
 

 

 

 

 

 

 
Kristna Fredsrörelsens antikorruptionspolicy  
Antagen av styrelsen  2019-12-14 

 

 

INLEDNING 
 

Korruption utgör ett allvarligt hinder för utveckling och är en bidragande orsak till orättvis 

resursfördelning. Korruption drabbar de fattigaste hårdast och förvärrar utsatta människors 

situation. Därför är det av stor vikt att korruption motverkas. För att detta ska ske krävs en 

djupare insikt i vad som omfattas i begreppet.  

 

Korruption är en form av maktmissbruk men är inte alltid en brottslig handling i lagens 

mening. Ibland handlar korruption mer om överträdelser mot gängse etik och moral.  

 

Korruption förekommer i alla samhällen och samhällsklasser och de flesta individer kan under 

vissa omständigheter agera korrupt. Korruption kan förekomma vid tillfällen då möjligheten 

att skaffa en personlig förmån uppkommer. Eftersom korruption är svårt att upptäcka samt 

komplicerat och kostsamt att utreda är förebyggande åtgärder mycket viktiga.  

 

 

DEFINITIONER 
 

Med korruption avser Kristna Fredsrörelsen att en organisation, institution, företag eller 

individ missbrukar sitt förtroende, sin makt eller position för att tillförskansa sig otillbörlig 

vinning1 för egen eller närståendes del. I begreppet korruption ingår sådana företeelser som 

muta och bestickning, utpressning, nepotism, förskingring, jäv och svindleri. 

 

Muta innebär att ge eller ta emot en gåva för att personen ska genomföra en handling till gagn 

för den som ger mutan.  

 

Bestickning innebär att ge eller ta emot en gåva till en person med tjänsteutövning hos 

offentlig förvaltning, företag, organisation eller myndighet för att få fördelar inom personens 

tjänsteutövning.  

 

Utpressning innebär att en person med hot eller våld försöker tvinga någon annan att handla, 

eller låta bli att handla, så att det leder till en ekonomisk förlust för denne och till vinning för 

personen som utför utpressningen.  

 

Nepotism, eller vänskapskorruption, innebär att man gynnar släktingar och vänner vid 

uppdrag och anställning utan hänsyn till kvalifikationer.  

 

                                                           
1 Ordet vinning ska här ses i bred bemärkelse, som inkluderar såväl ekonomiska som andra typer av fördelar 

(ökat inflytande, förbättrad status, politiskt erkännande, sexuella tjänster eller andra tjänster etc.) 
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Förskingring innebär att någon tillskansar sig anförtrodda medel som denne skall ansvara och 

redovisa för.  Gärningen innebär att den som utsätts för brottet lider ekonomisk skada och att 

motsvarande vinning görs av personen som förskingrar eller någon annan.  

 

Jäv betyder att någon är partisk och beslutar i ärenden som berör honom/henne själv, vänner 

eller anhörig. Man är jävig om beslutet kan väntas medföra nytta eller skada för honom/henne 

själv eller för närstående.  

 

Svindleri är att sprida vilseledande uppgifter för att påverka priset på en vara, värdepapper 

eller annan egendom.  

 

 

OMFATTNING 
 

Denna antikorruptionspolicy ska genomsyra hela Kristna Fredsrörelsen och ska tillämpas 

såväl internt som i samarbete med samarbetsorganisationer och andra externa aktörer. 

Samtliga anställda och förtroendevalda, oavsett position, omfattas av denna policy.  

 

Kristna Fredsrörelsen ska säkerhetsställa att samarbetsorganisationerna har kännedom om 

denna antikorruptionspolicy och har kanaler för rapportering av misstankar om korruption.  

 

Detaljerad ansvarsfördelning och hantering stipuleras i Kristna Fredsrörelsens handlingsplan 

för att bekämpa korruption och hantera korruptionsfall.  

 

 

ANSVAR  
 

Antikorruptionsarbetet påverkar alla inom organisationen, anställda såväl som 

förtroendevalda.  

 

Styrelsen har det yttersta ansvaret att fastställa samt säkerställa organisationens efterlevnad av 

organisationens antikorruptionspolicy. Styrelseordförande ansvarar för att säkerställa att 

samtliga styrelseledamöter har kunskap om denna antikorruptionspolicy.    

 

Generalsekreteraren har det övergripande ansvaret inom organisationens operativa del samt 

ansvarar för att säkerställa att samtliga medarbetare får information om denna 

antikorruptionspolicy samt hur de ska identifiera, uppmärksamma och hantera 

korruptionsrisker.  

 

Det är samtliga medarbetares ansvar att aktivt förebygga korruption genom att identifiera och 

uppmärksamma korruptionsrisker i all verksamhet och rapportera misstankar om 

oegentligheter och korruption. 

 

 

FÖREBYGGA, INFORMERA OCH AGERA 
 

Kristna Fredsrörelsen accepterar aldrig korruption. I en hotfull situation går dock individens 

säkerhet först. I fall när medarbetare känner sig tvingad till att delta i ett korrupt beteende ska 

det dokumenteras och rapporteras, till exempel när man tvingats betala för något som borde 

varit fritt.  
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Att medvetandegöra korruptionsfrågor internt är avgörande för att nå resultat. Vid utformning 

och tillämpning av riktlinjer, rutiner och system ska därför korruptionsrisker alltid beaktas. 

 

Ett öppet och transparent förhållningssätt är viktigt i arbetet mot korruption. Genom 

möjligheter till insyn i verksamheten stärks kontrollen och förtroende skapas gentemot 

anställda, samarbetspartners och givare såväl som till de människor verksamheten är till för.  

 

Kristna Fredsrörelsen ger stöd till lokala samarbetsorganisationer i länder med hög 

korruptionsrisk. Antikorruptionsarbetet ska ske i samspel med våra samarbetspartners för att 

vara effektivt och samarbetet ska anpassas så att riskerna för korruption minskas i alla led.  

 

Vid misstankar om korruption eller oegentligheter, internt såväl som externt, ska Kristna 

Fredsrörelsen omgående vidta åtgärder för att minimera eventuell skada och säkerhetsställa en 

snabb utredning. Kristna Fredsrörelsens har en handlingsplan för att bekämpa korruption där 

hanteringen av misstänkta korruptionsfall stipuleras.  

 

Den som misstänker oegentligheter förväntas inte lägga fram bevis eller ha hela händelsen 

klar för sig. Den som rapporterar om misstänkta oegentligheter får inte utsättas för 

trakasserier eller repressalier.   

 

Om brottsmisstanke leder till polisanmälan är huvudregeln att polisen övertar utredningen. 

Om det är en handling utförd av en anställd och handlingen medför fällande dom, kan det 

medföra avsked. För en samarbetsorganisation kan konsekvensen av korrupt agerande 

medföra att stödet till organisationen upphör. Påföljden kan leda till åtal och krav på 

återbetalning av erhållna medel.  

 

 

 


