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Antikorruptionspolicy för Svenska kyrkans nationella 
nivå 

Inledning 

Syfte och samband 

Syftet med policyn är att ge uttryck för den nationella nivåns förhållningssätt till korruption. 

Denna antikorruptionspolicy har samband med och kompletterar kyrkoordningens 

bestämmelser om jäv, uppförandekoden för Svenska kyrkans nationella nivå samt 

inköpspolicyn för Svenska kyrkans nationella nivå med tillhörande Svenska kyrkans 

uppförandekod för leverantörer.  

Målgrupp 

Policyn omfattar alla anställda och uppdragstagare på den nationella nivån, samt innehavare 

av förtroendeuppdrag och andra personer som ingår i grupper/delegationer som utses av 

kyrkostyrelsen eller på delegation från kyrkostyrelsen. 

Kommunikation 

Policyn ska hållas tillgänglig på kyrkokansliets intranät. 

Uppföljning 

Generalsekreteraren ska följa upp policyn regelbundet.  

Uppdatering 

Kyrkostyrelsen ska en gång under mandatperioden pröva om policyn är aktuell. 

Generalsekreteraren ska ge kyrkostyrelsen det beslutsunderlag som behövs för att uppdatera 

policyn. 

Styrdokument som upphör att gälla 

Antikorruptionspolicy för Svenska kyrkans nationella nivå, gällande från den 1 september 

2016 (Ks 2016/0541, beslutad den 14 juni 2016). 

Bemyndigande 

Policyn beslutas av kyrkostyrelsen. 
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Definition av korruption 
Med korruption avses: Missbruk av förtroende, makt eller position för otillbörlig vinning. 

Policy 

Allmänt 

Korruption tar sig många olika uttryck men skapar alltid, på olika sätt, hinder för en hållbar 

utveckling. Korruption sätter demokratiska system ut spel, snedvrider resursfördelning och 

underminerar de mänskliga rättigheterna.  

Svenska kyrkan lyder under svensk lag. Även utomlands är svensk lag vägledande samtidigt 

som lokala lagar och andra regler följs. Lokala regler och sedvänjor kan emellertid aldrig tas 

som ursäkt för att medverka till korruption eller någon annan form av oetiskt handlande. 

Nolltolerans mot korruption 

Svenska kyrkans nationella nivå har nolltolerans avseende alla former av korruption, såväl 

inom kyrkan som hos de organisationer vi samarbetar med. Ett starkt fokus på att förebygga, 

upptäcka och hantera korruption – både internt och externt – bidrar till att uppfylla Svenska 

kyrkans mål avseende hållbar utveckling och förverkligandet av mänskliga rättigheter. Det är 

viktigt att förtroendet för saklighet och opartiskhet inte rubbas. Detta nås genom att agera 

ansvarsfullt, nyttja resurser på ett effektivt sätt samt att skapa förtroende mellan Svenska 

kyrkans nationella nivå, Svenska kyrkans medlemmar och samarbetspartners. Hur Svenska 

kyrkan agerar påverkar såväl enskilda människor som samhället i stort.  

Vår inställning till korruption är att: alltid förebygga, aldrig acceptera, alltid informera 

och alltid agera. 

Nolltolerans i en internationell kontext 

Svenska kyrkans nationella nivå utgår från positionen om nolltolerans även i internationella 

sammanhang. Svenska kyrkans nationella nivå förutsätter och verkar för att internationella 

partnerorganisationer arbetar aktivt med att förebygga, upptäcka och hantera korruption och 

andra oegentligheter.  

Rapportering av vetskap eller misstankar om korruption 

All vetskap eller misstankar om korruption ska rapporteras. Den som rapporterat om ett 

sådant förhållande får inte utsättas för repressalier eller orättvis behandling. All rapportering 

ska hanteras konfidentiellt inom ramen för de förbud mot utlämnande av handling och 

tystnadsplikter som följer av kyrkoordningen och Svenska kyrkans kollektivavtal.  

Alla misstankar om brott polisanmäls. 

Riktlinjer  
Generalsekreteraren ansvarar för att det hos den nationella nivån finns riktlinjer som tydliggör 

hur denna policy ska tillämpas. Av dessa riktlinjer ska bland annat framgå hur medvetenheten 
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om risker för korruption i verksamheten kan ökas samt hur misstankar eller vetskap om 

korruption ska rapporteras, hanteras och dokumenteras inom dels den internationella 

verksamheten, dels övrig verksamhet. 


