Uppdragsbeskrivning
Kartläggning av engagemanget inom antikorruptionsfrågor hos riksdagspartier och
-kandidater i riksdagsvalet 2014
Bakgrund
Transparency International Sverige (TI Sverige) är en oberoende ideell organisation som
tillsammans med ytterligare ett hundratal nationella avdelningar världen över ingår i det
globala nätverket Transparency International.
TI Sverige arbetar med att bedriva en bred informationsverksamhet och opinionsbildning för
att sprida kunskap om korruptionens skadliga verkningar och verka för ökad transparens i
såväl offentlig som privat sektor.
TI Sverige genomförde en enkätundersökning om antikorruption bland riksdagspartierna
inför valet 2006 som bl.a. visade att partierna prioriterade transparens- och
antikorruptionsfrågor rörande utnämningssystemet, offentlig upphandling, offentligt
finansierade bolag och stärkt rättsväsende. Sverige har under flertalet år fått internationell
kritik för bristande uppföljning och tillämpning av internationella konventioner. Även om
viss utveckling skett, bl.a. inom transparent partifinansiering och whistleblowing så kvarstår
mycket arbete. Inför valet 2014 är antikorruptionsfrågorna fortfarande högst relevanta och
borde ses som en naturlig beståndsdel i partiernas politiska program och verksamhet.
Syfte




att kartlägga vad riksdagsledamöterna och deras partier gjort under den gångna
mandatperioden för att stärka antikorruptionsarbetet i samhället,
att kartlägga vilka initiativ som kandidaterna till riksdagen och deras partier avser ta i
syfte att stärka antikorruptionsarbetet i samhället,
att sammanställa och analysera den information som framkommer genom
kartläggningen i syfte att bilda opinion för ett förstärkt antikorruptionsarbete.

Uppdragsbeskrivning
1) Att inför riksdagsvalet i september 2014 kartlägga engagemanget bland
riksdagspartierna och –ledamöterna runt frågor direkt kopplade till TI Sveriges
fokusområden (se bilaga).
Engagemanget rör dels vad riksdagspartierna och –ledamöterna har gjort under den
gångna mandatperioden, dels vilka initiativ riksdagskandidaterna avser ta för kommande
mandatperiod (se Syfte ovan). Partiernas prioriteringsområden tas fram genom en
enkätundersökning (se p.2).
Engagemanget baseras på parametrar som utarbetas tillsammans med TI Sverige,
exempelvis (men ej uteslutande) antal motioner kopplade till nämnda fokusområden,
betänkanden och yttranden, röstbeteenden, inlägg i plenum, uttalande i press, samt

övriga tagna initiativ för kommande mandatperiod m.m. Informationen tas fram av
tillgängligt data från websidor, tidningar och andra allmänt tillgängliga källor.
Kartläggningen ska visa engagemanget per parti och per ledamot.
Resultatet av kartläggningen och analysen presenteras genom muntlig rapportering och
en skriftlig rapport, samt genom förslag till pressmeddelande och debattartikel.
Riksdagspartierna ska ges möjlighet att kommentera utkastet till rapport, förslagsvis i
samband med enkätundersökningen.
2) Att skicka ut, sammanställa och rapportera (muntligt och skriftligt till TI Sveriges kansli
och styrelse) resultatet av en enkät till riksdagspartierna om deras inställning i olika
antikorruptionsfrågor. Enkäten tas fram i samarbete med TI Sveriges kansli och styrelse.
Profil på uppdragsutförare





Sista års-student på juridisk, företagsekonomisk, samhällsvetenskaplig eller annan
lämplig universitetsutbildning.
Dokumenterad erfarenhet av kartläggnings- eller utredningsarbete.
Intresse av och engagemang i svensk politik och samhällstyrning, transparens och
antikorruption.
Vana av att självständigt planera och genomföra uppdrag.

Uppdragets tid, utförande och rapportering






Uppdraget bör inte ta mer än fyra arbetsveckor (160 timmar) i anspråk fördelade under
perioden 16 juni - 29 augusti.
Delrapportering 30 juni för projektplan, halvtidsrapporting 15 juli samt slutrapportering
29 augusti. Däremellan löpande muntlig och skriftlig rapportering och avstämning med
TI Sveriges kansli och ansvarig styrelseledamot.
Kartläggningen bör göras initialt för att bifogas enkäten till riksdagspartierna.
I och med begränsade möjligheter till arbete på föreningens kansli måste
uppdragstagaren ha tillgång till egen dator och arbetsplats.

Uppdragets ersättning
En ersättning på 25 000 kronor inkl skatt utgår till uppdragstagaren efter godkänd
slutleverans.
Kontaktpersoner
Birgitta Nygren, styrelseledamot
birgitta_nygren@hotmail.com
072-034 74 02
Lotta Rydström, exekutivsekreterare
lotta.rydstrom@transparency-se.org
072-744 55 58

TI Sveriges fokusområden (i enlighet med föreningen strategi för 2013-2015)
Ökad transparens och effektivitet i den kommunala och landstingskommunala sektorn;
God efterlevnad av regler för offentlig upphandling;
Meddelarfrihet för alla anställda och uppdragstagare i offentligt finansierad verksamhet och
system för whistleblowing;
Transparens när det gäller stöd till politiska partier och valkandidater genom rättslig
reglering;
Effektiv tillämpning av de internationella konventioner som Sverige anslutit sig till;
En samlad nationell antikorruptionspolicy;
Antikorruptionspolicy/etiska riktlinjer för såväl riksdagen (ledamöter och tjänstemän) som
offentliga myndigheter på statlig, regional och lokal nivå;
Bred tillämpning av uppförandekoder av internationell standard i näringslivet;
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