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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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Behovet av en stark, uthållig och trovärdig röst mot korruption har ökat under 2019 – 

både i Sverige och globalt. Transparency International Sverige (TI Sverige) har haft 

flera anledningar att initiera och konstruktivt medverka i debatten i vitt skilda samman-

hang under året. Efterfrågan på TI Sverige har ökat, vilket ställer krav på en mer 

hållbar organisation. Arbetet med det har påbörjats under 2019 och vi börjar gradvis 

se resultaten, både vad gäller resurser och samverkansformer – inte minst genom att 

fler företag ansluter sig till vårt företagsnätverk.   

2019 har präglats av att Sverige och våra nordiska grannar stuckit ut negativt vad 

gäller brister i arbetet mot penningtvätt och stora böter för systematisk korruption av 

svenska bolag på exportmarknader. Inom Transparency International har uttrycket 

”Trouble at the Top” blivit ett begrepp som förstärkts, dvs. de länder som anses har låg 

korruption i TI:s årliga mätning av upplevd korruption inom offentlig sektor (Corruption 

Perceptions Index – CPI), har samtidigt uppenbara problem med export av korruption 

och penningtvätt. 

Varför har det blivit så? Det finns inget enkelt svar, utan det är en kombination av en 

icke tillräckligt avskräckande lagstiftning och rättstillämpning samt ett sent upp-

vaknande av både kontrollmyndigheter och aktörer inom finanssektorn. Flera har 

oberoende av varandra uttryckt att man ”har varit naiva” – men det handlar snarare om 

att man inte har tagit sitt ansvar för att ha tillräckligt robusta system och processer för 

att förebygga och förhindra att det händer. En annan del är att ansvarig ledning – både 

i offentlig och privat sektor – inte tagit det på tillräckligt stort allvar. 

Transparens, integritet och ansvarsutkrävande är grundstenar i arbetet mot korruption. 

Medias betydelsefulla roll att fritt och oförtrutet kunna bedriva undersökande 

journalistik kan inte nog understrykas. Dagens intensiva digitala informationsflöde i 

sociala medier mm ställer krav på alla aktörer i samhället, också vår organisation, att 

vara källkritiska. 

 

TI Sverige har genom TI:s globala närvaro en unik position att bistå med kvalitets-

säkrad information och konkret stöd för att motverka att korruption förhindrar att 

Agenda 2030 uppnås. Sverige, med ett högt CPI, har ett särskilt ansvar att samverka 

med olika aktörer för att möta det hot som korruption utgör mot hållbarhet. 

Ulrik Åshuvud 

Ordförande 

Transparency International Sverige 

”Behovet av en nationell 

handlingsplan mot korruption 

har ökat. Det påbörjade arbetet 

behöver prioriteras av 

regeringen.” 
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Ett sätt att ta det ansvaret är att skapa nationell samling och struktur i arbetet mot 

korruption. TI Sverige har därför sedan ett par år efterlyst en nationell handlingsplan 

mot korruption och i december 2019 beslutade regeringen att påbörja arbetet med en 

sådan. Vi välkomnar initiativet och ser fram emot att bidra aktivt till att den nationella 

handlingsplanen blir konkret, hållbarhetsfokuserad och framtidssäkrad genom en 

systematisk uppföljning. 

 

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 2019 
Transparency International Sverige har under året både arrangerat egna aktiviteter, i 

form av seminarier och debatter. Alla seminarieaktiviteter har varit öppna och gratis för 

alla intresserade, inklusive TI Sveriges medlemmar. TI Sverige har även sam-

arrangerat aktiviteter med andra relevanta aktörer. Dessutom har TI Sverige 

medverkat i en stor mängd seminarier, föreläsningar, paneldebatter, kurser och 

workshops under året. Nedan följer ett axplock av TI Sveriges verksamhet under året. 

MACCHIARINIAFFÄREN - EN 

MAKALÖS SKANDAL PÅ MER 

ÄN ETT SÄTT?  

TI Sveriges individuella medlemmar 

bjöds i januari in till ett medlemsmöte för 

att lyssna på och diskutera med Bosse 

Lindquist om Macchiariniaffären och 

hans avslöjande dokumentärprogram 

samt hur det gick till att bedriva en 

mycket tidsödande och kostsam 

grävande journalistik i Sverige och 

utomlands – och vad som hände efter 

programmen.  

 

NÄR LÖGNEN BLIR SANNING - 
OM HÄNDELSERNA EFTER 
MACCHIARINIAFÄREN 

 

I samband med föreningens årsmöte i 

april fortsatte fokus på oegentligheter 

inom forskningen och den efterföljande 

hanteringen av densamma inom 

Karolinska sjukhuset och Karolinska 

Institutet.  

Harriet Wallberg, tidigare rektor för 

Karolinska institutet och universitets-

kansler, diskuterade bland annat vikten 

av förvaltningskultur, transparens och 

integritet. 

HOW DO WE TACKLE 

CORRUPTION IN COMPLEX 

MARKETS? 

Tillsammans med Utrikesdepartementet 

och Institutet Mot Mutor (IMM) bjöd TI 

Sverige i juni in till ett seminarium om 

hur man kan hantera korruptionsrisker 

på komplexa marknader. Även svenska 

företag har ett ansvar att agera som 

goda förebilder på internationella 

marknader och att inte bidra till export av 

korruption. William Loo från OECD:s 

arbetsgrupp, som medverkade i 

seminariet, poängterade företags-

ledningens ansvar och ett kontinuerligt 

förebyggande arbete – ”Varför tas inte 

detta på allvar förrän en skandal bryter 

ut?” och ifrågasatte varför många företag 

inte ser lika allvarligt på risken för 

korruption i internationella affärer som de 

gör på sin hemmaplan, 

 
Ylva Skoogh, TI Sverige; Natalie Engstam Phalén, IMM; 

William Loo, OECD; Marie Trogstam, Business Sweden 

https://www.svtplay.se/dokument-inifran-experimenten
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CPI 2018: STORA EKONOMIER FALLER I KORRUPTIONSINDEX  

Det ekade tomt i toppen på Transparency 

Internationals korruptionsindex, Corruption 

Perceptions Index (CPI) 2018 som publicerades i 

januari 2019. Inget land har sedan 2016 lyckat uppnå 

90 poäng eller mer av 100 möjliga.  

Även om Danmark hamnade på första plats med 88 

poäng och de övriga nordiska länderna dominerade 

topplaceringarna var det detta år som ”Trouble at the top” började att uppmärksammas 

stort – inte enbart på grund av omfattande penningtvätt i nordiska banker men även på 

grund av flera nordiska företags agerande på internationella marknader.  

 

TROUBLE AT THE TOP – GEMENSAMT UTTALANDE AV DE 

NORDISKA TI-AVDELNINGARNA  

Som en följd av ”Trouble at the top”-uppmärksamheten i samband med lanseringen av 

Transparency Internationals korruptionsindex, CPI, tidigare under året och ytterligare 

fall av penningtvätt och omfattande korruptionsfall med inblandning av nordiska 

företag så uttalade sig de nordiska TI-avdelningarna gemensamt i samband med 

Transparency Internationals årsmöte i Berlin, i november 2019, om behovet av stärkt 

nordiskt arbete mot korruption – där både offentlig och privat sektor behöver stärka sitt 

arbete med transparens, integritet och ansvarsutkrävande.  

"De nordiska länderna har under senare år drabbats av allt större problem med korruption. Det vi 

har sett är att det tyvärr har gått i fel riktning".  
Ulrik Åshuvud, ordförande, TI Sverige 

 
Representanter från TI Danmark, TI Sverige, TI Norge och TI Grönland vid Transparency Internationals årsmöte i 

november. 

  

https://www.transparency.org/news/feature/trouble_at_the_top_why_high_scoring_countries_arent_corruption_free
https://www.transparency.se/nyheter/joint-statement-trouble-at-the-top
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LITA PÅ MIG – TILLIT OCH TRANSPARENS STOPPAR 

KORRUPTION 

Under 2019 har TI Sverige och Kairos Future undersökt vad som påverkar motstånds-

kraften mot korruption i Sverige fram till 2030. Resultatet, en omvärldsanalys, 

presenterades vid ett frukostseminarium i Stockholm i november.  

Den efterföljande panelen efterlyste större engagemang och samverkan mellan 

relevanta aktörer och sektorer för att tillsammans förebygga korruption genom en 

stärkt motståndskraft. En kultur som uppmuntrar ifrågasättande kopplat med en god 

styrning och ledning – oavsett sektor – är del av förutsättningarna för ökad motstånds-

kraft mot korruption. Den fråga som löpte genom hela omvärldsanalysen och 

diskussionen som följde var ”Minskat förtroende” till samhällsinstitutioner, besluts-

fattare och företagsledare - samt dess konsekvenser.  

 
Ulf Boman, Kairos Future, presenterar omvärldsanalysen. 

TI SVERIGE UTSEDD TILL KAIROS FUTURES PRO BONO-PARTNER 

Under våren utsågs TI Sverige, i konkurrens med andra civilsamhällsorganisationer, till 

Kairos Futures pro bono-partner för 2019 i syfte att stöda TI Sveriges arbete med att 

utveckla en ny strategi då nuvarande strategi löper fram till och med 2020.  

TI Sveriges uppdrag är att förebygga korruption genom att främja transparens, 

ansvarsutkrävande och integritet. Ett uppdrag som förutsätter en god förståelse om 

korruption som företeelse men även om dess utveckling och förändring. Vilka 

samhällsförändringar och trender kan påverka motståndskraften mot korruption? 

Kairos Future har under året bistått med expertis som tillsammans med TI Sverige 

tagit fram en omvärldsanalys som identifierar framtida utmaningar och trender som 

kan påverka arbetet – både i negativ och i positiv riktning - för att stärka motstånds-

kraften mot korruption. 

https://newsroom.notified.com/kairos-future/posts/pressreleases/kairos-future-hjalper-transparency-internatio
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NATIONELL HANDLINGSPLAN MOT KORRUPTION 

TI Sverige har under 2019 haft flertalet konstruktiva möten med bland annat 

(dåvarande) civilminister Ardalan Shekarabi och finansmarknadsminister Per Bolund 

om behovet att ta ytterligare steg för transparens, integritet och ansvarsutkrävande i 

arbetet mot korruption. Bolund och Shekarabi var överens med TI Sverige om att en 

nationell handlingsplan mot korruption behövs för att ta ett helhetsgrepp om anti-

korruptionsarbetet och säkerställa att Sverige inte halkar efter på toppen – något som 

TI Sverige efterfrågat under flertalet år.  

Dialogen fortsatte under året med bland annat Finansdepartementet och i slutet av 

året informerade slutligen regeringen genom civilminister Lena Micko, i samband med 

TI Sverige och IMM:s seminarium på den internationella antikorruptionsdagen den 9 

december 2019, att arbetet med en nationell handlingsplan nu skulle påbörjas. 

Handlingsplanen kommer främst rikta sig till offentlig sektor och skapa förutsättningar 

att bedriva ett mer effektivt och samordnat arbete mot korruption.  

”TI Sverige välkomnar initiativet från regeringen. Vi förväntar oss att en nationell handlingsplan 

kan komma att inkludera även andra sektorer, som privata näringslivet och civilsamhället. TI 

Sverige ser fram emot att bidra aktivt till den nationella handlingsplanen.” 
 

INTERNATIONELLA ANTIKORRUPTIONSDAGEN 2019 

Den 9 december, på den internationella antikorruptionsdagen, bjöd TI Sverige och 

Institutet mot mutor, IMM, in till ett seminarium om arbetet mot korruption - som del av 

hållbarhetsmålen, på komplexa marknader och i Sverige. Seminariet, som lockade fler 

än 150 personer i publiken, samlade talare från såväl offentlig som privat sektor samt 

akademin.  

 

Civilminister Lena Micko inledningstalade och meddelade att regeringen nu inleder 

arbetet med att ta fram en nationell handlingsplan mot korruption - något som TI 

Sverige efterfrågat länge. 

 

 
En stor och aktiv publik på internationella antikorruptionsdagen 2019 

 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/12/arbetet-mot-korruption-ska-starkas/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/12/arbetet-mot-korruption-ska-starkas/
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ÖKAD EFTERFRÅGAN PÅ MEDVERKAN  

TI Sverige har under året haft en stor efterfrågan på medverkan i olika aktiviteter 

arrangerade av myndigheter, branschorganisationer, företag, akademin och 

civilsamhällsorganisationer.  

Under våren deltog representanter från TI Sverige i konferenser, seminarier och 

workshop, om bl.a. riskmedvetenhet, korruptionsrisker i kommuner, antikorruption i 

utvecklingsprojekt och styrelsens ansvar, arrangerade av Styrelseakademin, 

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, Sweden – Sub Saharan Africa Chamber 

of Commerce, Stockholm Resillience Center med flera.  

Under hösten fortsatte TI Sveriges medverkan i olika externt arrangerade aktiviteter 

och representanter från TI Sverige har medverkat i bland annat Aktuell hållbarhets 

konferens, i ett seminarium om ekonomisk brottslighet och penningtvätt arrangerat av 

AP-fondernas etikråd, i SEFI-rådsdagar, kurs arrangerad av Försvarshögskolan och 

en internationell konferens (EPAC) arrangerad av Polismyndigheten.  

Dessutom har TI Sverige även under 2019 bidragit med moduler om antikorruption, 

hållbart företagande och korruptionens påverkan på de globala hållbarhetsmålen i 

samband med ITP-program arrangerade, under hösten och våren, av bland annat 

Arbetsförmedlingen, Svenska Institutet, Forum Syd och Statistiska Centralbyrån 

(SCB). Samarbetet med Sida Partnership Forum (SPF) har fortgått under året och TI 

Sverige har medverkat i SPF:s populära kurs, både under våren och hösten, om 

antikorruption för Sidas ramorganisationer och deras partners.  

 

 
Från v. till h.: Internationell konferens (EPAC) för polis och åklagare, Aktuell Hållbarhets konferens, antikorruptionskurs 

vid Sida Partnership Forum 

 

TI Sverige har bjudits in till intressentdialoger med bland annat representanter för 

Team Sweden, Ericsson och Swedbank Robur.  

 

Representanter från TI Sverige har också träffat såväl ledamöter i riksdagens 

Konstitutionsutskott som enskilda riksdagsledamöter för att bland annat diskutera 

antikorruption och penningtvätt. 

  

Under året har TI Sverige haft besök från bland annat 

Kazakstan, Liberia (som del av ett besök arrangerat 

av Folke Bernadotteakademin), Palestina, Zimbabwe 

(som del av samarbete med Raoul Wallenberg-

institutet, se bild t.v.) och USA.   
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TILLSAMMANS MOT KORRUPTION  

2019 blev hållbarhet den stora övergripande frågan i Almedalen. Tillsammans Mot 

Korruptions heldag i Almedalen fokuserade på betydelsen av antikorruption för att 

uppnå hållbarhetsmålen.  

 
I Almedalen lanserades därför gemensamt ”Mål 0-ingen korruption” – ett mål som 

måste tas hänsyn till i alla andra delmål. 

 

Med ett gediget program behandlades korruptionsfrågor från olika perspektiv. 

Genomgående var de medverkande överens om att det krävs en bredare heltäckande 

samverkan i Sverige för att förbättra arbetet mot korruption både nationellt och 

internationellt. Under dagen diskuterades bl.a. kopplingen mellan upphandling och 

korruption, storägares ansvar och möjligheter att hålla korruption borta, vad regeringen 

gör för att förebygga korruption i utrikeshandeln och betydelsen av visselblåsare. 

 
Från vänster till höger: TI Sverige på plats i Almedalen; Inga-Britt Ahlenius; Brita-Lena Ekström och Ulrik Åshuvud 
 
Under året har Tillsammans mot korruption även genomfört seminarier i Luleå och 

Malmö som del i ambitionen att bredda diskussionen bortom Almedalsveckan. 
 
 

Tillsammans mot Korruption är ett initiativ som samlar privata och offentliga aktörer i 

det positiva arbetet mot korruption. Det är en plattform för att dela goda exempel, öka 

medvetenheten och stötta i arbetet mot korruption.  

 

Tillsammans mot Korruption samarrangeras sedan 2014 av Transparency 

International Sverige, Institutet Mot Mutor (IMM) och American Chamber of Commerce 

in Sweden (amerikanska handelskammaren i Sverige) tillsammans med ett antal 

samarbetspartners. Samarbetspartners 2019 har varit EY, Föreningen för 

auktoriserade revisorer (FAR), Konkurrensverket, PwC och Sveriges Kommuner och 

Regioner (SKR). 

 
 

  

http://www.norrbottenshandelskammare.se/evenemang/lunchseminarium-hur-hanterar-man-mutor-och-korruption/
http://www.tillsammansmotkorruption.se/
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TI SVERIGES NÄRINGSLIVSFORUM - CORPORATE SUPPORTERS 

FORUM (CSF) 

Transparency International Sveriges näringslivsforum Corporate Supporters Forum 

(CSF) har till syfte att öka kompetensen inom antikorruption för större svenska företag 

med internationella korruptionsrisker. Tre nya företag anslöt sig under 2019 och i slutet 

av året medverkade sexton företag i näringslivsforumet. Forumets huvudsakliga 

aktiviteter under 2019 har varit: 

I januari och mars bjöd TI Sverige in till två separata luncher - i Stockholm och 

Göteborg respektive - för både befintliga medlemmar i näringslivsforumet och de 

företag som visat intresse för medlemskap, i syfte att träffa kollegor i branschen och få 

mer information om TI Sverige, dess verksamhet och om CSF. 

Ett rundabordsmöte i april, i Stockholm, i Stora Ensos lokaler fokuserade på digital-

isering som möjlighet och utmaning i antikorruptionsarbetet. Inbjudna talare delade 

med sig av erfarenheter om bland annat digitala verktyg och AI.  

I september bjöd TI Sverige och Husqvarna in till en lunch för medlemsföretagen i 

CSF, där Husqvarna delade med sig av sina erfarenheter att som svenskt företag leda 

ett globalt antikorruptionsarbete.  

 

 
Diskussioner vid höstens rundabordsmöte  

Fokus för mötet med CSF-medlemmarna vid höstens rundabordsmöte, med Skanska 

som värd, var hur man kan utveckla och förbättra det interna utrednings-arbetet vid 

misstankar om korruption och oegentligheter. Deltagarna diskuterade utifrån 

presenterade fall och utbytte erfarenheter från sina respektive verksamheter.  

I slutet av november bjöd TI Sverige in företag som visat intresse för 

näringslivsforumet, CSF, till ett frukostmöte där TI Sverige presenterade sin 

verksamhet och CSF och inbjudna befintliga CSF-medlemmar delade med sig av hur 

de arbetar med integritet och antikorruption. 

Dessutom så arrangerade TI Sverige tillsammans med 

Handelshögskolan i Stockholm för fjärde året i rad 

Responsible Global Leadership-dagar för 

internationella management-studenter. Från CSF 

berättade Advokatfirman Vinge, Volvo Cars och NCC 

om sina respektive företags antikorruptionsarbete och 

engagerade studenterna i diskussioner om ansvarsfullt 

ledarskap.  

https://www.transparency.se/corporate-supporters-forum
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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 kunskaps-

utbyte och nätverksskapande, stärka motståndskraften mot korruption hos företag 

verksamma i Östersjöområdet – med betoning på de tre medverkande länderna. 

Projektet startade hösten 2018 och pågår fram till början av 2020. 

TI Litauen har utvecklat strategiska former för 

samarbete med det litauiska näringslivet för att på så 

sätt bidra till ett stärkt antikorruptionsarbete bland 

litauiska företag. TI Ryssland har vidareutvecklat 

nuvarande och identifierat nya strategiska former för arbete med ryska företag.  

TI Sverige har under året tagit fram, baserat på bland annat en enkätundersökning och 

djupintervjuer med experter verksamma i Östersjöområdet med erfarenhet av arbete 

med antikorruption och integritet, en behovsanalys som undersöker svenska och 

litauiska företags behov av kompletterande åtgärder, verktyg, riktlinjer eller aktiviteter 

för att stärka sitt arbete och engagemang inom antikorruption, etik och regel-

efterlevnad. 

I mars fick TI Sverige besök av TI Litauen och TI Ryssland i syfte att utbyta erfaren-

heter och kunskap om samarbete och engagemang med privata sektorn. Besöket 

innehöll även studiebesök på Business Sweden, Kommerskollegium och CSR Sweden 

samt presentationer från företag aktiva i TI Sveriges Corporate Supporters Forum. 

I december besökte TI Sverige Vilnius i Litauen som del av behovsanalysen för att 

diskutera med företag, branschorganisationer, civilsamhällsorganisationer, media och 

offentliga instanser om deras arbete med integritet och antikorruption. 

 
TI Sverige, TI Litauen och TI Ryssland besöker Business Sweden samt presentation av NCC:s etikarbete 
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TI SVERIGE KOMMENTERAR  
 
Teliatoppar frikänns – Sverige saknar nödvändig lagstiftning 

Medan internationell lag genom amerikanskt och nederländskt rättsväsende bedömde 

Telias mutor som fog för historiskt hög böter, väljer svensk tingsrätt att fria samtliga tre 

åtalade på alla punkter.  

I och med detta, tydliggörs återigen att Sverige saknar nödvändig lagstiftning för 

mutbrott. TI Sverige uppmanar regeringen till en nationell handlingsplan. Vi har inte 

råd att släpa efter internationellt, varken förtroendemässigt eller ryktesmässigt.  

Svenska företag ska inte exportera korruption 

Ulrik Åshuvud, ordförande för TI Sverige, kommenterar situationen för korruption i 

Afrika söder om Sahara - regionen med lägst korruptionsindex (enligt TI:s 

korruptionsindex, CPI) i världen. 

 

”Många länder i Afrika söder om Sahara har misslyckats att omsätta åtaganden mot 

korruption till verkliga framsteg. Svenska företag som arbetar i regionen har ett ansvar 

att se till att följa sina etiska regler - och därigenom hjälpa till att skapa ett bättre och 

mindre korrupt affärsklimat.”  

Agenda 2030-delegationens slutbetänkande 

TI Sverige har i synpunkter på Agenda 2030-delegationens slutbetänkande efterfrågat 

dels förslag till aktiva insatser i arbetet mot korruption, dels kommentar till hur Sverige 

ska konkret bidra till uppfyllandet av delmål 16.5 – väsentligt minska alla former av 

korruption och mutor.  

Svenska aktörer måste bli bättre på att förebygga och aktivt förhindra korruption 

TI Sverige ser allvarligt på korruptionsaffärer inom Sidas verksamhet och konstaterar 

att det fortsatt finns anledning att se över formerna för Sidas samarbete och risk-

bedömningar. ”Det är särskilt allvarligt när medel till fattigdomsbekämpning inte 

används på ett korrekt sätt och någon missbrukar sin ställning för privat vinning”, 

säger Ulrik Åshuvud, ordf. i TI Sverige.  

Fler företag prioriterar antikorruption som hållbarhetsfråga 

Allt fler svenska börsbolag prioriterar arbetet med att motverka korruption och har 

förbättrat sitt arbete mot korruption enligt en rankning gjord av Dagens industri, Aktuell 

Hållbarhet och Lunds universitet. Undersökningen visar att bolagen tar allt mer seriöst 

på arbetet med att stoppa korruption. Både vad som kommuniceras och inom det 

interna arbetet.  

”Vi, både den globala organisationen Transparency International och den svenska 

avdelningen Transparency International Sverige, menar att korruption riskerar att slå 

undan alla positiva och goda steg i hållbarhetsarbetet”, säger Ulrik Åshuvud, 

ordförande TI Sverige.  

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6531544779640041472/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6531544779640041472/
https://www.transparency.org/news/feature/cpi2018-subsaharan-africa-regional-analysis
https://transparency-se.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/media/398/TI_Sverige_Synpunkter_på_Agenda_2030-delegationens_slutbetänkande.pdf
https://www.transparency.se/nyheter/svenska-aktorer-maste-bli-battre-pa-att-forebygga-och-aktivt-forhindra-korruption?fbclid=IwAR3qR0VJg9XJKXj7O3zcaCSgSHnnpYLbeDbIZTcYcO-34E0BaTjsLJRlYfE
https://www.di.se/hallbart-naringsliv/svenska-borsjattarna-som-ar-bast-pa-att-jobba-mot-korruption/
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Samverkan behövs för att motverka penningtvätt 
Regeringen förstärker arbetet mot penningtvätt genom ett resurstillskott för Finans-

inspektionen, Skatteverket och länsstyrelserna. Ett hållbart finansiellt system tillåter 

inte missbruk som penningtvätt eller finansiering av terrorism, säger finansmarknads-

minister Per Bolund.  

TI Sverige välkomnar regeringens initiativ men belyser samtidigt vikten av effektiv 

samverkan och informationsdelning mellan banker och tillsynsmyndigheter – något 

som även belystes vid AP-fondernas seminarium om ekonomisk brottslighet och 

penningtvätt.  

Ökad riskmedvetenhet behövs i biståndet 

Regeringen ger Sida utökade medel för att bland annat motverka korruption. Detta 

genom vidareutvecklad kontroll, förbättrad uppföljning i fält genom revision, stärkt stöd 

till ambassader när korruptionsfall upptäcks samt utvecklad digitalisering för att lättare 

upptäcka korruption. TI Sverige välkomnar detta men efterfrågar även ökad kunskap 

om riskbedömningar.  

 

  

http://etikradet.se/ap-fonderna-samlade-banker-tillsynsmyndigheter-m-fl-i-kampen-mot-penningtvatt-och-ekonomisk-brottslighet/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/09/sidas-forvaltningsanslag-okar-med-175-mnkr-ar-2020/
https://www.transparency.se/nyheter/svenska-aktorer-maste-bli-battre-pa-att-forebygga-och-aktivt-forhindra-korruption
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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.  

TI Sverige har under 2019 ytterligare stärkt sitt samarbete med andra nationella 

avdelningar inom nätverket Transparency International, inte enbart genom projektet 

Together towards Integrity: Building partnerships for a sustainable future in the Baltic 

Sea Region, men även genom ökat samarbete med de nordiska TI-avdelningarna som 

del av ”Trouble at the top”-diskussionen. TI Sverige och TI UK har under hösten haft 

kontinuerlig dialog om gemensamma satsningar. TI UK har även gett vägledning i TI 

Sveriges arbete med företag och utveckling av TI Sveriges näringslivsforum, CSF.  

Östersjöprojektet har också bidragit till stärkt samverkan med myndigheter, bransch-

organisationer, företag och antikorruptionsexperter både inom och utanför TI Sveriges 

direkta nätverk. 

Som nationell avdelning av det globala nätverket Transparency International har 

representanter för TI Sverige i juni deltagit i det årliga mötet för regionen Europa och 

Centralasien med fokus på TI:s Vision 2030 och hur TI:s ledning, styrning och globala 

närvaro ska utvecklas, samt vid TI:s årsmöte som hölls i november i Berlin i syfte att 

gemensamt diskutera och besluta om TI:s styrning, struktur och fokusfrågor. 

I mars 2019 fick TI Sverige besök av en delegation från 

Transparency Internationals internationella sekretariat i 

Berlin i samband med ett besök hos Sida som är en av TI-

nätverkets huvudfinansiärer.  

 
Fr. v. t. h.:Rute Caldeira TI:s internationella sekretariat,; Ulrik Åshuvud, TI 

Sverige; Patricia Moreira, managing director för TI:s internationella sekretariat; 

Lotta Rydström, TI Sverige och Louise Brown, TI Sverige 

TI Sverige har under året haft kontinuerlig dialog med representanter från Regerings-

kansliet, bland annat Utrikesdepartementet, Justitiedepartementet och 

Finansdepartementet. 

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 Aktuell Hållbarhet, AP-fondernas etikråd, 

Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Folke Bernadotteakaedmin, Forum Syd, 

Polismyndigheten, Sida Partnership Forum, och Svenska Institutet. Flera av dessa är 

återkommande uppdrag, så som Arbetsförmedlingen och Sida Partnership Forum. 

Under året har TI Sverige välkomnat delegationer från antikorruptionsmyndigheter 

eller organisationer i bland annat från Kazakstan, Zimbabwe och USA. 

TI Sverige har även bjudits in till intressentdialoger med bland annat Business 

Sweden, som del av Team Sweden, Ericsson och Swedbank Robur.  
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TI Sverige ansluter sig till avsiktsförklaring för Agenda 2030  

TI Sverige har undertecknat civilsamhällets gemensamma avsiktsförklaring för att 

stärka arbetet med Globala Målen för hållbar utveckling.  

 

Avsiktsförklaringen samlar ett nittiotal civilsamhällsorganisationer i arbete med att 

bidra till uppfyllandet av Agenda 2030, och som ställer sig bakom bl.a. idén om att 

genomförandet av Agenda 2030 är en viktig fråga som rör oss alla och som kräver att 

det offentliga och näringslivet medvetet arbetar för att genomföra Agenda 2030.  

 

"Arbetet mot korruption och för transparens är avgörande för att vi överhuvudtaget ska uppfylla 

de Globala målen. Att underteckna avsiktsförklaringen är en självklarhet och vi hoppas kunna 

bidra med ett ökat fokus på transparens och antikorruption." 

STÄRKT ORGANISATION 
 

TI Sverige har under 2019 aktivt arbetat med att förstärka sin etablerade roll som 

ledande organisation, med internationell anknytning, inom frågor rörande anti-

korruption. Detta har skett genom löpande dialog och samarbete med myndigheter, 

företag, organisationer och media.  

Under hösten 2019 arbetade TI Sverige med en översyn av erbjudanden till juridiska 

personer som vill stöda TI Sveriges verksamhet och arbete för transparens, integritet 

och ansvarsutkrävande. Baserat på detta arbete kommer nya former för samverkan att 

presenteras under 2020.  

 

Som del av den övergripande översynen, har TI Sverige reviderat ramverket för 

medlemskap i CSF för att tydliggöra bland annat processen för medlemskap och vad 

medlemserbjudandet innehåller.  

Parallellt med fruktbara ansträngningar att engagera fler företag i näringslivsforumet 

CSF så har det under hösten påbörjats ett arbete med att vidareutveckla CSF för att 

möta ett växande behov för erfarenhetsutbyte från företag och efterfrågan om aktiv 

medverkan i forumet.  

KOMMUNIKATION OCH MEDIA 
TI Sverige har kommenterat händelser frekvent i media i relation till TI Sveriges 

fokusområden, där fokus under våren var i koppling till flera fall av misstänkt penning-

tvätt, men även i samband med Transparency Internationals årliga korruptionsindex, 

Corruption Perceptions Index, då bland annat svenska företags ageranden på 

internationella marknader uppmärksammades stort.  

Under hösten fortsatte intresset för korruptionsrisker med affärer på komplexa 

marknader, men TI Sverige har även belyst vikten av en nationell handlingsplan mot 

korruption. 

https://concord.se/civilsamhallet-for-agenda-2030-en-gemensam-avsiktsforklaring?fbclid=IwAR2iexU5eqVGamrZCfQUu2QdkT33piqyJLkZm7SmQwbvR-KzNxe-xQogN_E
https://concord.se/civilsamhallet-for-agenda-2030-en-gemensam-avsiktsforklaring?fbclid=IwAR2iexU5eqVGamrZCfQUu2QdkT33piqyJLkZm7SmQwbvR-KzNxe-xQogN_E
https://transparency-se.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/media/410/TI_Sweden_Framework_for_Corporate_Supporters_Forum_October_2019.pdf
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TI Sveriges web transparency.se har under året löpande uppdaterats med information 

om föreningens verksamhet. Antalet prenumeranter på TI Sveriges månatliga 

nyhetsbrev har fortsatt att öka stadigt, så även har antalet följare i sociala medier – 

med fokus på LinkedIn. 

 2019 (2018) 

Nyhetsbrev - prenumeranter 859 (740) 

Facebook - följare 1 405 (1 320) 

Twitter - följare 1 255 (1 182) 

LinkedIn - följare 342 (124) 

Tabell över ökningen av följare i TI Sveriges kommunikationskanaler 

 

 
TISweden 

 

 
TI_Sweden 

 

 
TI-Sweden 
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MEDIAKLIPP 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2019 
 

STYRELSE 
 

Styrelsen valdes vid föreningens ordinarie föreningsstämma den 25 april 2019. 

Protokollförda styrelsemöten, elva stycken, har hållits: 16 januari, 12 februari, 27 mars, 

25 april (konstituerande),15 maj, 4 juni, 20 augusti, 9 oktober, 6 november, 13 

november, samt 4 december.  

• Ulrik Åshuvud, styrelseordförande 

• Alf Persson, viceordförande 

• Eva Bennett, kassaförvaltare 

• Inga-Britt Ahlenius 

• Björn Blomqvist 

• Brita-Lena Ekström 

• Céline Giertta 

• Gunnela Hahn 

• Pontus Selderman 

• Ylva Skoogh 

• Robert Cloarec, suppleant 

• Michael Falk, suppleant 

• Emily Hasslev, suppleant 

• Lotta Rydström, adjungerad sekreterare  

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 året har Lotta Rydström även varit projektledare för det Svenska Institutet-

finansierade projektet Together towards integrity: Building partnerships for a 

sustainable future in the Baltic Sea Region (detta på c:a 20% av sin heltidstjänst). 

Föreningen hyr lokaler hos The Park på Sveavägen 98 vilket har gett välkommen 

tillgång till möteslokaler där ett fast antal timmar ingår i hyreskostnaden. 

Valberedning  

Valberedningen har bestått av Einar Lundgren (sammankallande), Carin Norberg och 

Kristina Simion.  
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Föreningens revisorer  

Björn Mothander och Karin Rudebeck har varit Transparency International Sveriges 

förtroendevalda revisorer medan Anders Mellbourn varit revisorssuppleant.  

Individuella medlemmar  

Under året har föreningen haft 139 privatpersoner som medlemmar, en ökning med 3 

medlemmar. 

 

Medlemsavgiften för privatpersoner beslutades vid ordinarie föreningsstämma i april 

2019 att fortsättningsvis vara oförändrad (250 kronor samt 50 kronor för studerande).  

Juridiska personer  

Föreningen har inte haft några juridiska medlemmar under 2019. Detta då TI Sverige 

under året har genomfört en översyn av formerna för juridiska personers (företag och 

organisationer) medlemskap i föreningen. Nya former för samverkan presenteras 

närmare under 2020. 

 

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 2019: Astra Zeneca, Atlas Copco, Essity, H&M, 

Handelsbanken, Husqvarna, Lantmännen, NCC, Siemens, Skanska, SKF, Stora Enso, 

AB Svensk Exportkredit, Vattenfall, Advokatfirman Vinge och Volvo Cars.  

 

Medlemmar i näringslivsforumet är inte medlemmar i föreningen Transparency 

International Sverige.  

Bokföring 

Föreningens bokföring har skötts av bokföringskonsulten Barrviken Redovisning AB.   
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EKONOMI OCH BREDDNING AV DEN FINANSIELLA BASEN 
 

Transparency International Sveriges totala intäkter är 1 066 481 kr för 2019 (759 132 

kr för 2018) och de totala verksamhetskostnaderna utgör 819 964 kr (842 124 kr för 

2018).  

 

Intäkter från individuella medlemsavgifter utgör 33 200 kr (30 850 kr för 2018) och från 

avgifter för medlemskap i Corporate Supporters Forum 800 000 kr (650 000 kr för 

2018). Övriga intäkter, 233 281 kr (58 282 kr för 2018) utgörs av uppdragsersättningar 

(133 890 kr), projektintäkter för kostnader under 2019 rörande Towards Integrity: 

Building partnerships for a sustainable future in the Baltic Sea Region (99 292 kr), 

samt donationer.  

 

Det är att notera att föreningens intäkter under 2019 var högre än föregående år, 

främst tack vare en ökad efterfrågan för medverkan i externt arrangerade aktiviteter 

och fler företag som anslutit sig till Corporate Supporters Forum. 

 

Föreningens ekonomiska resultat efter finansiella poster uppgår till 246 517 kr (-

82 992 kr för 2018). Detta belopp föreslås balanseras i ny räkning vilket ger en 

ingående balans för 2020 av eget kapital på 430 540 kr (184 022 kr för 2019).  

 

Föreningens positiva resultat innebär att den tidigare negativa trenden med en 

minskning av eget kapital nu är bruten. 

 

Styrelsens prognos för 2020 pekar på ytterligare positiva resultat, då styrelsen under 

året arbetat aktivt med att stärka föreningens intäkter och resultat. 

 

Under året har TI Sverige ansökt om momsregistrering hos Skatteverket, detta med 

avseende på ökningen av uppdragsersättningar. 

 

En mera detaljerad ekonomisk redovisning återfinns i Årsbokslutet för 2019. 

Breddning av den finansiella basen  

Ansträngningarna för att stärka föreningens ekonomi har varit fruktsamma under året. 

Det strategiska arbetet med att rekrytera fler medlemmar till föreningens näringslivs-

forum Corporate Supporters Forum har gett goda resultat, med tre nya medlemmar 

under 2019 och långt gångna diskussioner med flera andra presumtiva medlemmar.  

 

Även om bidragen från Corporate Supporters Forum utgör en majoritet av föreningens 

finansiering så har den markanta ökningen av uppdragsersättningar bidragit till en 

betydande del av intäkterna. År 2017 var dessa intäkter 8 000 kr, följande år (2018) 

34 890 kr, jämfört med 133 890 kr under 2019. 

 
Bidrag till lönekostnader för föreningens exekutivsekreterare har skett genom 

projektfinansieringen från Svenska Institutet.    
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Ulrik Åshuvud 
Styrelseordförande 

Alf Persson Inga-Britt Ahlenius Eva Bennett 
Viceordförande Kassaförvaltare 

Brita-Lena Ekström Céline Giertta Gunnela Hahn 

Pontus Selderman Ylva Skoogh 

Robert Cloarec Emily Hasslev Michael Falk 
Styrelsesuppleant Styrelsesuppleant  Styrelsesuppleant 
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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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