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Transparency International Sverige (TI Sverige) arbetar med att
bedriva bred informationsverksamhet och opinionsbildning för att sprida
kunskap om korruptionens skadliga verkningar och verka för ökad
transparens i såväl offentlig, privat som ideell sektor.
”Korruption är att utnyttja sin ställning för att uppnå
otillbörlig fördel för egen eller annans vinning.”
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 vars sekretariat ligger i Berlin, Tyskland.
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ORDFÖRANDE HAR ORDET
”TI Sverige anser att det måste
finnas en vision för ett
korruptionsfritt Sverige.
Det kräver en nationell
handlingsplan.”
Louise Brown
Ordförande
Transparency International Sverige
Korruption fortsätter att vara en problematisk fråga i svensk debatt och politik. I Transparency
Internationals årliga korruptionsindex, Corruption Perceptions Index, tappade Sverige hela 4
poäng 2017, men såg en marginell förbättring 2018 - från 84 till 85 poäng.
Transparency International Sverige har i dialog med regeringskansliet, i löpande
påverkansarbete bland annat i Almedalen, samt genom debatt i media påtalat betydelsen av
transparens – inte bara i termer av korruption utan även som en kritisk del i Sveriges och
enskilda verksamheters arbete med Agenda 2030, där antikorruption är avgörande för att
uppnå hållbarhetsmålen. Finansinspektionens kritik mot systematiska brister i bankernas
arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism gav ytterligare djup i debatten om
korruptionens omfattning.
Medias återkommande rapportering om korruption i både offentlig och privat sektor ger oss en
uppfattning om omfattningen på problemet. Sverige får alltjämt internationell kritik för otillräcklig
korruptionslagsstiftning, framför allt med hänsyn till den låga företagsboten och avsaknaden av
fällande domar för mutor som betalats utomlands. TI Sverige håller med om kritiken.
Nya karantänsregler för statsråd och statssekreterare som går in i privat verksamhet började
gälla 2018. Detta för att minska risken för korruption och förhindra att politiker blir lobbyister
övernatt. En positiv utveckling! Liknande regler bör gälla inom kommuner och landsting, men
det är ännu inte en fråga som fått gehör.
TI Sverige har under året ökat sitt fokus på samverkan med näringslivet, framför allt genom
Corporate Supporters Forum, vår plattform för erfarenhetsutbyte för svenska storföretag med
internationell verksamhet, men också bl.a. genom samarbete med Nätverket för Hållbart
Näringsliv, som riktar sig mot mindre och medelstora företag.
Samverkan mellan samhällets olika aktörer för att skapa förändring är avgörande. Det bekräftas
genom FN-sfärens betoning av konceptet collective action. Korruption är ett reellt problem även
hos oss i Sverige, med ekonomisk och förtroendemässig skada som följd. TI Sverige anser att
det måste finnas en vision för ett korruptionsfritt Sverige. Det kräver en nationell handlingsplan.
Transparency International är en ledande global, icke-vinstdrivande organisation som arbetar
för transparens och mot korruption. TI Sveriges verksamhet är liten, men vi har en unik position
som en del av en globalt erkänd organisation med bred erfarenhet. När vi nu blickar framåt, ser
vi en mognare hantering av korruptionsfrågan i Sverige, från medvetandegörande och
policyutveckling till diskussioner om vad som är effektiva arbetssätt. TI Sverige har en mycket
viktig roll att spela, och vi ser fram emot att kunna fortsätta växa och samverka med olika
aktörer, med sikte mot målet: Ett korruptionsfritt Sverige.
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TRANSPARENCY INTERNATIONAL
SVERIGE


Bedriver opinionsbildning och informationsverksamhet för att öka medvetenheten 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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VERKSAMHET 2018
Nedan följer ett axplock av Transparency International Sveriges verksamhet under året.

SEMINARIER OM SAMBANDEN
MELLAN KORRUPTION OCH
SÄKERHET
TI Sverige och Utrikespolitiska Institutet (UI)
arrangerade gemensamt under våren 2018
en seminarieserie som belyste olika aspekter
på samband mellan korruption och
internationell och nationell säkerhet.
Seminarieserien möjliggjordes genom
finansiering från Riksbankens
Jubileumsfond.
I februari medverkade Sarah Chayes,
Carneige Endowment for International
Peace, och Alexander Cooley, Columbia
University’s Harriman Institute for the Study
of Russia, Eurasia and Eastern Europe, i
”Corruption in Post-Socialist States”. Chayes
betonade vikten av att förstå de komplexa
kleptokratiska nätverk där mutorna går uppåt
i hierarkierna i utbyte mot skydd för de som
befinner sig på lägre nivåer. Cooley framhöll
vikten av att få grepp om de mekanismer
som tillåter kleptokrater att tvätta sina
smutsiga pengar.
I februari hölls ”The Downside of
Globalisation: Corruption and the
International Order” med Daniel Kaufmann,
Natural Resource Governance Institute
(NRGI), tidigare chefsekonom på
Världsbanken, som huvudtalare. James
Lynch, TI UK Defence and Security, och
Johan Englund, Försvaret Forskningsinstitut,
kommenterade. Kaufmann underströk
betydelsen av data, mätningar och
övervakning för att kartlägga korruption som
han såg som ett dyrt symptom på svaga
institutioner och svagt styre.
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Lynch pekade på hur korruption leder till
ökad osäkerhet. Englund talade bl.a. om hur
politiska ledare och deras familjer tagit
kontrollen över många av republikerna i f.d.
Sovjetunionen, s.k. ”state capture”. I ett fåtal
länder har dock progressiva ledare lyckats
reducera korruptionen, t.ex. Botswana och
Estland.
”Corruption and the Arab Spring –
Challenges and Lessons learned” som
arrangerades i mars samlade Youseff
Cherik, Deputy Director, Colombia Global
Center, Tunis, Fanny Härgestam, skribent
och journalist, Niklas Bremberg, forskare vid
UI.
Det sista i raden av korruptionsseminarier,
”Corruption and a Rising China”, ägde rum
den 28 mars. Medverkade gjorde Katherine
Dixon, Director, TI UK Defence and Security,
som talade om hur korruptionen i Asien
påverkar internationell säkerhet, Christer
Ljungdahl, Associate Professor,
Copenhagen Business School och Peking
University, som talade om hur korruption
påverkar Kinas ”Belt and Road initiativ”, och
Kerry Brown, Professor of Chinese studies at
King’s College vars tema var Kinas
antikorruptionspolicy.
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KORRUPTIONENS KONSEKVENSER FÖR LATINAMERIKA
Transparency International presenterade 2017 en
rapport om människor och korruption i Latinamerika.
Denna korruptionsbarometer gav information om hur
korruptionen förändras, hur regeringarna kämpar mot
korruption och vad människor anser om korruption.
Tyvärr var slutsatsen att korruptionen växer snabbt
på den latinamerikanska kontinenten och att
regeringar har misslyckats med att ta itu med
problemet.
TI Sverige bjöd, tillsammans med Latinamerikainstitutet vid Stockholms universitet, in till ett
seminarium om rapporten. Alejandro Urizar, regional
expert Transparency International; Ulla Andrén,
ordförande Transparency International Sverige; Malena Wahlin Swedwatch och Torsten
Wetterblad utvecklingsekonom och forskare vid Latinamerikainstitutet diskuterade korruption
och dess konsekvenser för Latinamerika, om den ökande korruptionen i de politiska systemen
hotar demokratins legitimitet och om vanliga människor kan göra en skillnad?

ANTIKORRUPTION I PRAKTIKEN – ATT GÖRA AFFÄRER MED
INTEGRITET
Ansvar för korruption hos tredje-part har tydliggjorts i och med den svenska lagen om vårdslös
finansiering av muta, samt krav i globala standarder för antikorruption. Det innebär att det långa
och ofta komplexa leverantörsledet måste inkluderas. Ett led som ofta involverar små- och
medelstora företag (SMEs), spridda i olika marknader internationellt och som ofta saknar
tillräckliga resurser. Behovet av medvetenhet och effektiva sätt att motverka korruptionsrisker i
hela leverantörskedjan är dock inte desto mindre - snarare tvärtom.
Transparency Internationals vägledande principer mot mutor finns även för små- och
medelstora företag, som stöd till verksamheter med begränsade resurser. Utifrån TI Italiens
Business Integrity Forum finns nu även en internationell SME Business Integrity Kit.
Efterfrågan på stöd finns även i Sverige. Därför har TI Sverige som början på ett ökat arbete
riktat mot SMEs samverkat under 2017 och 2018 med Nätverket för Hållbart Näringsliv (NMC),
som riktar sig främst till mindre och medelstora företag. I mars 2018 genomförde vi ett
gemensamt seminarium i Göteborg, som en fortsättning på ett tidigare arrangemang i
Stockholm hösten 2017.
Behovet av praktisk vägledning, hur företag utifrån olika affärsmodeller bäst, och effektivast,
kan förebygga och hantera risker för korruption är tydligt. Seminariet engagerade drygt
femtiotalet deltagare och belyste specifika praktiska exempel och handfasta tips för att erbjuda
inspiration för företag som vill stärka sitt antikorruptionsarbete. I anslutning till seminarierna,
publicerade dessutom NMC information från TI Sverige på sin hemsida, för att bistå
medlemmarna i sitt nätverk med ytterligare vägledning och stöd.
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EN NY RISKZON FÖR KORRUPTION? INTEGRITET OCH
TRANSPARENS I SOCIALA MEDIER
Fredrik Karén, chefredaktör på Svenska Dagbladet, och Dominik
Swiecicki, analytiker på Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB) diskuterade, den 24 april, kring integritet och
transparens i sociala medier, en ny riskzon för korruption och vad
man kan göra för att motverka riskerna. Försök till förtäckt
påverkan med "falska nyheter" är dock inget nytt fenomen, men
har blivit lättare och billigare att snabbt sprida vitt genom
framväxten av sociala medier.
Fredrik Karén diskuterade hur traditionella 'seriösa' medier
försöker hantera detta, till exempel genom bättre system för
faktakoll både innan publicering och i publicerat material, bland
annat med hjälp av innovationer stödda av Vinnova. Dominik
Swiecicki förklarade MSB:s roll och hur man hjälper andra
myndigheter att bli mer uppmärksamma på dylika försök och hur
man kan hantera dem så att inte tilltron till institutionerna skadas en aspekt av det psykologiska försvaret.

ANTIKORRUPTION – AVGÖRANDE FÖR AGENDA 2030 OCH
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Hösten 2017 bjöd Raoul Wallenberg Institutet (RWI) i Lund in TI
Sverige, tillsammans med UNODC, UNDP, andra FN-organ och
civilsamhällesorganisationer samt näringslivsrepresentanter, till ett
rundabordssamtal om kopplingen mellan korruption och mänskliga
rättigheter. Samtalet resulterade i rapporten “The Nexus Between
Anti-Corruption and Human Rights”, som bekräftade att
korrelationen mellan korruption och brott mot mänskliga rättigheter
blir allt tydligare.
Som uppföljning på detta och för att uppmärksamma både den
internationella antikorruptionsdagen samt den internationella dagen
för mänskliga rättigheter i december, organiserade TI Sverige
tillsammans med RWI ett seminarium i Stockholm den 11 december 2018 med drygt
femtio deltagare. Författaren till rapporten Elaine Ryan talade, tillsammans med Thomas
Palmberg från Polisens nationella antikorruptionsgrupp och Karin Henrikson, VP
Compliance & Ethics, Essity.
Analysen från rapporten tillsammans med erfarenheter som diskuterades belyste hur
organisationer kan arbeta strategiskt med förebyggande, integritet och transparens för att
uppnå målen i Agenda 2030. Slutsatsen var att antikorruption är en grundläggande
förutsättning för att säkerställa mänskliga rättigheter. Seminariet tillsammans med RWI är
ett steg i TI Sveriges arbete att bredda samarbetet med olika organisationer inom
ramarna för Agenda 2030. Ett arbete som kommer att fortlöpa under 2019.
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ÅRETS VISSELPIPA
”Visselblåsare” kallas en eller flera personer som avslöjar
oegentligheter eller mutor, såsom korruption inom såväl
offentlig som privat sektor. 2007 beslutade styrelsen för TI
Sverige att instifta priset Årets Visselpipa.
Priset kan gå till person/er/organisation verksam i Sverige
eller med anknytning till Sverige, som på ett aktivt sätt visat
på missförhållanden, som ligger inom TI Sveriges
intresseområde – korruption i vid mening. Det kan t.ex. vara
anställd/a inom företag, myndigheter eller organisationer som
avslöjar korrupta förhållanden inom den egna verksamheten.
Det kan också vara journalister som har granskat och
avslöjat missförhållanden. Att personen i fråga visat prov på
civilkurage är en viktig faktor för bedömningen.
2018 års Visselpipa delades ut till två medarbetare vid
Transportstyrelsen som hade larmat om säkerhetsrisker inom
myndigheten. Internrevisonschefen Annette Olofsson och
säkerhetsskyddschefen Jens Johansson fick Årets Visselpipa 2018 med följande motivering:

”Redan sommaren 2015 larmade de myndighetens avsteg från lagkrav för
säkerhetskontroll inom Transporstyrelsen.
De möttes av motstånd och likgiltighet från både verksledning och styrelse. Uthålligt
har Annette Olofsson och Jens Johansson utifrån sina respektive yrkesroller kämpat
för att skydda samhällsviktig information. Annette Olofsson följde de interna
rapporteringsvägarna utan respons. Jens Johansson larmade extern till
Säkerhetspolisen, Säpo.
Deras agerande avseende säkerhetsriskerna visar på civilkurage, som i sin tur i
högsta grad bidrog till att IT-skandalen på Transportstyrelsen kunde avslöjas
sommaren 2017.”
Säkerhetsläckan inom Transportstyrelsen handlade om att ett
antal sekretessbelagda register blev tillgängliga för ickesäkerhetsbeprövade tekniker i utlandet då Transportstyrelsen
skulle byta IT-leverantör.
Flera gånger under 2015 beslutade dåvarande
generaldirektören att göra avsteg från lagar som ska skydda
känsliga uppgifter. Säpo började under sommaren att
undersöka överflyttningen av IT-driften. Det skulle dröja till
sommaren 2017 innan media avslöjade den olagliga
hanteringen av upphandlingen av datatjänster.
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TILLSAMMANS MOT KORRUPTION
Under våren 2018 genomförde TI Sverige en kartläggning av samtliga riksdagspartiers ställning
till och engagemang i olika korruptionsfrågor. Frågorna rörde bland annat behovet av skärpt
partifinansiering, risker för korruption i offentlig upphandling och Sveriges bristfälliga
mutbrottslagstiftning. Arbetet var del av förberedelserna inför ”Tillsammans Mot Korruption” i
Almedalen. En heldag med seminarier som del av samarbetet med Institutet Mot Mutor och
amerikanska handelskammaren i Sverige.

”Resultatet är nedslående. Inget parti driver idag frågan om etik och transparens, i en
tid då en nationell handlingsplan mot korruption hade varit högst önskvärt. Vi på TI
Sverige ställer nu frågan; Varför tar inget av partierna korruptionsfrågorna på allvar
och varför är intresset för transparens ljummet, som bäst?”
Almedalen är en av de viktigaste arenorna för opinionsbildning i svensk politik, och tillika en
milstolpe under året för TI Sverige. Det stora antalet samarbetspartner, inklusive EY, FAR,
PWC, ICC, SKL, Konkurrensverket och Mannheimer Swartling, och ett stort antal deltagare
underströk vikten av att belysa temat korruption just under Almedalen.
Programmet under Tillsammans Mot Korruption var
även 2018 omfattande. Teman såsom Etiska
dilemman på komplexa marknader, AI och
blockkedjan samt svensk korruptionspolitik
diskuterades. Representanter från sex riksdagspartier
deltog i debatt kring vad de politiska partierna gör för
att bekämpa korruption. Under en längre
programpunkt intervjuades civilminister Ardalan
Shekarabi, som fick frågan om en nationell
handlingsplan mot korruption behövs. Svaret var ja.
TI Sveriges ambition är att under 2019 fortsätta driva Tillsammans Mot Korruption tillsammans
med samverkanspartners, med ett breddat program och aktiviteter distribuerade under en
längre period av året, både före och efter Almedalen.
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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 2018 har varit:
Ett rundabords-möte i april, i Stockholm, i Siemens lokaler. Temat var utvärdering och
uppföljning av antikorruptionsarbete. Norska Yara berättade om metoder för utvärdering av sitt
antikorruptionsprogram, och Volvo Cars berättade om utfallet av ett test av extern utvärdering
av sitt antikorruptionsprogram som de genomfört.
Ett rundabords-möte i oktober, i Göteborg, med Volvo Cars som värd. Temat var hur vår
förståelse av korruption som företeelse har utvecklats under senare år. Professor Bo Rothstein,
Göteborgs Universitet och The Quality of Government Institute talade med utgångspunkt från
sin och Aiysha Varraichs bok 'Making Sense of Corruption’. Bo Berndtsson, Chief Compliance
Officer Volvo Group, sammanfattade sina erfarenheter från närmare ett decennium
av antikorruptionsarbete i företaget.
Ett lunchmöte i augusti där möjliga nya medlemmar i Corporate Supporters Forum var inbjudna
och representanter för befintliga medlemmar berättade om värdet av medlemskapet i
Corporate Supporters Forum.
Representanter från medlemsföretagen har också medverkat som talare i bland annat
”Responsible Global Leadership Days” på Handelshögskolan i Stockholm och ”Tillsammans
mot Korruption” i Almedalen.

TOWARDS INTEGRITY: BUILDING PARTNERSHIPS FOR
SUSTAINABLE FUTURE IN THE BALTIC SEA REGION
TI Sverige har tillsammans med TI Litauen och TI
Ryssland beviljats projektmedel från Svenska Institutet
avseende ett uppstartsprojekt med syftet att, genom
kunskapsutbyte och nätverksskapande, stärka
motståndskraften mot korruption hos företag verksamma
i Östersjöområdet – med betoning på de tre
medverkande länderna. TI Sverige är projektledare och
rapporteringsansvarig gentemot projektets finansiär,
Svenska Institutet. Projektet startade hösten 2018 och
pågår fram till slutet av 2019.
TI Litauen ämnar under projektets gång att utveckla strategiska former för samarbete med det
litauiska näringslivet, genom nätverk i liket med TI Sveriges näringslivsforum Corporate
Supporters Forum, för att på så sätt bidra till ett stärkt antikorruptionsarbete bland litauiska
företag. TI Ryssland kommer att vidareutveckla nuvarande och identifiera nya strategiska
former för arbete med ryska företag. TI Sveriges del av
projektet fokuserar på en analys som kartlägger svenska
och litauiska företags behov av kompletterande åtgärder,
verktyg, riktlinjer eller aktiviteter för att stärka sitt arbete och
engagemang inom antikorruption, etik och regelefterlevnad.
Företagsmedlemmar i TI Sveriges Corporate Supporters Forum har alla fått inbjudan att
medverka som kunskapsresurser i projektet, men även andra svenska och litauiska företag och
branschorganisationer kommer att engageras i TI Sveriges del av projektet.
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SAMVERKAN OCH NÄTVERK
Under året har TI Sverige fortsatt att utveckla existerande nätverk som t.ex. initiativet
Tillsammans mot korruption där TI Sverige tillsammans med Institutet mot mutor och
Amerikanska handelskammaren i Sverige är huvudarrangörer. Förutom detta har föreningen
även inlett samarbete med bl.a. Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd inom ramen för
antikorruption och etik inom samhällsbyggnadssektorn. TI Sverige har även fortsatt sin
samverkan med bl.a. Nätverket för hållbart näringsliv (NMC) och Föreningen för
utvecklingsfrågor (FuF) som uppföljning på gemensamma aktiviteter under 2017.
TI Sverige har under 2018 stärkt sitt samarbete med andra nationella avdelningar inom
nätverket Transparency International, inte enbart genom projektet Towards Integrity: Building
partnershsips for a sustainable future in the Baltic Sea Region, men även genom kunskapsutbyte med bl.a. TI Spanien och TI Finland. TI Sverige medverkade tillsammans med TI
Danmark i ett seminarium om den nordiska myten, som del av International Anti-Corruption
Conference (IACC) i oktober i Köpenhamn där Transparency International är en huvudarrangör. TI Sverige har också medverkat i ett pilotprojekt om transparens i europeiska
huvudstäder under ledning av TI Slovakien. Representanter från TI UK:s Defence and Securityprogram medverkade i seminarieserien som arrangerades tillsammans med Utrikespolitiska
Institutet.
Representanter från TI Sveriges styrelse eller kansli har vid flertal tillfällen medverkat som
experter i paneler, hållit presentationer och föreläsningar, eller lett kurser och workshops.
Exempel på uppdragsgivare är Arbetsförmedlingen, Europahuset, Forum Syd, Gävle högskola,
Ideell Arena, Insight Events, Sida Partnership Forum, Svenska Institutet samt Universitets- och
högskolerådet. Flera av dessa är återkommande uppdrag, så som Arbetsförmedlingen och
Svenska Institutet.
Under året har TI Sverige välkomnat delegationer från antikorruptionsmyndigheter eller
-organisationer i bland annat Sydkorea och Palestina.

STÄRKT ORGANISATION
Under 2018 utvecklade TI Sverige sin verksamhetsstrategi med ett ökat fokus på
sektorspecifika samarbeten. Det är vår övertygelse att korruptionsfrågornas komplexitet bäst
kan hanteras utifrån de förutsättningar som är specifika för enskilda sektorer. TI Sverige har
därför påbörjat dialoger med byggbranschen genom Byggnadssektorns Etiska Råd samt med
telekomindustrin, då dessa två branscher i högre grad än många andra branschen är
förknippade med korruptionsrisker. Syftet är att pådriva antikorruptionsarbetet i dessa sektorer
genom samverkan (collective action), där TI Sverige har en unik position att bidra, men också
som en del i arbetet med att bredda finansieringsbasen och öka antalet företagsmedlemmar.
Det finns goda erfarenheter från liknande initiativ vid andra TI-avdelningar, bland annat i
Storbritannien där TI UK har specifikt fokus på hälso- och läkemedelsindustrin samt
försvarsindustrin. Särskilt inom telekomindustrin efterfrågas ett gemensamt forum för branschspecifika korruptionsfrågor och debatt, och TI Sverige ser här potential att utveckla en plattform
för detta och agera koordinator i framtida nätverksforum.
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Under hösten 2018 påbörjades en diskussion om att utveckla ett forum för investerare, ett
koncept som skulle kunna spegla goda erfarenheter från TI Sveriges Corporate Supporters
Forum, för att möta ett växande behov för erfarenhetsutbyte och diskussion om etiska
investeringar och transparens i finansbranschen i stort. Arbetet med detta planeras fortlöpa
under 2019.
TI Sveriges styrelse har under året sett över behovet av utveckling av nya - och uppdatering av
existerande - riktlinjer och arbetsprocesser. Detta har resulterat i bland annat en integritetspolicy för efterlevnad av EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR), vidareutveckling och
uppdatering av ramverken för företagsmedlemmar (Corporate Members) och medlemskap i TI
Sveriges näringslivsforum (Corporate Supporters) samt en uppdaterad uppförandekod för TI
Sveriges styrelse.
Styrelsen har även presenterat ett förslag till stadgerevideringar vid ordinarie föreningsstämma
i april 2018 i syfte att bl.a. förtydliga tidsperiod för medlemskap, valberedningens arbete samt
juridiska personers rösträtt vid föreningsstämman.

FÖRNYAT FÖRTROENDE SOM FORMELL TI-AVDELNING:
ACKREDITERING 2017-2018
TI Sverige genomgick under våren 2018 en omackrediteringsprocess, som innehöll bland
annat en omfattande självutvärdering. Ackrediteringen syfte är att säkerställa en hög kvalitet,
opartiskhet och strategisk förmåga hos de nationella avdelningar som är anslutna till
Transparency International.
Den 15 maj 2018 blev TI Sverige beviljad fortsatt ackreditering som fullgod avdelning i
Transparency International. Beröm gavs för den höga aktivitetsnivån trots begränsade
resurser, synlighet i media och olika relevanta sammanhang samt positioneringen som en
viktig nationell aktör inom antikorruption och transparens.

KOMMUNIKATION OCH MEDIA
I början av året lanserade TI Sverige sin nya web www.transparency.se, i samband med detta
bytte föreningen även e-postadresser för att både förenkla och förtydliga kommunikationen och
för att tydligt synliggöra samhörigheten med övriga nationella avdelningar i det globala
nätverket Transparency International.
Pressmeddelanden under året har berört både internationella och nationella händelser. Störst
uppmärksamhet genererade pressmeddelandet från februari som presenterade Transparency
Internationals årliga korruptionsindex, Corruption Percpetion Index, i vilken Sverige tappade
fyra poäng – en anmärkningsvärd förändring. Andra pressmeddelanden som fått stor spridning
är exempelvis det från april om Årets Visselpipa eller resultaten från TI Sveriges kartläggning
av riksdagspartiernas antikorruptionsengagemang.
Representanter från TI Sveriges styrelse har medverkat i ett stort antal medieinslag – i press,
radio, poddinspelningar och TV; Dagens Industri, SvD, Uppdrag Granskning, P3 Dokumentär,
Veckans Juridik, DN, Dagens Samhälle, TT med flera. Debattartiklar har publicerats ibland
annat DN Debatt och Göteborgs-Posten.
Sociala medie-kampanjer har arrangerats i samband med bland annat TI Sveriges kartläggning
över riksdagspartiernas antikorruptionsengagemang, Global Ethics Day och Tillsammans mot
korruption i Almedalen.
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2018

(2017)

Nyhetsbrev - prenumeranter

740

(445)

Facebook - följare

1 320

(1 077)

Twitter - följare

1 182

(829)

LinkedIn - följare

124

-

Tabell över ökningen av följare i TI Sveriges kommunikationskanaler

Det har skett en positiv utveckling vad gäller engagerade i TI Sveriges olika kommunikationskanaler. Möjligheten att automatiskt prenumerera på TI Sveriges månatliga nyhetsbrev genom
formulär på websidan har avsevärt ökat antalet prenumeranter. Störst ökning vad gäller följare
har skett på Twitter, men mest aktivt engagemang har funnits på Facebook. Under året har TI
Sverige även lanserat en LinkedIn-profil.
I årsskiftet 2018-2019 utförde TI Sveriges styrelse en webbaserad enkätundersökning, riktad till
nya medlemmar samt de som valt att inte förlänga sitt medlemskap under 2018. Värdefull
information om önskade fokusområden och tankar om medlemskap inkom och kommer att
ligga till grund för vidare diskussion om strategi och medlemsengagemang.

TISweden
TI_Sweden
TI-Sweden
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2018
STYRELSE
Styrelsen valdes vid föreningens ordinarie föreningsstämma den 26 april 2018. Protokollförda
styrelsemöten, tolv stycken, har hållits 18 januari, 13 februari, 22 februari, 21 mars, 16 april, 26
april (konstituerande),16 maj, 14 juni, 30 augusti, 30 oktober, 21 november, samt 11 december.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Michaela Ahlberg, ordförande fram till 11 december 2018, därefter styrelseledamot
Louise Brown, viceordförande fram till 11 december 2018, därefter t.f. ordförande fram
till ordinarie föreningsstämma 2019
Inga-Britt Ahlenius
Lars Björklund
Brita-Lena Ekström
Céline Giertta
Alf Persson
Ylva Skoogh
Robert Cloarec, suppleant
Jasmin Draszka-Ali, suppleant
Ulrik Åshuvud, suppleant fram till 11 december 2018, därefter viceordförande fram till
ordinarie föreningsstämma 2019
Göran Steen, adjungerad kassaförvaltare
Lotta Rydström, adjungerad sekreterare
Andrea Sundstrand, suppleant (avgick på egen begäran 26 januari 2018)
Göran Hyltander, suppleant (avgick på egen begäran 8 november 2018)

Styrelsens ledamöter och suppleanter har alla engagerat sig på volontär basis och är således
icke-arvoderade.

ORGANISATION
Kansli
Exekutivsekreterare under året har varit Lotta Rydström, tillsvidareanställd på 100%. Under
november-december 2018 har Lotta Rydström även varit projektledare för det Svenska
Institutet-finansierade projektet Towards Integrity: Building partnershsips for a sustainable
future in the Baltic Sea Region (detta på 20% av sin heltidstjänst).
Under några månader sommaren-hösten 2018 fick TI Sverige hjälp av en praktikant via Den
Korta Vägen.
Den 3 september 2018 flyttade kansliet till The Park på Sveavägen 98 då TCO sagt upp
hyresavtalet med TI Sverige. Flytten gav bland annat tillgång till möteslokaler där ett fast antal
timmar ingår i hyreskostnaden.

Valberedning
Valberedningen har bestått av Carin Norberg (sammankallande), Théo Jaekel, Einar Lundgren
och Kristina Simion.
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Föreningens revisorer
Björn Mothander och Karin Rudebeck har varit Transparency International Sveriges
förtroendevalda revisorer medan Anders Mellbourn och Camilla Thomson varit
revisorssuppleanter.

Individuella medlemmar
Under året har föreningen haft 136 privatpersoner som medlemmar. Det kan konstateras att
nya medlemmar anslutit sig i samband med medial synlighet och evenemang som föreningen
arrangerar.
Medlemsavgiften för privatpersoner beslutades vid årsstämman i april 2018 att fortsättningsvis
vara oförändrad (250 kronor samt 50 kronor för studerande).

Juridiska personer
Juridiska personer som har varit medlemmar under år 2018 är Siemens Financial Services.
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 näringslivsforumet
var vid utgången av 2018: Astra Zeneca, Atlas Copco, Essity, H&M, Handelsbanken,
Lantmännen, NCC, Siemens, SKF, Stora Enso, AB Svensk Exportkredit, Vattenfall,
Advokatfirman Vinge och Volvo Cars.
Medlemmar i näringslivsforumet är inte medlemmar i föreningen.

Bokföring
Föreningens bokföring har skötts av bokföringskonsulten Barrviken Redovisning AB.

EKONOMI OCH BREDDNING AV DEN FINANSIELLA BASEN
Transparency International Sveriges totala intäkter är 759 132 kr för 2018 (691 061 kr för 2017)
och de totala verksamhetskostnaderna utgör 842 124 kr (796 982 kr för 2017).
Intäkter från individuella medlemsavgifter utgör 30 850 kr (39 000 kr för 2017) och från
företagsmedlemmar samt medlemmar i Corporate Supporters Forum 670 000 kr (640 000 kr
för 2017). Övriga intäkter, 58 282 kr (12 062 kr för 2017) utgörs av projektintäkter för kostnader
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under 2018 rörande Towards Integrity: Building partnershsips for a sustainable future in the
Baltic Sea Region, ersättningar från medverkan i seminarier och andra externa arrangemang,
donationer samt bidrag från TI Slovakien för medverkan i ett pilotprojekt.
Föreningens ekonomiska resultat efter finansiella poster uppgår till -82 992 kr (-105 981 kr för
2017). Detta belopp föreslås balanseras i ny räkning vilket ger en ingående balans för 2019 av
eget kapital på 184 022 kr (267 046 kr för 2017). Det är att notera att föreningens intäkter under
2018 var högre än föregående år, men att resultatet belastas av en enskild satsning på
webutveckling som genomfördes under året till en av föregående styrelse budgeterad kostnad
av 50 000 kr.
Styrelsens prognos för 2019 pekar på ett positivt resultat, och styrelsen har under året arbetat
aktivt med att stärka föreningens intäkter och resultat. Det arbetet behöver fortsätta även under
2019.
En mera detaljerad ekonomisk redovisning återfinns i Årsbokslutet för 2018.

Breddning av den finansiella basen
Ansträngningarna för att stärka föreningens ekonomi har fortsatt under året. Det strategiska
arbetet med att rekrytera fler medlemmar till föreningens näringslivsforum Corporate
Supporters Forum har gett goda resultat, med godkännande av tre nya medlemmar vid
årsskiftet 2018-2019 och långt gångna diskussioner med några andra presumtiva medlemmar.
Bidragen från Corporate Supporters Forum utgör en majoritet av föreningens finansiering. Som
ett led i att stärka och bredda den finansiella basen har TI Sverige sett över möjligheterna att
utveckla branschspecifika nätverk eller forum för antikorruption, etik och regelefterlevnad –
bland annat för investerare i ett Investors Supporters Forum och för samhällsbyggnadssektorn.
Detta arbete fortskrider under 2019.
TI Sverige har även föreslagit att ta över värdskapet av det internationella initiativet Telecom
Industry Integrity Initiative som TI Ungern tidigare till viss del var delaktig i. Nätverket föreslås bygga
på liknande principer som Corporate Supporters Forum – regelbundna träffar med syfte att diskutera
lösningar på gemensamma problem. Utvecklingen av detta fortsätter under 2019.
Under 2018 har TI Sverige substantiellt ökat det bidrag som kommer från ersättningar för
medverkan i externt arrangerade aktiviteter, 34 890 kr för 2018 kan jämföras med 8 000 kr för 2017.
Bidrag till lönekostnader för föreningens exekutivsekreterare har skett genom projektfinansieringen
från Svenska Institutet.
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Louise Brown
Styrelseordförande

Ulrik Åshuvud

Michaela Ahlberg

Inga-Britt Ahlenius

Lars Björklund

Brita-Lena Ekström

Céline Giertta

Alf Persson

Claes Sandgren

Ylva Skoogh

Robert Cloarec

Jasmin Draszka-Ali

Styrelsesuppleant

Styrelsesuppleant

Viceordförande

Göran Steen
Adjungerad kassaförvaltare
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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 din 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.
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Transparency International Sverige
c/o The Park
Sveavägen 98
113 50 Stockholm
Sverige
info@transparency.se
www.transparency.se
Org.nr. 802420-1363
Swish: 123 266 85 56
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