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Affärsetisk kod Direktnummer till Speakout

En konfidentiell tjänst för Mondis 
anställda och externa partner

I den här broschyren finns mer information om 
Speakout och hur du använder tjänsten. Läs  
gärna igenom anvisningarna och bekanta dig  
med processen.

Speakout är ett verktyg för konfidentiell 
rapportering för Mondis anställda och  
externa partner. 

Tjänsten är utformad för att stödja Mondis 
företagsåtaganden om etisk och transparent 
affärspraxis och affärssed. Den affärsetiska koden 
fastställer fem grundläggande etiska principer som styr 
det sätt på vilket Mondi och dess anställda kommer att 
bedriva sin verksamhet. 

Efterlevnad av lagstiftning
Mondi efterlever alla gällande lagar och regler.

Ärlighet och integritet
Mondi följer de högsta standarderna för ärlighet  
och integritet.

Mänskliga rättigheter
Mondi respekterar FN:s allmänna förklaring om de 
mänskliga rättigheterna.

Intressenter
Mondi tar vederbörlig hänsyn till alla sina intressenters, 
inklusive aktieägarnas, de anställdas, kundernas, 
affärspartnernas och samhällenas, intressen.

Hållbarhet
Mondi genomför sin verksamhet på ett hållbart sätt 
som garanterar säkerhet, hälsa och skydd av miljön.

Mondi uppmuntrar alla som de samarbetar med att 
följa samma principer.

En närmare beskrivning av hur dessa principer tillämpas 
finns i Mondis riktlinjer och förfaranden, i synnerhet 
Mondis riktlinjer för hållbar utveckling.

Mer information finns på Mondis webbplats 
www.mondigroup.com Ring kostnadsfritt, dygnet runt, sju dagar  

i veckan eller skicka ett e-postmeddelande  
till mondi@getintouch.com

Land Telefonnummer
Österrike Wien, lokalt nummer 01-2297407
Belgien 0-800-7-7593
Bulgarien Sofia, lokalt nummer 02-4917020
Kina Ring ”mottagaren betalar”-samtal 001-612-767-1314
Kroatien 0800-222-458
Tjeckien Prag, lokalt nummer 2-28880021
Danmark 8088-2808
Finland Helsingfors, lokalt nummer 09-31581677
Frankrike 0-800-90-7717
Tyskland 0-800-182-7165
Grekland 00-800-180-9-20143226
Ungern 06-800-17183
Italien 800-78-3902
Japan Tokyo, lokalt nummer 03-45789245
Jordanien Ring ”mottagaren betalar”-samtal 001-612-767-1316
Libanon Ring ”mottagaren betalar”-samtal 001-612-767-1318
Malaysia 1-800-80-8338
Mexiko Mexico City, lokalt nummer 0155-46240153
Marocko Ring ”mottagaren betalar”-samtal 001-612-767-1330
Nederländerna 0-800-0229912
Norge 800-1-5621
Oman Ring ”mottagaren betalar”-samtal 001-612-767-1331
Polen 0-0800-111-3544
Rumänien Ring ”mottagaren betalar”-samtal 001-612-767-1325
Ryssland Ring ”mottagaren betalar”-samtal 001-612-767-1326
Serbien Ring ”mottagaren betalar”-samtal 001-612-677-2076
Slovakien Bratislava, lokalt nummer 02-33215436
Sydafrika 0-800-98-1123
Spanien 900-97-1326
Sverige 0-20-79-38-22
Schweiz 0-800-562-908
Thailand Bangkok, lokalt nummer 02-1055704
Turkiet Ring ”mottagaren betalar”-samtal 001-612-767-1307
Storbritannien 0-800-032-8381
Ukraina riktnummer: 0^0011
  avgiftsfritt nummer: 877-808-8290
USA 800-243-5175



Mondi

Om Speakout
Speakout är ett verktyg för konfidentiell rapportering 
som tagits fram för att göra det så praktiskt och enkelt 
som möjligt för dig att uppmärksamma beteenden eller 
aktiviteter som du uppfattar som problematiska och 
som kan strida mot Mondis affärsetik. 

Ring när det passar dig
Tjänsten Speakout är tillgänglig dygnet runt, sju 
dagar i veckan via ett avgiftsfritt telefonnummer. När 
du har kommit fram talar du enkelt in ett meddelande 
med hjälp av ett automatiskt system där uppgifterna 
behandlas konfidentiellt. 

Helt konfidentiellt  
Speakout är utformat så att du ska kunna säga vad 
du tycker utan att oroa dig. Ditt inspelade meddelande 
transkriberas och sparas i nedskriven form, medan 
inspelningen raderas så att ingen på Mondi får höra 
din röst. 

Om du inte själv väljer att uppge vem du är när du 
lämnar meddelandet finns det inget sätt att ta reda 
på vem det är som har lämnat det. Du kan alltså vara 
säker på att allt du säger behandlas konfidentiellt  
och anonymt.

När ska Speakout användas?
Om du har frågor, problem eller synpunkter ska de 
i normalfallet tas upp direkt med din chef eller med 
personalavdelningen. Det är om du inte känner dig 
bekväm med detta, eller om du inte är nöjd med 
responsen från chefen eller personalavdelningen, som 
du ska överväga att använda Speakout istället. 

När ska Speakout inte användas? 
Det är inte meningen att tjänsten ska ersätta 
befintliga efterlevnadsprinciper eller fastställda 
klagomålsförfaranden. 

Därför bör du tänka efter innan du ringer, och 
fråga dig om du först borde tala med din chef eller 
personalavdelningen.

Hur används Speakout?
Det är enkelt att använda tjänsten:
1.  Slå det nummer som gäller i ditt land (se baksidan 

av den här broschyren).
2.  Skriv ned det femsiffriga ärendenummer som du får 

och spara det på en säker plats.
3.  Spela in ett meddelande av valfri längd och lägg 

sedan på.
4.  Efter två veckor ringer du numret igen och anger ditt 

femsiffriga ärendenummer, så får du en uppdatering 
eller ett svar.

Tips när du använder Speakout
•  Skriv ned det viktigaste du vill säga innan  

du ringer.
•  Glöm inte att anteckna ditt femsiffriga ärendenummer.
•  Om du vill att en specifik person ska få meddelandet 

talar du om det i början av inspelningen.
•  Bestäm om du vill uppge vem du är eller inte i början 

av meddelandet. Om du väljer att uppge vem du är 
och vill bli kontaktad direkt ska du i meddelandet 
ange hur man bäst når dig, antingen på arbetet eller 
hemma. Annars ringer du tillbaka två veckor senare 
för att få en uppdatering om ditt ärende utan att 
avslöja vem du är.

•  Ge så mycket information som möjligt i meddelandet  
– då blir det lättare för oss att följa upp ditt ärende. 
Det underlättar särskilt om du kan uppge din 
affärsenhet och/eller platsen där du arbetar.

Viktig anmärkning: ett meddelande som spelats in inom 
ramen för Speakout utgör inget rättsligt meddelande  
till Mondi.

Alla uppgifter 
behandlas 

konfidentiellt 
inom ramen för 

Speakout.

Speakout

Speakout drivs av

Management Communication Systems, Inc.
3100 West Lake Street, Suite 430
Minneapolis, MN 55416
United States of America
Tfn: 612-926-7988
Fax: 612-926-4140
www.getintouch.com


