
systematiskt  
förebyggande arbete mot  

korruption, mutor och  
andra oegentligheter 

för en rättssäker och affärsetisk  
offentlig förvaltning

13-14 juni eller  
24-25 oktober 2013,  

stockholm

www.sipu.se

Ur kursens innehåll:
• nya mutbrottslagstiftningen från 2012 – nya krav på offentlig förvaltning
• riskområden och indikatorer på korruption och andra oegentligheter
• förebyggande arbete som en del av den interna kontrollen
• risker vid upphandling och outsourcing – praxis och rättsfall
• näringslivskoden, fall att vara uppmärksam på och gränsdragningsproblematiken

i samarbete med: 



systematiskt förebyggande arbete mot  
korruption, mutor och andra oegentligheter 
För en rättssäker och affärsetisk offentlig förvaltning

Att förebygga korruption och andra oegentligheter i offentlig  
förvaltning är inte ett pappersarbete som att producera en policy 
eller utforma skiftliga interna riktlinjer. För att säkerställa etiskt 
handlande i förvaltningen måste ett aktivt arbete starta i organisa-
tionens ledning, då det är chefen som sätter normen för hur man som 
anställd ska agera.  Vidare behöver man arbeta systematiskt med 
information, upplysning och utbildning, för att göra arbetet mot  
korruption och andra oegentligheter känt för alla medarbetare, och 
de interna riktlinjerna levande. 

Under de senaste åren ser vi att den organisationsutveckling som 
skett inom det offentliga Sverige har inneburit att fler enheter nu 
arbetar mer självständigt och likt det privata näringslivet. Även om 
arbetssätten har förändrats har kontrollinstrumenten inte utvecklats 
i samma takt. Detta har skapat större riskzoner och ökat utrym-
met för oegentligheter, vilket har lett till ett ökat antal situationer 
där tjänstemän och förtroendevalda har möjlighet att utnyttja sin 
ställning för att förse sig själv eller bekanta med förmåner eller andra 
fördelar de annars inte skulle få. Exempel på sådana situationer är i 
t.ex. beställar-utförrarelationer, upphandling och bolagiseringar.
 
Vilka risker för korruption och andra oegentligheter finns i din organi-
sation? Hur strukturera och formalisera arbetet med intern kon-
troll, och göra riskbedömningar för korruption? Hur få policydoku-
ment och lokala riktlinjer mot mutor, jäv och andra oegentligheter att 
bli levande i organisationen och inte bara en skrivbordsprodukt? Hur 
arbetar man med normer för etiskt handlande i organisationen?

Stora brister finns fortfarande i offentliga verksamheter gällande 
riskhantering och ofta saknas en handlingsplan för hur korruptions-
brott ska hanteras. Det är svårt att veta hur man ska hantera tips och 
hur man ser indikationer på korruption i organisationen. Den 1 juli 
2012 kom dessutom den nya mutlagstiftningen som har utökat 
straffansvaret för bl.a. givande och tagande av muta. Den nya lag-
stiftningen ökar också kraven på t.ex. förebyggande arbete. 

Denna kurs syftar till att du ska få ökad kunskap och fungerande 
verktyg för att systematiskt arbeta förebyggande kring dessa 
frågeställningar och sprida kunskapen vidare i organisationen. Ett 
välfungerande förebyggande arbete mot korruption är en demokra-
tifråga, och det är även viktigt för en välfungerande och rättssäker 
offentlig förvaltning. Att handla etiskt som tjänsteman i offentliga 
myndigheter är en viktig del av arbetet och för medborgarnas  
förtroende. 

Varmt välkommen till kursen!

 

Malin Ek Lara
Kursansvarig 
SIPU

     13-14 juni eller 24-25 oktober 2013, Stockholm

Robert Engstedt 
Jurist och expert på korruption, arbetar till vardags som 
åklagare på Ekobrottsmyndigheten. Robert är en efter-
frågad talare och har lång erfarenhet av att utbilda olika 
organisationer i korruptionsförebyggande arbete.  

 

Magnus Nilsson 
Upphandlingskonsult som har lång erfarenhet av arbeta 
med offentlig upphandling. Magnus har tidigare bl.a. 
arbetat på den dåvarande tillsynsmyndigheten Nämnden 
för offentlig upphandling, NOU, med tillsyn, information 
och regeringsstöd. Han har deltagit i flera svenska och 
internationella arbetsgrupper om offentlig upphandling.

Magnus Lindahl
Arbetar på PwC Forensic Services som är en global  
specialistenhet med inriktning på utredning och hantering 
av misstänkta oegentligheter, testning och utformning 
av förebyggande åtgärder samt utbildning. Magnus har 
omfattande erfarenhet av uppdrag inom både privat och 
offentlig verksamhet.

Helena Sundén
Generalsekreterare, Institutet Mot Mutor. Helena arbetar 
med frågor avseende förebyggande av mutor, korruptiv 
marknadsföring och otillbörliga affärsrelationer. Hon har 
mångårig internationell och nationell erfarenhet av före-
byggande, upptäckande och utredande av ekonomiska 
oegentligheter och korruption, inom privat och offentlig 
verksamhet.

målgruPP:  
Du som arbetar som jurist, controller, revisor eller chef inom  
offentlig förvaltning eller i offentligt ägda bolag. Även politiker  
och andra som är intresserade av att öka sina kunskaper om  
hur man arbetar systematiskt förebyggande mot korruption  
är välkomna!

Kursledare: 



Dag 1: 

Dag 2: 

09.00 registrering och kaffe med smörgås

09.30 dagen inleds

09.40 Vad är korruption? Vad säger lagen?
• Korruption som demokratiproblem och samhällsproblem
• Vad menas med muta och korruption och vad kostar den?  
• Civilrättsligt och straffrättsligt ansvar
• Vilken lagstiftning och regelverk gäller?  
•  Foreign Corrupt Practices Act of 1977 (FCPA ) innehåll och  
 påverkan på svenska förhållanden.
• UK Bribery Act 2010 innehåll och påverkan på svenska förhållanden
• OECD-rapporten från 2012 och granskning av Sverige

Robert Engstedt

10.25 nya svenska mutbrottslagstiftningen 1 juli 2012
• Vad har förändrats mot tidigare?
• Kod för näringslivet – kort sammanfattning
• Ny vägledning för anställda inom kommuner, landsting och  
 regioner från SKL
• Hur påverkas offentlig förvaltning av den nya lagstiftningen?
• Vilka andra brott kan aktualiseras? Tjänstefel, bokföringsbrott,  
 penninghäleri, sekretessbrott, marknadsmissbruk mm

Robert Engstedt

11.10 riskområden och indikatorer på korruption och 
andra oegentligheter
• Riskområden 
• Grundläggande element i ramverk mot oegentligheter och  
 korruption
• Ledningens engagemang
• Sårbarhetsanalys
• Kännedom om samarbetspartners
• Implementering och verkställighet
• Uppföljning

Robert Engstedt

12.00 lunch

13.00 den offentliga förvaltningens etiska regler och 
policy samt tjänstemannens ansvar
• Etik och värdegrund i offentlig förvaltning
• Tjänstemannens ansvar
• Visselblåsare som komplement till meddelarfrihet och yttrandefrihet
• Bisysslor - Hur får man de anställda att meddela och förtroende- 
 valda att anmäla jäv?
• Tillbörliga och otillbörliga förmåner samt bedömningskriterier

Robert Engstedt 

13.50 förebyggande arbete som del av den interna  
kontrollen
• Går det att förhindra korruption och andra oegentligheter?
• Exempel på fall av korruption och oegentligheter i offentlig  
 verksamhet.
 - Vad hände?
 - Hur kommer det sig att de inte upptäcktes i tid?

Magnus Lindahl

14.30 fika

14.50 förebyggande arbete som del av den interna  
kontrollen, fortsättning
• Vilka komponenter i den interna kontrollen är viktiga i det före- 
 byggande arbetet?
• Vilka frågor kan man ställa sig för att utvärdera det egna arbetet  
 att förebygga korruption och andra oegentligheter?
• Finns det rutiner som enkelt kan förbättras med relativt stor före- 
 byggande effekt?

Magnus Lindahl

16.30 dagen avslutas

09.00 upphandling och lou som en metod för att mot-
verka korruption
• Särskilda risker för korruption vid upphandling
• Personer som är i riskzonen
• LOUs regler om öppenhet, likabehandling och icke -diskriminering
• Risker vid anskaffning utanför upphandlingsavdelningen
• Risker kring vänskapskorruption och relationer beställare/upp- 
 handlare. Förslag på arbetssätt för att undvika dessa risker
• Användande av inköpsanalyser för att motverka otillåtna direkt- 
 upphandlingar och oegentligheter
• Så får organisationens ledning kontroll och möjlighet till styrning  
 av anskaffningsverksamheten
• Hur internrevisionen bidrar till bättre kontroll av anskaffningsverk- 
 samheten
• Policy och styrande dokument för ökad kontroll 
• Vikten av avtalsuppföljning
• Upphandlingsskadeavgift (böter) vid otillåten direktupphandling
• Ogiltigt avtal – ny möjlighet för leverantörer att föra talan om  
 ogiltighet inför domstol
• Nya domar och rättsfall som rör otillåten direktupphandling

Magnus Nilsson

10.30 fika

10.50 magnus nilsson fortsätter

12.00 lunch

13.00 näringslivskoden, fall att vara uppmärksam på och 
gränsdragningsproblematiken
• Introduktion till Institutet Mot Mutor och verksamheten
• Näringslivskoden, bakgrund och innebörd, implementering i den  
 enskilda verksamheten
• När policy och riktlinjerna är på plats – vad gör vi då? Hur håller vi  
 dem levande?
• Riskområden i organisationer, ur aspekten risk för muta?
• Gråzoner och gränsdragningsproblematik
• Interaktiva övningar och diskussioner (ex. jäv, bisysslor, gränsen för  
 tillåtna gåvor och representation)
• Komponenter för ett långsiktigt framgångsrikt arbete mot  
 korruption

Helena Sundén

14.30 fika

14.50 helena sundén fortsätter

16.00 Kursen avslutas

sagt om kursen av tidigare deltagare:
”Jag är mycket nöjd, många intressanta 
diskussioner och man vidgade sina vyer”



SIPU International AB
Box 45113, 10430 Stockholm
Tfn: 08-698 06 01, Fax: 08-698 06 10
E-post: info@sipu.se, Hemsida: www.sipu.se

Kursanmälan 
Systematiskt förebyggande arbete mot korruption, mutor och andra oegentligheter

Tid och PlaTs: 13-14 juni eller 24-25 oktober 2013

Pris: 8 900 kronor, exklusive moms. I kurspriset ingår för- och eftermiddagskaffe, lunch samt kursdokumentation.

BoKnings- och KonTaKTinformaTion: 

För att vi skall kunna behandla kursanmälan behöver vi kursdeltagarens namn, titel, organisation, avdelning, adress, eventuell  
fakturaadress, telefon samt e-post. Anmäl dig via:

E-post: bokning@sipu.se | Telefon: 08-698 06 01 | Hemsida: www.sipu.se. Eller fyll i anmälningsblanketten nedan och  
posta den till: SIPU, TP, Box 45113, 104 30 Stockholm. Avbeställning enligt reglerna på vår hemsida.

SIPU3112,002

B Sverige 

Porto betalt

Förnamn Efternamn 

Titel E-postadress

Företag / organisation Avdelning    

Postadress Fakturaadress    

Post nr Ort Telefon

alla våra utbildningar kan skräddarsys och genomföras för just din organisation!
Vi kan även utarbeta helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen som din organisation behöver 
inte finns i vårt ordinarie kursutbud.

Mycket att vinna på att genomföra utbildningen på hemmaplan: 

• Lägre kostnad – Priset per deltagare blir betydligt lägre än för motsvarande öppna utbildningar.
• Skräddarsytt program – Kursprogrammet upprättas i samråd med kursledaren och innehållet skräddarsys efter din  
 organisations behov.
• Stärker gruppkänslan – Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och  
 samhörighet.
• Flexibelt – Du bestämmer själv tid och plats för kursen.

För förfrågan om upplägg och prisuppgift kontakta oss på telefon 08-698 06 01 eller maila till info@sipu.se


