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Antikorruption 
 
Korruption definieras som ”missbruk av förtroende, makt eller position för otillbörlig 
vinning”. Det kan exempelvis handla om gåvor, nöjesarrangemang, resor, belöningar eller 
olika personliga fördelar som ges eller tas emot i syfte att försöka styra en individ i en viss 
riktning. 
 
Riktlinjerna som rör korruption, mutor och representation ger våra anställda, partners, 
leverantörer, kunder och andra intressenter tydliga besked om hur vi agerar i olika situationer 
tillsammans med vilka regler och rutiner som gäller. De syftar till att göra oss till goda 
samhällsmedborgare, samt till att stärka oss som företag. Det gör också att den enskilda 
medarbetaren kan känna sig trygg med vad som gäller.  
 
Vi på Nordskiffer följer de lagar och regler som gäller i varje land för hantering av gåvor, 
mutor och representation. Att ge presenter och upplevelser eller liknande till affärspartners 
och kunder anses vanligen vara en form av artighet och en del av affärslivet. Samtidigt, om 
syftet med gåvorna är att förvänta sig något värdefullt i retur, kan det strida mot lagen.  
 
För att vi tillsammans ska kunna bekämpa korruption, är våra riktlinjer därför följande:  
 

• Gåvor eller förmåner som vi erbjuder affärspartners, kunder eller andra kontakter ska 
möta lagliga krav, vara ett led i relationsbyggandet och följa lokala sedvänjor. 

• Gåvor eller förmåner som vi erbjuder affärspartners, kunder eller andra kontakter ska 
inte erbjudas i samband med förhandlingar eller vara ett medel för att ”få vår vilja 
igenom”. De får inte heller inbegripa pengar, presentkort eller liknande. 

• Samma regler som ovan, gäller också för de gåvor och förmåner som vi erbjuds från 
affärspartners, kunder eller andra kontakter. Vi låter oss exempelvis inte bli bjudna på 
måltider, evenemang eller resor om inte dessa har en tydlig koppling till en 
affärsrelaterad aktivitet eller lokal sedvänja. 

• Reglerna går även att applicera på representation; all representation ska utövas 
återhållsamt, med omdöme och den ska alltid ha ett omedelbart samband med 
företagets verksamhet. Det gäller såväl internt som externt. 

• För offentlig sektor gäller striktare regler. Även att exempelvis bjuda en representant 
från myndigheter på lunch kan vara känsligt. Kontrollera därför alltid vad som gäller 
innan du erbjuder någonting extra. 

• Även om vissa mindre gåvor eller förmåner kan accepteras i affärslivet (om de är av 
lågt ekonomiskt värde och omständigheterna i övrigt är rimliga), bör du bli extra 
vaksam om gåvorna inte kan kopplas direkt till något affärsrelaterat, om de ges allt för 
frekvent, om de exempelvis även inkluderar din familj, eller om du upplever att syftet 
är att försöka styra dig eller någon annan. 

• Gåvor till välgörenhetsorganisationer, sponsring eller liknande, inkluderas generellt 
inte i dessa riktlinjer. 

 
Alla medarbetare är personligen skyldiga att i alla avseenden följa de lagar, förordningar, 
myndighetskrav och riktlinjer som finns för korruption, mutor och representation. Du har 
alltid möjlighet att rapportera in misstanke om korruption anonymt. 
 



   Policy antikorruption, rev 2019 12 
 

Nordskiffer AB, Verkstadsgatan 2, SE-263 39 Höganäs 
Org nr 556443-1103  www.nordskiffer.com  info@nordskiffer.com  +46 (0) 42 33 13 98 

 

Företagsledningen skall aktivt arbeta med insatser som stöder policyn. Det innefattar bland 
annat att vara lyhörd för behov av kompetensutveckling inom företaget och vara lyhörd för 
och vidta åtgärder vid situationer och ageranden som strider mot policyn. Ledningen avser 
VD samt styrelse.  
 
VD har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den implementeras 
och efterlevs av verksamheten. Policyn ska revideras en gång per år samt vid behov. VD får 
delegera ansvaret och implementationen till lämplig person på företaget. 
 
Alla medarbetare ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och vad den vill 
säkerställa. 
 
Policyn är fastställd av ledningen 2019 12 03 


