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Alla myndigheters verksamhet behöver bra granskning av kunniga journalister och 
andra aktörer för att förbättras och utvecklas. Sida arbetar kontinuerligt med att bidra 
till ökad öppenhet och göra det lättare för privatpersoner och journalister att granska 
oss. I slutändan handlar det om att säkra att verksamheten sköts på bästa vis och  
fortsätter att göra skillnad för miljontals kvinnor och män, flickor och pojkar.  

Granska biståndet  
– för de fattigas skull

En transparensgaranti i biståndet
Garantin  betyder att biståndsförvaltningen, på regeringens 
uppdrag, tillämpar offentlighetsprincipen på ett nytt sätt. 
Tidigare har information endast lämnats ut på begäran. 
Transparensgarantin är ett utvecklat sätt att tillämpa 
offentlighetsprincipen som innebär att all information 
som inte är sekretessbelagd görs tillgänglig online, på 
webbplatsen Openaid.se. 

Garantin innebär bland annat att:
•  Information om biståndet publiceras aktivt – här kan 

man hitta information om vad som görs, när, hur och 
varför, för hur mycket pengar och med vem; 

•  Information om biståndet görs tillgänglig snabbt och 
är jämförbar i ett öppet format;

•  Biståndet tillämpar offentlighetsprincipen på ett 
 modernt sätt och gör det enkelt att ta del av relevant 
information;

•  Du kan följa hela biståndskedjan, från övergripande 
beslut om biståndets inriktning och fördelning, till 
enskilda beslut, utbetalningar, genomförande och 
uppföljning. 

Alla myndigheter som förmedlar bistånd (utgiftsområde 
7 i statsbudgeten) ska enligt garantin publicera beslut, 
beslutsunderlag och rapporter kring de biståndsinsatser 
de finansierar. Informationen samlas på Openaid.se som 
lanserades 2011. Garantin gäller insatser sedan 2010, men 
även historiskt material har gjorts tillgängligt. Sverige 
har tillsammans med många andra biståndsgivare anslutit 
sig till en gemensam internationell datastandard, IATI, 
vilket gör statistiken jämförbar (se t.ex. d-portal.org).

Antikorruption
Sida har länge arbetat intensivt mot korruption. Det svenska 
biståndets förhållningssätt är att alltid förebygga, aldrig 
acceptera, alltid agera och alltid informera. Myndigheten 
arbetar på fyra nivåer:

1.  Främjande av etik och integritet internt inom Sida. 

2.  Sida har bra system för att arbeta mot korruption  
i våra insatser. Det gäller såväl innan myndigheten 
går in i ett samarbete, genom att korruptionsrisker 
analyseras och följs upp under insatsen, som i de fall 
då det finns misstankar om oegentligheter, samt när 
vi utreder dessa. För att förbättra arbetet ytterligare 
har Sida exempelvis närmast fördubblat antalet 
 controllers de senaste åren och även utrednings
kapaciteten har stärkts.

3.  En viktig del av vårt antikorruptionsarbete handlar 
om att stötta våra samarbetsländer i deras arbete 
mot korruptionen så att de själva kan bygga upp en 
effektiv offentlig förvaltning och institutioner som 
riksrevisioner och skattemyndigheter. Stöd till fria 
medier, civilsamhället och fungerande rätts system 
motverkar också korruption. 

4.  Sverige och Sida deltar också aktivt i det globala och 
internationella arbetet mot korruption, till exempel 
tillsammans med andra givare. Till exempel verkar 
Sverige aktivt för att FN:s konvention mot korruption 
ska bli ett effektivt verktyg. 

Visselblåsare
Under 2010 fick Sida ett särskilt uppdrag av regeringen  
att ytterligare stärka antikorruptionsarbetet. Det har till 
exempel skett genom att flytta korruptions utrednings
funktionen till generaldirektörens stab. Detta för att 
 säkerställa en oberoende och självständig funktion. Sida 
inrättade också under 2012 en så kallad ”whistleblower
funktion”. Idag finns på såväl Sidas interna som externa 
hemsida en funktion där man kan anmäla  misstankar 
om korruption i svenskt bistånd. Man kan välja att tipsa 
anonymt. Funktionen innebär till exempel att föräldrar i  
en by i Uganda kan ta sig till ett internetcafé, eller 
använda mobilen, för att anmäla om den utlovade  
skolan inte har levererats.



GRANSKA BISTÅNDET – FÖR DE FATTIGAS SKULL

Nils Resare har arbetat som journalist sedan början av 1990-talet, bland annat för DN, 
SVT, TV4 och Sveriges Radio. Under 2014 var han redaktionschef för tidningen OmVärlden. 
Han är specialinriktad på svensk utrikespolitik och har under många år bevakat det 
svenska biståndet. Nils Resare har gjort en mängd granskande reportage, bland annat 
om svensk vapen export och korruptionen i samband med Jas-affären i Sydafrika. Här 
delar han med sig av sina bästa tips.

Nils Resares grävtips för dig som 
ska granska biståndet 

Bygg svenskt kontaktnät
För att få fram bra biståndsnyheter måste man aktivt jobba 
med att bygga relationer med branschkunniga personer  
i Sverige, till exempel på regeringskansliet, Sida eller i 
enskilda organisationer. Detta tar tid och kan vara svårt, 
men går ofta lättare om man är ordentligt påläst.

Bygg internationella nätverk
Mycket biståndsgranskning kan göras från Sverige även 
om projekten har genomförts långt härifrån. Ett sätt att 
få information (om man saknar budget för långa resor) är 
att bygga nätverk med lokala journalister i utvecklings
länderna. Ofta kan man kostnadsfritt utbyta kunskaper 
som är till nytta för båda parter. Enskilda organisationer 
som är verksamma i utvecklingsländer kan också vara en 
bra väg att få hjälp.

Hitta offentliga handlingar
Det har blivit relativt lätt att hitta handlingar om bistånds
insatser, speciellt när det gäller Sidas verksamhet. Förutom 
vanliga arkivsökningar i regeringskansliets databas eller  
i Sidas arkiv finns sedan några år hemsidan Openaid.se. 
Där hittar du en stor mängd dokument om Sveriges 
biståndsinsatser. Hittills har det saknats handlingar om 
till exempel Swedfunds verksamhet men regeringen 
lovade nyligen att även detta skulle offentliggöras.

Kolla utvärderingar
De flesta statligt finansierade biståndsinsatser utvärderas 
med jämna mellanrum av oberoende utvärderare. Enkelt 
uttryck undersöker utvärderarna om insatserna har nått 
upp till de målsättningar som ställdes när pengarna 
 beviljades. Utvärderingarna är en utmärkt källa till 
 uppslag för granskningar av bistånd. Gör som rutin att 
alltid kolla om det har gjorts någon utvärdering av en 
insats som du är intresserad av. Några myndigheter som 
beställer och/eller utför oberoende utvärderingar är: 
Riksrevisionen, Sida (UTV), Expertgruppen för utvär
dering och analys av Sveriges internationella bistånd och 
Statskontoret.

Granskning av korruptionsärenden
När korruption upptäcks i biståndet kan det utredas både 
av åklagare och av inhyrda revisionskonsulter. I fall när 
till exempel Sida hyr in extern konsult kan det vara 
mycket svårt att få insyn i vad som händer och om fallet 
inte går vidare till åklagare blir det ofta belagt med 
sekretess under lång tid. Här gäller det utnyttja alternativa 
metoder för att få fram information. Till exempel att prata 
med inblandade personer.

Sekretessproblem
I Sverige är vi stolta över vår offentlighetsprincip. Men 
när det gäller bistånd, och den övriga utrikespolitiken, 
finns det stora begränsningar. Dokument hemligstämplas 
ofta med hänvisning till att det kan påverka relationen 
till annan stat eller att det kan röja företagens affärs
hemligheter. Dessutom är Utrikesdepartementet mycket 
långsamma med att lämna ut handlingar vilket har lett 
till hård kritik. Ibland kan det löna sig att överklaga för 
att få ut dokument men annars får man helt enkelt arbeta 
okonventionella metoder, som till exempel dolda källor.

Varning för särintressen
Det finns många aktörer som på olika sätt vill påverka 
biståndspolitiken. De kan till exempel vara kritiska mot 
FN, mot bistånd i allmänhet eller så driver de kampanj 
för att öka biståndet till något speciellt område där de 
själva är verksamma. Ta därför alltid reda på vem som  
är avsändare om du får ett tips och var alltid noga med 
källkritiken.
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Det  svenska  biståndet

Ramorganisationer som Röda 
Korset, Rädda Barnen, och 

Diakonia

Multiorganisationer och 
fonder, som FN-organ, 

Världsbanken

Regeringar/departement
i av Sverige utvalda 
samarbetsländer

Multilaterala organisationer, 
som olika FN-organ, 

Utvecklingsbanker, som 
Världsbanken och Afrikanska 

utvecklingsbanken

EG (EC/EDF)

Folke Bernadotteakademin

Expertgrupp för utvärdering 
och analys av Sveriges 
internationella bistånd

Nordiska Afrikainstitutet

Swedfund

Forsknings-
institutioner

Företag/
konsulter

Partianknutna 
organisationer

Svenska Institutet, 
exempelvis i Alexandria

Internationella 
civilsamhällsorganisationer, som 

Internationella Röda Korskommittén

Svenska myndigheter som 
Rikspolisstyrelsen, Skatteverket och 

Riksrevisionen
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