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FÖRORD
Korruption är ett av de största hindren för att kunna ta sig ur fattigdom och 
förtryck. Korruption minskar tilliten i ett samhälle, hindrar ekonomisk tillväxt 
och investeringar. När människor inte litar på makthavare blir demokratin 
svagare och när pengar används fel minskar tillgången till hälsovård, utbild
ning, bostäder, mat, vatten och sanitet. 

För Sida är arbetet mot korruption en prioriterad och integrerad del i vårt 
arbete för utveckling, minskad fattigdom och mot förtryck.

Vi jobbar i många länder som är hårt drabbade av korruption. Flera av 
våra samarbetsländer befinner sig i botten på Transparency Internationals 
korruptionsindex. Vårt arbete mot korruption som ett utvecklingshinder är 
därför mycket angeläget. 

Det är lika angeläget att vi förebygger och hanterar korruption som 
drabbar vår egen verksamhet. Den här rapporten handlar om sådana 
ärenden.  Öppenhet är en motkraft mot korruption och Sida som myndighet 
ska underlätta granskning och visar därför hur vi hanterar risker och 
fall där Sidas insatser utsätts för korruption. Vi har publicerat vår årliga 
korruptionsrapport sedan 2009 som en del i detta. 

Vi har en bred definition av korruption. Det vanligaste är ekonomiska 
oegentligheter, till exempel att pengar används på ett annat sätt än vad som 
avtalats med Sida eller någon av Sidas många samarbetsorganisationer, eller 
att pengar förskingras genom falska fakturor och kvitton. Men Sida räknar 
också in olika former av maktmissbruk, till exempel att personer utan rätt 
kompetens rekryteras baserat på att de är släkt med eller har andra privata 
band till den som rekryterar. Även sexuella trakasserier och övergrepp kan i 
vissa fall räknas in i statistiken för korruption.

I samband med pandemin försvårades vissa delar av arbetet genom att det 
blev svårare att resa och följa upp och granska verksamheter på plats. Det 
bidrog till anpassningar i våra metoder och till att vi har digitaliserat delar av 
utredningsarbetet. Arbetet har bland annat resulterat i att vi för första gången 
kunnat avsluta fler ärenden än vi öppnade.

Vi förbättrar ständigt våra rutiner, ökar tillgängligheten till våra utredare 
genom att anställa fler, utvecklar och marknadsför våra visselblåsarfunktioner. 
En stor del av ökningen av ärenden beror på att fler ute i samarbetsorganisa
tioner vågar och vet hur de kan anmäla misstankar med stort förtroende för 
vår hantering. De vet att de kan anmäla utan att fara illa själva.

Vi har också bekräftat många misstänkta fall av oegentligheter. Av de 
374 ärenden som avslutades under 2021 kunde oegentligheter bekräftas i 
drygt 60 procent av fallen (228 fall).  

Genom öppenhet och envishet fortsätter arbetet med siktet inställt på att 
utrota korruptionen inom biståndet och bidra till att minska förekomsten av 
korruption i de länder vi arbetar. Tillsammans med våra samarbetsorganisa
tioner runt om i världen jobbar vi vidare mot en rättvis, jämlik och jämställd 
värld.

Carin Jämtin 
Generaldirektör, Sida

”För Sida är arbetet mot 
korruption en prioriterad 

och integrerad del av 
fattigdomsbekämpningen.”
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SAMMANFATTNING
Korruption är ett av de största hoten mot att bekämpa fattigdom. För att 
fattigdomen ska minska och människors rättigheter respekteras behöver kor
ruption bekämpas med kraft. Korruption minskar tilliten i ett samhälle och 
när människor inte litar på makthavare blir demokratin svagare. Korruption 
hindrar ekonomisk tillväxt och investeringar. Tillgången till hälsovård, utbild
ning, bostäder, mat, vatten och sanitet minskar på grund av korruption. Sidas 
hållning är att alltid informera, aldrig acceptera och alltid agera och utreda 
misstänkta korruptionsfall. 

Alla misstankar om korruption, oegentligheter och andra missförhållan
den, oavsett storlek eller omfattning, utreds av Sida. Av de 374 ärenden som 
avslutades under 2021 kunde misstankarna bekräftas i 228 ärenden (61 pro
cent). I de resterande 146 ärendena kom utredningen fram till att misstanken 
var ogrundad eller inte kunde bekräftas. 

Under 2021 översteg antalet avslutade fall antalet nya fall för första 
gången, och 374 ärenden avslutades jämfört med 184 ärenden under 2020. 
Ökningen av antalet avslutade ärenden beror i första hand på att Sida har 
utökat och stärkt upp utredningsgruppen från tre till fyra utredare.

Under 2021 var återkrav den enskilt vanligaste påföljden, följt av kapaci
tetsstärkande åtgärder och uppsägning/avsked hos samarbetsorganisationen 
där fel har begåtts. Totalt ställdes 59 återkrav på sammanlagt 49 miljoner kro
nor på Sidas avtalspartner. Volymen på de enskilda återkraven varierar och 
spannet bestod under 2021 av ett högsta belopp på 18 miljoner kronor och ett 
lägsta belopp om några hundra kronor. Kapacitetsstärkande åtgärder kan till 
exempel vara utbildning eller rekrytering av ny kompetens till organisationer 
för att förbättra organisationens upphandlingar, internrevision eller liknande.

Under 2021 registrerades 303 nya ärenden. Det är en minskning jämfört 
med 2020 då 326 ärenden registrerades. Under de tre föregående åren, mel
lan 2017 och 2019, låg antalet ärenden relativt konstant runt 260 ärenden per 
år för att sedan öka kraftigt under 2020 till 326. Även om antalet ärenden nu 
minskat i relation till 2020 förväntas den långsiktigt uppåtgående trenden fort
sätta. Ökningen över tid förklaras huvudsakligen av en ökad medvetenhet hos 
samarbetsorganisationerna om vikten att agera och rapportera vid misstankar 
samt att avtalsskrivningar och dialog med partners och andra givare stärkts. 

Pandemin har sammanfallit med att antalet utredare ökat vilket har 
inneburit att utredningsgruppen kunnat vara mer tillgänglig för verksam
heten. Pandemin kan också ha möjliggjort för handläggare att ägna mer tid åt 
analys. Digitaliseringen och andra förändrade arbetssätt under pandemin har 
ökat Sidas avtalspartners möjlighet att ha nära dialog med samarbetsorgani
sationer och via den vägen upptäcka fler misstankar.

De 303 registrerade ärendena under 2021 är fördelade över 148 aktiva in
satser. Det innebär att drygt 8 procent av Sidas totala antal insatser var föremål 
för utredningar under 2021. Detta får anses vara en relativt låg siffra med tan
ke på hur omfattande korruptionen är i många av de länder där Sida verkar. 

Missbruk av medel och förskingring var de vanligast förekommande 
misstankarna under 2021. Antalet rapporterade misstankar om intressekon
flikter ökade under året medan antalet misstankar om sexuella trakasserier, 
övergrepp och utnyttjanden låg kvar på samma nivå som under 2020. Under 
2021 registrerades totalt 446 olika misstankar och det kan finnas flera miss
tankar inom samma ärende.

Visselblåsare och ordinarie uppföljning är de vanligaste verktygen för Sidas 
samarbetsorganisationer att identifiera misstankar om korruption, oegent
ligheter eller andra missförhållanden. Geografiskt sett stod länder i Afrika 
fortsatt för majoriteten, drygt hälften, av ärendena 2021 där också merparten 
av Sidas insatser genomförs.

”Ökningen över tid förklaras 
huvudsakligen av en 
ökad medvetenhet hos 
samarbetsorganisationerna  
om vikten att agera och 
rapportera vid misstankar  
samt att avtalsskrivningar  
och dialog med partners och 
andra givare stärkts.”

374
ANTAL ÄRENDEN

ärenden om misstänkt 
korruption, oegentligheter  

eller andra missförhållanden 
jämfört med 184 ärenden  

under 2020.

Under 2021 avslutades
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”Under utredningen skapas  
och testas en hypotes om  

vad som har hänt.”

”När misstanken har 
registrerats ska Sida besluta 

var och av vem utredningen  
ska genomföras.”

SIDAS HANTERING AV MISSTANKAR OM 
KORRUPTION, OEGENTLIGHETER OCH ANDRA 
MISSFÖRHÅLLANDEN
När en medarbetare på Sida har mottagit en anmälan eller själv identifierat 
en misstanke om korruption eller annan oegentlighet är medarbetaren skyldig 
att rapportera misstanken till Sidas utredningsgrupp och till sin närmaste 
chef. Om en misstanke bedöms vara trovärdig och omfattar verksamhet som 
Sida finansierar, öppnar Sidas utredningsgrupp ett ärende, som registreras i 
ett fristående ärendehanteringssystem. 

När misstanken har registrerats ska Sida besluta var och av vem utredning
en ska genomföras. I många fall berör misstanken samarbetsorganisation i 
tredje led, det vill säga att Sidas avtalspartner har rapporterat en misstanke 
om korruption eller oegentlighet hos deras implementerande partner. Det 
kan exempelvis vara en internationell biståndsorganisation som rapporterar 
att en implementerande organisation i ett visst land visar brister i sitt sätt att 
upphandla. I ett sådant fall bedömer Sida vanligtvis att det är samarbets
organisationen som har bäst förutsättningar att utreda misstankarna, men 
det är viktigt att Sida kontinuerligt uppdateras angående utredningen och ges 
möjlighet till att löpande ta ställning till samarbetsorganisationens agerande. 

I andra fall kan det väckas misstankar om korruption och oegentligheter 
hos samarbetsorganisationen. I dessa fall kan Sida anlita externa revisorer 
för delar av eller hela utredningar. Alternativt så utreder myndighetens egen 
personal en misstanke, antingen genom utredare från utredningsgruppen eller 
annan personal på den enhet som ansvarar för den aktuella insatsen. 

Oavsett vem som ansvarar för utredningen inleds de allra flesta utredning
ar med en förutredning. Förutredningen bedömer misstanken utifrån exem
pelvis relevans och trovärdighet. Dessutom tar förutredningen fram en plan så 
att de utredningsåtgärder som ska genomföras kopplas ihop med ett övergri
pande mål för utredningen. Förutredningen kan också innehålla kommunika
tion för att informera de parter som berörs av utredningen. 

Under utredningen skapas och testas en hypotes om vad som har hänt. 
Hypotesen testas genom att samla in data, göra bedömningar av underlag för 
redovisning och rapportering, revisioner, utvärderingar och liknande samt att 
genomföra fältbesök och intervjuer. När bedömningen av ärendet färdigställts 
fattar Sida beslut om påföljder. Om korruption eller oegentligheter bekräftas 
kan påföljderna innebära återbetalningskrav, avtalsförändringar eller att sam
arbetet avslutas. Vid misstanke om brott ska rättsväsendet i det aktuella landet 
informeras, om detta inte redan gjorts tidigare under processen. 

Efter utredningen, i processens sista steg, dokumenteras lärdomar från det 
avslutade fallet så att det kan bidra till effektivisering av Sidas arbetssätt samt 
utveckling av metoder.

Misstanke  
väcks

Kontakta  
utredare

Förutredning Utredning Efterutredning Avslut
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2021 ÅRS ÄRENDEHANTERING
Statistiken som redovisas nedan berör misstankar om korruption, oegentlig
heter eller andra missförhållanden som registrerats som ärenden hos Sidas 
utredningsgrupp under 2021. Här redovisas bland annat hur misstankar 
upptäcks och rapporteras, antal ärenden som registrerats och antal ärenden 
som avslutats samt vilka ärendetyper som är vanligast.

Antal registrerade ärenden
Totalt 303 ärenden registrerades 2021. Det är en minskning med 7 procent 
jämfört med år 2020, då 326 ärenden registrerades. Som framgår av tabellen 
nedan är trenden över tid en tydlig ökning av antalet ärenden. Även om anta
let ärenden nu minskat i relation till 2020 förväntas den långsiktigt uppåtgå
ende trenden fortsätta. 

I Sidas ärendehanteringssystem är det möjligt att registrera flera olika typer 
av misstankar inom ramen för samma ärende som exempelvis misstankar 
om både förskingring och trakasserier. Det innebär att antalet misstankar om 
korruption, oegentligheter eller andra missförhållanden kan överstiga antalet 
registrerade ärenden. 

ANTAL REGISTRERADE ÄRENDEN 2007–2021 
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Jämfört med det föregående året ökade Sidas biståndsanslag marginellt under 
2021 till 26,8 miljarder. Därmed kan en minskning noteras vad gäller antalet 
ärenden per utbetald miljard jämfört med 2020. Om man däremot under
söker trenden under en tioårsperiod i diagrammet nedan, kan man tydligt 
se en ökning även här. Sida bedömer att ökningen över tid huvudsakligen 
förklaras av en ökad medvetenhet om vikten att agera och rapportera vid 
misstankar om olika typer av oegentligheter både internt på Sida, på utlands
myndigheterna och hos samarbetsorganisationer. Sida har också kontinuerligt 
förtydligat avtalsskrivningar och i ökande grad lyft frågan om korruption och 
oegentligheter i dialoger med både samarbetsorganisationer och andra givare. 

”Jämfört med det 
föregående året ökade Sidas 
biståndsanslag marginellt 
under 2021 till 26,8 miljarder.”
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ANTAL ÄRENDEN PER UTBETALAD MILJARD 2007–2021
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ÄRENDEN I RELATION TILL SIDAS PORTFÖLJ FÖR 2021
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Diagrammet nedan visar förhållandet mellan Sidas totala biståndsinsatser och 
antalet registrerade ärenden. Några insatser har flera registrerade ärenden. 
Inte sällan gäller det större, globala insatser där medel förmedlas till tredje 
part. I drygt 8 procent av Sidas aktiva insatser har misstankar uppdagats som 
lett till att ett ärende har registrerats och det finns pågående ärenden hos 17 
procent av Sidas samarbetsorganisationer. Att det registrerats misstankar – 
dock ännu inte bekräftade – i 8 procent av Sidas alla aktiva biståndsinsatser 
under 2021 bedömer biståndsmyndigheten som en relativt låg siffra även om 
det inte finns något vedertaget facit för en rimlig eller förväntad andel. Även 
under 2020 registrerades misstankar i 8 procent av Sidas aktiva biståndsin
satser. Med tanke på hur korruptionen ser ut i många av Sidas samarbets
länder samt att det under senare år varit ett ökat fokus på samarbete med 
konflikt och postkonfliktländer där korruptionen är särskilt påtaglig finns det 
anledning att tro att det finns ett mörkertal. 
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Vilken typ av misstankar finns i ärendena?
Sedan 2020 finns möjligheten att registrera flera olika typer av misstankar 
i samma ärende. För 2021 registrerades 446 olika misstankar inom 303 
ärenden och det är fortsatt vanligast med anmälningar som rör förskingring 
och/eller missbruk av medel. Totalt anmäldes 94 misstankar om missbruk av 
medel och 120 misstankar om förskingring under 2021. Det innebär att det i 
drygt 30 procent av alla ärenden fanns misstankar om missbruk av medel och 
att det i nästan 40 procent av alla ärenden fanns misstankar om förskingring. 

Under 2021 ökade även antalet rapporterade misstankar om intressekonflik
ter från 50 stycken under 2020 till 68 stycken under 2021. Det är sannolikt en di
rekt effekt av att ärenden ofta innehåller flera olika misstankar som nu synliggörs 
i statistiken. Tidigare redovisades endast en misstanke per ärende i systemet.

Under 2021 låg antalet misstankar om sexuella utnyttjanden, övergrepp 
och trakasserier kvar på samma nivå som under 2020 med 38 rapporterade 
misstankar. Detta kan jämföras med den 50procentiga ökning som noterades 
i förhållande till 2019 då utredningsgruppen började skilja på sexuella utnytt
janden, övergrepp och trakasserier och andra typer av trakasserier. Det finns 
ännu för lite statistik för att kunna dra några slutsatser av denna rapportering 
men vi upplever en trend i ökad medvetenhet och vilja hos samarbetsorga
nisationer att anmäla denna typ av misstankar till Sida vilket är positivt. För 
att kunna hantera en ökad mängd ärenden gällande sexuella utnyttjanden, 
övergrepp och trakasserier och upprätthålla god kvalitet i rådgivningen har 
tre av fyra utredare i utredningsgruppen under 2021 genomgått särskild kom
petensutveckling inom utredning av denna typ av ärenden

Ärenden som kategoriserats som ”oklara” kan innebära att misstankarna vid 
anmälningstillfället inte helt kan fastslås utan får utredas och därefter kate
goriseras om. ”Övriga ärenden” kan exempelvis vara ärenden där partners 
uppförts på sanktionslistor eller fusk inom ramen för forskning, förfalskade 
meritförteckningar i rekryteringar och liknande. 

Det är också värt att nämna att biståndsmyndigheten Sida registrerar alla 
typer av misstankar oavsett storlek eller omfattning, så länge det misstänks att 
verksamhet stödd av Sida påverkats. Ett registrerat ärende kan alltså innebära 
misstanke om allt från enklare ärenden som exempelvis stöld av bensin, djur 
eller dubbelfakturerade bussbiljetter till avancerad förskingring av stora belopp.

REGISTRERADE MISSTANKAR 2021
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HUR SIDA FÅR KÄNNEDOM OM 
ÄRENDEN, 2021

Avtalspart rapporterade, 76,9%

Visselblåsare, 11,6%

Revision, 2,6%

Ordinare uppföljning, 2,6%

Agerat på varningsignal, 2,3%

Annan givare, 1,7%

Extern aktör, 1,3%

Övrigt, 0,6%

Media, 0,3%

77 %
av ärendena in av de bistånds
organisationer Sida ger stöd till

2021 rapporterades  
misstankarna i 

Hur Sida får kännedom om misstankar
Under 2021 kom 77 procent av alla registrerade ärenden in via Sidas sam
arbetsorganisationer och motsvarande siffra för 2020 var 75 procent. Likt 
tidigare år inrapporteras den betydande majoriteten av misstankar till Sida på 
detta sätt. 

Sidas samarbetsorganisationer står som förväntat för merparten av anmäl
ningar till myndigheten eftersom de är närmast verksamheten och Sida har 
gjort en bedömning att de har kapacitet och förmåga att arbeta med korrup
tionsfrågor i sin helhet, det vill säga både förebyggande och genom utred
ningsarbete. Sida ställer även krav i samarbetsavtalen på att partnern ska följa 
upp sin verksamhet samt skyndsamt informera om det finns misstankar inom 
organisationen eller verksamhet som får stöd av myndigheten. 

Att externa visselblåsare direkt informerar Sida om misstankar om korrup
tion och oegentligheter förekommer i 12 procent av fallen. Motsvarande siffra 
för 2020 var 13 procent. Sidas externa visselblåsarkanal är särskilt viktig som 
komplement till de ordinarie rapporteringsvägarna mellan Sida och samar
betsorganisationer. Till investigation@sida.se kan både externa och interna 
anmälare förmedla misstankar.

I 3 procent av fallen upptäcks misstankar av Sidas samarbetsorganisationer 
genom revision, precis som för 2020. Det är relativt få ärenden som upptäcks i 
Sidas ordinarie uppföljning (3 procent) av insatser även om det skett en margi
nell ökning jämfört med 2020 då motsvarande siffra var 2,6 procent.

Fördjupad finansiell uppföljning, stickprovskontroller, finansiella fältbesök 
och samordning med andra givare är metoder som visat sig effektiva för att 
både motverka och identifiera oegentligheter. Sida arbetar med att fortsätta 
stärka denna kapacitet genom bland annat ökad närvaro, och besöken förvän
tas öka till platser som man inte kunnat resa till under pandemin.

Utredningsgruppen får ibland information från flera olika rapporteringska
naler under en utredning, och då registreras den först använda kanalen. Sida 
vill understryka vikten av att individer vågar och kan rapportera in misstankar 
om korruption eller oegentligheter, och arbetar för att trygga säkerheten för 
visselblåsare. 

Hur Sidas avtalspartners får kännedom om misstankar
Utredningsgruppen för statistik över hur Sidas samarbetsorganisationer får 
kännedom om misstankar om korruption och oegentligheter som leder till 
registrerade ärenden. Precis som tidigare år är visselblåsare (29 procent) 
och den ordinarie uppföljningen (24 procent) de klart vanligaste verktygen 
för Sidas samarbetsorganisationer att identifiera misstankar om korruption, 
oegentligheter eller andra missförhållanden. 

Hur misstankar inkommer ser dock olika ut hos olika typer av avtalspart
ners. Internationella biståndsaktörer och multilaterala organisationer fattar 
oftare misstankar genom egen ordinarie uppföljning och genom att agera på 
varningssignaler medan mindre civilsamhällesorganisationer främst får infor
mation om misstankar genom visselblåsare. Att internationella biståndsaktö
rer och multilaterala organisationer generellt har högre kapacitet att upp
täcka och hantera misstankar via ordinarie uppföljning är förväntat då dessa 
organisationer i regel tar emot mer biståndsmedel, har fler anställda med fler 
specialiserade funktioner än mindre civilsamhällsaktörer även om dessa också 
kan vara mycket välorganiserade. 

mailto:investigation%40sida.se?subject=
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Den stora merparten av registrerade ärenden hos Sida avser civilsamhälles
organisationer. Ungefär lika mycket pengar betalades ut till civilsamhällesor
ganisationer som till multilaterala organisationer under 2021. Skillnaden i 
antalet misstankar mellan olika organisationstyper kan förklaras utifrån två 
grundorsaker: rapporteringskrav och kapacitet. Civilsamhällesorganisationer 
har ett tydligt krav att rapportera och agera skyndsamt på samtliga misstankar 
till Sida. Internationella biståndsaktörer har de resurser och den kapacitet 
för intern styrning och kontroll som möjliggör en högre rapporteringsgrad. 
De multilaterala organisationerna inom Förenta Nationerna och Världsbank
gruppen har gedigna system med särskilda utrednings och antikorruptions
funktioner samt internrevisorer som granskar aktiviter i syfte att förebygga 
och upptäcka korruption. Däremot har de multilaterala organisationerna inte 
samma rapporteringskrav som resterande avtalspartners då deras avtal för
handlats centralt mellan medlemsländerna och organisationerna. För att kva
litetssäkra deras arbete följer Sida upp dem löpande för att säkerställa deras 
förmåga att kunna förvalta de svenska biståndsmedlen. Detta sker exempelvis 
genom strukturerade bedömningar med fokus på intern styrning och kontroll, 
genom styrelsearbete samt i samarbete med andra givarländer.

Geografisk fördelning
Kartan ger en geografisk överblick över inrapporterade ärenden till Sida och 
visar registrerade ärenden baserat på var misstanken uppstått. Att länder som 
Sverige, USA och Storbritannien är markerade betyder att misstanken kan 
kopplas till ett kontor tillhörande en samarbetsorganisation eller en imple
menterande organisation i något av dessa länder. 

Under 2021 hade Afghanistan, Syrien och Kenya flest inrapporterade 
ärenden. Både Afghanistan och Syrien har ökat i inrapporterade ärenden från 
föregående år, medan antalet ärenden med koppling till Kenya är något lägre. 
Att anmälningarna har ökat i Afghanistan beror till stor del på att en förbätt
rad dialog om oegentligheter med lokal organisation i landet har bidragit till 
ökat antal inrapporterade ärenden. Sida ser inte att ökningen kan kopplas till 
regimens fall eller händelseutvecklingen i Afghanistan under hösten 2021. 

Som kartbilden visar så står länder i Afrika fortfarande för en majoritet 
av ärendena, närmare bestämt 54 procent. Det är också Afrika som är den 
världsdel som tar emot störst andel av det svenska biståndet. Utöver Kenya 
så är Somalia, Sydsudan, Zambia, Zimbabwe, DR Kongo och Mocambique 
högt representerade. Uganda, har dock minskat antalet ärenden från 18 till 8 
mellan 2020 och 2021. 

Humanitära kriser och konflikter utgör ofta en riskfylld miljö för korrup
tion där uppföljningsmöjligheter är svåra och stater har svag eller rent av 
ickeexisterande kapacitet att motverka korruption. Flera av de länder som 
är vanligt förekommande i ärenden ligger också i botten på Transparency 
Internationals Corruption Perception Index.

I Latinamerika sågs en ökning under 2021. 13 ärenden lokaliseras till 
Latinamerika. Motsvarande siffra under 2020 var fyra. Sida ser ökningen av 
antalet fall i Latinamerika som ett framsteg sett till den underrapportering 
som sannolikt ägt rum under tidigare år.

HUR PARTNERS FÅR KÄNNEDOM 
OM ÄRENDEN, 2021

Visselblåsare, 28,7%

Ordinare uppföljning, 24,1%

Avtalspart rapporterade, 8,6%

Agerat på varningssignal, 6,9%

Revision, 5%

Extern aktör, 4,3%

Övrigt, 3%

Okänt, 2%

Annan givare, 0,7%

Media, 0,3%

”Precis som tidigare år är 
visselblåsare och ordinarie 
uppföljning de vanligaste 
sätten att upptäcka korruption 
och missförhållanden.”
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GEORAFISK FÖRDELNING AV ÄRENDEN, 2021
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Avslutade ärenden
Under 2021 avslutades totalt 374 ärenden. Det är en fördubbling jämfört 
med 2020 då 184 ärenden avslutades. Denna ökning innebär att det för första 
gången avslutats fler ärenden än vad som öppnats samma år. Av de 374 ären
den som avslutades 2021 var det 108 stycken som öppnades under 2021 och 
266 stycken som öppnades tidigare år. 

Utredningsgruppen har under 2021 fått utökade personalresurser från 
tidigare tre till fyra utredare. Det är en välkommen och nödvändig ökning. 
Ökningen av resurser har gjort det möjligt för utredningsgruppen att tillsam
mans med ansvarig operativ enhet minska äldre öppna ärenden. Arbetet 
fortsätter med att förenkla de administrativa rutinerna för att på så sätt kunna 
maximera tiden för utredning och kvalitativ rådgivning till den operativa 
verksamheten. Det nya ITbaserade ärendehanteringssystemet som utred
ningsgruppen arbetar i har bidragit till ökad effektivitet och utvecklas 
kontinuerligt för att bli än bättre anpassat till verksamhetens behov.

ANTALET STÄNGDA ÄRENDEN 2021
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Bekräftade misstankar
Av de 374 ärenden som avslutades under 2021 kunde misstankarna bekräftas 
i 228 ärenden (61 procent). I de resterande 146 ärendena (39 procent) kunde 
misstankarna inte bekräftas. Det vanligaste är att en utredning genomförs 
som visar att misstanken är ogrundad. 

Missbruk av medel är den vanligast förekommande bekräftade misstanken 
och förekommer i 88 av de 228 ärenden som avslutats, följt av förskingring 
(82) och stöld (25). Även under 2020 var missbruk av medel och förskingring 
de vanligaste misstankarna men då följt av intressekonflikter. 

Påföljder
Påföljder vid bekräftade avtalsbrott kan utdelas både gentemot Sidas sam
arbetsorganisationer och/eller i efterföljande led. Statistiken i detta avsnitt 
ger en aggregerad bild av hur påföljderna ser ut både i relation till Sidas 
samarbetsorganisationer och hos implementerande organisation. Utrednings
gruppen planerar att genomföra uppdateringar av ärendehanteringssystemet 
under 2022 för att bättre kunna följa upp vilka påföljder som beslutats av Sida 
respektive av Sidas samarbetsorganisationer. 

De påföljder som beslutas i samband med en bekräftad misstanke varierar 
beroende på flera faktorer – bland annat misstanketyp, allvaret i avtalsbrot
tet och huruvida det rör sig om uppsåt eller oaktsamhet. Dessutom finns det 
skillnader i biståndsinsatsens struktur och avtalsförhållande som kan påverka 
vilka påföljder som blir aktuella. 

Om den bekräftade misstanken skett hos en implementerande part i efter
följande led kan det leda till att avtal sägs upp med denna organisation eller 
att medel hålls inne från Sidas samarbetsorganisation även om Sida fortsätter 
samarbetet enligt avtalet. Sida kan också villkora det fortsatta samarbetet med 
samarbetsorganisationen med kapacitetshöjande åtgärder. Sida kan också 
välja att stärka uppföljningen genom extra kontroller. Det är alltså vanligt att 
ärenden med bekräftade misstankar leder till flera olika påföljder.

TYP AV BEKRÄFTADE MISSTANKAR, 2021
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”Missbruk av medel är den 
vanligast förekommande 
bekräftade misstanken.”

”Det är vanligt att ärenden med 
bekräftade misstankar leder 
till flera olika påföljder.”
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ANTAL PÅFÖLJDER PER TYP, 2021, AVSLUTADE ÄRENDEN
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Under 2021 var återkrav den enskilt vanligaste påföljden (110) följt av kapa
citetsstärkande åtgärder (71) och uppsägning/avsked (55). Dessa påföljder 
var även vanligast förekommande under 2020. Kapacitetsstärkande åtgärder 
innebär att organisationen där det förekommit brister kan få särskild utbild
ning eller att Sida ställer krav på att de ska anställa särskild kompetens som 
organisationen saknar, till exempel för att genomföra upphandlingar eller 
revision på ett korrekt sätt.

I de ärenden där förskingring eller missbruk av medel kunnat bekräftas 
utdelas påföljden återkrav i cirka 65 procent av ärendena. Påföljden återkrav 
inkluderar återkrav på Sidas samarbetsorganisation men även återkrav som 
ställts av Sidas samarbetsorganisation gentemot deras implementerande part. 
13 procent av ärendena som resulterar i en bekräftad misstanke leder till av
slutat avtal med samarbetsorganisationen men det är oftast med organisatio
ner i implementerande led och inte med Sidas direkta samarbetsorganisation.

Liksom 2020 är det cirka var tionde bekräftad misstanke som leder till 
rättsliga åtgärder. Orsakerna till det varierar. Ett avtalsbrott i insatsen behöver 
inte utgöra något brottsligt, och i andra fall finns det inte tillräcklig grund i 
en utredning för att kunna styrka brottsmisstankar. Däremot är grundregeln 
i Sidas avtal att åtgärder som vidtas ska inkludera rättsliga åtgärder i det 
aktuella landet, när det är befogat. I vissa fall kan det finnas skäl att avstå 
från till exempel polisanmälan även vid misstanke om brott till exempel i 
det fall det saknas en etablerad rättsstat eller om det finns uppenbara risker 
kring mänskliga rättigheter eller repressalier gentemot visselblåsare. Varje fall 
måste bedömas utifrån sina specifika förutsättningar och i dialog med Sidas 
utredningsfunktion. Utredningsgruppens bedömning är dock att det funnits 
fall där samarbetsorganisationen valt att inte polisanmäla lagbrott av andra 
skäl. Det kan röra sig om oro för en kostsam och/eller tidsödande process, oro 
för negativa effekter på genomförandet av andra aktiviteter, men också rena 
ryktes eller varumärkesrisker för organisationen. 

Vid avtalsbrott på grund av korruption, felaktig användning av medel eller 
andra oegentligheter ska ett återkrav ställas och medel ska betalas tillbaka. 
Under 2021 ställdes totalt 59 återkrav på ett sammanlagt belopp om 49 mil
joner på Sidas samarbetsorganisationer. De två största återkraven var på 18 
respektive 12 miljoner och de minsta på något hundratal kronor

ANTAL ÅTERKRAV
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STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE

Adress: 105 25 Stockholm
Besök: Valhallavägen 199
Telefon: 08-698 50 00. Fax: 08-20 88 64.
E-post: sida@sida.se www.sida.se 

Sida arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen  
i världen. Det kräver samarbete och uthållighet. Genom utvecklingssamarbete  stödjer 
Sverige länder i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika. Varje land ansvarar för sin 
utveckling. Sida förmedlar resurser och utvecklar kunskap och kompetens. Det gör 
världen rikare.
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