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Transparency International Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden, 
icke-kommersiell ideell förening. Tillsammans med ytterligare ett hundratal 
nationella avdelningar världen över ingår den svenska avdelningen i det globala 
nätverket Transparency International. Sekretariatet ligger i Berlin, Tyskland. 

KORRUPTION ÄR ATT UTNYTTJA 
SIN STÄLLNING FÖR ATT UPPNÅ 
OTILLBÖRLIG FÖRDEL FÖR EGEN 
ELLER ANNANS VINNING.

’’



5

INNEHÅLL
5 ORDFÖRANDE HAR ORDET
6 TRANSPARENCY INTERNATIONAL I SVERIGE

7 VERKSAMHET 2017
7 RIKSREVISIONEN, MYNDIGHETERNA OCH KORRUPTIONEN
8 SÅ KAN KORRUPTION FÖRHINDRAS I OLJE-, GAS- OCH GRUVINDUSTRIN
9 DET KORRUPTA SVERIGE
10 SYNPUNKTER SKICKADE TILL REGERINGEN OCH SEMINARIER 2017
11 ÅRETS VISSELPIPA
12 TILLSAMMANS MOT KORRUPTION I ALMEDALEN
13 TI SVERIGE I MEDIA
14 MEDIAS ROLL FÖR ATT AVSLÖJA KORRUPTION
14 CORPORATE SUPPORTERS FORUM
15 KRAV PÅ EN NATIONELL HANDLINGSPLAN MOT KORRUPTION

16 BILAGA 1 
16 STRATEGIUPPFÖLJNING
18 STYRELSE
19 ORGANISATION
20 TRANSPARENCY INTERNATIONAL SVERIGES EKONOMI UNDER 2017
21 ÅRSBOKSLUT/EKONOMISK BERÄTTELSE

ORDFÖRANDE HAR ORDET

Sverige var knappast förskonat från korruption under 
2017. Häpnadsväckande oegentligheter inom myndig-
heter som Statens Fastighetsverk, Polismyndigheten, 
Transportstyrelsen och Trafikverket uppdagades. Kor-
ruption och oegentligheter avslöjades också i kommu-
ner och landsting vilket innebar både resursslöseri och 
minskad tillit. I Göteborg gjorde ett kommunalt bolag 
olagliga direktupphandlingar, medan både politiker och 
tjänstemän gjorde resor som skarpt kritiserades av 
stadsrevisorerna. I Stockholms läns landstings ifråga-
sattes upphandlingar, bl.a. skyhöga konsultarvoden vid 
Nya Karolinska Sjukhuset.

Svenska företag var inblandade i korruptionsaffärer. En 
övervägande majoritet (92 %) ansåg 2017 att svenska 
företagsledare var korrupta i varierande utsträckning. 
Femton procent menade att de flesta eller alla före-
tagsledare är korrupta (Global Corruption Barometer 
2016, Transparency International). Bristen på transpa-
rens var tydlig när Paradisläckan avslöjades i novem-
ber 2017. Den visade att ett stort antal svenska företag 
och personer fanns på listan över de som placerat 
kapital i skatteparadis.  

Tack vare modiga visselblåsare och seriösa grävan-
de journalister blottläggs korruptionen, både det som 
är olagligt och det som är olämpligt. Samtidigt oroar 
samhällsutvecklingen när det sprids lögner som kallas 
alternativa fakta. 

Under 2017 har Transparency International Sverige 
fortsatt arbetet med att främja öppenhet, ansvar och 
integritet. Vi har med begränsade resurser genomfört 
många aktiviteter och varit flitiga i debatten om korrup-
tionen i Sverige, dess skadeverkningar och risker. 

Sverige har åtagit sig att genomföra de globala målen 
– Agenda 2030 – och väsentligt minska alla former av 
korruption och mutor. Vi anser att det behövs en natio-
nell plan mot korruption för att klara detta. Detta har vi 
framfört både i debattartiklar och i möte med civilminis-
ter Ardalan Shekarabi under året.

Transparency International Sveriges strategi 2016-
2020 har 14 mål och beskriver vad vi vill uppnå för att 
stärka transparens och bekämpa korruption. Under 
2017 har vi arbetat för att nå resultat på samtliga må-
lområden där några har varit särskilt prioriterade. En 
första ansats till redovisning av vårt arbete gentemot 
målen i strategin återfinns i bilaga 1.

Vi har inte haft någon brist på idéer om vad som borde 
göras och under 2017 har vi haft flera nya samar-
betspartner. Men vår stora utmaning är fortsatt att få 
till stånd den finansiering som behövs för att nå ut 
bredare. Därför är vi tacksamma för det stöd vi fått via 
företagen i vårt näringslivsforum Corporate Suppor-
ters Forum och våra andra medlemmar. Vi hoppas på 
fortsatt och utökat stöd så vi kan arbeta vidare mot 
visionen om ett korruptionsfritt Sverige.

Ulla Andrén
Ordförande, Transparency International Sverige

Tack vare modiga visselblåsare 
och seriösa grävande journalister 
blottläggs korruptionen, både det 
som är olagligt och det som är 
olämpligt.
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RIKSREVISIONEN, MYNDIGHETERNA OCH 
KORRUPTIONEN
Riksrevisionens roll för att förebygga och förhindra korruption och oegentligheter i staten diskuterades vid ett se-
minarium den 21 november. Deltagarna gav olika perspektiv på förväntningarna på Riksrevisionen och behovet 
av att förändra dess uppdrag.

Det konstaterades att Riksrevisionens förebyggande arbete och vakande öga över myndigheternas internkontroll 
är viktigt. Riskanalys och korruptionsfrågor står inte alltid högst på myndigheternas dagordning. Samtidigt notera-
des att revisorer sällan avslöjar korruption och att visselblåsare behövs. 

Flera paneldeltagare betonade myndighetschefens ansvar och hur viktig förvaltningskulturen är för korruptions-
bekämpning. Det är ledningen som anslår tonen för arbetet mot oegentligheter. Huvudmannen - regeringen 
- tenderar dock att ställa för få frågor om förvaltningskultur till myndigheterna. Det finns också ett problem med 
desinformation då myndigheterna tenderar att lämna positiv information men förbigå den negativa.

Deltagare
• Helene Agélii, chefsjurist FAR

• Shirin Ahlbäck Öberg, docent i 
statskunskap, Uppsala universitet

• Inga-Britt Ahlenius, f.d. generaldirektör 
Riksrevisionsverket, styrelseledamot  
TI Sverige

• Ulla Andrén (moderator), 
styrelseordförande, TI Sverige

• Hans-Gunnar Axberger, professor i 
konstitutionell rätt

• Filip Cassel, f.d. revisionsråd

• Ingvar Mattson, riksrevisor

• Clas Olsson, generaldirektör 
Ekonomistyrningsverket

VERKSAMHET 2017
Nedan följer att axplock av Transparency International Sveriges verksamhet 
under året. I bilaga 1 återfinns en måluppföljning.

 
Medlemmar

2014 2017
124 154

Prenumeranter 
nyhetsbrev

2014 2017
271 445

Följare  
Facebook

2014 2017
710 1077

Följare  
Twitter

2014 2017
276 829

Transparency International Sverige
• Bedriver opinionsbildning och informationsverksamhet för att öka medveten- 

heten i Sverige om korruption och dess skadeverkningar. 
• Arbetar förebyggande genom att sprida kunskap om åtgärder mot korruption och 

tar initiativ till samarbete för korruptionsbekämpning. 
• Agerar för systemförändringar om ökad öppenhet och insyn som förstärker och 

slår vakt om integritet samt motverkar korruption.

TI Sveriges roll är inte att granska enskilda fall av korruption eller exponera individer.

FRÄMJA ÖPPENHET, ANSVAR OCH 
INTEGRITET. AGERA MOT KORRUPTION.

’’
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DET KORRUPTA SVERIGE
Korruption förekommer i Sverige, trots att Sverige anses tillhöra världens minst korrupta länder. Sverige låg på 
fjärde plats bland de minst korrupta länderna år 2016 i Transparency Internationals Corruption Perception Index, 
men indexet fångar inte hela bilden. För att höja medvetenheten om ”skuggsidor” i det svenska samhället arrang-
erade Transparency International Sverige en halvdag med forskare och experter i frågan. 

Sveriges kommuner, landsting och regioner är särskilt viktiga då sektorn står för ca 70 % av den offentliga verk-
samheten och med närmare en miljon anställda. Korruption sker i mötet mellan offentlig och privat verksamhet. 

Gissur Ó Erlingsson, biträ-
dande professor i statsveten-
skap vid Linköpings univer-
sitet frågade om kommuner 
är mer korrupta än annan 
offentlig verksamhet, och 
underströk att de sannolikt är 
det då de är så många - 290 
stycken. Därtill finns det flera 
områden inom kommuner 
som är känsliga för otillbörlig 
påverkan som till exempel 
tillståndsgivning av bygglov, 
upphandlingar av externa 
aktörer men också bolag 
kommunerna själva äger.

Ett sätt att förebygga kor-
ruption inom offentlig sektor 
handlar om att ha en levande 
värdegrund mot korruption. 
Lena Marcusson, tidigare 
ordförande i Värdegrundsdelegation,  ansåg att dess slutsatser måste tas vidare in i myndigheter och var positiv 
till att Statskontoret skulle få ett uppdrag kring god förvaltningskultur och ledarskapets roll i det.

Civilsamhället är en sektor som ofta glöms bort när det gäller förebyggandet av korruption. Ett skydd mot kor-
ruption är just att civilsamhällesorganisationer är värderingsstyrda och demokratiska uppbyggda. Dock pekade 
tidigare chefen för Cancerfonden Marianne af Malmborg på att biståndsgivning och verksamhet i korrupta länder 
kan vara mer utsatt. 

Professor Bo Rothstein vid Government and Public Policy vid University of Oxford  underströk att korruption skil-
jer sig från vanlig kriminalitet eftersom det innefattar någon form av det ”allmänna” – att tjäna medborgarna. Roth-
stein menade att korruption handlar om favoritism i fördelning av allmänna nyttigheter och att skaffa sig fördelar 
är ett mänskligt beteende. För att komma till rätta med det är bland annat ledningens ton avgörande.

Deltagare från Transparency 
International Sverige :
• Inga-Britt Ahlenius
• Erik Amnå
• Brita-Lena Ekström, moderator
• Céline Giertta 
• Johan Mörck

Deltagare
• Bo Rothstein, Professor i 

Government and Public Policy 
vid University of Oxford

• Lena Marcusson, Professor i 
förvaltningsrätt, f.d. ordförande i 
Värdegrundsdelegation

• Lars Korsell, Forsknings- och 
utredningsråd, Brå, 

• Gissur Ó Erlingsson, Bitr. 
professor i statsvetenskap, 
Linköpings universitet, 

• Tomas Brytting, Professor i 
organisationsetik, Ersta Sköndal 
Högskola

• Marianne af Malmborg, tidigare 
chef för Cancerfonden

SÅ KAN KORRUPTION FÖRHINDRAS I OLJE-, GAS- 
OCH GRUVINDUSTRIN

Transparency International Sverige ordnade tillsammans 
med Föreningen för Utvecklingsfrågor ett seminarium 
den 13 september som handlade om utvinningsindustrins 
möjligheter och problem. I fokus stod Extractive Industries 
Transparency Initiative (EITI). Detta samarbete mellan 
regeringar, världens största olje- och gruvföretag och 
det civila samhället omfattar nu 52 länder varav hälften i 
Afrika.

Fredrik Reinfeldt, som sedan 2016 är EITI:s styrelseord-
förande, gav en inblick i den diplomati som krävs för att 
arbeta med öppenhet och dialog i länder med allvarliga 
korruptionsproblem. Han underströk vikten av att se 
successiva framsteg där transparent rapportering bara är 
början till att bygga förtroende och strukturer för en mer 
ansvarstagande utvinningsindustri. 

Deltagare
• Ulla Andrén, moderator, ordförande Transparency International 

Sverige
• Magnus Eriksson, utredare för FN-uppdrag om gruvsektorns roll 

för hållbar utveckling
• John Howchin, generalsekreterare AP-fondernas Etikråd
• Fredrik Reinfeldt, ordförande EITI

’’

Det är angeläget att Riksrevisionen intensifierar arbetet med 
att förebygga och granska korruption redan nu så att tilliten 
till våra myndigheter består.

Riksrevisionens konstruktion med tre chefer och riksdagen som dåligt fungerande huvudman diskuterades också. 
En bättre organisatorisk lösning för Riksrevisionen bör även gynna korruptionsbekämpningen i staten. En slutsats 
från seminariet var att det är angeläget att Riksrevisionen intensifierar arbetet med att förebygga och granska 
korruption redan nu så att tilliten till våra myndigheter består.
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ÅRETS VISSELPIPA
Transparency International Sverige delar sedan tio år tillbaka ut priset Årets Visselpipa till personer eller organi-
sationer som avslöjat oegentligheter, t.ex. korruption inom såväl offentlig som privat verksamhet. 

2017 fick Richard Lindwall, tidigare anställd på Statens Fastighetsverk priset med följande motivering:

Richard Lindwall slog redan 2014 larm om misstänkt 
fusk med fakturor inom Statens Fastighetsverk. Han 
använde sig av interna rapporteringsrutiner, men möttes 
av tystnad från högsta nivå. Under tiden gjorde han en 
omfattande dokumentation av missförhållanden, som 
senare avslöjades i media.

’’

Richard Lindwall visade prov på både mod och ci-
vilkurage genom att aktivt medverka till att allvarlig 
korruption i ett prestigeladdat statligt verk kunde 
komma fram i ljuset.

I samband med prisutdelningen i början av april 
2017 arrangerade Transparency International Sveri-
ge ett seminarium med rubriken där de nya vissel-
blåsarlagarna diskuterades. Under rubriken ”Hjälte 
eller blåst på jobbet?” ställdes frågan om dessa ger 
ett tillräckligt skydd eller om det behövs fler åtgär-
der. Finns det ett behov att förstärka kunskapen 
om de nya lagarna? Hur fungerar lagstiftningen i 
praktiken och vad händer efter att man larmat?

Två av 2016 års mottagare av Årets Visselpi-
pa, Karl-Henrik Grinnemo och Oscar Simonson, 
tidigare läkare på Karolinska sjukhuset, inledde 
seminariet med att berätta om vad som hände efter 
att de tillsammans med sina kolleger Matthias Cor-
bascio och Thomas Fux hade blåst i visselpipan på 
Karolinska Institutet. De anmälde Paulo Macchiarini 
för forskningsfusk vid Karolinska Institutet redan år 
2014.

Deltagare
• Ola Brinnen, arbetsrättsjurist Svenskt Näringsliv
• Céline Giertta moderator och styrelseledamot
• Karl-Henrik Grinnemo, presentation
• David Hellman, förbundsjurist Unionen
• Ylva Johansson, Arbetsmarknadsminister
• Oscar Simonson, presentation
• Sophie Thörne, arbetsrättschef Sveriges kommuner och landsting (SKL)

SYNPUNKTER SKICKADE TILL REGERINGEN
Januari 
Ökad insyn i partiers finansiering – ett utbyggt regelverk (SOU 2016:74)

Mars
En översyn av lagstiftningen om företagsbot (SOU 2016:82)

April
Agenda 2030 delmål 16.5 Väsentligt minska alla former av korruption och mutor

Maj
Karens för statsråd och statssekreterare (SOU 2017:3)

Augusti
Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning (SOU 2017:10)
En omreglerad spelmarknad (SOU 2017:30)

Oktober 
Meddelarskyddslagen – fler verksamheter med stärkt meddelarskydd (SOU 2017:41)

SEMINARIER
18 januari Det korrupta Sverige
20 januari Tryckfrihet och transparens: Vad kommer efter jubileumsyran?
14 mars Studiebesök för medlemmar på Riksenheten mot korruption
22 mars Vad är medias roll i att avslöja korruption?
5 april Hjälte eller blåst på jobbet?
10 maj Lobbying - hur går det till i praktiken och går det att reglera?
7 juni Var finns ämbetsmannen?
5 juli Tillsammans mot korruption i Almedalen
13 september Så kan korruption förhindras i olje-, gas- och gruvindustrin
9 oktober Korruption i gränslandet mellan offentligt och privat
24 oktober Matsäkerhet och Mål 12 i Agenda 2030
9 november Mutbar, korrumperbar, ohållbar? Att göra affärer med integritet
12 november Transparens, integritet och ansvarsutkrävande för utveckling i Afrika
16 november Korruptionsrisken med offentlig upphandling
21 november Riksrevisionen, myndigheterna och korruptionen
7 december Studiebesök för medlemmar på Statskontoret
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TI SVERIGE I MEDIA
Under 2017 ökade Transparency International Sveriges 
synlighet i svensk media markant. Ordföranden och 
enskilda ledamöter kommenterade flera korruptionshärvor 
i stat, kommun och näringsliv i media. Ett flertal debatt-
artiklar initierades också. Pressmeddelanden angående 
resultat av olika beräkningar av korruption som gjordes 
internationellt fick större uppmärksamhet än tidigare. 

TILLSAMMANS MOT KORRUPTION I ALMEDALEN
För tredje året i rad ordnade Transparency International Sverige, Institutet Mot Mutor (IMM) och Amerikanska 
Handelskammaren i Sverige (AmCham) en heldag med seminarier på olika antikorruptionsteman i Almedalen. En 
rad privata företag, organisationer och myndigheter bidrog med intressanta talare. 

Några konstateranden: 

1. Sverige är enligt internationella mätningar i hög grad förskonat från korruption. På lokal nivå är dock misstron 
mot politiker och tjänstemän ganska stor och många tror att korruptionen ökar. 

2. Ett engagerat ledarskap med ledare som visar prov på hög moral och att företag skaffar sig robusta verktyg 
för efterlevnad är av hög vikt.

3. Styrelser idag tar ett betydligt större ansvar för etikfrågor än för cirka fem till sju år sedan. Detta i takt med att 
de etiska riskerna har ökat.

4. I offentlig upphandling finns många risker. Det är viktigt att inte enbart förbereda upphandlingar ordentligt 
utan också att följa upp avtal för att säkerställa att beställaren får det den upphandlat. 

5. En överenskommelse för att motverka mutor och korruption inom bygg- och fastighetssektorn är nu på plats. 

Ett uppföljande seminarium ägde rum den 16 november. Under seminariet diskuterades korruptionsriskerna i 
offentlig upphandling ur flera olika perspektiv. Därtill gavs konkreta tips kring hur upphandlande myndigheter och 
företag kan arbeta för att minimera riskerna. Även tankar om framtida bestämmelser på upphandlingsområdet 
presenterades.

Deltagare
• AmCham Sweden
• EY
• FAR
• IMM
• Konkurrensverket
• KPMG
• Legalworks Nordic
• Mannheimer Swartling
• NCC
• PWC
• SKL
• Sveriges Byggindustrier 
• Transparency International Sverige  
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Lagstiftning räcker inte ensamt för att bekämpa 
korruption utan det krävs en kultur mot korrupt 
agerande, och ett värdegrundsarbete i ordinarie 
verksamhet samt en struktur som kan ge stöd. 

Civilministern uttryckte oro för minskande resurser hos lokala media att uppmärksamma oegentligheter. På 
frågan från civilministern om vilka åtgärder som Transparency International Sverige ser som nödvändiga för ett 
förebyggande antikorruptionsarbete i kommunerna framhöll ordförande Ulla Andrén vikten av en oberoende revi-
sion och ökad transparens i de kommunala bolagen.

Trots de viktiga uppdrag som bland annat Statskontoret har fått, så saknas det ett helhetsgrepp mot korruption 
från regeringens sida. Transparency International Sverige uppmanade civilminister Ardalan Shekarabi att axla 
den rollen och lyfta visionen om ett korruptionsfritt Sverige som del av Agenda 2030-arbetet.

Den 15 december välkomnade civilminister Ardalan Shekarabi representanter från Transparency International 
Sverige till Finansdepartementet. Detta som uppföljning på den debattartikel i Dagens Nyheter den 3 november 
där föreningen efterfrågade en nationell handlingsplan mot korruption. Civilministern underströk bland annat att 
lagstiftning räcker inte ensamt för att bekämpa korruption utan det krävs en kultur mot korrupt agerande, och ett 
värdegrundsarbete i ordinarie verksamhet samt en struktur som kan ge stöd. 

KRAV PÅ EN NATIONELL HANDLINGSPLAN 
MOT KORRUPTION

Agenda 2030, mål 16.5, 
väsentligt minska alla former 
av korruption och mutor.

CORPORATE SUPPORTERS FORUM
Transparency International Sveriges näringslivsforum Corporate Supporters Forum (CSF) har till syfte att öka 
kompetensen inom antikorruption för större svenska företag med internationella korruptionsrisker. Forumets 
huvudsakliga aktiviteter under 2017 har varit

• Ett nätverksmöte i april 2017 i H&M:s lokaler. Temat var hantering av korruptionsrisker bland leverantörer 
och andra parter. H&M och Telia presenterade sina erfarenheter inom dessa områden.

• Ett nätverksmöte i oktober 2017 med Vinge som värd. Temat var mätning av effektivitet och resultat från 
antikorruptionsarbetet inom företagen. De närvarande företagen presenterade alla sitt antikorruptionsarbete. 

• Deltagande i Responsible Global Leadership-dagar på Handelshögskolan i Stockholm för internationella 
magisterstudenter. Vinge, Stora Enso och NCC delade med sig av sina erfarenheter.

• Medlemsrekrytering. Under 2017 rekryterades Handelsbanken och SKF som nya medlemmar i Corporate 
Supporters Forum.

I slutet av 2017 var 13 företag medlemmar i Corporate Supporters Forum varav en medlem, Telia Company, har 
observatörsstatus. 

MEDIAS ROLL FÖR ATT AVSLÖJA KORRUPTION
Under senare år har flera korruptionsfall avslöjats i tidningar, radio och TV. Verktygen äro 
lika, offentlighetsprincipen och meddelarskyddet är ett par. Men mediaföretagen brottas 
med minskade intäkter och genomför därför nedskärningar av sin verksamhet. Granskan-
de journalistik är många gånger prioriterad, men detta är en dyr verksamhet och frågan är 
vad det får kosta? 

Under seminariet ”Vad är medias roll i att avslöja korruption” den 22 mars berättade de båda grävande reportrar-
na Per Hermanrud på TV4:s Kalla Fakta och Sophia Djiobaridis från SVT:s Uppdrag Granskning hur de arbetar 
med sitt journalistiska uppdrag att upptäcka och rapportera om korruption.

Martin Petersson, ordförande i Precis, branschföreningen för PR-konsulter, gav en inblick i hur den granskade 
partens strategi kan se ut. Brita-Lena Ekström, styrelseledamot Transparency International Sverige, var modera-
tor.
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Almedalen och vid ett seminarium i november om ”Korruptionsrisken i offentlig upphandling”. Transparency Inter-
national Sverige poängterade även i media de otillräckliga gränsdragningarna mellan upphandlare och anbudsgi-
vare och bristen på transparens i kommunal upphandling.

Mål 7: Transparens för bidrag till politiska partier och valkandidater genom rättslig reglering
I januari lämnade Transparency International Sverige synpunkter på betänkandet Ökad insyn i partiers finansie-
ring – ett utbyggt regelverk (SOU 2016:74) som är ett steg på vägen att skapa transparens i partiers finansiering. 
Samtidigt innebär förslaget att Sverige fortsatt inte uppfyller det regelverk för redovisning av partifinansiering som 
Greco  rekommenderar. 

Mål 8: Transparens i tillsättning av höga offentliga tjänster
Problematiken belystes i seminarier som ”Det korrupta Sverige”, ”Var finns ämbetsmannen” och ”Riksrevisionen, 
myndigheterna och korruptionen”. 

Mål 9: Verka för regler för transparent lobbying av riksdagsledamöter 
I samband med seminariet ”Lobbying – hur går det till i praktiken och går det att reglera” i maj diskuterades frå-
gan.

Mål 10: Krav på efterlevnad i kommuner för domstolsavgöranden
Frågan togs upp på olika seminarier, bland annat ”Det korrupta Sverige”, ”Var finns ämbetsmannen” och ”Korrup-
tion i gränslandet mellan offentligt och privat”. 

Mål 11: Verka för införande av karensregler vid övergång från offentlig till privat sektor
Synpunkter på betänkandet Karens för statsråd och statssekreterare (SOU 2017:3) lämnades 1 maj 2017. 
Transparency International Sverige framförde att lagen bör utvidgas till att infatta generaldirektörer och andra 
offentlig¬anställda, inklusive försvars- och politiskt anställda befattningshavare som utövar eller har utövat be-
tydande inflytande över företag eller organisationer eller vars övergång annars kan föranleda intressekonflikter. 
Övergångsreglering för högre befattningshavare inom kommun, landsting och regioner till privat sektor behöver 
utredas.  

Mål 12: Ökad rekrytering och mobilisering av medlemmar - individuella och juridiska
En plan för medlemsvärvning antogs i februari och nya ramverk för juridiska personer och näringslivsforum (CSF) 
antogs i november. Medlemsantalet - både de individuella och i näringslivsforum - ökade under 2017.

Mål 13: Stärkt finansieringsbas
Då antalet medlemmar i näringslivsforum ökade har föreningens finansieringsbas förbättrats.  De projektansök-
ningar som genomförts har inte antagits. 

Mål 14: Utvecklat nätverk med samarbetspartners
Samverkan inom ramen för Tillsammans Mot Korruption fortsatte. Dessutom initierades samarbete med Fören-
ingen för Utvecklingsfrågor, Nätverket för Hållbart näringsliv och Utrikespolitiska Institutet under året. Samverkan 
med Företagarna och Almi Företagspartner för att nå mindre företag befann sig i ett initialt skede. I syfte att öka 
kunskapen hos i föreningens medlemmar och utveckla nätverk genomfördes studiebesök hos Riksenheten mot 
korruption och på Statskontoret. Transparency International Sverige tog också emot delegationer från Sydkorea 
och Turkiet för informations- och erfarenhetsutbyte. Föreningen deltog också i det internationella arbete inom 
Transparency International.  Både i gemensamma påverkansaktiviteter på sociala medier, EU-ländernas närings-
livsforum och vid det internationella årsmötet.  

STRATEGIUPPFÖLJNING
Under 2017 genomförde Transparency International Sverige aktiviteter på samtliga målområden inom strategin 
(2016-2018), där några målområden har varit särskilt prioriterade. 

Mål 1: Ökad kunskap om hur korruption kan förebyggas i organisationer
Detta var det mest prioriterade målet under året med arbete i såväl privat, offentlig som ideell sektor. Vid semina-
riet ”Det korrupta Sverige” i januari diskuterades korruption i de tre sektorer. Korruptions¬¬förebyggande var ett 
återkommande tema vid i stort sett samtliga seminarier som anordnats av Transparency International Sverige. 
Tillsammans Mot korruption i Almedalen var också ett viktigt forum för detta. I de synpunkter som Transparen-
cy International Sverige skickade till Agenda 2030-delegationen i april underströk organisationen vikten av att 
stärka arbetet med värdegrunden i offentlig sektor och att stimulera samtal och dialog på alla arbetsplatser om 
hur korruption kan bekämpas med hjälp av såväl arbetsgivare som fackliga organisationer. I det opinionsbildande 
arbetet i media underströks ständigt behovet av kunskap om korruptionens uttryck och dess skadeverkningar.

Mål 2: Ökad uppmärksamhet kring vikten av förstärkt skydd för visselblåsare
Visselblåsarproblematiken var en återkommande fråga på olika seminarier under året och i februari antogs ett 
positionspapper på området. Vid ett seminarium i mars om ”Vad är medias roll i att avslöja korruption” noterades 
att visselblåsarna som avslöjar missförhållanden och oegentligheter är centrala. I april diskuterades problema-
tiken på ett seminarium ”Hjälte eller blåst på jobbet” där bland annat arbetsmarknads¬minister Ylva Johansson 
deltog. Samtidigt delades föreningens pris Årets visselpipa ut till Richard Lindwall, tidigare anställd på Statens 
Fastighetsverk.  Transparency International Sverige lämnade också ett remissyttrande på betänkandet Meddelar-
skyddslagen – fler verksamheter med stärkt meddelarskydd (SOU 2017:41) i oktober.

Mål 3: Verka för att antikorruption ska bli en integrerad del av akademisk grundutbildning 
Transparency International Sverige framhöll till Agenda 2030-delegationen att utbildning i etik, från förskola till 
gymnasium och på universitetsnivå, är grundläggande för att skapa ett samhälle fritt från korruption. Poznan-de-
klarationen  är en utgångspunkt för att antikorruption ska bli en integrerad del av akademisk grundutbildning. 
Föreningen föreslog också att forskningsråd, universitet och högskolor ges i uppdrag att främja god forskningse-
tik och minska fusk såväl inom forskning som inom utbildning. Remissyttrande över Ny ordning för att främja god 
sed och hantera oredlighet i forskning (SOU 2017:10) lämnades i augusti och deltagande i Handelshögskolans 
Responsible Global Leadership-dagar genomfördes i x.

Mål 4: Verka för att regeringen tar fram en samlad nationell antikorruptionspolicy
Under året bedrev Transparency International Sverige opinionsbildande verksamhet på området i media och 
hade även ett möte med ansvarig minister Ardalan Shekarabi i december.

Mål 5: Krav på oberoende kommunal revision
Krav på att kommunernas revision ska vara professionell och oberoende togs upp på seminarier, i artiklar och i 
synpunkter till Agenda 2030-delegationen. Den kommunallag som trädde i kraft 1 januari 2018 är fortsatt otillräck-
lig på denna punkt.     

Mål 6: Regelefterlevnad vid offentlig upphandling
Transparency International Sverige föreslog till Agenda 2030-delegationen i april att Upphandlingsmyndighetens 
stödjande verksamhet borde stärkas och att utbildningen av upphandlingsansvariga i kommuner, landsting och i 
staten borde förbättras. Frågorna blev akuta i juli då Transportstyrelsens outsourcing av IT-tjänster som inte följde 
regelverken ledde till en regeringskris. Media aktualiserade också Polisens pass¬upphandling och misstänkt 
mutbrott vilket föranledde en översyn av hela polisens inköps¬verksamhet. Offentlig upphandling diskuterades i 

BILAGA 1 
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ORGANISATION
Exekutivsekreterare under året har varit Lotta Rydström, tillsvidareanställd (fram till 31 augusti på 80%, därefter 
på 100%).

Valberedning
Valberedningen har bestått av Anders Wiger (sammankallande), Théo Jaekel, Carin Norberg och Kristina Simion. 

Medlemmar
Under året har föreningen haft 154 privatpersoner som medlemmar, vilket är det högsta antalet medlemmar 
sedan föreningen grundades 2004. Allt fler nya medlemmar söker sig till föreningen och fler medlemmar väljer 
även att stöda verksamheten under flera år. Detta kan knytas både till föreningens höga mediala synlighet och till 
föreningens uppskattade seminarieverksamhet. Medlemsavgiften för privatpersoner beslutades vid årsstämman i 
april 2017 att fortsättningsvis vara oförändrad (250 kronor samt 50 kronor för studerande). 

Juridiska personer
Juridiska personer som har varit medlemmar under år 2017 är Tethys Oil och Tyréns.

Årsavgiften för juridiska personer följer en avgiftstrappa. 
• Samtliga börsnoterade företag: 20 000 kronor. 
• Icke-noterade företag med en omsättning > 150 MSEK: 20 000 kronor. 
• Icke-noterade företag med en omsättning < 150 MSEK men > 5 MSEK: 10 000 kronor. 
• Icke-noterade företag med en omsättning < 5 MSEK: 1 000 kronor. 
• Kommun eller landsting med befolkningsmängd > 100 000 personer: 10 000 kronor. 
• Kommun eller landsting med befolkningsmängd < 100 000 personer:   5 000 kronor. 
• Ideell förening: 1 000 kronor. 

Siffror rörande omsättning och befolkningsmängd gäller uppgifter vid utgången av året före inträdesansökan.

Corporate Supporters Forum
Sedan november 2011 driver Transparency International Sverige näringslivsforumet Corporate Supporters 
Forum. Årsavgiften är fastställd till 50 000 kronor. Medlemmar i näringslivsforum var vid utgången av 2017: Atlas 
Copco, H&M, Essity, Handelsbanken, NCC, Siemens, Skanska, SKF, AB Svensk Exportkredit, Stora Enso, Advo-
katfirman Vinge, och Volvo Cars, medan Telia Company haft observatörsstatus. Medlemmar i näringslivsforumet 
är inte medlemmar i föreningen.

Föreningens revisorer
Björn Mothander och Karin Rudebeck har varit Transparency International Sveriges revisorer medan Anders 
Mellbourn och Camilla Thomson varit revisorssuppleanter.

Bokföring
Föreningens bokföring har skötts av bokföringskonsulten Barrviken Redovisning AB. Övrigt arbete har utförts 
som icke-arvoderat frivilligarbete av styrelsen och av medlemmar. Även revisorerna arbetar ideellt. 

STYRELSE
Styrelsen valdes vid föreningens stämma 26 april 2017. Protokollförda styrelsemöten, elva stycken, har hållits  
24 januari, 22 februari, 21 mars, 6 april, 16 maj, 14 juni, 23 augusti, 20 september, 18 oktober, 22 november, 
samt 14 december. 

• Ulla Andrén, ordförande   
• Birgitta Nygren, vice ordförande, Official Chapter Representative 
• Inga-Britt Ahlenius
• Lars Björklund
• Louise Brown
• Brita-Lena Ekström
• Céline Giertta
• Alf Persson
• Jasmin Draszka-Ali, suppleant
• Ylva Skoogh, suppleant
• Andrea Sundstrand, suppleant
• Göran Steen, adjungerad kassaförvaltare
• Lotta Rydström, adjungerad sekreterare
• Jan Birgerson (avgick på egen begäran 14 juni 2017)
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Årsbokslut/Ekonomisk berättelse för

Transparency International Sverige
802420-1363

Räkenskapsåret
2017-01-01 - 2017-12-31

TRANSPARENCY INTERNATIONAL SVERIGES 
EKONOMI UNDER 2017
Transparency International Sveriges totala intäkter är 691 061 kr för 2017 (646 772 kr för 2016) och de totala 
verksamhetskostnaderna utgör 796 982 kr (632 184 kr för 2016). Intäkter från individuella medlemsavgifter utgör 
39 000 kr (33 350 kr för 2016) och från företagsmedlemmar, medlemmar i Corporate Supporters Forum och 
bidrag till Corporate Supporters Forum 640 000 kr (590 000 för 2016). Övriga intäkter, 12 061 kr (23 422 kr för 
2016) utgörs dels av bidrag från TI:s internationella sekretariat i Berlin i samband med vår medverkan i internatio-
nella möten, dels av ersättningar när styrelsemedlemmar efter förfrågan medverkat i externa seminarier. 
Föreningens ekonomiska resultat efter finansiella poster uppgår till -105 981 kr. Detta belopp föreslås balanseras 
i ny räkning vilket ger en ingående balans för 2018 av eget kapital på 267 046 kr. 

En mera detaljerad ekonomisk redovisning återfinns i den ekonomiska berättelsen, men det finns anledning 
att här kommentera två utgiftsområden. För det första har vi en nästan dubblad konferens/seminariekostnad 
(104 626 kr för 2017) jämfört med föregående verksamhetsår (55 884 kr för 2016); detta beror på en avsevärt 
ökad aktivitetsnivå med flera evenemang som har gett ökade kostnader för bl.a. hyra av lokaler. För det andra 
har lönekostnaden ökat (575 737 kr för 2017) jämfört med 2016 (449 991 kr). Delar av denna ökning är tillfällig 
eftersom vi har gjort en lönerevision för vår exekutivsekreterare vars lön hade varit oförändrad sedan maj 2013. 
Styrelsen beslöt att knyta den befintliga lönenivån till fackföreningen Unionens löneutveckling för tjänstemän 
vilket medförde ackumulerade retroaktiva utbetalningar från 2014 till 2017. 

Breddning av den finansiella basen
Ansträngningarna för att stärka föreningens ekonomi har fortsatt under året.  Liksom tidigare har resultaten av 
finansieringsutskottets arbete varit begränsade. Slutsatsen är att det är svårt att få någon donator som är villig 
att lämna betydande belopp till TI Sveriges verksamhet. Den grupp inom styrelsen som arbetar med CSF är dock 
mera framgångsrik. Under 2017 fick vi en ny medlem i CSF medan ytterligare två nya medlemmar anslutits vid 
årsskiftet. Bidragen från CSF är, och kommer antagligen i fortsättningen vara de viktigaste tillskotten till förening-
ens finansiering. 
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 2 400 7
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 7 625 7 625

10 025 7 632

Kassa och bank 353 165 438 877

Summa omsättningstillgångar 363 190 446 509

SUMMA TILLGÅNGAR 363 190 446 509

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 5

Eget kapital vid årets början 373 028 358 435
Årets resultat -105 981 14 592

Summa eget kapital 267 047 373 027

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 0 3 103
Övriga skulder 22 040 15 468
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6 74 103 54 911
Summa kortfristiga skulder 96 143 73 482

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 363 190 446 509

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

 Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
 Årsbokslutet/Ekonomiska berättelsen har upprättats i enlighet med Bokföringslagen. Vid upprättandet har 
 Bokföringsnämndens allmänna råd varit vägledande.

Värderingsprinciper m m
 Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Fordringar
 Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning.
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 Styrelsen för Transparency International Sverige, 802420-1363 får härmed avge årsbokslut/ekonomisk
 berättelse för kalenderåret 2017.

Förslag till disposition av föreningens till förfogande egna kapital

Till förfogande stående medel vid årets slut utgjordes av:
   balanserat resultat (= kvarstående ackumerat resultat från tidigare år) 373 028
   årets resultat -105 982
Totalt till förfogande medel att disponera vid årets slut 267 046

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel i sin helhet
 balanseras i ny räkning 267 046

 Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
 balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

Resultaträkning
Belopp i kr Not 2017-01-01- 2016-01-01-

2017-12-31 2016-12-31

Verksamhetsintäkter 1
Medlemsavgifter 679 000 623 350
Övriga verksamhetsintäkter 12 061 23 422
S:a verksamhetsintäkter 691 061 646 772

Verksamhetskostnader
Övriga verksamhetskostnader 2 -221 245 -182 193
Personalkostnader 3 -575 737 -449 991
S:a Verksamhetskostnader -796 982 -632 184

Verksamhetsresultat -105 921 14 588

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 4
Räntekostnader och liknande resultatposter -60 0
Resultat efter finansiella poster -105 981 14 592

Årets resultat -105 981 14 592
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Not 5  Eget kapital
Totalt eget 

Eget kapital Årets resultat kapital
Belopp vid årets ingång 358 435 14 592 373 028
Disposition av föregående års resultat
enligt årsstämmobeslut 14 592 -14 592 0
Årets resultat -105 981 -105 980
Belopp vid årets utgång 373 027 -105 981 267 048

Not 6  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2017-12-31 2016-12-31

Upplupna semesterlöner och sociala avgifter 56 444 35 168
Förutbetald medlemsavgift 250
Upplupna redovisningskostnader 17 410 20 323
Övriga upplupna kostnader 0 2 412
Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 74 104 57 903
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Not 1  Verksamhetsintäkternas fördelning på olika intäktsslag
2017-01-01- 2016-01-01-
2017-12-31 2016-12-31

Verksamhetens intäkter
- Medlemsavgift Enskilda personer 39 000 33 350
- Corporate members 40 000 40 000
- Members Corporate Supporters Forum 550 000 500 000
- Bidrag Corporate Supporters Forum 50 000 50 000
- Seminareiintäkter 8 000 0
- Gåvor/ Bidrag 4 062 23 422
- Övriga verksamhetsintäkter -1 0
Summa verksamhetsintäkter 691 061 646 772

Not 2  Övriga verksamhetskostnader
2017-01-01- 2016-01-01-
2017-12-31 2016-12-31

Lokalkostnader 30 500 30 500
Förbruknings-inventarier/kostnader 9 331 4 827
Resekostnader 15 288 31 737
Seminarie/Konferens 104 626 55 884
Reklam 4 003 0
Representation 1 922 2 105
Tele/post/Frakter/Webb 18 854 21 230
Övriga administrationskostnader 36 335 35 911
Verksamhetens del av projektkostnader 386 0
Konsultkostnader 0 -2
Summa övriga verksamhetskostnader 221 245 182 192

Not 3   Personalkostnader

Löner, andra ersättningar,sociala kostnader samt övriga personalkostnader
2017-01-01- 2016-01-01-
2017-12-31 2016-12-31

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
  Styrelse 1) 0 0
  Övriga anställda 436 105 341 143
  Sociala kostnader 137 015 106 756
Summa löner, andra ersättninga och sociala kostnader 573 120 447 899
1) Ingen ersättning för styrelsearbete i enlighet med föreningens stadgar.

Övriga personalkostnader 2 617 2 092
Summa personalkostnader 575 737 449 991

Not 4  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2017-12-31 2016-12-31

Lokalhyror 7 625 7 625
Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 625 7 625

Noter
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Summa personalkostnader 575 737 449 991

Not 4  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2017-12-31 2016-12-31

Lokalhyror 7 625 7 625
Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 625 7 625

Noter
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Stockholm 2018-03-21

Med ditt stöd kan vi främja öppenhet, ansvar och integritet, 
bekämpa korruption och bidra till hållbara samhällen.  

Välj det belopp du vill ge till vår verksamhet. Bifoga gärna en 
e-postadress så att vi kan skicka en bekräftelse och ett tack.

Du kan swisha till 123 266 8556 eller  
använda bankgiro 5858-3519.

Vi tar inte emot anonyma donationer.




	VERKSAMHET 2017
	RIKSREVISIONEN, MYNDIGHETERNA OCH KORRUPTIONEN
	SÅ KAN KORRUPTION FÖRHINDRAS I OLJE-, GAS- OCH GRUVINDUSTRIN
	DET KORRUPTA SVERIGE
	ÅRETS VISSELPIPA
	TILLSAMMANS MOT KORRUPTION I ALMEDALEN
	MEDIA
	MEDIAS ROLL FÖR ATT AVSLÖJA KORRUPTION
	CORPORATE SUPPORTERS FORUM
	KRAV PÅ EN NATIONELL HANDLINGSPLAN MOT KORRUPTION

	BILAGA 1 
	STRATEGIUPPFÖLJNING
	STYRELSE
	ORGANISATION
	TRANSPARENCY INTERNATIONAL SVERIGES EKONOMI UNDER 2017


