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Inledning  

SBB åtar sig att bedriva en etisk och transparent affärsverksamhet fri från mutor och 

korruption. 

Mutor definieras som försök att vinna fördelar genom att ge någon pengar, presenter eller 

någonting annat som den andra personen vill ha. 

Korruption inkluderar en rad illegala eller oärliga beteenden, i synnerhet då de utförs av 

personer i en maktposition. Exempel på sådant är: maktmissbruk för personlig vinning, 

mutor samt missbruk av företagets tillgångar. 

Mutor och korruption kan ta många former och inkludera såväl grupper av människor som 

enskilda individer. 

Vår princip 

SBB kommer aldrig att delta i olämpliga eller olagliga transaktioner såsom mutor eller 

smörjmedelsbetalningar. Ingen anställd, entreprenör eller underentreprenör ska delta i, eller 

uttrycka acceptans gentemot betalning eller mottagande av mutor i någon form, 

utpressning, bedrägeri, förskingring eller olaglig finansiering av politiska partier, 

smörjmedelsbetalningar eller andra affärsfördelar i utbyte mot personliga tjänster. Alla 

anställda ska iaktta försiktighet och ta ansvar för att säkerställa att mutor och korruption 

förhindras. 

SBB ska inte delta i finansiering av politiska partier eller lobbying på vare sig nationell nivå 

eller EU-nivå. Alla medlemskap i branschorganisationer ska redovisas publikt. 

Principerna ovan är tydligt definierade i SBB:s uppförandekod som alla anställda, 

entreprenörer, leverantörer och affärspartners måste förstå, efterleva och underteckna. 

Alla anställda, entreprenörer, leverantörer och affärspartners kan söka rådgivning från SBB:s 

ledningsgrupp vid behov av rådgivning avseende korrekt beteende. 

SBBs ledningsgrupp ansvarar för att säkerställa att inga mutor eller korruption av någon sort 

förekommer inom organisationen och att entreprenörer, leverantörer och affärspartners 

förstår och respekterar SBB:s principer och rutiner. SBB:s styrelse har ett ansvar att följa upp 

detta arbete, mer information hittas i den årliga bolagsstyrningsrapporten som ingår i 

årsredovisningen. 

 



 

 

Brott mot denna Policy 

Alla brott mot denna Policy ska rapporteras till närmaste chef, chefens chef eller genom 

visselblåsarfunktionen som beskrivs i visselblåsarpolicyn. Det ska alltid vara möjligt att 

rapportera brott mot Policyn anonymt. 

Rapporterade eller misstänkta brott tas på stort allvar och utreds ändamålsenligt. Bekräftade 

brott mot policyn möts med disciplinära åtgärder såsom varning, avsked och/eller 

polisanmälan. 

Exempel på beteenden som utgör brott mot denna Policy 
- Val av en leverantör som du har en personlig relation med och där du förväntar dig 

personliga tjänster i utbyte och/eller har fått personliga tjänster innan avtalet. 

- Givande eller tagande av gåvor till eller från en kund eller leverantör, vars värde 

överskriver lämplig storlek som definieras i uppförandekoden och/eller kan påverka 

affärstransaktioner (affärsfördelar i utbyte mot personliga tjänster). 

- Finansiella donationer till en icke-vinstdrivande organisation så som ett politiskt parti 

med förväntan om affärsfördelar i utbyte (politisk lobbying). 

- Inofficiella eller tveksamma betalningar till myndighetsutövare med avsikt att snabba 

på byråkratiska processer (smörjmedelsbetalningar). 

- Försök att avsiktligt bedra en annan aktör eller missbruka en maktposition för att 

tillskansa sig fördelar (bedrägeri). 

Läs även 
- SBB:s Uppförandekod 

- SBB:s Visselblåsarpolicy 


