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SIDAS HANTERING AV KORRUPTIONSMISSTANKAR

FÖRORD
Att bekämpa korruption är en central del i arbetet för att uppnå de
globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 och en högt
prioriterad fråga för mig som generaldirektör på Sida. Sidas huvud
uppdrag är att verka för att minska fattigdomen i världen. Korruption
försvårar fattigdomsbekämpning, underminerar demokrati samt håller
tillbaka ekonomisk tillväxt och investeringar. Korruptionens natur och
incitament kan skilja sig mellan kulturer, kontexter och geografiska
regioner och förändras över tid. Därför är det viktigt för Sida att följa
utvecklingen för att förstå korruptionens ansikte i olika kontexter, att
agera när misstanke uppstår samt förebygga genom att vara proaktiva och
löpande diskutera dessa områden med våra samarbetspartners.
Eftersom korruption är ett allvarligt hinder för utveckling arbetar Sida
ständigt med att förstärka analys av korruption som utvecklingshinder,
utveckla arbetssätt för riskbedöm¬ningar och uppföljning samt att
återföra lärdomar i förebyggande syfte. Under 2017 har Sida exempel
vis ytterligare stärkt utbildningsinsatser gällande lärdomar från faktiska
korruptionsfall, utfört särskilda satsningar på enheter och regioner med
få anmälda korruptionsmisstankar samt utvecklat stöd för uppföljning
vid fältbesök. Erfarenheter visar att Sidas särskilda satsningar stärker vår
kapacitet och förmåga att aktivt bekämpa korruptionen. I likhet med
många andra står Sida inför flera utmaningar. Ett exempel är att följa upp
och utreda i svåra miljöer, vilket är ett prioriterat område framöver att
ytterligare utveckla metoder för.
Sida definierar korruption som ett missbruk av förtroende, makt eller
position för otillbörlig vinning. I arbetet med att förebygga, följa upp och
motverka korruption ingår därmed också trakasserier och maktutnyttjande
vilket är frågor vi tar på stort allvar och följer upp noga. Trenden är att
antal inkomna korruptionsmisstankar ökar över tid, och för 2017 har det
högsta antalet noterats sedan statistik började föras år 2007. Min uppfatt
ning är att Sidas medarbetare och samarbetspartners blir allt bättre på att
reagera på varningssignaler och att rapportera misstankar i enlighet med
avtal. För Sida är det fortsatt mycket viktigt att allt utvecklingssamarbete
genomsyras av Sidas ledord; alltid förebygga, aldrig acceptera, alltid agera
och alltid informera vid misstanke om korruption.

Carin Jämtin
Generaldirektör, Sida
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INLEDNING
Begreppet korruption är
inte definierat i svensk
lagstiftning, men av Sidas antikorruptionsregel framgår vår
tolkning som ”ett missbruk av
förtroende, makt eller position
för otillbörlig vinning”.

Sidas huvuduppdrag är att verka för att minska fattigdomen i världen.
Fattigdom och korruption går ofta hand i hand genom att korruption
drabbar de fattiga hårdast och bidrar till att förvärra fattigdomen på flera
sätt. Eftersom korruption är ett allvarligt hinder för utveckling arbetar
Sida ständigt med att utveckla interna system och metodik för riskbedöm
ningar och uppföljning. På så vis kan Sida hantera riskerna för korruption
och ta hand om uppkomna misstankar.
Utredningsgruppen är Sidas särskilda funktion för hantering och utred
ning av korruptionsmisstankar med kompetens inom bland annat utred
ning, ekonomi, revision och juridik. Organisatoriskt så har utrednings
gruppen under året flyttats från generaldirektörens stab till enheten för
Kvalitetssäkring och Utredning inom avdelningen för Verksamhetsstöd.
Utredningsgruppen fortsätter givetvis att behålla sin oberoende funktion.
Begreppet korruption är inte definierat i svensk lagstiftning, men av Sidas
antikorruptionsregel framgår vår tolkning som ”ett missbruk av förtroen
de, makt eller position för otillbörlig vinning”. Inom detta begrepp ryms
bland annat givande och tagande av muta, jäv, intressekonflikter samt
trakasserier.
Utredningsgruppen hanterar inkomna korruptionsmisstankar enligt en
process som beslutats av generaldirektören. Detta syftar till att säkerstäl
la att hanteringen sker på ett enhetligt, rättssäkert och skyndsamt sätt.
Rutinerna innebär att utredningsgruppen tar emot anmälningar och
genomför utredningar, som syftar till att få fram tillräckligt underlag för
att Sida ska kunna konstatera om ett avtalsbrott har skett och fatta beslut
om vilka åtgärder som ska vidtas. Utredningsgruppens mandat är att
samordna utredningsarbetet och ha rollen som rådgivare till den chef
som är ansvarig för den insats som berörs av ett ärende. Det är chefens
ansvar att fatta beslut om åtgärder. Gruppen håller Sidas generaldirektör
informerad vid behov.
Några vanliga åtgärder är att Sida genomför revision, håller inne utbe
talningar, kräver tillbaka oredovisade eller missbrukade medel, säger upp
avtal och gör polisanmälan. I de fall korruptionsmisstanken har uppstått
hos en samarbetspart som vidareförmedlar svenska biståndspengar,
säkerställer Sida att samarbetsparten hanterar ärendet i enlighet med
Sidas krav och i enlighet med underliggande avtal.
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Utredningsgruppens verksamhet 2017
Under 2017 har Sida mottagit 262 anmälningar om korruption eller
oegentligheter, vilket är den högsta siffran sedan statistiken började
sammanställas 2007. Sida har under 2017 ställt återkrav i 108 fall till ett
sammanlagt belopp om ca 44 miljoner kronor.
Utredningsgruppens bedömning är att den stora ökningen av anmälda
misstankar beror på en större medvetenhet om vad som ska rapporteras
och hur rapportering ska ske. Den stora ökningen av antal anmälningar
för 2017 beror framförallt på att Sidas samarbetspartners rapporterat till
Sida i större utsträckning.
Sida lägger stor vikt vid att samarbetspartner arbetar förebyggande mot
korruption, att de löpande informerar Sida om korruptionsmisstankar
samt att de uppvisar kapacitet att hantera korruptionsfall, vilket framgår
av Sidas avtal.

ANTAL ANMÄLNINGAR

Under 2017 har Sida mottagit

262

anmälningar om korruption
eller oegentligheter

Sida lägger överlag även stort vikt vid att Sidas avtalspartners löpande
utvecklar och anpassar uppföljningsmetoder utifrån erfarenheter och
lärdomar för att förhindra att liknande händelser ska inträffa igen.
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VEM/VILKA ANMÄLER KORRUP
TIONSMISSTANKAR TILL SIDA?

Samarbetspartners, 172
Sidas medarbetare, 60
Externa whistleblowers, 29
Media, 1

VILKA ÄR SIDAS SAMARBETS
PARTER I DE INRAPPORTERADE
MISSTANKARNA?

NGO, 195
Stat till Stat, 13
Multilateral, 27
Svensk statlig myndighet, 6
Företag, 2
Övrigt, 18
Internt, 1
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2017 ÅRS ÄRENDEHANTERING
Här redovisas årets siffror för hanteringen av korruptionsmisstankar.
Sedan statistiken började samlas in och redovisas 2007 har omorganisa
tioner och andra förändringar i verksamheten skett. Detta innebär vissa
svårigheter att jämföra siffror från de första åren med mer aktuella siffror.

Anmälningar
Under 2017 har sammanlagt 262 misstankar om korruption och andra
oegentligheter anmälts till utredningsgruppen. Under 2016 var motsva
rande siffra 225, vilket innebär en ökning med 16 procent. Av 2017 års
inkomna misstankar avslutades 94 under året, vilket kan jämföras med
66 under 2016. Totalt under 2017 har 195 ärenden avslutats som avser
ärenden som öppnats under de senaste åren, jämfört med 139 avslutade
ärenden under 2016. Utredningsgruppen eftersträvar en skyndsam han
tering av korruptionsärenden och har ambitionen att avsluta utredningen
inom ett år från det att anmälan inkommit. Vid årets slut fanns 168 öppna
ärenden. Av årets anmälningar har 34 avvisats då de bedömts sakna sub
stans eller avser inte Sida-medel.
En stor andel av anmälda misstankar avser misstankar hos organisa
tioner i tredje eller fjärde led, det vill säga som får sina pengar genom
vidareförmedling från någon av Sidas samarbetsparter. Detta är sedan
tidigare välkänt och uppmärksammas i insatshanteringens riskbedömning.
Sida har arbetat med att förtydliga stödet kring kapacitetsbedömningar
inom insatshanteringen under året. Vanligast förekommande typer av
korruptionsmisstankar avser främst olika former av bedrägerier, försking
ring, oegentligheter kopplat till upphandling, nepotism, mutor, stöld och
trakasserier. I Sidas definition av korruption inkluderas olika former av
trakasserier, och Utredningsgruppen ser ett behov av att förtydliga detta
för Sidas avtalspartners.
Antalet anmälningar från multilaterala organisationer har ökat till 27
ärenden, vilket kan jämföras med 10 anmälningar år 2014, 18 anmäl
ningar under 2015 och 24 ärenden under 2016. Sida bedömer dock
fortfarande att det finns ett stort mörkertal. Under 2018 har samarbetet
stärkts ytterligare mellan utredningsgruppen, enheten för multilateral
samordning och Utrikesdepartementet för att få till stånd ännu bättre
informationsutbyte och samarbete kring korruptionsfrågorna. Sida har
även under året ingått särskilt avtal gällande informationsutbyte i form av
så kallad Memorandum of Understanding (MoU) med utredningsfunk
tionen inom United Nations Office for Project Services (UNOPS). Sida
har sedan tidigare MoU med utredningsfunktionerna inom Världsbanken
och EU.
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Återkrav
Återkrav har ställts i 108 fall till ett sammanlagt belopp av ca 44 miljoner
kronor. Beloppet för ställda återkrav har minskat jämfört med föregående
år, dock är antalet ställda återkrav högre. Sida kan dock inte utesluta att
det kan finnas återkrav som inte har rapporterats vidare till utrednings
gruppen. Att rätt information når Sida och utredningsgruppen är ett
ständigt förbättringsområde som vi arbetar aktivt med genom att påmin
na Sidas medarbetare.

En stor andel av anmälda
misstankar avser misstankar
hos organisationer i tredje
eller fjärde led, det vill säga
som får sina pengar genom
vidareförmedling från någon
av Sidas samarbetsparter.

I statistiken räknas även in fall där Sidas samarbetspart ställt ett återkrav
på sin avtalspart i nästa led och sedan använt de återbetalade medlen för
andra ändamål som överenskommits med Sida. Här ingår även de fall då
Sida har kvittat återkrav mot kommande utbetalningar samt då samar
betsparten har täckt upp med egna medel.
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SÄRSKILDA FRÅGOR UNDER 2017
Sida lägger stor vikt vid att
samarbetspartner arbetar
förebyggande mot korruption,
att de löpande informerar Sida
om korruptionsmisstankar
samt att de uppvisar kapacitet
att hantera korruptionsfall,
vilket framgår av Sidas avtal.

Särskilda satsningar
Utredningsgruppen har som en del av sitt uppdrag att arbeta proaktivt.
Detta sker dels i syfte att skaffa mer kunskap om korruption i allmänhet
men också för att utveckla nya arbetssätt och ständigt påminna myndighe
ten som helhet om vikten av antikorruptionsarbetet. Särskilda satsningar
har tidigare gett resultat i form av större medvetenhet om korruptionsfrå
gor och öppnare informationsvägar vilket i sin tur ger fler anmälningar
om misstankar.
Utredningsgruppen har under 2017 särskilt granskat insatser på enheten
för forskningssamarbete (FORSK). Urvalet har skett i samråd med en
hetsledning och controller utifrån storlek på insatser och tidigare avsaknad
av information om misstankar om korruption. Satsningen har resulterat i
en ökning av rapporterade ärenden och till fördjupad dialog om rutinerna
för informationsdelning.
Utredningsgruppen hade noterat en nedgång i inkommande ärenden från
Asien- och Stillahavsregionen under år 2016. En medarbetare från utred
ningsgruppen placerades på ambassaden i Bangkok vilket resulterade i en
uppgång av ärenden. Sida ska komma med förslag på arbetsmetoder som
bidrar till ett effektivare stöd och samverkan med utlandsmyndigheterna.
I Sidas verksamhetsplan för 2017 intensifierade Sida arbetet med miljö
och klimat. Korruption har ofta en allvarlig påverkan på miljö och klimat
genom att bland annat leda till snabbare uttömning av naturresurser och
mer föroreningar. Korruption urholkar även innehåll och implementering
av miljölagar och miljöföreskrifter. Länder med högre grad av korrup
tion kommer sannolikt att ha färre av regeringen beslutade miljölagar och
miljöriktlinjer, mindre skydd för landrättigheter, lägre deltagande i
internationella miljökonferenser samt färre inhemska företag som är ISO
140001certifierade. Korruption kan betraktas som en katalysator för
miljöbrott. I synnerhet spelar korruption en viktig roll för att underlätta
bedräglig handel, förfalskade importoch/eller exportcertifikat, brott mot
tullregler, olaglig avfallshantering etc. Utredningsgruppen kan däremot
inte utifrån inhämtad information härleda varje ärendes direkta påverkan
på miljö och klimat.
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Fördelning över världsdelar
Antalet anmälda korruptionsmisstankar fördelar sig enligt följande dia
gram över världsdelar.
Afrika står fortsatt för största antalet anmälda korruptionsmisstankar. En
av förklaringarna till att störst antal anmälda korruptionsmisstankar avser
Afrika är att en stor del av Sidas verksamhet är inriktad mot länder där.
Ökningar jämfört med förra året noteras för Asienregionen. Den proak
tiva satsningen inom Asien har resulterat i en ökning av ärenden från
44 år 2016 till 72 ärenden för år 2017. Generellt tros ökningen bero på
ett fortsatt fokus på intern styrning och kontroll samt ökad medvetenhet
och kunskap om korruptionsrisker och att agera på varningssignaler för
korruption. En annan förklaring är att Sida under året förbättrat kommu
nikationen internt och således fått kännedom om fler fall. Sidas samar
betspartners har också blivit bättre på att upptäcka och följa upp korrup
tionsrisker i efterföljande led, vilken även det bidrar till en ökning
i statistiken.
Alla världsdelar visar en ökning i antalet inkomna misstankar om
korruption och oegentligheter.

FÖRDELNING AV ANTALET ANMÄLDA KORRUPTIONSMISSTANKAR
ÖVER VÄRLDSDELAR
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Globalt = 1
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IAKTTAGELSER UNDER 2017
Sida har ett antal viktiga metoder för att förhindra och upptäcka korrup
tion i insatser. Metoden att skräddarsy tilläggsuppdrag i uppdragsbeskriv
ningen till den årliga revisionen av insatser är ett sätt att följa upp risker i
intern styrning och kontroll som har använts sedan en längre tid tillbaka.
Utöver detta arbetar Sida allt mer riskbaserat genom att välja ut samar
betspartners och/eller insatser med hög risk som blir föremål för egen
upphandlade sk rullande revisioner med särskilt fokus. Även metoder för
finansiell uppföljning vid fältbesök har förstärkts.

En ökad fokusering på stöd i
svåra miljöer och kontexter
innebär utmaningar att utföra
utredningsarbete.

Liksom föregående år förekommer det i några av årets utredningar att det
funnits brister i det underliggande avtal som Sida tecknat med samar
betsparten. Detta kan innebära svårigheter för Sida att vidta åtgärder när
korruption väl har konstaterats. Sida arbetar för att tydliggöra skrivningar
i olika avtalsmallar.
Utredningsgruppen noterar, i likhet med tidigare år, att i vissa av årets
utredningar bedöms den godkända budgeten ha varit alltför generell och
ospecificerad. En otillräcklig budgetanalys kan ge utrymme för samarbets
parten att använda Sidas medel för ej avsett syfte, försvåra Sidas möjlighet
att ställa återkrav samt riskera att samarbetspartern beviljas medel som
överstiger det faktiska behovet. Till följd av detta har Sida sett över arbetet
och har beaktat dessa lärdomar i en ny vägledning för budgetanalys.
Utöver det har alla controllers inom Sida fått särskild utbildning i budget
analys under 2017.
En ökad fokusering på stöd i svåra miljöer och kontexter innebär utma
ningar att utföra utredningsarbete. På grund av ökade säkerhetsrisker kan
Sida ibland tvingas göra avkall på annars höga krav på kvalitet i uppfölj
ningar och utredningar.
Under 2017 har utredningsgruppen varit värd i Stockholm för det nord
iska nätverket för utredningsfunktioner som arbetar med korruptionsfall
inom de nordiska ländernas biståndsorganisationer. Nätverkets syfte är att
finna synergier och samarbetsformer och att utbyta erfarenheter. Utred
ningsgruppen planerar även att fortsätta som aktiv medlem i Världsban
kens arbetsgrupp och nätverk med inriktning mot ekonomisk brottslighet,
olagliga finansiella flöden och korruptionsbekämpning. I februari 2017
deltog utredningsgruppen vid ett möte med detta nätverk i Paris.
Under 2017 fattade Sidas generaldirektör beslut om ett antal åtgärder
i syfte att stärka Sidas verksamhet avseende anti-korruption. En av åtgär
derna var att förbättra lärandet från faktiska korruptionsfall i preventivt
syfte. Utöver det behöver kunskapen om korruption som utvecklingshin
derförstärkas för att öka Sidas möjligheter att nå resultat i utvecklingssam
arbetet och därmed bidra till de nya hållbara utvecklingsmålen.
Sida har under året utvecklat ett nytt utbildningsmaterial som rymmer
korruption som utvecklingshinder samt utökat lärande från tidigare kor
ruptionsfall inklusive övningsuppgifter. Utbildningen har hittills hållits vid
fem tillfällen och beräknas ha haft ca 170 deltagare.
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UTBLICK 2018
Utredningsgruppen
skräddarsyr varje år ett
flertal utbildningar för olika
ambassader och yrkesgrupper
inom Sida, samt för Sidas
samarbetsparter.

Särskilda satsningar
Utredningsgruppen har under en längre tid sett begränsningar och pro
blem gällande utredningsverksamhet i länder och områden där det pågår
exempelvis väpnade konflikter. Sida kommer i ett särskilt projek belysa
och identifiera nya metoder för såväl resultatuppföljning som utrednings
verksamhet i kontexten ”konfliktmiljöer präglade av säkerhetsutmaning
ar” under 2018. Detta är ett verksövergripande projekt som har hög
prioritet från Sidas ledning.
Under 2018 ses Sidas avtalsmallar över bland annat i syfte att tydliggöra
gällande krav för Sidas avtalsparter. I den översynen utgår vi från Sidas
definition av korruption som också innehåller missbrukande av makt.

Fortsatt proaktivt arbete
En stor del av Sidas budget kanaliseras genom det multilaterala systemet,
däribland FN. Under januari 2018 har Utredningsgruppen, tillsammans
med kollegor på Sida samt UD, besökt ett antal FN-organisationers
funktioner inom utredning, rapportering, revision och uppföljning i New
York i syfte att fördjupa förståelsen för FN-systemet samt förbättra Sidas
uppföljning av dessa insatser.
Utredningsgruppen har under 2017 vidareutvecklat de utbildningar som
erbjuds för Sidas personal kring anti-korruption och hantering av misstan
kar om oegentligheter. Utredningsgruppen skräddarsyr varje år ett flertal
utbildningar för olika ambassader och yrkesgrupper inom Sida, samt för
Sidas samarbetsparter. Under 2018 kommer Utredningsgruppen och
Sidas tematiskt ansvariga för anti-korruption genomföra utbildningar med
utgångspunkt från det nya gemensamma utbildningspaketet, som syftar
till att ge Sidas personal fördjupad kunskap i proaktivt och reaktivt arbete
kring anti-korruption.
Vidare kommer utredningsgruppen fortsatt inom ramen för särskilda
satsningar att fokusera på avdelningar, enheter eller samarbetsformer där
antalet inrapporterade korruptionsmisstankar i förhållande till insatsernas
storlek är relativt få eller visar på en nedåtgående trend.
Sida kommer att utveckla och förbättra samarbetet med UD gällande
arbetet med anti-korruption och korruptionsutredningar på utlandsmyn
digheter där både Sida och UD finns representerade. Detta sker genom
en översyn av regelverk, rutiner och även genom kompetenshöjande
insatser.
Nästa möte i det nordiska nätverket för utredningsfunktioner kommer att
äga rum i Köpenhamn under 2018. Utredningsgruppen planerar även
att delta i International Anti-corruption Conference (IACC) i oktober i
Köpenhamn.
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Utmaningar
Tillsammans med andra biståndsgivare ser Sida en oroväckande trend om
ökat hot mot revisorer i flera av utredningarna. Detta försvårar utred
ningsarbetet och blir en av de utmaningar som Sida behöver hitta lösning
ar och alternativ till att hantera under kommande år. En annan givar
gemensam utmaning är hur skydd av visselblåsare kan hanteras. I många
kontexter tar visselblåsare mycket stora risker när de anmäler misstankar
om korruption och oegentligheter.

Foto: SDI

Revisionsinstrumentet är ett viktigt verktyg i uppföljningen av insatser, och
Sida arbetar sedan en längre tid tillbaka med att, baserat på riskanalys,
skräddarsy uppdragsbeskrivningen till den årliga revisionen. Trots detta
är ibland Sidas erfarenheter att när egenupphandlade fördjupade gransk
ningar genomförs upptäcks det brister som inte noterats i den ordinarie
revisionen. Sida utvecklar löpande metoder för uppföljning för att han
tera dessa utmaningar samt fortsätter utbildningsinsatser för personal.
Utredningsgruppens bedömning är även att revisionsrapporter ibland är
otydliga i sina slutsatser vilket kan bidra till svårigheter att ställa återkrav.
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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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