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Corruption

 – undermines the rule of law

 – demoralises political systems and democracy

 – distorts competition in the market system

 – results in the inefficient allocation of scarce resources

 – affects the poor disproportionally

 – undermines respect for human rights

 – contributes to environmental degradation

 – affects the will to invest

 – destroys predictability and the hope for the future

Is a serious hindrance to development



Sida’s position visavi corruption and economic mismanagement

NEVER ACCEPT !
ALWAYS ACT !
ALWAYS INFORM!

Sida’s view is that corruption is a serious hindrance to development.
Corruption
– undermines the rule of law
– demoralises the political system and democracy
– distorts competition in the market system
– results in the inefficient allocatin of scarce resources
– affects the poor disproportionally
– undermines respect for human rights
– contributes to environmental degradation
– affects the will to invest
– destroys predictability and hope for the future

Therfore corruption is incompatible with the objective of Swedish development
cooperation which is:
– To contribute to an environment supportive of poor people’s own efforts to

improve their quality of life

Sida is part of the global fight against corruption:
– within its own organistion
– within projects and programmes supported by Sweden
– through strategic activities against corruption in partner countries
– through participation at the global level and in international cooperation.

Hence, Sida’s agreements with partners include anticorruption clauses and
clauses permitting Sida to conduct special audits in cases of suspicions, to
withhold disbursements, and if deemed necessary, to terminate the agreement
and reclaim misused funds.

Sida is serious about agreements and views them as inviolable. Sida will –
when appropriate – take actions in accordance with the content of the
agreement. Sida expects its cooperation partners to strictly adhere to the
undertakings in agreements with Sida.

The responsibility towards the intended beneficiaries of Swedish development
cooperation as well as towards the Swedish tax payers warrants such a position.
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Inledning

Grunden för Styrelsen för internationellt utvecklingssamar-
betes (Sidas) antikorruptionsarbete är Antikorruptionsre-
geln, 2001-05-04. Regelns huvudbudskap är ”Aldrig accepte-

ra. Alltid agera. Alltid informera.”

Som bakgrund och praktiskt stöd för medarbetarna i
korruptionsbekämpning har tidigare utgivits: ”Vägledning
vid misstanke om korruption”, ”Antikorruptionsstrategier i
utvecklingsamarbetet” och ”Korruptionens anatomi”.

Denna handledning avser att konkretisera tillämpningen
av antikorruptionsregeln och därmed underlätta efterlevna-
den. Texten följer regelns rubriker och disposition. Röd-
markerade styckeninnehåller särskilt viktig information och
aktiviteter som bör vidtas.
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1. Mål och definition
Denna regel är utgångspunkt för Sidas arbete med att mot-
verka riskerna för korruption samt att åtgärda uppkomna
fall av missbruk av svensk finansiering av utvecklingssamar-
bete.

Korruption betyder i detta sammanhang att
institutioner,organisationer, företag eller individer skaffar
sig otillbörlig vinning genom sin ställning i en verksamhet
och därigenom orsakar skada eller förlust. Detta inkluderar
mutor och bestickning, utpressning, favorisering och nepo-
tism, men också förskingring, svindleri, jäv och illegal fi-
nansiering av politiska partier.

2. Motiv
Omfattande korruption innebär betydande risk för negativa
utvecklingseffekter för bl a fattigdomsbekämpning, ekono-
misk utveckling, en fungerande rättsstat och ett demokra-
tiskt samhällsskick.

Sverige har undertecknat och/eller ratificerat olika
internationella konventioner med syfte att öka transparens
och minska riskerna för korruption och har därmed för-
bundet sig att följa konventionerna. Vidare har Sida stats-

Anti-korruptionsregeln
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makternas uppdrag att stödja åtgärder för att bekämpa
korruption.

3. Tillämpningsområde
Denna regel skall tillämpas på allt svenskt utvecklingssam-
arbete som finansieras genom Sida. Regeln gäller för alla
Sidas anställda i Sverige såväl som utomlands. Regeln skall
också göras gällande för Sidas samarbetsparter genom
formuleringar i avtal som bygger på relevanta delar ur
detta regelverk.

Denna regel skall tillämpas vid bl a följande tillfällen:

– Då landstrategier utarbetas

– Då insatser bereds och beslutas

– Då avtal och kontrakt skrivs

– Då upphandlingar görs

– Under genomförandet av verksamheten

– Vid uppföljning av verksamheten

– Vid utbildning och information till chefer och
medarbetare

4. Åtgärder

A. Landstrategier:
1. Sida ska analysera och ta hänsyn till korruptionsriskerna
inom ramen för landstrategiprocessen. Hur detta bör ske
bedöms från fall till fall. Viktigt är att bedöma samarbets-
landets administrativa system och därmed sammanhängan-
de risker för korruption i utvecklingssamar-betet, samt
nationell revisionskapacitet och praxis. En nära samverkan
med samarbetslandet och andra biståndsgivare i dialog och
studier eftersträvas. Landets vilja att bekämpa korruption
vägs in vid valet av former, kanaler och områden i samar-
betet.
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B. Beredning:
2. Sida ska analysera och bedöma samarbetspartnerns
kapacitet vid beredningen av alla större insatser. Slutsatser
avseende kapacitet inklusive korruptionsrisk ska beaktas vid
utformning av stöd.

3. Sida ska säkerställa att planerade insatser ska identi-
fiera väsentliga problem och ha tydliga mål, om möjligt
med hjälp av LFA-metoden. Om ett av de identifierade
problemen är att risken för korruption är stor, ska uppfölj-
ningsbara mål sättas upp för att minska denna risk.

4. Sida ska avtala med samarbetspartnern om innehållet
i rapportering och genomförandet av revision. Ansvaret för
revision åvilar i första hand samarbetspartnern. Likaså ska
det fastställas och avtalsfästas vilken typ av revision som
avses och när den ska genomföras. Normalt bör insatser
revideras årligen. Sida ska i avtal förbehålla sig rätten att
låta genomföra särskild revision om Sida bedömer att detta
behövs.

5. Sida ska verka för ökad transparens och spridning av
relevant information om olika insatser till bl. a. målgruppen
och därmed öka möjligheterna till lokal kontroll och upp-
följning ”underifrån”.

C. Genomförande/uppföljning:
6. Sida ska följa upp att rapportering inkommer i överens-
kommen tid och med dito innehåll.

7. Sida ska säkerställa att insatser revideras enligt plan.
8. Företag, konsulter, enskilda organisationer och andra

genomförare som får eller förvaltar svenska biståndsmedel
via Sidas avtalsparter skall revideras i enlighet med kriteri-
erna väsentlighet och risk. När det svenska stödet förmedlas
vidare ska avtal med Sidas samarbets-partner utformas så
att ansvar för att detta regelverks syfte och huvuddrag följs
åligger samarbetspartnern.

9. Sida ska genomföra särskild extern revision av insat-
sen om misskötsel eller korruption misstänks. Om bevis för
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misskötsel eller korruption framkommer ska Sida överväga
att avbryta sitt stöd till insatsen. Om rättelse inte görs bör
avtalet sägas upp och Sida kräva återbetalning av medlen
ifråga.

10. Sida ska aldrig acceptera korrupta beteenden och
ska alltid ta upp eventuella sådana i dialogen med samar-
betspartnern. Sida ska alltid följa upp sådana ärenden och
kräva att samarbetspartnern vidtar erforderliga åtgärder.

D. Allmänt:
11. Sida ska tillse att Sidas medarbetare har erforderlig
kunskap om denna regel samt om korruptionens negativa
effekter på ekonomisk och social utveckling. Ansvaret inom
Sida för tillämpningen av denna regel följer dispositionsrät-
ten. För att kunna ta sitt kontrollansvar har berörd personal
skyldighet att känna till och tillämpa denna regel.

12. Sida ska vid behov upprätta land- och avdelnings-
specifika anvisningar för anpassad tilllämpning av denna
regel. Detta ska dock alltid ske inom ramen för regelns syfte
och huvuddrag.

5. Angränsande områden
Sidas syn på och behandling av frågor som rör anti-korrup-
tionsarbetet tas också upp i följande dokument:

– Så arbetar Sida

– Riktlinjer för landstrategiarbetet i svenskt utvecklings-
samarbete

– Policy och handledning för Sektorprogramstödet

– Handbok för upphandling

– LFA-processen

– Ekonomihandboken
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I regeln definieras korruption på följande sätt:

”Korruption betyder i detta sammanhang att institutioner,

organisationer, företag eller individer skaffar sig otillbörlig

vinning genom sin ställning i en verksamhet och därigenom

orsakar skada eller förlust. Detta inkluderar mutor och bestick-

ning, utpressning, favorisering och nepotism, men också för-

skingring, svindleri, jäv och illegal finansiering av politiska

partier”.

1. Definition
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Notera att ”skaffa sig otillbörlig vinning” ska tolkas i vid
bemärkelse. Det kan innebära vinning, också på annat sätt
än i rent ekonomiska termer och den kan också vara indi-
rekt och gälla mig närstående personer, min arbetsplats,
mitt politiska parti eller min by. Korruption är större och
mer än bestickning och mutor. Begreppet ”jäv” som vi har
i vår svenska förvaltningstradition är en bra ingång till
synsättet på korruption. Korruption kan vara både en aktiv
gärning och underlåtenhet att vidta en gärning, till exempel
att underlåta att åtala en misstänkt person.

Transparency International använder definitionen;
”Abuse of  entrusted power for personal gain”. Den definitionen
ligger i praktiken nära Sidas.

I den internationella korruptionsdebatten talar man ofta
om:

– petty corruption (mindre, byråkratisk korruption)

– grand corruption (omfattande korruption)

– state capture (politisk korruption som är så utbredd att
styrningen av landet blir inadekvat och okonstitutionell).

Dessa begrepp kan vara till hjälp vid analys av korruptions-
situationen.

Hur korruption ska definieras och avgränsas är en livligt
diskuterad fråga. Det är intressant att notera att FN-kon-
ventionen mot korruption inte innehåller någon specifik
definition utan snarare tar sikte på ett antal åtgärder som
ratificerande stater åtar sig att vidta. Korruptionen är
mångfasetterad och kontextuell, det vill säga den tar sig
olika uttryck i olika regioner och länder och skiftar över tid.
Det är svårt att nå full samsyn och enighet.

Det är föga fruktbart att ägna energi åt att enas om definitionen.

Man kan sannolikt arbeta tillsammans med aktörer vars definition skiljer

sig från Sidas i en konkret situation när man önskar åtgärda eller stävja

ett oönskat beteende.

Givare har kritiserats för att ha haft en alltför kulturrela-
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tivistisk syn på korruption och därmed agerat för överslät-
ande. Ett korruptionsfritt samhälle är en förutsättning för
att de fattigas mänskliga rättigheter ska respekteras. I och
med den nyligen antagna FN-konventionen mot korruption
(se nedan samt Referenslista) har det för första gången
skapats en global värdegrund för antikorruptionsarbetet.
En samsyn om dess skadeverkningar har utvecklats.

Inom utvecklingssamarbetet arbetar vi mot korruption
på fyra olika nivåer. De fyra nivåerna kan hjälpa till att
skapa struktur på antikorruptionsarbetet men de både
överlappar varandra och hänger samman. En viss aktivitet
kan ha relevans på flera nivåer:

– Etik och integritet inom den egna organisationen, avdel-
ningar och utlandsmyndigheter
Exempel:

• Sida och Utrikesdepartementet (UD) har tillsammans tagit

fram ”Etiska riktlinjer vid utlandstjänstgöring”.

• Det är lämpligt att ambassader och avdelningar med de riktlin-

jerna som bas diskuterar och eventuellt kodifierar interna Codes

of  conduct som diskuteras och görs kända för alla anställda.

• Attityden mot ”whistleblowers” inom organisationen är viktig.

De bör få ett uppmuntrande bemötande och det stöd de förtjä-

nar.

– Olika åtgärder för att säkra användningen av svenska
biståndsmedel i projekt och program
Exempel:

• Bedömning av samarbetslandets offentliga finansiella styrning

samt riskbedömning

• Kapacitetsutvecklingsinsatser avseende offentlig finansiell styrning

• Krav på upphandlingsprocedurer

• Krav på utbetalning, redovisning, revision och rapportering

• Särskilda revisioner vid misstanke om oegentligheter

• Specifika avtals- och kontraktsklausuler som möjliggör att Sida

kan inställa utbetalningar och återkräva utbetalda medel
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– Strategiska insatser för att motverka korruption i våra
samarbetsländer
Exempel:

• Stöd till civilsamhället (inklusive till lokala så kallade ”chap-

ters” av Transparency international eller till Global Compacts

lokala nätverket; se faktaruta nästa sida)

• Allmänt främjande av öppenhet

• Mediastöd

• Stöd till god samhällsstyrning

• Stöd till ett oberoende rättsväsende

• Kapacitetsutveckling inom offentlig finansiell styrning

• Institutionsbyggande allmänt

– Deltagande i globalt antikorruptionsarbete och interna-
tionell samverkan
Exempel:

• Främja ratificeringen av UN Convention Against Corruption

• Arbeta med svenska företag som anslutit sig till Global Com-

pact eller Globalt Ansvar (se faktaruta nästa sida). Dessa

företag kan hittas på webadresser som anges i Referenslistan

• Arbete som stödjer utvecklingen av ”Corporate Social Responsi-

bility”, (CSR) (etik i näringslivet). Sida utarbetar för närva-

rande riktlinjer för sitt CSR-arbete)

• Givarsamordning

• Stöd till Utstein 4 (U4) (se www.u4.no)

(Notera att Du har möjlighet att ställa frågor till U4 Help Desk

och delta i deras kurser, elektroniskt eller arrangerade i fält.)

• Stöd till och samarbete med Transparency International på

central nivå
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Global Compact (se referenslistan)

Global Compact är ett initiativ av FNs generalsekreterare. Avsikten är att

föra samman FN, regeringar, företag, arbetstagare, organisationer och

andra för att främja ett ansvarsfullt företagande. Det bygger på internatio-

nellt antagna principer, kodifierade i FNs allmänna förklaring om de

mänskliga rättigheterna, ILOs (International Labour Organization)

Deklaration om fundamentala principer och rättigheter i arbetslivet samt

Rio-deklarationen om miljö och utveckling. Visionen är en mer uthållig

global ekonomi genom att främja relationen mellan näringsliv och

samhälle. Målen är att göra Global Compact-principerna till en del av

näringslivets strategi och verksamhet och att underlätta samarbete

mellan aktörer samt att främja partnerskap för att uppnå FNs övergri-

pande mål. Initiativet bygger på tio principer rörande de fyra områdena

mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter, miljö och motverkande av

korruption. De företag som ansluter sig förväntas iaktta de tio princi-

perna.

Avsikten är att etablera land-, region- eller sektorvisa nätverk som ska

utgöra delar av ett globalt nätverk – Global Compact Network -– och som

ska möjliggöra ett idéflöde mellan den lokala och den globala nivån.

Sådana nätverk finns etablerade i många länder och består av enskilda

företag, företagssammanslutningar, fackföreningar, enskilda organisatio-

ner och universitet.

United Nations Development Programme (UNDP) är det sammanhål-

lande FN-organet för Global Compact.

Globalt Ansvar (se referenslistan)

Globalt Ansvar är ett svenskt regeringsinitiativ för att främja ett etiskt

handlingssätt i näringslivet och därigenom länka samman två centrala

principer för svensk utrikespolitik: frihandelsprincipen och respekt för

mänskliga rättigheter. Initiativet, som finns inom UD-IH, har tre mål:

– att upprätthålla respekt för mänskliga rättigheter och en hållbar

utveckling

– att stärka svenska företags konkurrenskraft

– att öka kunskapen om det internationella regelverket.

Svenska företag som vill stödja initiativet kan skriftligen manifestera sin

strävan att efterleva Organisation for Economic Co-operation and

Development (OECD) Guidelines for Multinational Enterprises och Global

Compacts tio principer.
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Korruptionens skadeverkningar är som sagt väl kända och
internationell samsyn råder idag om att korruption hindrar
investeringar och försvårar ekonomisk tillväxt. Det är också
uppenbart att det är de fattiga som drabbas mest av denna
illegala omallokering av resurser. Korruption försvårar för
oss att nå målet för utvecklingssamarbetet. Den nya politi-
ken för Global utveckling med sitt fattigdomsfokus och de
två perspektiven ställer stärkta krav, menar Sida, att ta
krafttag mot korruptionen. Eftersom korruption är ett
allvarligt utvecklingshinder har antikorruptionsarbetet av
Sida gjorts till en av tre strategiska prioriteringar under
åren 2005–2007.

2. Motiv
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Regeln gäller för alla anställda inom Sidas verksamhet i
Sverige och utomlands.

Det är varje tjänstemans ansvar att ha kunskap om regeln och

denna handledning. Det är också ett chefsansvar att säkerställa att

all personal har kännedom om antikorruptionsregeln och handled-

ningen och att i sitt ledarskap främja Sidas övergripande förhåll-

ningssätt.

På avdelningar, enheter och utlandsmyndigheter bör
man ha gemensamma genomgångar och diskussioner om
regeln, handledningen och om tillämpningsfrågor.

Antikorruptionsregeln ska tillämpas i samband med
utövande av Sidas olika roller, den som analytiker, den som
finansiär och den som dialogpartner. Den ska tillämpas på
alla nivåer och beaktas vid planering, beslutsfattande och
styrning, liksom i Sidas två övergripande processer: utarbe-
tande av samarbetsstrategi samt insatsberedning, -genom-
förande och -uppföljning.

3. Tillämpningsområde
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Sidas analysroll:
Korruptionens utbredning och karaktär i samarbetsländerna måste

kartläggas (se Sidas strategiska prioriteringar).

Korruptionen är situationsspecifik. Använd gärna samar-
betslandets eller andras analyser eller diagnoser, men säker-
ställ att de fyller Sidas behov av kunskap om situationen. Det
är svårt att hitta metoder för att kvantifiera korruption. Gi-
varsamordning är nödvändig. Världsbanken har utvecklat
följande instrument: Anti-Corruption Surveys, Institutional and

Governance Review (IGR), Country Procurement Assessment Reviews

(CPAR), Public Expenditure Review (PER) och Country Financial

Accountibilty Assessments (CFAA).

Transparency International har genom sitt ”The National

Integrity System” systematiserat en metod för landstudier.
I referenslistan hänvisas till ytterligare användbara hemsidor

med användbart korruptionsmaterial inklusive landanalyser.
De mest utvecklade analysmetoderna finns på sektornivå.

En analys bör i första hand ta sikte på de sektorer där Sida är
aktiv. (Se U4s hemsida som innehåller specialsidor om korrup-
tion inom hälsosektorn och undervisningssektorn, sektorer
som är särskilt viktiga för fattigdomsbekämpning).

4. Åtgärder
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Det kan också vara lämpligt att en analys innehåller fakta
om hur politiska partier finansieras och om eventuell lagstift-
ning på området eftersom sådan finansiering kan ha stor
betydelse för den demokratiska utvecklingen. Enligt Transpa-
rency Internationals ”Global Corruption Barometer 2004”
är politiska partier den institution som globalt uppfattas som
mest korrupt.

Korruptionsrisker och korruptionsmiljöer kan inte ut-
tryckas i nivåer som till exempel ”för mycket” eller ”tolera-
belt”. Man måste göra en avvägning mellan korruptionens
karaktär och utbredning, den relativa trenden (här lämnar
Transparency International’s olika index, Corruption Per-
ception Index, CPI Bribe Payers Index (BPI) samt Global
Corruption Barometer värdefull information), samarbetslan-
dets förhållningssätt och aktiviteter mot korruption samt vad
Sida tillsammans med andra givare kan göra för att reducera
korruptionen och dess risker.

Uppmärksamma och analysera hur korruptionssituationen behandlas

i ländernas fattigdomsanalyser och -strategier.

En väsentlig och viktig del i bedömningen av ländernas
fattigdomsstrategier är hanteringen av korruptionsproblemati-
ken. Sättet att hantera och beskriva frågan i PRSP (Poverty
Reduction Strategy Papers) eller liknande säger mycket om
medvetenheten om korruptionens skadeverkningar och om
den politiska viljan att angripa problemet.

Gör en budgetanalys och identifiera de största riskerna
för korruption.

Genom en budgetanalys får man en god överblick av var
stora finansiella flöden finns och därmed risker. Åtgärder som
motverkar korruption inom sådana områden är väsentliga för
att förhindra korruption. Vanliga riskområden är:

– upphandling av stora infrastrukturprojekt

– skatteuppbörd, skatteundantag för företag

– avgiftsuttag

– tullar
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– skuldhantering

– privatiseringsprocesser

– koncessioner för till exempel skogsavverkning eller gruvdrift
Säkerställ att korruptionsriskerna analyseras också på sektor- och pro-

jektnivå i enlighet med ”Så arbetar Sida”.

Vilka är korruptionsriskerna? Hur kan de hanteras och
minimeras? Av vem och under vilka arrangemang?

Sidas roll som dialogpartner:
Ta upp frågan om korruption i dialogen!

Det är viktigt att utveckla samsyn om korruptionens skade-
verkningar med våra samarbetspartner och då särskilt i
relation till målet för svenskt utvecklingssamarbete. Dialogen
är ett instrument för ett förebyggande arbete.

Använd dialogmöjligheterna i samband med diskussioner runt

PRSP.

Sida bör använda dialogen om PRSP för att driva frågor
om korruption. Sida bör bland annat driva vikten av en
participatorisk process och att det civila samhället ges till-
räcklig möjlighet att delta i den processen.

Behandla i dialogen också frågan om en eventuell ratificering av FN-

konventionen mot korruption. Bara ett fåtal länder har hittills ratificerat

konventionen som är ny. Det krävs ratificering av 30 länder för att konven-

tionen ska träda i kraft. Sverige liksom många andra länder har hittills

signerat konventionen och förbereder en ratificering.

I samband med förhandlingar och avtalsundertecknande
ska Sidas allmänna förhållningssätt till korruption framhål-
las, liksom att vi utgår från principen om att avtal ska hållas
och i förekommande fall strikt tillämpar klausulerna om
betalningsinställelse och uppsägning av avtalet.

Konkreta misstankar om oegentligheter ska alltid skyndsamt diskute-

ras med samarbetspartnern.

För att underlätta spridningen av Sidas förhållningssätt
till korruption till olika aktörer, på olika nivåer (inklusive
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slutanvändarna av vårt bistånd), har en enkel skriftlig infor-
mation om denna utarbetats (se omslagets insida). Sprid
den!

Sida ska verka för ökad öppenhet i samarbetslandet och särskilt
viktigt är det när det gäller korruption att statsbudgeten
liksom redovisningen av densamma är offentlig.

Sida ska verka för en bred debatt om statsbudgeten i samhället med

särskild betoning på parlamentet .

Sidas roll som finansiär:
Som finansiär och förvaltare av svenska skattemedel är Sida
ansvarigt för att medlen används på rätt sätt (Sidas kontroll-
ansvar).

En bedömning av samarbetspartnerns kapacitet att fullgöra avsed-

da aktiviteter samt korrekt administrera de finansiella och personella

resurserna, inklusive de svenska biståndsmedlen, bör göras i beredning-

en av en insats, vare sig det är en myndighet eller en organisation.

Säkerställ att Du vet vem motparten är och införskaffa dokument

som styrker vem som är behörig företrädare.

Upphandling är ett känsligt område som ofta kan inbju-
da till korruption.

Säkerställ, vid behov genom JURs upphandlingsrådgivare eller

genom extern upphandlingsexpertis , att upphandlingar – oavsett om de

genomförs av samarbetspartnern eller av Sida – sker enligt tillämpligt

regelverk som tillkommit just i syfte att säkerställa en effektiv använd-

ning av offentliga medel.

Säkerställ att avtalet mellan Sida och samarbetspartnern innehåller

adekvata klausuler som gör det möjligt att hålla inne betalningar, säga

upp avtal och återkräva medel vid missbruk och oegentligheter. Säker-

ställ att avtalet innehålller adekvata rapporteringsklausuler. Anpassa

rapporteringskraven till samarbetspartnerns system och se till att de är

realistiska. Dessa frågor täcks i Sidas avtalsmallar.

Överdrivna rapporteringskrav, liksom överreglering
generellt, kan ofta ha motsatt verkan. Ingen tar avtalet på
allvar och det förfaller i praktiken.
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I allt högre grad försöker utvecklingssamarbetet stärka de
inhemska systemen för uppföljning och kontroll genom att
använda dessa för genomförande och uppföljning. Detta ökar
förutsättningarna för att samarbetspartnerns egna funktioner
kan hantera korruptionsrisker, inte bara inom ramen för ut-
vecklingssamarbetet, utan för landets eller samarbetspartnerns
samlade resurser. Istället för parallella rapporteringssystem och
revisioner bör Sida så långt möjligt anpassa sina rapporte-
ringskrav till etablerade system och använda partnerns egna
rapporter så att de efterfrågas och förbättras. Man kan förstär-
ka revisioners genomslagskraft genom samverkan med samar-
betslandets myndigheter och särskilt landets revisionsmyndig-
het. Ha detta i åtanke vid läsningen av kommande avsnitt.

Rapporter
Rapporter ska levereras i tid enligt avtalet.
Säkerställ genom praktiska arrangemang att rapporteringsskyldigheter

inte faller i glömska.

När rapporter inkommer, läs dem och överväg eventuel-
la åtgärder.

Gör aldrig utbetalning av nya medel utan att ha godkänt avtalsen-

lig finansiell rapportering.

5. Genomförande/
uppföljningsfasen
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Icke uppfyllda rapporteringskrav kan vara ett tecken att
allt inte står rätt till.

Rating
Generaldirektören har beslutat att alla Sidas projekt översti-
gande 3 miljoner kronor ska ”rejtas” (GD beslut 67/04). Se
vidare SiRS, Sida Rating System och SiRS Computer Tool.
SiRS är ett instrument för att följa upp implementeringen av
Sida-stödda projekt och program samt risker, inklusive kor-
ruptionsrisker, för att säkerställa måluppfyllelse. En förutsätt-
ning är, som vid all användning av ratinginstrumentet, att en
bedömning av korruptionsrisken gjorts i beredningsfasen och
hanterats i bedömningspromemorian. Riskbedömning utgör
en integrerad del av ratingen och omfattar både interna och
externa risker. I SiRS ges en checklista för relevanta frågor
angående korruptionsuppföljning:

– Följ upp den bedömning av finansiellt styrsystem och korruption

som gjorts i den förbredande och fullständiga beredningen Förefaller

den adekvat och har överenskomna åtgärder vidtagits på ett till-

fredsställande sätt?

– Har överenskomna finans- och revisionsrapporter inkommit? Vilka

signaler ger de?

– Speciell uppmärksamhet skall ägnas känsliga aktiviteter såsom

upphandling och överföring av pengar och att de följer föreskrivna

regler och procedurer.

– I sektorprogramstöd ger de avtalade Code of  Conducts och Memo-

randum of  Understanding vanligtvis en bra grund för fortlöpande

uppföljning.

– Om brister i måluppfyllelse eller överutnyttjande av medel identifieras

i samband med resultatuppföljning bör korruptionsrisker beaktas.

– Har nya dimensioner och risker uppkommit som behöver hanteras

och följas upp mot bakgrund av Sidas antikorruptionsregel och

denna handledning?
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Revision
Revisioner ska också genomföras enligt avtal.

Stöd i revisionsfrågor ges i Sidas ”Handledning i revisions-
frågor”.

Ombesörj att Ni har lättillgängliga och lättanvända avtal med

lokala revisorer, gärna avropsavtal!

Förslag till innehåll i en uppdragsbeskrivning finns i
revisionshandboken. Det är bra att ha snabba verktyg när
en misstanke uppstår.

Misstankar om korruption
Vid misstanke om korruption eller andra oegentligheter
använd ”Vägledning vid misstanke om korruption”  och de
stödfunktioner som anges där.

Du ska alltid underrätta Din chef  om sådana misstankar. Ut-

landsmyndigheten ska vid misstankar alltid informera berörd regionav-

delning och, då så bedöms väsentligt, UDs geografiska enhet. Sidas

presstjänst (INFO) ska dels hållas informerad för att ha en beredskap

att bemöta svenska medier, dels för att kunna delta i en diskussion om

hur lokala medier kan bemötas. Med ett brett etablerat nätverk som har

tillgång till samma information talar alla med samma tunga och ingen

blir överraskad.

Att behöva konkretisera misstankar om oegentligheter
är en svår och krävande uppgift, som ställer krav på stark
integritet och en egen moralkompass. Det är dessutom
tidsödande och tar resurser från annat viktigt arbete. På-
tryckningar att inte avbryta aktiviteter kan vara starka och
argument att målgruppen drabbas hårt om avbrott sker kan
föras fram. Då är det viktigt att veta man har starkt stöd för
åtgärder från Sidas huvudkontor. Stödet från Sidas ledning
för en bestämd hållning vid denna typ av händelser är
uttalat och entydigt. Det är också i en sådan situation vik-
tigt att minnas att man långsiktigt stödjer de fattiga bäst
genom att medverka till att korruption inte accepteras.

EU har upprättat organet European Anti-Fraud Office,
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(OLAF), som har till uppgift att förhindra och bekämpa
korruption genom att göra egna utredningar. Om misstan-
kar uppstår i ett projekt/program som samfinansieras med
EU-kommissionen kan OLAF hjälpa till. Medlemsstaterna
har också rätt att få råd och använda den expertis som finns
inom OLAF. Den kan också vara ömsesidigt meningsfullt
att kontrollera sin information med dem.

Återbetalning
Sida ska normalt ställa krav på återbetalning om samar-
betspartnern inte följt avtalet. Frågan om krav på återbetal-
ning kan dock vara knepig. Samråd vid behov med JUR.
Ibland kan ett återbetalningskrav riktas mot förövaren
personligen av samarbetslandet – eventuellt i samband med
en brottsmålsprocess. Då beslutsfattare är ansvariga för
felanvändningen av biståndsmedel ska återbetalningskrav
ställas. I avvaktan på beslut om återbetalningskrav ska inga
ytterligare medel utbetalas. När man gör bedömningar om
eventuell återbetalning bör man minnas att straffrihet är en
av orsakerna till att korruption kan fortsätta. Kostnaden för
korrupt beteende måste bli högre.
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Korruptionens två sidor
Korruptionen har alltid två sidor, efterfrågesidan och ut-
budssidan, någon ger och någon tar emot. Som givare kan
vi inte bara titta på efterfrågesidan utan har också ett ansvar

för utbudssidan. Utbudssidan kan utgöras av olika aktörer
som arbetar inom det svenska biståndet. Det finns inget
som tyder på att internationella företag, inklusive svenska,
skulle vara mindre korrupta än lokala. Sverige har ratifice-
rat OECDs konvention ”OECD Convention on Comba-
ting Bribery of  Foreign Public Officials in International
Transactions.” Konventionen ålägger fördragsslutande
stater att hantera muta av en utländsk tjänsteman på sam-
ma sätt som man behandlar inhemska mutbrott. Det är
svårt att föra en bra dialog med mottagarlandets företräda-
re om korruption, om vi inte ställer likartade krav på till
exempel svenska företag. Rimlig trovärdighet går helt enkelt
inte att upprätthålla.

Var finns korruptionen?
Enligt Transparency International (Global Corruption
Barmeter 2004) är människors uppfattning att korruption
är särskilt vanlig i politiska partier, inom domstolsväsendet,

6. Allmänt
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polisen. Också nationella parlament bedöms som korrupta.
Detta gäller för de flesta av våra mottagarländer. Uppfatt-
ningen behöver inte vara sann vad gäller förekomsten, men
den pekar i vart fall på områden som människor uppfattar
vara särskilt viktiga som korruptionsfria.

Decentraliseringsprocesser och privatiseringsprocesser
kan ofta vara korruptionskänsliga eftersom systemen inte
hinner med att utvecklas. Istället för att vara korruptionsbe-
kämpande kan decentralisering i praktiken komma att
innebära en decentralisering av korruptionen. Stöd till
organisationer inom det lokala civilsamhället som agerar
som ”watch dogs” kan vara ett bra sätt att motverka kor-
ruptionsrisker.

En viktig fråga som det internationella samfundet fortfa-
rande söker svar på är hur program- och budgetstöd, i
motsats till projektstöd, påverkar felanvändning av bistånds-
medel. I dagsläget finns inget generellt svar. Projektstöd har
fokus på att skapa system och rutiner för att kontrollera
användningen av svenska medel. Om alla givare skapar
”sina” system i samarbetslandet undergrävs de nationella
systemen och insyn och överblick minskar. Det kan i själva
verket öka korruptionsriskerna. När medel kanaliseras
genom existerande system för budgetering, intern kontroll,
utbetalning och redovisning, ökar samarbetspartens möjlig-
het att styra liksom givargruppens möjlighet att få insyn och
att på ett samlat sätt ta upp dessa frågor i dialogen. Dessa
existerande, övergripande system kan också i vissa fall vara
förenade med kontrollmekanismer som inte varit fallet på
projektnivå. Fungerar dessa system dåligt tar dock givarna
en risk. Ett svar på den risken är att långsiktigt stärka exis-
terande system för finansiell styrning och kontroll. Sida har
inom POM skapat en särskild funktion för att ge stöd i
arbetet med finansiella styrsystem. U4 kommer på givarnas
anmodan att prioritera arbetet med finansiell styrning/
budgetstöd och korruption.
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Land- och avdelningsanvisningar
Under punkt 12 i antikorruptionsregeln anges att ”Sida ska
vid behov upprätta land- och avdelningsvisa anvisningar för
anpassad tillämpning av denna regel”.

Mot bakgrund av erfarenheter under senare tid och den ökade vikt

som Sida fäster vid antikorruptionsarbetet rekommenderas att sådana

anvisningar utarbetas generellt.

Den diskussion och den process som ett sådant arbete
innebär tjänar både som attitydpåverkan och kompetens-
förstärkning. POMs antikorruptionsrådgivare, fältcontrol-
ler, avdelningscontroller och EVU är också resurser att dra
på i ett sådant arbete. Riksrevisionen har konsekvent i sina
löpande granskningar av utlandsmyndigheter rekommen-
derat att landspecifika anvisningar görs.

Erfarenheter av antikorruptionsarbete
Utvärderingar av antikorruptionsinsatser är hittills inte
vanligt förekommande . En sådan utvärdering har gjorts av
antikorruptionsprojekt på Balkan. Utvärderingen, ”From
the Ground Up; Assessing the Record of  Anticorruption
Assistance in the Southeastern Europe”, 2004, gjordes av
The Soros Foundations Network. Utvärderingen tycks
mena att en påtaglig attitydförändring till korruption har
skett. Många är nu fullt medvetna om dess skadeverkningar.
Nu måste man gå in i en implementeringsfas och verkligen
hitta metoder att stävja korruptionen. Givarna bör se på
korruption som ett politiskt problem och utsätta mottagare
av stöd för en starkare press. Det går inte – menar utvärde-
ringen – att tackla politiska problem med tekniska lösning-
ar. De reella maktförhållanden bör analyseras. Gentemot
vem är de högre politiska skikten i verkligheten ansvariga?
Man menar också att eftersom medvetenheten om korrup-
tion numera är ganska hög, så ökar också människors för-
väntningar på att den ska stävjas. Kan inga förändringar
observeras är risken stor att cynismen breder ut sig. Utvär-
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deringen tycks också hysa viss tveksamhet till stora och
breda ansatser när det gäller antikorruptionsarbete. Re-
kommendationen verkar vara att arbeta sektorspecifikt och
börja med de sektorer som av målgruppen har identifierats
som särskilt korrupta eller på annat vis som särskilt viktiga.

Den svenske korruptionsforskaren Jakob Svensson,
Stockholms universitet, ser insatser för ökad öppenhet i
samhället generellt och olika sätt att ge människor informa-
tion om de resurser de har rätt till som en mer framkomlig
väg. Hans forskning visar på goda resultat när slutanvända-
ren har fått veta vilka allokeringar som gjorts till den lokala
nivån. Andelen av de resurser som kom fram till en skola i
en by i Uganda ökade markant sedan en informationskam-
panj som riktade sig till lärare, elever och föräldrar genom-
förts. Hans forskning visar också att platser där det finns
tidningar i regel är mindre korruptionsutsatta.

Det finns tydliga samband mellan antikorruptionsarbete
och arbetet för en ökad respekt för mänskliga rättigheter.
För att nå framgång inom båda dessa områden måste öp-
penhet, ansvarsutkrävande och deltagande av medborgarna
i beslutsprocesser öka. Ett aktivt civilsamhälle – inklusive
fackföreningar och professionella organisationer – är cen-
tralt i kampen mot korruption. Likväl är det också viktigt
att arbeta genom de etablerade demokratiska och politiska
strukturerna.



Internationella konventioner
– UN Convention against Corruption, 2003 (har

ännu inte – december 2004 – trätt

i kraft, ratificerad av nio länder, men signerad

av många), http://www.unodc.org

– OECD Convention on Combating Bribery of

Foreign Public Officials in International

Business Transactions, 1997

http://www.oecd.org

– Europarådet: (http://www.coe.int)

• Konventionen om penningtvätt,

efterforskning, beslag och förverkande av

vinning av brott (ETS nr 141)

• Den straffrättsliga konventionen mot

korruption (ETS nr 174)

• Den civilrättsliga konventionen mot

Korruption (ETS nr 185)

(Sverige har ratificerat dessa konventioner)

http://coe.int/T/E/GENERAL/

portailEN_indexC.asp

 Internationella organisationer
– FN Global Compact: 10th principle on corruption

http://www.unglobalcompact.org

– OECD Guidelines for Multi-National

Corporations www.oecd.org/daf/investment/

guidelines or http://www.regeringen.se/sb/d/

2656/a/14556

– World Bank – anti-corruption initiatives

http://www1.worldbank.org/publicsector/

anticorrupt/index.cfm

– Global Programme Against Corruption –

Anti-Corruption Tool Kit,

http://www.unodc.org

– GRECO, Group of States against Corruption

(knutet till Europarådet) övervakar sedan 1999

att medlemsstaterna iakttar de vägledande

principerna för kampen mot korruption och att

de genomför de olika konventionerna på

området, www.greco.coe.int

Regeringsinitiativ
– Sverige UD Globalt Ansvar:

http://www.regeringen.se/sb/d/2657

– US – Foreign Corrupt Practices Act:

http://www.usdoj.gov/criminal/fraud/fcpa.html

NGO (Non Governmental Organisations)

– Transparency International:

www.transparency.org

– Utstein Anti-Corruption Resource Centre, U4,

http://www.u4.no

– Parisdeklarationen (Initiativtagare Eva Joly),

http://www.parisdeclaration.org

Näringslivsinitiativ
– ICC – International chamber of Commerce

http://www.iccwbo.org/home/

statements_rules/rules/1999/

briberydoc99.asp

– Banking principles against corruption:

http://www.wolfsberg-principles.com/

index.html

– World Economic Forum: Corruption initiatives

– including branch specific principles and

agreements (e.g. engineering and

construction): http://www.weforum.org/site/

homepublic.nsf/Content/Initiatives+subhome

– Business Principles for Countering Bribery in

the Engineering & Construction Industry

http://www.weforum.org/site/homepublic.nsf/

ContentGlobal+Engineering+and+Construction

+Firms+Adopt+Anti-Corruption+Principles
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Att halvera fattigdomen i världen till år 2015 är vår tids
största utmaning. Det kräver samarbete och uthållighet.
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