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Kod mot mutor

Följande avsnitt om Förebyggande åtgärder föreslås 
lägga till som avsnitt III i Kod mot mutor. 

III. Förebyggande åtgärder



Allmänna utgångspunkter

Företag ska vidta förebyggande åtgärder mot korruption. Åtgärderna ska vara anpassa-
de till företagets storlek och ägarförhållanden, den verksamhet som bedrivs och risken 
för korruption inom företaget. De förebyggande åtgärderna ska syfta till att skapa en 
kultur mot korruption och vara utformade för att på ett effektivt sätt undvika korrup-
tionsrisker samt avslöja korrupta ageranden.

Nedan beskrivs de komponenter som ett förebyggande arbete bör innehålla. Det är varje 
företags ansvar att utforma de enskilda komponenterna så att de anpassas efter företa-
gets behov. Den centrala frågan för utformningen är vilka risker företaget står inför. De 
åtgärder som vidtas ska vara proportionella till identifierade risker.  

Ställningstagande från ledningen
Ledningen har en avgörande roll för ett framgångsrikt antikorruptionsarbete. I intern 
och extern kommunikation bör tydligt anges ledningens ställningstagande mot korrup-
tion.  

I ledningens ställningstagande ingår också att säkerställa att det finns tillräckliga resur-
ser och kompetens för det förebyggande antikorruptionsarbetet. Styrelsen ska hålla sig 
löpande informerad om företagets antikorruptionsarbete. 

Analys av risken för korruption
Företag ska på regelbunden basis genomföra riskanalyser som specifikt avser vilka kor-
ruptionsrisker företaget har. Frågor som bör besvaras i riskanalysen är: 

 Ū Vilka korruptionsrisker finns i företaget och inom vilka delar? 
 Ū Vad blir konsekvensen om riskerna realiseras? 
 Ū Finns brister i hur identifierade korruptionsrisker hanteras i dag? 

De övriga förebyggande åtgärderna ska utformas utifrån resultatet av riskanalysen.
Riskanalysen bör ses över årligen samt vid behov. 

Antikorruptionspolicy
Företag ska ha en antikorruptionspolicy. Policyn ska innehålla företagets övergripande 
ståndpunkt mot korruption. Policyn ska vidare innehålla de konkreta riktlinjer och 
regler som företaget uppställer för att undvika korruption (dessa kan också utfärdas 
genom särskilda riktlinjer för olika områden, t.ex. intressekonflikter, representation, 
sponsring).
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Genom policyn kan de övergripande reglerna i avsnitt IV om hantering av förmåner 
konkretiseras och anpassas till det enskilda företaget. 

I policyn ska framgå vem eller vilken avdelning som svarar för företagets policy och till 
vem företagets anställda kan vända sig för rådgivning. 

Policyn bör ange vad som händer vid överträdelser av policyn. 

Kommunikation och utbildning
Innehållet i antikorruptionspolicyn ska kommuniceras internt och externt. 

Företag ska tillse att dess anställda utbildas avseende policyns innehåll och tillämpning 
samt om hur misstankar om korruption kan rapporteras.

System för kontroll av mellanhänder och andra tredjeparter
Företag ska ha system för kontroll av mellanhänder enligt vad som anges i avsnitt V i 
denna kod. 

Företag bör också ha rutiner för att hantera korruptionsrisker förknippade med andra 
tredjeparter än mellanhänder. 

Rapporteringssystem (visselblåsning)
Företag ska säkerställa att det finns möjlighet att rapportera misstankar om korruption. 

Företag får inte utsätta någon som rapporterar om misstankar om korruption för nega-
tiva konsekvenser.

Seriösa rapporter ska följas upp och utredas. 

Verktyg för kontroll och uppföljning
Företag ska ha de interna kontrollsystem som krävs för att säkerställa implementering-
en av de förebyggande åtgärderna. 

De åtgärder som vidtas ska löpande följas upp och utvärderas samt uppdateras vid 
behov. 
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