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Denna policy syftar till att förhindra och motverka korruption och bedrägeri.  
Denna policy är en del av Fairtrade Internationals uppförandekod, Fairtrade Code, avsnitt 
”accountability”, 1.3: Members have internal policies and control plans to prevent, detect and act on 
any evidence presented of fraudulent or corrupt practices1. 
Denna policy antas med identiskt innehåll av både Föreningen för Fairtrade Sverige och av Fairtrade 
Sverige AB.  
 

Denna policy omfattar 

Denna policy omfattar i likhet med flera andra av våra policyer 

• Styrelsemedlemmar 

• Samtliga anställda i Fairtrade Sverige2 

• Samtliga konsulter som arbetar på uppdrag av Fairtrade Sverige 

• Praktikanter 

• Samtliga som utför en aktivitet eller ett uppdrag, kontrakterade av Fairtrade Sverige 

Denna  omfattar även 

• Eventuella externa finansiärer 

• Eventuella samarbetsorganisationer och samarbetspartners 

• Samtliga aktiviteter som Fairtrade Sverige är med och finansierar 

 
1 Formuleringen är hämtad ur rubriken för paragrafen i Code Assurance Framework som hör till Fairtrade Code, 
och förtydligar förväntningar på medlemsorganisationerna. Finns i \administration\HR\ och sök här på ”Code 
Assurance Framework”. 
2 I denna policy innefattar Fairtrade Sverige både Föreningen för Fairtrade Sverige och Fairtrade Sverige AB. 
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Definitioner 
Bedrägeri 

Vi har valt att definiera bedrägeri på följande sätt:  
 
Bedrägeri innebär att lura någon till att göra något, eller lura någon att inte göra något som denna 
annars skulle ha gjort, och som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde 
eller någon som agerar i den vilseleddes ställe.  
 
Vår definition är en förenkling av lagtextens definition av bedrägeri (1986:123) 3 med inspiration från 
hur polisen definierar begreppet på sin hemsida4. 
 

Korruption 

Föreningen för Fairtrade Sverige ansluter sig till Transparency Internationals definition av korruption: 
när någon – individ eller organisation – tillskansar sig otillbörlig vinning genom sin ställning (på 
engelska: ”The abuse of entrusted power for illegitimate individual or group benefit”5). 
 
Korruption innebär alltså ett missbruk av förtroende eller position. I begreppet korruption ingår 
sådana företeelser som att ge och ta emot mutor, utpressning, favorisering och nepotism, svindleri, 
jäv och förskingring. Även annat maktmissbruk, försumlighet och vanskötsel kan vara korruption. 
 

Åtagande 

Ett samhälle fritt från korruption är en grundläggande förutsättning för en rättvis och demokratisk 
utveckling och för en uthållig fattigdomsminskning. Alla former av korruption och bedrägeri skadar 
allvarligt förtroendet för vår verksamhet. Korruption och bedrägerier bryter mot grundläggande 
värden som rättvisa, demokrati, jämställdhet, värdighet, integritet, transparens och möjligheter till 
ansvarsutkrävande.  
 
Fairtrade Sverige har nolltolerans mot alla former av bedrägeri och korruption. Vi åtar oss att alltid 
agera och informera när vi får misstankar om korruption eller bedrägeri.  
Fairtrade Sverige är besluten att rapportera alla fall av korruption och att anmäla misstankar om 
brott till relevanta myndigheter. Fairtrade Sverige åtar sig att förebygga, identifiera, utreda och 
åtgärda alla former av bedrägeri och korruption och ha rutiner för att anmäla och hantera eventuella 

 
3 Underlaget till denna definition finns i lagtext (1986:123) där bedrägeri definieras så här: ” Den som medelst 
vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och 
skada för den vilseledde eller någon i vars ställe denne är, dömes för bedrägeri till fängelse i högst två år. För 
bedrägeri döms också den som genom att lämna oriktig eller ofullständig uppgift, genom att ändra i program 
eller upptagning eller på annat sätt olovligen påverkar resultatet av en automatisk informationsbehandling eller 
någon annan liknande automatisk process, så att det innebär vinning för gärningsmannen och skada för någon 
annan. Lag (1986:123). Se https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/brottsbalk-1962700_sfs-1962-700 (tillgänglig 2020-05-11). 
4 Polisens informationssida ”Bedrägeri – lagar och fakta” definierar bedrägeri så här:  ”Bedrägeri innebär att en 
gärningsperson lurar någon att göra något, eller att inte göra något som denne annars skulle ha gjort. Det 
medför att gärningspersonen tjänar ekonomiskt på det och att det leder till ekonomisk skada för den som blir 
lurad.” Länk: 
https://polisen.se/lagar-och-regler/lagar-och-fakta-om-brott/bedrageri/ (tillgänglig 2020-05-11). 
5 Se www.transparency.se 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/brottsbalk-1962700_sfs-1962-700
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/brottsbalk-1962700_sfs-1962-700
https://polisen.se/lagar-och-regler/lagar-och-fakta-om-brott/bedrageri/
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fall. Fairtrade Sverige kommer att vidta kraftfulla disciplinära och andra åtgärder vid bekräftade fall 
av korruption och bedrägeri.  
Arbetet mot korruption och bedrägerier ska utgöra en integrerad del av ordinarie 
verksamhetsplanering och uppföljning.  
Fairtrade Sverige ska se till 

• att medarbetare har tillräcklig kunskap om antikorruptionspolicyn och att den tillämpas i 

verksamheten.  

• att dokumenterade rutiner, handledningar, blanketter och avtal som bidrar till att motverka 

korruption är kända och används inom organisationen.  

Riktlinjer 

För att implementera denna policy i verksamheten ska det finnas riktlinjer, dvs. en mer utförlig 
behandling av området med inriktning på att skapa en gemensam och konkret förståelse för området 
och vad som förväntas av var och en i organisationen.  
 

Klagomålsförfarande 

Fairtrade Sverige ska ha en tydlig rutin för hur ärenden som gäller korruption och bedrägeri anmäls 
och hanteras och vem som är ansvarig för att utveckla dessa rutiner. 
 

Ansvar 

Respektive styrelse uppdrar åt GS/VD att implementera och följa upp policyn, samt ansvarar för årlig 
revision av policyn. 
Vidare beskrivning av vilket ansvar som olika roller har ska finnas beskrivet i riktlinjer som hänger 
samman med denna policy.  

 


