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Uppförandekoden utgör ett ramverk som beskriver 
hur vi ska agera när vi representerar Nordax, internt 
och externt. Syftet är att vägleda oss att agera 
etiskt, korrekt och ansvarsfullt för att skapa lång-
siktiga relationer med kunder,  samarbetspartners 
och andra intressenter. Koden ska även fungera som 
en guide för hur vi agerar internt för att skapa en 
god företagskultur och en attraktiv arbetsplats.

Uppförandekoden handlar om sunt förnuft och goda 
värderingar och är något som vi på Nordax skapar 
tillsammans. Som medarbetare på Nordax förväntas 
du följa de riktlinjer som finns i koden. Det är alla 
medarbetars personliga ansvar att följa uppförande-
koden och vid behov söka vägledning för att kunna 
agera i enlighet med koden.

Uppförandekoden har antagits av Nordax styrelse 
och gäller för alla som representerar Nordax, inklusive 
anställda, konsulter och styrelseledamöter. 
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Vision

Mission

Vi ska bli norra Europas ledande nischbank.

Vi hjälper människor att ta genomtänkta beslut 
för ett liv de har råd med.

Nordax är en nischbank som erbjuder tjänster till privatpersoner i Sverige, Norge, 
Finland och Tyskland. Vi har cirka 150 000 kunder och finns som komplement till 

storbankerna då vi koncentrerar oss på ett fåtal produkter. 

Vi är specialister på att hjälpa människor ta genomtänkta beslut 
för ett liv de har råd med.
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Nordax framgång har präglats av öppenhet och 
respekt för våra medmänniskor. Vi utför våra 
uppgifter ordentligt och tar inga genvägar. Vår 
verksamhet har sin grund i ansvarsfull kreditgivning. 
Det karaktäriserar Nordax. 

Vår omvärlds förtroende för oss är viktigt för att vi 
ska kunna bedriva en hållbar verksamhet. Genom 
att fortsätta agera ansvarsfullt, korrekt och etiskt 
gentemot varandra, våra kunder, aktieägare och 
andra intressenter kan vi växa som bolag. Vår värde-
grund är vår kompass i allt vi gör; Vi är ansvarsfulla, 
kundfokuserade, enkla och sunda. När vi står inför 
ett beslut eller agerande där vi behöver guidning så 
finner vi det i vår värdegrund och i den här 
uppförandekoden. 

Vi som arbetar på Nordax föregår alltid med gott 
exempel, det är en del av vår framgångsfaktor. Här 
spelar våra ledare en viktig roll i att alltid inspirera 
andra till att efterleva det som beskrivs i koden.

Du som medarbetare har ett ansvar i att du och dina 
medarbetare följer våra riktlinjer och våra värderingar. 
Sunt förnuft räcker långt, men vid minsta osäkerhet 
finns alltid din närmsta chef och Nordax ledare till-
gängliga för stöd och råd.

Nordax framgång bygger på ditt och mitt agerande i 
vårt dagliga arbete.

Jacob Lundblad 

VD:n 
har ordet
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Ansvarstagande präglar Nordax och är ett bra sam-
lingsord för hur vi är och agerar – både internt mot 
varandra och externt gentemot kunder och andra 
intressenter. 

Vår kreditbedömning är vår kärnkompetens. Vi 
är ansvarstagande och har ständigt våra kunder i 
fokus. Vi är transparenta och ger den information 
som krävs för att man som kund ska kunna ta ett 
genomtänkt beslut. Det är ansvarsfull utlåning för 
oss. 

Vi har ett tydligt hållbarhetsfokus och utmanar oss 
själva i allt vi gör; från att se till vår egen resursåt-
gång till att undersöka hur våra lån kan användas till 

miljöförbättrande åtgärder. Ansvarsfull utlåning, vår 
kärnverksamhet, utgör grunden för vårt hållbarhets- 
arbete. Utöver detta fokuserar vi på god affärsetik, 
effektiv resursanvändning och medarbetarnas 
välmående. Vi är medlemmar i Global Compact 
och inspireras av deras tio principer för ett hållbart 
företagande.   

Medarbetarnas välmående är en förutsättning för 
att vi ska lyckas. Vi är en inkluderande bank; hos oss 
ska alla känna sig välkomna, sedda och hörda. För 
att nå vår vision om att bli norra Europas ledande 
nischbank krävs att vi gör resan tillsammans.

Det här är 
Nordax 
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Arbetskulturen på Nordax bygger på bred kompetens 
och personligt ansvar. Här ska alla känna delaktighet 
och beslutskraft. Vi har högt i tak, korta beslutsvägar 
och ett arbetsklimat som kännetecknas av samarbete, 
arbetsglädje och engagemang. Så främjar vi motivation!

Kompetenta och motiverade medarbetare som trivs 
på arbetet ger bättre service till våra kunder. Vi har 
ett flexibelt förhållningssätt kring våra medarbetares 
individuella behov och värnar starkt om jämställdhet, 
respekt och arbetsmiljö.

Vi förespråkar proaktivitet och en vilja att lära för att 
utvecklas inom sin roll – det uppmuntras alltid och 
sker i det dagliga arbetet hos oss på Nordax. Vi är 
cirka 200 medarbetare från Sverige, Norge, Finland, 
Danmark och Tyskland som sitter samlade på vårt 
kontor i Stockholm.

Effektivitet och 
korta beslutsvägar
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Vi har en stark värdegrund som vägleder oss i allt vi 
gör; från vår noggranna kreditbedömning till hur vi 
är mot varandra. Vi har fyra värdeord som tillsammans 
definierar vår värdegrund;  

ENKEL
Vi är effektiva och arbetar utan byråkrati. Vi är 
transparenta i vår prissättning, utan krångliga villkor 
i det finstilta.

ANSVARSTAGANDE
Vår företagskultur präglas av ansvarstagande. Det 
definierar hur vi sköter vår verksamhet och hur vi 
agerar internt och externt. Vi arbetar för en hållbar 
utveckling och en positiv påverkan på vår omvärld.

SUND
Vi gör en sund och solid kreditprövning och erbjuder 
lån till kunder med stabil ekonomi. Riskbedömning 
är en del av vårt DNA. Alla våra beslut är välgrun-
dade, vi tar aldrig några genvägar.

KUNDFOKUSERAD
Kunden är ständigt i fokus; vi lyssnar på våra kunder 
och ger den information som krävs för att fatta 
genomtänkta beslut, i lugn och ro. Vi engagerar oss 
och finns här för alla våra kunder.

Vår värdegrund 
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Vi på Nordax förstår att vi som aktör inom den 
finansiella sektorn har en förändringskraft och ett 
ansvar gentemot samhället. Ansvarsfullt företagande 
är centralt för vår framgång. Det känns självklart för 
oss att vara en del av en hållbar utveckling av och i 
samhället. 

Att vi på Nordax är ansvarstagande märks i allt vi 
gör. Utöver kärnan i vår verksamhet, ansvarsfull 
kreditgivning, så har vi ytterligare tre fokusområden 
i vårt hållbarhetsarbete; medarbetarnas välmående, 
god affärsetik och effektiv resursanvändning. De 
genererar en långsiktig affärsnytta för oss samtidigt 
som det levererar värde till våra intressenter. Om 
Nordax tar ansvar idag har vi bättre förutsättningar 
att bedriva en framgångsrik affär även i framtiden.

Vår roll och vårt 
ansvar i samhället
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Vi är en del av den finansiella sektorn, som möjliggör 
för människor att själva styra över sin ekonomiska 
situation. Vi förstår dock att det finns en risk för att 
våra kunder på grund av olika omständigheter kan få 
problem med att betala tillbaka sitt lån. Det är inte 
önskvärt varken för kunden, samhället eller för oss 
som långivare.

Vi erbjuder lån till finansiellt stabila kunder, vilket vår 
noggranna kreditbedömning säkerställer. Utgångs- 
punkt för oss är alltid kundens behov och förutsätt- 
ningar. Våra kunder ska ha tillgång till den informa-
tion som behövs för att ta ett genomtänkt beslut, i 
lugn och ro. Vi är transparenta i vår marknadsföring, 
i våra villkor och i vår prissättning.

Vi finns tillgängliga för våra kunder och försöker 
alltid att hjälpa till. Om kunden får problem med 
att betala tillbaka sitt lån så försöker vi tillsammans 
hitta en lösning. 

Tillväxt i vår utlåningsportfölj får aldrig ske på 
bekostnad av en ansvarsfull kreditgivning.

Ansvarsfull 
kreditgivning 
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Miljö- och klimatfrågorna är en av vår tids viktigaste 
samhällsfrågor. Vid första anblick kan man tänka att 
vi har begränsad påverkan på miljön, men det gör 
inte att vi lutar oss tillbaka. Vi utmanar oss själva i 
allt vi gör för att se om det finns bättre alternativ. 
Vi strävar efter att minska vår miljöpåverkan. 

Vi vill bidra till att FN:s klimatmål uppnås och är 
medlemmar av FN:s Global Compact. Vi klimatkom-
penserar för vår marknadsföring och uppmanar alla 
anställda att tänka på vår materialåtgång samt att 
återvinna och återanvända det som går. 

Som medarbetare på Nordax har du ett ansvar kring 
att effektivisera vår materialåtgång i största möjliga 
mån. Vi arbetar dagligen med att bli mer digitala till 
förmån för våra kunder, oss och miljön.

I tillägg till detta har vi riktlinjer som guidar oss i 
hur vi ska tänka när vi reser; när det går väljer vi 
bort bil och flyg till fördel för att resa kollektivt och 
klimatsmart. 

Effektiv 
resursanvändning
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På Nordax ska alla känna sig sedda, hörda och 
respekterade. Vi bryr oss om och stöttar varandra. 
Medarbetarnas välmående är ständigt i fokus. 
Mår vi bra så gör vi också bra ifrån oss på jobbet.

På Nordax råder nolltolerans mot diskriminering och 
negativ särbehandling. Vi är en inkluderande bank 
som arbetar för mångfald och jämställdhet. Vi tar 
ansvar för våra medmänniskor, vi är enkla och ärliga. 
Vi respekterar varandra.   

Som ledare på Nordax är du lyhörd och närvarande 
samt mån om att leda och utveckla. Vår arbetsplats 
präglas av samarbete, arbetsglädje och engagemang. 

Att arbeta 
på Nordax
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Medarbetarnas välmående är grunden till hur väl vi 
lyckas med att nå vår vision om att bli norra Europas 
ledande nischbank. 

Att du som medarbetare mår bra och trivs på arbetet 
är en grundförutsättning för att vi ska kunna bedriva 
en långsiktigt hållbar verksamhet. Därför är just me-
darbetarnas välmående ständigt i fokus på Nordax, 
samt utgör en grundpelare i vårt hållbarhetsarbete. 

Som medarbetare på Nordax förväntas du ta ett 
ansvar kring hur du förhåller dig till dina kollegor, 
dina arbetsuppgifter och till Nordax som bolag. Vi 
har själva ett ansvar för vår prestation, vår egen och 
bolagets utveckling samt vårt samarbete med andra.

Medarbetarnas 
välmående
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Vår arbetsmiljö karakteriseras av öppenhet; alla 
medarbetare behandlas lika och med respekt. 
 
På Nordax samarbetar vi, vilket ger arbetsglädje 
och engagemang. Genom bred kompetens och stort 
personligt ansvar bland våra medarbetare har en 
företagskultur vuxit fram som bygger på delaktighet, 
motivation och beslutskraft.

Medarbetarsamtal och löpande återkoppling mellan 
ledare och medarbetare säkerställer en djupare 
dialog och diskussion kring prestation och framtida 
utveckling. Vi genomför pulsmätningar inom 
engagemang och ledarskap med jämna mellanrum 
för att säkerställa att vi lever som vi lär.

Arbetsmiljö
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Jämställdhet och mångfald är viktigt för oss. För oss 
är det självklart att våra medarbetare också speglar 
samhället vi verkar i. Det gör att vi har en arbet-
splats där öppenhet och initiativtagande välkomnas 
– det är kittet i vår framgång. 
 
Grunden för vår människosyn är respekt för varje 
människas lika värde. Varje medarbetare ska känna 
sig sedd, hörd och respekterad hos oss på Nordax. 
Detta oavsett ålder, etnicitet, religion, funktions-
variation, kön, sexuell läggning eller könsöver-
skridande uttryck eller identitet. Jämställdhet och 
lika lön för lika arbete är ingen fråga för oss på 
Nordax – det är en självklarhet. 

Vi är alla ansvariga för att lyssna på och uppmärk-
samma våra kollegor. Vi bryr oss om varandra och 
agerar om vi märker att en kollega inte mår bra eller 
inte känner sig sedd. Genom att vara en arbetsplats 
där varje medarbetare trivs och känner sig värdefull 
skapar vi framgång. 
 
Vi har förståelse för varandras behov och arbetar 
ständigt för att underlätta balansen mellan arbete 
och fritid. Vi strävar alltid efter att identifiera och 
minska stressrelaterade problem. 
 

Jämställdhet 
och mångfald  
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Ledarskap på Nordax handlar om att förstå och ta 
ansvar för vår affär och driva verksamheten framåt 
genom att leda och utveckla andra. 

Vi värnar om ett närvarande ledarskap där ledarna 
sitter tillsammans med sina medarbetare i ett öppet 
kontorslandskap för att möjliggöra daglig och indiv-
iduell coachning. Nordax ledare ansvarar för att tyd-
liggöra och kommunicera vårt syfte och vår vision. 

Utifrån våra värderingar, beskrivs våra förväntningar 
på Nordax ledare på följande sätt:

SUND 
Som ledare på Nordax skapar jag en arbetsmiljö som 
bygger på tillit och öppenhet. Jag ger och tar emot 
feedback för att skapa ett utvecklande klimat. Jag 
fattar medvetna beslut utifrån medarbetar-,  kund- 
och företagsperspektiv

ENKEL 
Som ledare på Nordax strävar jag efter att förenkla 
utan att tappa kvalitet. Jag kommunicerar transparent 
och tydligt och är tillgänglig för medarbetarna. Jag 
sätter tydliga mål och skapar förutsättningar för 
medarbetarna.

KUNDFOKUSERAD 
Som ledare på Nordax synliggör jag allas bidrag till 
kundupplevelsen. Jag representerar Nordax respektfullt 
både på och utanför arbetet. Jag beaktar kundens 
behov vid beslutsfattande och i det dagliga arbetet.

ANSVARSTAGANDE 
Som ledare på Nordax fördelar jag ansvar till med- 
arbetarna med förtroende. Jag engagerar jag mig i 
medarbetarnas utveckling och agerar proaktivt. Jag 
står för det jag säger och säger det jag kan stå för.

Lyhörda och 
närvarande ledare 
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Nordax vill bidra till god affärsetik i samhället – vilket 
vi även förväntar oss av våra leverantörer och samar-
betspartners. Vi tror att god affärsetik är en förutsät-
tning för att skapa förtroende för den finansiella 
sektorn. Rättvis behandling, transparens och ansvars- 
tagande är tre delar som beskriver vår syn på vad 
god affärsetik är.

Våra affärsbeslut, liksom vårt agerande i övrigt, 
ska aldrig vara grundade på enskilda medarbetares 
personliga intressen eller privata relationer.  För oss 
på Nordax är det viktigt att efterleva regulatoriska 
krav och att upprätthålla höga etiska standarder. Vi 
vill aldrig skaffa oss affärsfördelar genom ett olagligt, 
olämpligt, eller oetiskt agerande.Nordax har genom 
sin Policy regarding Ethical Standards satt upp ett 
ramverk för att såväl kunna främja en sund affärs- 
praxis, som att bibehålla allmänhetens förtroende för 
såväl företaget som den  finansiella sektorn. Genom 
denna policy uttrycks bland annat vår syn på mutor 
och otillbörliga gåvor, representation, samt andra 
etiska frågor.

För hantering av insiderinformation, det vill säga 
sådan information om företaget som ännu inte har 
publicerats offentligt och som troligen kan komma 
att påverka priset på aktiekursen, har Nordax satt 
upp en Insider Policy. Informationen kan bestå utav 
t ex finansiella resultat, nytt produktutbud, eller 
större projekt. Policyn innehåller även information om 
andra typer av marknadsmissbruk, såsom t ex spri-
dande av falsk eller vilseledande information som kan 
påverka aktiekursen, dvs otillbörlig marknadspåverkan. 

Att handla i Nordax aktier eller obligationer då perso-
nen som handlar har vetskap om insiderinformation 
är olagligt, oavsett om det gäller handel för egen 
räkning, eller genom att delge insiderinformation till 
annan part, och är oförenligt med Nordax syn på god 
affärsetik.

Vid eventuella frågor eller funderingar kring hanteringen 
av insiderinformation, kontakta Legalavdelningen

God affärsetik 
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Vi vill att våra kunder, aktieägare, medarbetare, 
investerare  och andra intressenter  ska kunna skaffa 
sig en nyanserad och riktig bild av Nordax. Därför är 
vi öppna och proaktiva i vår kommunikation. Kom-
munikationen kännetecknas av snabbhet, proaktivitet, 
enkelhet,  trovärdighet och transparens. 

RÄTT INFORMATION I RÄTT TID
Som börsnoterat företag offentliggör vi våra finan-
siella rapporter och annan viktig information när det 
är motiverat eller nödvändigt. Vi är sakliga och öp-
pna i vår kommunikation, och undanhåller inte viktig 
information, utom när det är föreskrivet. Vid offent-
liggörande av information presenterar vi korrekt och 
rättvisande information till marknaden; vid samma 
tidpunkt, och med samma nivå av transparens, oav-
sett mottagare. Vi särskiljer inte mellan mottagarna, 
oavsett om det rör sig om aktieägare, investerare, 
analytiker eller media ser vi att transparens i vår 
kommunikation är essentiellt för att säkerställa 
intressenternas förståelse för vår strategi, våra risker 
och vår finansiella utveckling. På så sätt skapar vi ett 

ökat förtroende för oss som bolag, men också för 
den finansiella sektorn i stort.

FRÅGOR FRÅN MEDIA
Öppenhet och proaktivitet är nyckelord för vår rela-
tion med media. Nordax blir kontinuerligt tillfrågat 
av media inom olika områden. Officiella talesper-
soner för bolaget är VD, CFO och Head of Media 
and Investor Relations.  Head of Media and Investor 
Relations har det övergripande ansvaret för media- 
kontakter.

Vid eventuella frågor eller funderingar kring hanteringen 
av media, kontakta: ir@nordax.se

Kommunikation
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Som bank har vi många kontaktytor att förhålla oss 
till, och interagera med. Hur vi agerar varje dag, 
påverkar våra relationer, och vårt rykte. Som med- 
arbetare på Nordax representerar vi alla banken. 
När du i din professionella roll kommunicerar via t ex 
sociala medier, ses du som representant för Nordax; 
därför är det viktigt att kommunikationen alltid följer 
Nordax värderingar och riktlinjer för kommunikation.

AKTIEÄGARE 
Genom att vi dagligen tillämpar våra värderingar 
och bedriver en hållbar verksamhet, med fokus 
på ansvarsfull kreditgivning, ser vi till att minska 
riskerna för våra aktieägare samtidigt som vi skapar 
långsiktiga värden.

LEVERANTÖRER & SAMARBETSPARTNERS
Vem vi väljer att anlita som leverantör, eller att inle-
da ett samarbete med, är viktigt för oss på Nordax. 

Vi strävar alltid efter att vara ansvarsfulla och håll-
bara som organisation, och den tanken tar vi med 
oss även vid val av leverantörer och samarbets- 
partners. Vi ställer krav och följer upp, för att kunna 
säkerställa att vår ambition efterlevs.

KONKURRENTER  
I förhållande till våra konkurrenter agerar vi korrekt. 
Sund konkurrens gynnar både oss, våra kunder och 
den finansiella sektorn. Vi varken vidtar eller accept-
erar konkurrensbegränsande åtgärder.

MYNDIGHETER 
Vi strävar efter att ha en god relation med tillsyn-
smyndigheter och andra myndigheter.  Genom 
öppenhet och proaktivitet bygger vi förtroende. Vår 
kommunikation med myndigheter och lagstiftare är 
respektfull, tydlig och ärlig.

Våra kontakter 
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Kundernas behov och efterfrågan utgör grunden för 
vår verksamhet, vilket tydliggörs genom ett av våra 
värdeord – kundfokuserad. En god kundupplevelse 
förstärker lojaliteten hos våra kunder, vilket skapar 
långsiktiga kundrelationer och hållbarhet i Nordax 
verksamhet. 

I vår kontakt med potentiella och befintliga kunder 
är vi lyhörda, effektiva, öppna och professionella. 

Vi tar oss tid att lyssna och förklara, så att våra 
kunder kan fatta genomtänkta beslut.
Vi visar tydligt för kunderna att vi tar dem på allvar. 
Vi strävar efter att ge varje enskild kund en person-
lig och anpassad service.

Vi följer kontinuerligt upp kundnöjdheten genom 
specifika kundenkäter, vilka ger oss värdefull 
återkoppling från våra kunder. 

Sunda och välgrundade beslut är en förutsättning 
för att ha nöjda och lönsamma kunder. Vi strävar 
efter att stödja våra kunder under hela kundrela-
tionen, hela vägen från ansökan till slutbetalning. 

Kundrelationer
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Intressekonflikter är oundvikliga och att identifiera 
och hantera intressekonflikter är nödvändigt för att 
upprätthålla förtroendet för den finansiella sektorn. 
Nordax har rutiner för att kontinuerligt identifiera 
och hantera potentiella intressekonflikter på samtliga 
nivåer i bolaget.

Att samhällets förtroende för finansmarknaden är 
högt är viktigt för Nordax. En intressekonflikt kan 
uppstå när vi har personliga eller affärsmässiga 
intressen som kan påverka vårt professionella ager-
ande när vi representerar Nordax och ska tillvarata 
bankens intressen. Något förenklat kan man beskriva 
en intressekonflikt som en situation där man har ett 
eget intresse av att agera i strid med bankens eller 
kundens bästa.

Att faktiska eller potentiella intressekonflikter 
uppstår är oundvikligt men Nordax ska alltid identifiera 
dem och hantera dem på ett lämpligt sätt. Är det 
möjligt så ska vi försöka undvika intressekonflikter. 
Nordax har en process för att identifiera och hantera 
faktiska och potentiella intressekonflikter, både hos 
anställda, konsulter och styrelseledamöter. Hantering 
av intressekonflikter sker i första hand genom att 
ansvarig avdelningschef tillser att rutiner tillämpas 
och åtgärder vidtas i enlighet med den process Nordax 
fastställt. 

På Nordax är det Complianceavdelningen som ansvarar 
för processen för hantering av intressekonflikter. Du 
kan läsa mer om hanteringen av intressekonflikter i 
Conflict of Interests Policy.

Intressekonflikter 
och jäv 
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Vi på Nordax strävar alltid efter att skydda våra 
kunders, vårt företags, samt samhällets intressen, 
genom att bekämpa bedrägeri, penningtvätt och 
finansiering av terrorism.

Vi som bank är skyldiga att motverka att våra pro-
dukter och tjänster missbrukas i syfte att tvätta pen-
gar eller finansiera terrorism, vilket är en självklarhet 
för oss.

Att motverka finansiell brottslighet är en del av vårt 
samhällsansvar nationellt och globalt, och genom 
att vi vidtar riskbaserade åtgärder i våra processer, 
tar vi ansvar för att motverka att våra produkter 
eller tjänster missbrukas i brottsliga syften.

Kort uttryckt, innebär det ansvaret att vi alltid måste 
bedöma risken för att våra produkter eller tjänster 
utnyttjas för brottsliga syften, vilket kräver att vi 
har en god kundkännedom. Vi inhämtar därför 
alltid uppgifter från kunder innan vi inleder en 
affärsförbindelse, men även fortlöpande under hela 

kundrelationen. Utan god kundkännedom, och en 
förståelse för kundernas beteenden och behov, kan 
vi inte på ett effektivt sätt fånga upp misstänkta 
avvikelser i transaktionsmönster och aktiviteter.

För att kunna förebygga, upptäcka och utreda finan-
siell brottslighet, har vi inrättat en Anti-Financial 
Crime-avdelning. Avdelningen ansvarar för utred-
ning av misstankar och att sätta förebyggande åt-
gärder på plats. Det är dock genom dig som anställd 
som vi på ett effektivt sätt kan upptäcka misstänkta 
avvikelser; det är genom kundkontakt vi skapar en 
god kundkännedom.

Som medarbetare på Nordax har du en skyldighet 
att alltid rapportera eventuella misstankar om finansiell 
brottslighet. 

Vid misstankar eller frågor, vänder du dig till: 
AFC-enheten eller Compliance.

Finansiell 
brottslighet
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Information är en tillgång som, i likhet med andra 
viktiga verksamhetstillgångar, är avgörande för 
Nordax verksamhet. Nordax information innefattar 
allt ifrån personuppgifter och kundinformation till 
känslig information om Nordax verksamhet, i 
pappersformat, digitalt eller muntligt.

Oavsett vilken typ av information vi hanterar så ska 
den skyddas på lämpligt sätt, då det kan leda till 
förluster i annat fall, ekonomiska och/eller ryktes-
mässiga.

Informationssäkerhet bygger på fyra principer;

KONFIDENTIALITET – Information ska skyddas och 
endast vara tillgänglig för de som har behov av den.  

TILLGÄNGLIGHET – Information ska vara tillgänglig 
och åtkomlig vid behov. 

RIKTIGHET – Information som behandlas eller utgör 
beslutsunderlag  ska vara korrekt och adekvat samt 
skyddas mot obehörig omarbetning. 

SPÅRBARHET – Det ska gå att följa hur och när 
informationen har hanterats och/eller kommunicerats.

Grunden för informationssäkerhet är dock att alla 
som hanterar information, har ett ansvar att 
upprätthålla informationssäkerheten i enlighet 
med de riktlinjer som finns. 

Banksekretess omfattar alla uppgifter som rör en 
kunds mellanhavanden med Nordax oavsett om 
uppgiften är skriftlig eller muntlig, inkluderat huruvi-
da en viss person är eller inte är kund i Nordax.

Banksekretessen omfattar även kundens tidigare 
förbindelser med Nordax; är evig och upphör alltså 
inte i och med att någon slutar att vara kund i Nordax.

Sekretessen för anställda gäller även om den anställde 
slutar sin anställning i Nordax.

Informationssäkerhet 
och sekretess 

För att säkerställa att sekretessen upprätthålls:

 - Har vi en clean desk policy, vi lämnar inte person- 
uppgifter eller annan känslig information obevakat
- Mailar vi inte personuppgifter
- Säkerställer vi alltid att vi kommunicerar med vår 
kund innan någon information lämnas ut

Hantering av information i praktiken:

- Hantera så som det vore din egen,
- Säkerställ att mottagaren av informationen är 
behörig till den,
- Hantera information respektfullt, varsamt och 
säkert 
- Använd sunt förnuft
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Att agera etiskt och vidta åtgärder för att förhindra 
oegentligheter är en viktig del av vår kultur. 

Nordax förespråkar transparens och uppmuntrar 
medarbetare att rapportera iakttagelser gällande 
misstänkta oegentligheter, oetiska eller olagliga 
beteenden inom Nordax. Därför har vi etablerat en 
så kallad whistleblowing-process för rapportering 
av oegentligheter, som styrs av vår Whistleblowing 
Policy. 

Om du som medarbetare skulle upptäcka ett 
eventuellt oetiskt eller olagligt beteende ska du 
rapportera dina iakttagelser. Rapportering kan ske 
till närmsta chef, chefen för Compliance, ordförande 
i revisionskommittén eller anonymt via Nordax 
riskhanteringssystem. Ärenden som rapporteras 
utreds omgående och lämpliga åtgärder vidtas när 
så behövs.

Rapportering: 
DL Whistleblowing

Anonymiserad rapportering: 
http://sol/eitweb/eit?PeDQ=22

Rapportera 
oegentligheter
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