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Enligt förordning med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida 

(2010:1080) ska myndigheten för att uppfylla det biståndspolitiska målet i sin verksamhet utgå 

från rättsstatens principer och vidta åtgärder för att motverka korruption och andra 

oegentligheter.  

Sida definierar korruption som ett missbruk av förtroende, makt eller position för otillbörlig 

vinning. Korruption innefattar bl.a. tagande och givande av muta – inkluderande givande av 

muta till utländsk offentlig tjänsteman – förskingring, jäv och nepotism. 

Sidas förhållningssätt till korruption och andra oegentligheter är att 

 alltid förebygga,  

 aldrig acceptera, 

 alltid informera, 

 alltid agera. 

Målet med denna regel är att motverka korruption och andra oegentligheter i Sidas verksamhet 

och i Sidas samarbetsländer och därigenom bidra till att målen för Sidas verksamhet uppfylls.  

Chefer och medarbetare ska ha goda kunskaper om korruptionens negativa konsekvenser för 

utveckling, om hur man  identifierar, uppmärksammar och hanterar korruptionsrisk för att leva 

upp till svenska åtaganden att motverka korruption enligt internationella konventioner. 

 

Denna regel ska tillämpas av alla chefer och medarbetare vid Sida samt anställda vid 

utlandsmyndighet, på all verksamhet finansierad av Sidas anslagsmedel. 

 

  

Sidas verksamhet ska bedrivs enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges 

medlemskap i EU.  

Detta innebär att chefer och medarbetare ansvarar för att utföra sina arbetsuppgifter opartiskt, 

aktivt förebygga korruption genom att identifiera, uppmärksamma och beakta korruptionsrisker 

i all verksamhet, anmäla jävssituationer samt att i övrigt agera i enlighet med Sidas riktlinjer. 

 

Korruptionsrisker och korruptionens negativa påverkan på utvecklingen ska beaktas i hela 

strategiprocessen. Detta ska ske vid: 

 utarbetande av underlag för strategi,  

 operationalisering av strategi,  

 upprättande av  årsplaner, 

 uppföljning av årsplaner och strategigenomförande. 
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Korruptionsrisker ska beaktas i beredning, genomförande och uppföljning av insatser på det sätt 

som föreskrivs i Regeln för att hantera biståndsinsatser. Detta sker genom krav på: 

 skrivningar i avtal om korruption, 

 förebyggande, bedömning och hantering av  korruptionsrisker under avtalsperioden, 

 anmälan om misstanke om korruption, 

 hantering av avtalsbrott och återkrav vid felaktig användning av medel, korruption eller 

andra oegentligheter. 

 

Misstanke om korruption ska anmälas till närmaste chef eller Sidas utredningsfunktion. Anonym 

anmälan av misstänkt korruption är möjlig. Chef som mottar information om misstänkt 

korruption är skyldig att kontakta Sidas utredningsfunktion och i samråd med denna besluta om 

åtgärder. 

Medarbetare som anmäler misstanke om korruption eller andra oegentligheter får inte utsättas 

för repressalier eller trakasserier. 
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