestikkelse”.

En af mine vigtige kunder venter 
på, at hans varer kommer igennem 
tolden. Tolderen har fortalt mig, at 
jeg kan accelerere processen ved at 
betale 500 €. Skal jeg gøre det for at 
forblive på god fod med min kunde?
Denne form for “bestikkelse” er strengt 
forbudt, også selvom du fungerer som 
tredjepart. Du skal indberette det til din 
kontaktperson.

Under en udlandsrejse bliver jeg 
stoppet i grænsekontrollen. Selvom 
jeg har alle de korrekte papirer, er 
kontrolløren af en anden opfattelse 
og truer med at tilbageholde mig for 
overtrædelse af udlændingeloven, 
med mindre jeg betaler ham 100 €. 
Skal jeg betale ham?
Da du risikerer at blive sat i fængsel, har 
du lov til at betale pengene. Du skal dog 
indberette hændelsen til din kontaktperson.

Tilknyttet dokument
P MNG 0 83 Facilitation Payment

Dine kontaktpersoner
Din leder

Din finansdirektør

Den etiske komité

Værktøjet “Raise Your Concern”

HVAD NU HVIS
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STRENGE REGLER
Enhver gave eller invitation, man modtager eller 
giver som ansat, skal godkendes af Lyreco først. 

EN PRAKTISK GUIDE
Alle ansatte opfordres til at læse proceduren  

“P MNG 0 86 Gaver og invitationer”, så alle er 
bekendte med hvilke gaver og invitationer,  

der kan godkendes, og omfanget af 
reglerne i retningslinjerne.

Høfligt afvise enhver ikke-godkendt gave eller 
invitation.

Indtænke konteksten såvel som Lyrecos og 
samarbejdspartnerens interne regler, inden 
du tilbyder gaver eller invitationer.

Læse retningslinjerne i tvivlstilfælde.

Skjule modtagne gaver eller invitationer.

Gøre dig ansvarlig i bestikkelse eller udsætte 
dig selv for sanktioner ved at modtage gaver 
eller invitationer fra personer, der vil påvirke 
dine beslutninger.

GAVER OG INVITATIONER

SKAL

SKAL IKKE

VORES PRINCIPPER
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Tilknyttet dokument
P MNG 0 86 Gaver og invitationer

Dine kontaktpersoner
Din leder

Din finansdirektør

Den etiske komité

Værktøjet “Raise Your Concern”

Jeg vil gerne invitere en potentiel 
kunde, der er ansat i det offentlige, til 
et besøg i vores distributionscenter, så 
vedkommende kan få et indtryk af vores 
tekniske og logistiske ekspertise. Han 
vil gerne komme, hvis Lyreco betaler 
rejse- og hotelomkostningerne. Må jeg 
betale dem?
Enhver relation med offentligt ansatte kan vække 
opsigt og blive gransket ift. antikorruptions-
lovgivningen, da reglerne ofte tilsiger, at offentligt 
ansatte ikke må modtage gaver eller invitationer 
overhovedet. Rejse- og hotelomkostningerne skal 
derfor være så lave som muligt, skal godkendes 
på forhånd og kun afholdes som en del af 
besøget hos Lyreco. Luksushoteller, dyre middage 
og ture, der ligger uden for besøgets anslåede 
længde, er derfor ikke tilladt.

Jeg har fået en gave fra en leverandør. 
Da jeg kender vedkommende, tænkte 
jeg, at det kunne skade vores forret-
ningsforhold, hvis jeg afslog at tage 
imod den. Må jeg tage imod den?
Som udgangspunkt er det ikke tilladt at modtage 
gaver fra leverandører. Men hvis det ville have 
skadet jeres forretningsforhold at sige nej, så 
kan det accepteres, at du tog imod den, hvis din 
leder har sagt god for det.

Mit team og jeg skal til et heldagsmøde 
med en leverandør, hvor de skal fremvise 
deres nye produkter. Mødet finder sted 
på et luksushotel, hvor vi også skal spise 
middag bagefter. Leverandøren betaler 
for det hele. Må vi deltage?
Først og fremmest skal mødet leve op til 
Lyrecos interne regler. Om I kan deltage 
eller ej, afhænger af konteksten og mødets 
omstændigheder, heriblandt hvor meget af 
turens samlede tid I skal bruge på mødet. I vil 
ikke kunne deltage, hvis mødet er et forsøg på at 
påvirke forretningsmæssige beslutninger.

Jeg er i gang med at udfærdige en ud-
budsrunde blandt vores leverandører. 
En af dem har inviteret mig med på en 
messe, som han er med på, og han har 
tilbudt at betale alle omkostninger, 
heriblandt rejse- og hotelomkostninger. 
Må jeg deltage?
Nej, du skal afslå, da du er ansvarlig for udbuds-
runden. At invitere dig med kan ses som et 
forsøg på at påvirke dit valg.

En leverandør har inviteret mig med til 
en sportsbegivenhed i en VIP Lounge 
med en af mine kunder, så han kan vise 
mig sine produkter. Må jeg tage med?
Nej, du må ikke tage imod sådan en invitation fra 
en leverandør, heller ikke selvom der er en kunde 
til stede.

HVAD NU HVIS
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FOKUS PÅ 
KUNDETILFREDSHED

Kundetilfredshed er kernebegrebet for Lyreco.

Vores mission 
At levere bæredygtigt hvad enhver 

virksomhed har mest brug for.

ET PARTNERSKAB MED 
VORES LEVERANDØRER

Vi kan ikke levere kundetilfredshed uden langsigtede 
partnerskaber med vores leverandører.

GARANT FOR 
INTEGRITET OG TILLID

Integritet og respekt er essentielle ingredienser 
i at fastholde bæredygtige og tillidsfulde 

relationer med vores samarbejdspartnere.

Lytte omhyggeligt til vores samarbejds-
partnere.

Løse eller viderebringe vores partneres 
bekymringer.

Udvælge leverandører på basis af objektive 
og retfærdige kriterier.

Henvise til de indgåede kontrakter, hvis en 
partner kommer med en fordring.

Love produkter eller tjenesteydelser, som 
Lyreco ikke er i stand til at levere.

Indgå et samarbejde uden kendskab til den 
pågældende partner.

Dele fortrolige oplysninger uden 
forudgående tilladelse.

Ignorere eller negligere klager fra vores 
samarbejdspartnere.

KUNDE- OG  
LEVERANDØRRELATIONER

SKAL

SKAL IKKE

VORES PRINCIPPER
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Dine kontaktpersoner
Din leder

Din salgschef

Din T&C-afdeling

Den etiske komité

Værktøjet “Raise Your Concern”

En potentiel kunde fra den offentlige 
sektor har kontaktet mig for at fortælle 
mig, at han vil droppe en af sine 
leverandører til fordel for Lyreco. Men 
han vil ikke igangsætte en udbudsrunde 
og spørger, om jeg er villig til at splitte 
mit tilbud op i flere, så vi forbliver 
under tærskelværdierne for offentlige 
udbud. Hvad gør jeg?
Udbud i det offentlige reguleres af lovgivning. 
Ethvert forsøg på at omgå den lovgivning kan 
resultere i store bøder til både Lyreco og den 
givne offentlige instans. Inden du godtager 
tilbuddet, skal du involvere T&C og din salgschef, 
som så vil tjekke lovligheden af det.

En af vores leverandører har i øjeblik-
ket ikke en bestemt vare på lager, 
hvilket påvirker vores mulighed for at 
betjene vores kunder. Jeg har fundet en 
anden leverandør, som jeg kender via 
mit professionelle virke, men som ikke 
er godkendt af Lyreco. Må jeg lægge en 
ordre direkte hos den leverandør?
Først og fremmest skal enhver leverandør-
udvælgelse ske efter de formelle procedurer. 
Derudover skal leverandøren underkastes en 
forudgående vurdering. En leverandør kan derfor 
ikke vælges uden at være blevet godkendt i 
overensstemmelse med Lyrecos interne regler.

Under leverandørudvælgelsesprocessen 
opdagede jeg, at en af deres under-
leverandører har været mistænkt for at 
bruge bestikkelse. Hvordan forholder 
jeg mig til det?
Du skal omgående indberette det til en af dine 
kontaktpersoner. Enhver beslutning om, hvorvidt 
et samarbejde kan etableres eller ej, skal tages 
på baggrund af fastslåede fakta og skal tages 
af Lyreco, der så informerer den pågældende 
leverandør. Det er vigtigt at indregne den 
potentielle påvirkning af Lyrecos omdømme.

HVAD NU HVIS
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VORES  
PRODUKTER 
OG AKTIVER  

— 



PÅ UDKIG  
EFTER DET YPPERSTE

Lyreco skal sikre sig, at de produkter, vi tilbyder 
vores kunder, er af ypperste karat, når det 

kommer til kvalitet, sikkerhed og miljø.

VORES  
LEVERANDØRERS 

NØGLEROLLE
Lyreco arbejder udelukkende sammen med leverandører, 

der deler vores ambitioner i forhold til produktkvalitet.

Bede en given leverandør om at udlevere alle 
informationer om et produkt.

Opbevare, transportere og levere et produkt 
i overensstemmelse med de instrukser 
leverandøren har specificeret.

Skjule eller ignorere problemer med 
produktkvalitet eller -overensstemmelse.

Forsøge at løse problemer med kvaliteten 
uden at involvere de relevante personer.

PRODUKTKVALITET

SKAL

SKAL IKKE

VORES PRINCIPPER
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En kunde oplever problemer med 
produktkvaliteten i et produkt, 
Lyreco har leveret. Må jeg svare 
kunden?
Enhver bekymring, en kunde måtte have 
vedrørende kvaliteten af et produkt, som 
Lyreco har leveret, skal der tages godt 
hånd om. Involvér omgående en relevant 
kontaktperson, så Lyreco hurtigt kan evaluere 
produktkvaliteten, og om der er en risiko 
forbundet med at bruge det. Du har kun 
tilladelse til at informere kunden om, at der 
bliver taget hånd om problemet. Du må ikke 
selv tage initiativ til at gøre noget. Alt efter, 
hvad undersøgelsen af produktet viser, vil den 
relevante afdeling implementere korrigerende 
tiltag.

Tilknyttet dokument
MNG-010 - Etiske Retningslinjer for 
Leverandører

Dine kontaktpersoner
Din leder

Din Marketing Manager

Din QS Manager

Den etiske komité

Værktøjet “Raise Your Concern”

HVAD NU HVIS

VORES 
PRODUKTER  
OG AKTIVER



UNDGÅ  
UAUTORISERET BRUG

Ansatte må kun bruge virksomhedens aktiver 
i arbejdsøjemed og skal tage passende 

forholdsregler mod tab, tyveri, ødelæggelse, 
ulovlig brug og tidlig slitage.

SIKKERHEDS- 
FORANSTALTNINGER

Lyreco har implementeret passende 
sikkerhedsforanstaltninger, der beskytter mod 

cyberangreb, tab af data og datalæk.

— 

Hvad betyder det? 
Ordet “aktiver” dækker over alle Lyrecos materielle 

og immaterielle aktiver (f.eks. bygninger, værktøj, 
fartøjer, kontorartikler, mobiltelefoner, computere, 

bærbare, regnskabstal, persondata, følsomme 
oplysninger, immaterielle rettigheder, software osv.).

BESKYTTELSE AF AKTIVER

Logge ud af din computer, når du forlader 
kontoret, og ændre password, når du bliver 
bedt om det.

Håndtere dine data i overensstemmelse med 
den gældende lovgivning og Lyrecos interne 
regler.

Sikre dig, at de personer, der inviteres til 
Lyreco, registreres og ledsages rundt.

Dele dit login og password.

Dele fortrolige data med udefrakommende.

Efterlade fortrolige eller følsomme 
oplysninger i en printer eller på en  
offentligt tilgængelig server.

Overføre arbejdsrelaterede dokumenter til 
dine private enheder (telefon eller bærbar).

SKAL

SKAL IKKE

VORES PRINCIPPER



45ETISKE RETNINGSLINJER

En kollega ikke har adgang til et IT-
værktøj, jeg er administrator på. Må 
jeg dele mine login-oplysninger med 
vedkommende?
Du må aldrig dele dine login-oplysninger med 
andre. Opret derimod kollegaen i systemet, 
efter at vedkommende er blevet godkendt til 
at have adgang til det.

Min arbejdscomputer og -mobil er 
blevet stjålet. Hvad skal jeg gøre for 
at beskytte dataene på dem? 
Informér omgående en af dine kontakt-
personer om tyveriet, så de kan igangsætte 
de rette tiltag. Informér derefter de rette 
myndigheder om tyveriet.

Tilknyttet dokument
Employee Privacy Policy

Dine kontaktpersoner
Din leder

IT-afdelingen

Den etiske komité

Værktøjet “Raise Your Concern”

HVAD NU HVIS

VORES 
PRODUKTER  
OG AKTIVER



FORHÅNDS- 
GODKENDELSE

Ansatte, der står frem i medierne eller til 
eksterne events som repræsentanter for 

Lyreco, skal godkendes på forhånd.

AGTPÅGIVENHED  
OG FORTROLIGHED 

Ansattes udtalelser i arbejdsøjemed på både sociale 
medier og i medierne generelt skal afspejle vores 

værdier og den virkelighed, virksomheden befinder sig 
i. Udtalelserne må ikke indeholde fortrolige oplysninger.

Overholde kommunikationsskabeloner og 
diagrammer.

Tage alle foranstaltninger for at undgå at dele 
fortrolige oplysninger.

Informere den kommunikationsansvarlige 
om prekære eller negative kommentarer 
og historier i nyhederne eller på de sociale 
medier, der kan skade Lyrecos omdømme.

Give interviews eller dele oplysninger, 
der ikke er blevet godkendt af den 
kommunikationsansvarlige til at blive delt.

Offentligt nedgøre virksomheden eller dens 
samarbejdspartnere.

Sprede falske eller vildledende oplysninger 
eller content.

KOMMUNIKATION

SKAL IKKE

SKALVORES PRINCIPPER
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Jeg gerne vil bruge mine egne 
profiler på de sociale medier til at 
promovere Lyreco og vores løsninger 
og produkter, men jeg er bange for at 
formulere mig upræcist eller for at dele 
fortrolige oplysninger. Hvad skal jeg 
gøre? 
Du kan spørge den kommunikationsansvarlige 
til råds eller bede om færdigproduceret indhold 
eller kommunikationsmateriale. Du er meget 
velkommen til at dele officielt indhold eller 
kommunikationsmateriale, der kommer fra vores 
kommunikationsafdeling, ledende medarbejdere 
eller datterselskaber.

Et magasin eller en blog har bedt mig 
om et interview. Er det tilladt at sige ja? 
Kun akkrediterede talspersoner kan give 
interviews på virksomhedens vegne. 

Hvis interviewet specifikt handler om dit 
område, skal du bede din administrerende 
direktør eller den kommunikationsansvarlige 
om lov først. 

En tjenesteudbyder har bedt mig om 
et vidnesbyrd i forbindelse med et 
event eller for at promovere et tilbud 
på hans hjemmeside. Er det tilladt at 
sige ja? 
Brug af Lyrecos varemærke af en ekstern 
samarbejdspartner er udspecificeret 
i en klausul i vedkommendes kontrakt 
med os. Spørg din Q&T-afdeling, om 
samarbejdspartneren har en sådan klausul i 
sin kontrakt. Et vidnesbyrd af denne art skal 
godkendes af den kommunikationsansvarlige, 
inden den kan offentliggøres.

Tilknyttet dokument
P MNG 087 Kommunikation

Dine kontaktpersoner
Din leder

Den kommunikationsansvarlige

Den etiske komité

Din Q&T-afdeling

Værktøjet “Raise Your Concern”
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VORES  
SOCIALE  

ENGAGEMENT
— 



EN HISTORISK  
FORPLIGTELSE

Respekt for miljøet, beskyttelse af naturressourcer 
og kampen mod klimaforandringerne har i 

mange år været en del af Lyrecos værdisæt.

KONKRETE BEVISER
Vi understreger vore historiske forpligtelse ved at 

adoptere en CSR-tilgang til vores forretningsførelse, 
ved at oplyse vores kolleger og samarbejdspartnere 

om mere bæredygtige praksisser, ved at tilbyde 
vores kunder bæredygtige produkter og løsninger, 
og ved at optimere vores operationelle processer.

Indtænke respekt for miljøet, når vi tager 
beslutninger.

Følge lokal lovgivning, når det kommer til 
miljøpåvirkning (f.eks. skal vi reducere og 
sortere affald, udfase brugen af engangskrus, 
spare på elektriciteten osv.).

Skjule eller ignorere upassende adfærd over 
for miljøet hos kolleger eller samarbejds-
partnere.

Love mere end vi kan holde, når vi 
kommunikerer om vores miljøindsatser.

MILJØET

SKAL

SKAL IKKE

VORES PRINCIPPER
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Jeg er indkøber. Hvordan sikrer 
jeg mig, at de leverandører, jeg har 
udvalgt, lever op til vores krav ift. 
miljø og bæredygtighed?
Lyreco har implementeret strenge regler 
og procedurer for at sikre, at der tages 
omfattende hensyn til miljøet i alle dele af 
vores aktiviteter, beslutninger, og hvor end vi 
opererer. Alle leverandører skal overholde de 
samme regler og procedurer.

Jeg er nyansat i Lyreco. Hvordan 
kan jeg bidrage til virksomhedens 
miljømålsætning?
Lyreco er certificeret med ISO 14001. Vi har 
lokale miljømål som del af vores certificering 
og overordnede strategi. Tal med din QS 
afdeling, hvis du vil vide mere. Læs om vores 
målsætning her.

Tilknyttede dokumenter
MNG-010 - Etiske retningslinjger for 
leverandører”

CSR-rapport

Dine kontaktpersoner
Din leder

Din QS Manager

Den etiske komité

Værktøjet “Raise Your Concern”

En kunde har udbedt sig informa-
tioner om vores engagement i miljøet. 
Hvilke informationer skal jeg 
udlevere?
Du kan sende dem vores CSR-rapport. Hvert 
år sammenfatter og udgiver Lyreco en CSR-
rapport på Group-niveau. 

En kunde har efterspurgt bære-
dygtige produkter. Må jeg svare på 
forespørgslen?
Ja. Lyreco tilbyder et bredt sortiment af 
bæredygtige produkter, også kaldt “grønne 
produkter”, der er vurderet efter en metode, 
der lever op til ISO 14021. Metoden er 
valideret af den eksterne tredepart SGS.

HVAD NU HVIS

VORES  
SOCIALE 

ENGAGEMENT

https://viewer.nappsiesta.com/v2/lyreco/miljo-og-kvalitetsmal-dk


FUNDAMENTALE 
RETTIGHEDER

Lyreco accepterer ikke brud på menneskerettighederne, 
f.eks. i form af børnearbejde eller moderne slaveri.

EN SAMLET  
VURDERING

CSR-vurderingen af vores leverandører er en integreret 
del af vores auditerings- og udvælgelsesproces.

Behandle alle interne og eksterne personer 
med værdighed og respekt.

Være opmærksom på alle former for 
menneskerettighedsovertrædelser.

Skjule eller ignorere brud på menneske-
rettigheder, hverken internt eller eksternt.

Forsøge selv at løse problemer relateret til 
menneskerettighederne.

MENNESKERETTIGHEDER

SKAL

SKAL IKKE

VORES PRINCIPPER



Jeg har læst i avisen, at en af vores 
leverandører er mistænkt for, 
indirekte eller direkte, at være 
involveret i moderne slaveri eller 
børnearbejde. Hvordan skal jeg 
forholde mig til det?
Du skal omgående indberette det til en af 
dine kontaktpersoner, så en undersøgelse af 
dette kan igangsættes, og det kan afklares, 
om det er korrekt. Vores leverandører har 
forpligtet sig til at leve op til standarder, 
der er lig vores. Det er vigtigt at være 
agtpågivende i sådan en situation, da det kan 
påvirke Lyrecos omdømme.

Jeg er indkøber og gerne vil 
udvælge en anden leverandør til 
vores Lyreco-mærkede produkter. 
Jeg ved, at der er forudsætningskrav 
til udvælgelsen. Kan de appliceres, 
efter at leverandøren er valgt?
Nej. En CSR-vurdering af alle potentielle 
leverandører til Lyreco-mærkede produkter er 
et krav før udvælgelsen. Kun virksomheder, 
der er blevet vurderet og godkendt, kan blive 
leverandører.

En kunde ønsker at kende den 
proces, Lyreco har implementeret 
for at reducere risiciene for CSR-
overtrædelser i forsyningskæden. 
Hvilke informationer må jeg give 
ham?
CSR-rapporten udgives hvert år og er det 
dokument, du kan give ham. I den er der en 
detaljeret beskrivelse af vores CSR-politik. 
Derudover kan du henvise til vores Due 
Diligence-plan, der indeholder relevante tal 
og grafer.

Tilknyttede dokumenter

MNG-010 - Etiske retningslinjger for 
leverandører”

CSR-rapport

Dine kontaktpersoner
Din leder

Din QS Manager

Den etiske komité

Værktøjet “Raise Your Concern”

HVAD NU HVIS
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POLITISK NEUTRAL
Lyreco støtter ingen politiske partier eller 

organisationer, hverken ideologisk eller økonomisk.

Ansatte må som individer deltage i politiske 
aktiviteter, men må under ingen omstændigheder 

give det indtryk, at de repræsenterer Lyreco.

INGEN LOBBYVIRKSOMHED
Af principielle årsager deltager Lyreco 

ikke i lobbyvirksomhed.

— 

Hvad betyder det?
Ordet “lobbyvirksomhed” dækker over aktiviteter 

eller kommunikation, der rettes mod offentlige 
eller politiske myndigheder, og som har for 

øje at påvirke beslutningsprocesser.

Respektere kollegers ret til politiske 
holdninger og partivalg.

Undgå at udtale sig politisk på vegne af 
Lyreco.

Forestå politiske aktiviteter i Lyreco.

POLITISKE AKTIVITETER  
OG LOBBYVIRKSOMHED

SKAL

SKAL IKKE

VORES PRINCIPPER
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Jeg går meget op i klimaet. Jeg er 
medlem af en velkendt organisation, 
der lobbyer for, at lokale myndig-
heder engagerer sig i kampen mod 
klimaforandringerne. Jeg er stolt 
af Lyrecos forpligtelser over for 
klimaet. Må jeg bruge Lyrecos navn 
som eksempel på klimahandling?
Du må gerne være medlem af hvilken som 
helst organisation og forening, du har lyst til, 
og støtte hvilken som helst sag, du brænder 
for, men du skal holde det privat.

Under ingen omstændigheder må Lyrecos 
navn, faciliteter eller klimahandlinger 
associeres med dit personlige engagement 
eller bruges til at øve indflydelse på lokale 
myndigheder.

Jeg vil gerne involvere mig i politik, 
og jeg har mulighed for at stille op i 
enten lokal eller national politik. Har 
jeg ret til at gøre det?
Du har ret til at deltage i politiske aktiviteter, 
hvad enten det er som medlem af et politisk 
parti eller at stille op for et, så længe du 
ikke bruger Lyrecos navn eller faciliteter til 
at fremme din egen sag. Politiske aktiviteter 
skal forblive private. Dit navn må under ingen 
omstændigheder kunne associeres med 
Lyreco i denne kontekst.

Tilknyttet dokument
P MNG 0 84 Lobbying and Sponsoring

Dine kontaktpersoner
Din leder

Din P&C-afdeling

Den etiske komité

Værktøjet “Raise Your Concern”
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MEDBORGERSKAB  
OG SOCIALT ENGAGEMENT

EN KONKRET FORPLIGTELSE
Som en ansvarsbevidst deltager i samfundet 

har Lyreco forpligtet sig til at støtte både 
internationale og lokale velgørende projekter.

I 2008 blev “Lyreco For Education” grundlagt 
af Lyreco. Det er et program, der støtter børns 
uddannelse i nogle af verdens fattigste lande.

INGEN SPONSORATER
Af principielle årsager er sponsorater ikke tilladt. 

Dog kan der under visse forudsætninger gives 
økonomisk eller materiel støtte til forskellige 

lokale initiativer på Lyrecos vegne.

— 

Hvad betyder det? 
Ordet “sponsorat” dækker over økonomisk eller materiel 

støtte, der gives til en begivenhed for at promovere sit 
eget brand (f.eks. sportsarrangementer, kunstudstillinger, 

underholdning eller velgørende formål).

Være transparent, når du støtter et lokalt 
initiativ.

Registrere alle donationer, til regnskabs-
formål.

Udnytte “Lyreco For Education” eller andre 
velgørende organisationer til at opnå 
økonomiske fordele.

Støtte organisationer, der kan skade Lyrecos 
omdømme, hvis Lyreco associeres med dem.

SKAL

SKAL IKKE

VORES PRINCIPPER
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At støtte en velgørende organisation 
udelukkende for at opnå økonomiske 
fordele, er stærkt uetisk adfærd og i 
modstrid med Lyrecos værdier. Alle vores 
tilgængelige ressourcer allokeres til “Lyreco 
For Education”. Vi anbefaler, at du deler de 
resultater, som Lyreco har opnået med “Lyreco 
For Education”, med den potentielle kunde i 
stedet. Du er meget velkommen til at invitere 
kunden til at deltage. Derudover har vi så 
mange kunder, at det ville være umuligt for 
os at støtte alle deres individuelle velgørende 
projekter, og derfor støtter vi ingen.

Jeg godt kunne tænke  mig, at det 
Lyreco-datterselskab, jeg er ansat i, 
støtter en velgørende organisation 
ud over “Lyreco For Education”. Er 
det muligt?
Enhver støtte til en lokal velgørende 
organisation skal godkendes først. Undersøg 
organisationens omdømme, inden du 
lægger dig fast på at støtte den. Økonomisk 
støtte gives kun til specifikke projekter, og 
resultaterne på lokalsamfundet skal kunne 
måles via nøgleindikatorer.

Jeg er blevet kontaktet for at 
høre, om Lyreco vil sponsorere en 
sportsbegivenhed. Hvad skal jeg 
svare?
Rent principielt er sponsorater ikke tilladt 
ifølge Lyrecos interne regler. Du skal derfor 
afvise sådan en forespørgsel.

En potentiel kunde støtter en bestemt 
velgørende organisation. Hvis 
Lyreco vælger at støtte den samme 
organisation, kan det hjælpe med til 
at få kunden til at vælge os. Er det 
ikke rigtigt?
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Tilknyttet dokument
P MNG 0 84 Lobbying and Sponsoring

Dine kontaktpersoner
Din leder

Den kommunikationsansvarlige

Den etiske komité

Værktøjet “Raise Your Concern”
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