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Handlingsplan - tillämpning av våra etiska riktlinjer
Denna handlingsplan godkändes av årsstämman maj 2022. Handlingsplanen är till för att

förtydliga föreningens roll och hur föreningen ska agera när synpunkter eller klagomål

inkommer gällande de etiska riktlinjerna och upplevelsen att de inte efterlevs. En enkel, tydlig

arbetsgång att följa som är förankrad och som alla medlemsbolag ska veta att vi har.

Handlingsplanen består dels av en beskrivning över branschföreningens roll och hur vi

arbetar med de etiska riktlinjerna i sig och dels hur vi agerar och kommunicerar när ett

klagomål inkommer.
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Tillämpning av våra etiska riktlinjerna
Våra etiska riktlinjer har tagits fram i ett gemensamt arbete inom föreningen och är till för

att vägleda branschens kvalitetsarbete framåt. De utgör en gemensam grund för vårt arbete

och de frågor vi driver, inte minst som underlag till diskussion och dialog om vad vi menar

med begrepp som professionalism, öppenhet, samarbete m.m. Hur vi som förening tillämpar

dem och agerar när eventuella synpunkter inkommer, finns beskrivna i nedan handlingsplan

som kompletteras med extern information om hur vi tar emot och hanterar synpunkter.

Grundprincipen är att vi agerar när föreningens, branschens, eller segment av branschens,

anseende riskerar att skadas. I övrigt hänvisar vi till dialog och gängse rutiner utifrån de

lagrum som finns. När vi agerar är det i första hand dialog mellan berörda parter vi pekar

på.
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När det behövs (styrelse eller stämma avgör) görs en översyn av de etiska riktlinjerna som

godkänns av årsstämman. Styrelse eller stämma kan även initiera ett arbete kring att

fördjupa förståelsen för de etiska riktlinjerna (exempelvis genom dialoger, workshops,

seminarier, texter, uttalanden)

Handlingsplan

Inledning

Branschföreningens roll:

Våra etiska riktlinjer är, precis som våra principer för fri och sund marknad samt våra

avsiktsförklaringar, till för att vägleda branschens kvalitetsarbete framåt. Syftet är att det ska

öka tryggheten för kunder och öka takten i det nationella utvecklingsarbetet.

Inom ett flertal områden runt relationerna på en marknad finns lagar och regler som ska

styra och leda arbetet med upphandlingar, dataskydd, tillgänglighet, effektiv konkurrens osv.

Som branschorganisation intar vi vare sig någon utredande roll eller tar oss an juridiska

frågeställningar utan här hänvisas till ordinarie vägar inom de lagar och förordningar som

gäller (LOU, Konkurrenslagen, GDPR m.fl.) om man upplever brott mot dessa.

Vi uppmanar att man anmäler brott mot avtal genom att överklaga, begära vite eller säga

upp avtal enligt de juridiska vägar som finns. Man ska ställa höga krav på leverantörer och

beställare. Ingångna avtal ska följas, av samtliga parter som avtalet gäller, men det är en sak

mellan parterna att tolka dessa avtal, med hjälp av tillämplig juridik.

Det är ledningen för branschföreningen, i första steg de som arbetar dagligdags, i andra steg

styrelsen och slutgiltigt dess årsmöte som avgör om inkomna frågor och ärenden är av sådan

karaktär att de riskerar att skada branschen och/eller föreningens anseende.

Del 1: Aktivt arbete med våra etiska riktlinjer

- Vid behov görs en översyn av de etiska riktlinjerna som godkänns av årsstämman

- Vid behov arrangeras workshops kring de värdeord som finns. Vad innebär att

misskreditera? Samarbeta? Dela kunskap? Vad är att konkurrera? Hur långt kan man

gå i att berätta om sina konkurrenter till fördel för sitt eget bolag? Hur ser

marknadens självreglerande mekanismer ut? Vilka krav kan en branschorganisation

ställa på samarbeten och kunskapsutbyten mellan företag?
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- Om relevant, formulerar föreningen ett uttalande om eventuellt område som

behöver förtydligas, diskuteras, hittas gemensam linje eller förståelse för.

Del 2: Hantering av synpunkter

Grundläggande rutiner för hantering av inkomna synpunkter:

Synpunkter tas emot via föreningens info-mail och till hjälp för den som lämnar synpunkter

finns ett enkelt informationsmaterial (se längre ner)

- Om synpunkter inkommer via telefon ombeds den som hör av sig att skriva ner sina

synpunkter i ett mail, efter att först ha tagit hjälp av informationsmaterialet.

- Om synpunkter inkommer via föreningens anställdas mail hanteras de med hjälp av

stödfrågor (se nedan)

- Om synpunkter inkommer till någon i styrelsen, via telefon eller mail, ombeds den

som hör av sig att skriva ner sina synpunkter i ett mail, efter att först ha tagit hjälp av

informationsmaterialet.

- Om synpunkter inkommer till ett medlemsbolag, avgör mottagande person om

synpunkten bör hänvisas vidare till föreningen enligt ovan rutiner. Även här är

stödfrågor och informationsmaterial till hjälp.

Grundläggande frågor inför hantering

Om synpunkter gällande våra etiska riktlinjer inkommer är den första frågan: Är synpunkten

relevant för föreningen att hantera, gäller den branschgemensamma frågor eller inte, eller

ska den som hör av sig hänvisas vidare?
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Till hjälp för att avgöra om frågan ska hanteras av föreningen finns ytterligare frågor som

stöd framtagna enligt nedan.

Stödfrågor inför hantering

1. Är synpunkten/klagomålet relevant för föreningen att hantera? Ja/Nej

- Kriterier för ja: synpunkten gäller ett eller flera edtechbolag som är medlemmar i

föreningen eller är av särskilt allmänt intresse för branschen och inte är att betrakta

som ett försök att använda föreningen för det egna bolagets intresse.

2. Kan innehållet i synpunkten/klagomålet, om den visar sig korrekt, skada branschen,

ett segment av branschen eller föreningen? Ja/Nej

3. Framgår det tydligt vem det är som framför synpunkten? Ja/nej

- Föreningen hanterar inga anonyma synpunkter.

4. Är den som framför synpunkten/klagomålet beredd på dialogmöte med berörd part?

Ja/Nej

- Om nej hanterar vi inte klagomålet på annat sätt än sparar i minnesbanken om fler

hör av sig eller om den belyser en aspekt av allmänt intresse inom en fråga som man

bedömer behöver belysas.

Process för hantering

Om nej på någon av stödfrågorna är vårt svar att föreningen inte hanterar synpunkten i det

här läget utan hänvisar vidare, beroende på vad synpunkten handlar om. Det kan t.ex. vara

direktdialog alternativt de juridiska vägar som finns (om det handlar om avtalsbrott,

kravställningar e.dyl.)

Om ja på frågorna ovan, agerar vi enligt nedan:

1. Hänvisning till dialog(er) mellan berörda parter. Dessa sker på egen hand mellan de

berörda. Finns ytterligare synpunkter eller klagomål efter dem, ska de inkomma

skriftligt och vara konkreta, med förslag på vad som behöver göras. Styrelsen får

information för kännedom.

2. Om dialogerna inte ger resultat, informeras styrelsen och anser man att det behöver

lyftas formellt på styrelsemöte görs så. Annars tas beslut av föreningens kansli om

frågan fortsatt är relevant för föreningen att hantera (med hjälp av stödfrågor och

inkommen dokumentation). Om så är fallet faciliteras ett möte tillsammans med de

berörda parterna. Mötet dokumenteras. Finns ytterligare klagomål ska de inkomma

skriftligt och vara konkreta med förslag på åtgärder.

3. Om mötet inte gav resultat informeras styrelsen återigen och det genomförs

ytterligare möte med berörda parter samt minst en person från styrelsen. Mötet

dokumenteras. Finns ytterligare klagomål efter detta möte ska de inkomma skriftligt

och vara konkreta med förslag på åtgärder.
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4. Beroende på resultat och baserat på dokumentationen tar styrelsen beslut om

eventuellt agerande.

Föreningens verktyg när dialogmöten inte ger resultat

Förutsatt att dialogmöten är genomförda och dokumenterade där det framgår att de inte

gett önskat resultat kan föreningen, genom dess styrelse, välja att göra något av följande:

- Ett generellt uttalande om ärendet, internt och/eller externt beroende på ärendets

karaktär och omfattning.

- Ett specifikt uttalande om ärendet i sig, internt och/eller externt beroende på

ärendets karaktär där aktuellt/aktuella medlemsbolag namnges och ärendet beskrivs

mer ingående.

- Uttalande kopplat till de etiska riktlinjerna, ett förtydligande kring ett visst område,

visst begrepp eller vad som varit aktuellt i ärendet, internt och/eller externt

beroende på ärendet. Detta förtydligande är ingen skiljedom utan ger framförallt

ledning framåt för liknande fall.

- Varning om uteslutning.

- Uteslutning enligt stadgar.

Del 3: Kommunikation

Intern kommunikation och förankring av etiska riktlinjer och handlingsplan

I våra medlemsvillkor finns sedan tidigare en text om våra etiska riktlinjer.

Handlingsplanen förmedlas till medlemsbolag och via en förtydligande text som publiceras

på vår webbsida.

Hur och när kommunicerar vi till berörda parter när synpunkter inkommit?

Föreningen hanterar inte anonyma klagomål och agerar inte om inte den som har

synpunkter är beredd på att mötas. Det innebär att föreningen primärt kommunicerar direkt

med berörda parter och informerar dem om det som inkommit. Dokumentation som görs

delges samtliga parter.

Om ärendet eskalerar har föreningen, genom dess styrelse, möjlighet att besluta om olika

sorters uttalanden (se Föreningens verktyg när dialogmöten inte ger resultat).



Handlingsplan - tillämpning av våra etiska riktlinjer

Swedish Edtech Industry

2022-05-30

Information - så kan du lämna synpunkter

Dokument som även finns på vår webbsida att hänvisa till för den som vill lämna synpunkter.

Hej!

Våra etiska riktlinjer är framtagna i ett gemensamt arbete och som medlemsbolag förväntas

man efterleva dem. Om du upplever att ett annat medlemsbolag inte efterlever våra etiska

riktlinjer kan du kontakta oss. Även du som inköpsansvarig kund/huvudman är välkommen

att höra av dig. Vi tar inte emot  anonyma synpunkter eller klagomål och du måste vara

beredd på att ha ett möte med den/det bolag du har synpunkter kring, för att vi ska kunna

hantera dem. Synpunkter tas emot via föreningens info-mail:

info@swedishedtechindustry.se. Mer information om våra etiska riktlinjer finns här.

Att svara på - uppgifter vi behöver för att hantera dina synpunkter:

1. Kontaktuppgifter (namn, bolag, e-post, tel.nr etc)

2. Vilket av de fyra områden våra etiska riktlinjer innehåller, gäller din synpunkt?

(Öppenhet och kunskapsdelning, Professionalism, Kvalitet, Interoperabilitet och

standarder, Integritet och informationssäkerhet).

3. Gäller dina synpunkter ett företags hantering av upphandling och kravställningar?

- Om svaret är ja, ska du i första hand ta kontakt med företaget i fråga för dialog

och följa de strukturer som finns gällande LOU, Konkurrenslagen eller

Integritetsskyddmyndigheten.

4. Rör dina synpunkter en situation som uppstått i ett sammanhang i en enskild

kundkontakt eller enskilt mellan två företag?

- Om svaret är ja, tar du i första hand kontakt med företaget i fråga för dialog.

5. Är dina synpunkter gällande ett av våra medlemsbolag så pass allvarliga att de

riskerar att misskreditera föreningen och/eller hela eller delar av branschen?

- Om svaret är nej, tar du i första hand direktkontakt med företaget i fråga för

dialog.

- Om svaret är ja, beskriv vad det är som har hänt och på vilket sätt du upplever

att ett av våra medlemsbolag inte efterlever våra etiska riktlinjer. Ange

vilket/vilka områden och beskriv situationen så noga som möjligt. Ge också

förslag på åtgärder du ser behövs. Skicka ditt underlag till

info@swedishedtechindustry.se så kontaktar vi dig med besked om hur vi går

vidare.

mailto:info@swedishedtechindustry.se
https://swedishedtechindustry.se/riktlinjer/
mailto:info@swedishedtechindustry.se

