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Policy mot korruption 

1. Inledning och syfte 

SEK ska på kommersiella och hållbara grunder finansiera svensk exportnäring samt agera på ett 

sådant sätt att förtroendet från omvärlden upprätthålls. 

Korruption är en form av maktmissbruk när någon tillägnar sig otillbörlig vinning genom sin 

ställning. I begreppet korruption ingår företeelser som mutor, utpressning, favorisering, 

nepotism, svindleri, förskingring och jäv. Med muta avses både att ta emot och att erbjuda 

förmåner. 

Policyn syftar till att ge riktlinjer i arbetet mot korruption och gäller för samtliga som på ett eller 

annat sätt företräder SEK. SEK har endast relation med parter som är transparenta och arbetar 

förebyggande mot korruption. 

2. Organisation och ansvar 

Styrelsen är ansvarig för att säkerställa ett tydligt ställningstagande mot korruption och 

efterlevnad för att förhindra och upptäcka korruption.  

VD ansvarar för att det finns tillräckliga resurser och kompetens för SEK:s förebyggande, 

upptäckande och uppföljande antikorruptionsarbete genom att risken för korruption analyseras, 

interna regler upprättas, kommunikation och utbildning genomförs, att system för att rapportera 

misstankar om korruption tillhandahålls samt att verktyg finns för kontroll och uppföljning. 

Samtliga chefer har en skyldighet att se till att den verksamhet de ansvarar för bedrivs med god 

intern styrning och kontroll. 

Samtliga medarbetare inom SEK har ett ansvar att följa policyn mot korruption samt säkerställa 

att anti-korruptionsarbetet för att förhindra korrution efterlevs i det dagliga arbetet.  

3. Ställningstaganden 

SEK accepterar inte att någon inom SEK, eller någon som på ett eller annat sätt representerar 

SEK, är inblandad i någon form av korruption eller mutor som kan påverka SEK:s beslut, 

process eller handläggning av ett ärende. Detta inkluderar även smörjpengar (facilitation 

payments) det vill säga betalningar för att påskynda handläggning av ett ärende. 

Ingen medarbetare och företrädare för SEK får, direkt eller indirekt, erbjuda, utlova, lämna, be 

om eller ta emot en muta. Ett sådant agerande kan leda till rättsliga åtgärder samt uppsägning av 

anställning, uppdrag eller affärsrelation.  
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Affärsbeslut ska fattas på affärsmässiga grunder och ingen gåva eller representation, som kan 

uppfattas som otillbörlig eller som innefattar någon form av förväntad motprestation, får ges 

eller tas emot. 

SEK accepterar inte att korruption förekommer i de affärer som SEK finansierar. SEK ska 

hantera korruptionsrisker på ett sådant sätt att förtroendet från omvärlden upprätthålls. 

Internationella riktlinjer ska vara vägledande i arbetet att motverka korruption. 

SEK tar ställning mot nepotism och är inte delaktig i sponsoring eller ger donationer till politiska 

partier. 

4. Svenska och internationella riktlinjer 

Följande svenska och internationella riktlinjer som bekämpar korruption ska vara vägledande för 

SEK och SEK:s medarbetare: 

 Institutet mot mutors (IMM) Kod mot korruption i näringslivet 

 OECD:s konvention mot korruption med relaterade dokument 

 OECD:s riktlinjer för multinationella företag 

5. Åtgärder för att motverka korruption 

SEK ska vidta åtgärder för att motverka alla former av korrupt beteende i verksamheten. 

SEK ska ha ett anti-korruptionsprogram som beskriver de åtgärder som vidtas av SEK för att 

identifiera och hantera interna och externa risker för korruption och mutor.  

 SEK ska utfärda och kommunicera uppförandekoder för medarbetare, konsulter och 

leverantörer, 

 SEK ska årligen, eller vid behov, genomföra eller se över tidigare genomförd riskanalys på 

lednings-, funktions- och processnivå för att identifiera faktiska och potentiella risker för 

korruption. Riskanalysen ska belysa vilka korruptionsrisker som SEK möter i sin 

verksamhet, vad sannolikheten är att risken realiseras, bedömning av konsekvenser om risken 

realiseras, samt vilka ytterligare åtgärder som behöver vidtas för att uppnå en acceptabel 

risknivå.  

Analys ska utgå från geografiska områden, kunder, produkter, distributionskanaler och 

transaktionsmönster samt risker relaterade till SEK:s anställdas agerande. 

 SEK ska, i kund- och leverantörsrelationer, genomföra riskbaserade bedömningar av 

korruptionsrisken för att säkerställa att SEK vidtar relevanta åtgärder för att förhindra 

korruption,  



 

 3(3) 

 

 

Policy mot korruption 

 SEK ska ha rutiner för att motverka korruption vid relation med kunder, leverantörer och 

mellanhänder, 

 SEK ska tillhandahålla en möjlighet att anonymt rapportera misstanke om korruption eller 

andra felaktigheter utan risk för negativa konsekvenser, 

 SEK ska se till att alla medarbetare regelbundet utbildas i åtgärder mot korruption, 

 SEK ska löpande följa upp och kontrollera efterlevnaden av denna policy.  

6. Överträdelse 

Agerande i strid med denna policy kan leda till rättsliga åtgärder samt uppsägning av anställning, 

uppdrag eller affärsrelation. 

7. Rapportering 

VD ska kvartalsvis informera styrelsen om SEK:s risker för mutor och korruption. 


