
Vår etiska policy:

Allmänt: Denna policy grundar sig på de internationella etiska regler som fastställts av ICMCI (International 
Council of Management Consulting Institutes).

Konfidentialitet - Vi betraktar all information som erhålls i uppdragen som konfidentiell och drar heller inte 
nytta av den för egen del eller möjliggör för någon annan att göra det.

Orealistiska förväntningar - Vi vilseleder inte uppdragsgivaren genom att skapa orealistiska förväntningar 
eller utlova säkra resultat.

Arvoden och finansiella intressen - Vi accepterar vare sig provision, kompensation eller andra fördelar 
från tredje part i samband med rekommendationer till en uppdragsgivare utan dennes vetskap och tillåtelse. 
Vi redogör även för eventuella ekonomiska intressen hos tredje part, vilka kan påverkas av sådana 
rekommendationer.

Professionellt förhållningssätt - Vi har ett äkta engagemang och uppträder så professionellt och korrekt vi 
kan i förbindelser med uppdragsgivare, allmänhet och kollegor. Och gör det på ett sätt som bidrar till ett ökat 
förtroende för verksamheten. Vi är öppna och ärliga, respekterar varandra, främjar mångfald och gör rätt för 
oss enligt god affärssed och lagstiftning.

Motstridiga intressen - Vi ska undvika att agera i potentiellt motstridiga positioner eller uppdrag parallellt, 
utan att berörda uppdragsgivare/parter i förväg informeras om detta och ger sitt samtycke.

Precisering av förutsättningarna - Vi försäkra oss om att det finns en ömsesidig acceptans av mål, 
omfattning och leverabler; likaså att personliga, finansiella eller andra intressen som kan påverka 
genomförandet av uppdraget är klargjorda. Om vi har anledning att tro att det överenskomna resultatet inte 
kommer att kunna skapas inom uppsatta avtalsvillkor, informerar vi kunden om detta, utan dröjsmål, och 
omförhandlar avtalet.

Samarbete med andra konsulter - Vi gör affärer med hög moral och efter höga etiska normer och förväntar 
oss detsamma av våra samarbetspartners. I de fall det i ett visst uppdrag ingår att anlita en underkonsult 
eller på annat sätt samarbeta med andra konsulter, informeras uppdragsgivaren om detta för att i förväg få 
dennes godkännande. Vi ansvarar också för att anlitade personer uppfyller de krav och regler som gäller för 
den egna verksamheten, t ex dessa etiska regler.

Oktober 2012


