
Korrup�onspolicy ISAB Group + 
do�erbolag 
 
1. Sy�e 
Denna korrup�onspolicy är avsedd för ISAB Group AB (Org. Nr. 556716-6169) + do�erbolag 
hädane�er refererat �ll som ISAB. Sy�et med ISABs korrup�onspolicy är a� ge vägledning 
om an�korrup�ons-regler, bestämmelser och lagar.  Policyn gäller för alla ISABs 
medarbetare och e�erlevnad av policyn är obligatorisk. Överträdelser medför konsekvenser 
anpassat �ll överträdelsens omfa�ning. 

2. Policy 
Alla medarbetare på ISAB ska bedriva affärsverksamhet på e� lagligt och e�skt sä�. ISAB får 
under inga omständigheter använda sig av olagliga betalningar, mutor, bes�ckningar eller 
andra tveksamma incitament för a� påverka en affärstransak�on. ISABs medarbetare ska, 
varken direkt eller indirekt, begära, ta emot eller acceptera kontanter eller andra saker av 
värde från en person eller e� företag om avsikten är a� påverka e� beslut eller a� erhålla 
en o�llåten fördel. ISAB har nolltolerans mot korrup�on och måste all�d följa såväl svenska 
som lokala korrup�ons-bestämmelser och lagar. Om dessa skiljer sig åt är det den strängaste 
bestämmelsen som ska �llämpas. 

3. Riskanalys 
På ISAB är det störst risk a� korrup�on uppstår i vår rela�on �ll kund eller leverantör, 
speciellt i samband med försäljning eller inköp.    

4. Förmåner 
Policyn omfa�ar alla typer av gåvor, belöningar och andra förmåner. De�a kan även vara 
förmåner utan ekonomiskt värde, men som har e� personligt värde för mo�agaren 
(affek�onsvärde).  De�a omfa�ar förmåner som överlämnas �ll en person med en sådan 
ställning a� hen kan påverka e� inköpsbesl ut. Hit hör också a� ge förmåner  när man vet a� 
hela eller delar av denna kommer a� delas ut  �ll personer som kan påverka inköpsbeslut.  

5. Beloppsgränser 
När det gäller beloppsgränser finns inga tydliga begränsningar. För a� avgöra förmånens 
ekonomiska eller personliga värde ska det ställas i rela�on �ll den anställdes 
integritetskänslighet och personliga påverkarbarhet. Personens befogenhet, befa� ning, 
ålder, arbetsuppgi�er och erfarenhet bör också vara en del av helhetsbedömningen. 
Förmånen får endast vara må�ull och inte vara beteendepåverkande.  Vad som anses vara 
en godkänd förmån är alltså beroende av både givaren och mo�agaren.  

6. Lämnande av förmåner 

6.1 Offentlig verksamhet  
Inom den offentliga sektorn finns det två kategorier a� ta hänsyn �l l gällande korrup�on och 
mutor.   

 Den som utövar myndighet eller beslutar om offentlig upphandling, och  


