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Transparency International (TI) 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.



TI Sverige bedriver opinionsbildning och informationsverksamhet för att öka
medvetenheten i Sverige om korruption och dess skadeverkningar.



TI Sverige arbetar förebyggande genom att stärka kunskaper om åtgärder mot
korruption och tar initiativ till samarbeten för korruptionsbekämpning.



TI Sverige agerar för systemförändringar om ökad transparens som förstärker
och slår vakt om integritet och ansvarsutkrävande samt motverkar korruption i
såväl offentlig, privat som ideell sektor.



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

Främja öppenhet, ansvar och integritet.
Agera mot korruption.
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ORDFÖRANDE HAR ORDET

Ulrik Åshuvud
Ordförande
Transparency International Sverige

”Vi fortsätter att ställa krav på
öppenhet för att förebygga
korruption – inte minst vad
gäller alla åtgärder mot
pandemin. Enkelt uttryckt Transparens ger Trovärdighet
och skapar Tillit.”

När 2020 års verksamhet inleddes var vi alla omedvetna om vilket annorlunda år det
skulle bli. I mars insåg vi att ett vanligt årsmöte inte skulle kunna genomföras och
planerna för en digital motsvarighet påbörjades. Samtidigt började vi som organisation
fundera på hur virusutbrottet, som nu klassades som pandemi, skulle påverka oss
resten av året, både vad gällde aktiviteter och ekonomi.
Med facit i hand så blev 2020 på många områden ett av de bästa år som
Transparency International Sverige (TI Sverige) haft sedan organisationen bildades för
snart 17 år sedan. Våra intäkter ökade trots att vår uppdragsverksamhet (föreläsningar, utbildningar och medverkan i olika seminarier), liksom för många andra,
minskade drastiskt. Det berodde framför allt på en ökning på drygt 30 % av medlemsavgifterna från vårt näringslivsforum som under året vuxit med sex nya storbolag.
Vi fick göra en snabb digital omställningsresa som öppnade upp nya möjligheter, och
vi har under året arrangerat och genomfört ett flertal seminarier (som webbinarier)
med en stor publik och geografisk spridning, både nationellt och internationellt.
Vi kunde under året bl.a. konstatera att TI Sverige:
 bidrog aktivt i olika sammanhang till genomförandet av det s.k. visselblåsardirektivet,
 stärkte intresset för att medverka i vårt näringslivsforum med ett reviderat och
utökat upplägg,
 deltog aktivt i debatten och i media kring de ökade riskerna med korruption under
pandemin och de fortsatta utmaningarna vad gäller förebyggande av penningtvätt,
 stärkte samarbetet med andra nationella TI-chapters, och då särskilt med TI UK,
samt utökade dialogen med olika myndigheter och andra organisationer,
 skapade, gemensamt med våra samarbetspartners, ett nytt och mer tillgängligt
format för Tillsammans mot korruption (TMK) när Almedalen ställdes in,
 lade grunden för en mer långsiktig fundraising och stärkt uppdragsverksamhet,
 och slutförde projektet Building partnerships for a sustainable future in the Baltic
Sea Region.
2020 blev också det år då vi lade särskilda resurser på att blicka framåt – både globalt
och nationellt. I november antogs en ny global TI-strategi vilket markerade slutfasen
på ett grundligt arbete med en ny strategi för TI Sverige fram till 2030.
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I slutet av året antog Sveriges regering den första nationella handlingsplanen mot
korruption. När det 23-sidiga dokumentet presenterades strax före jul kunde vi
konstatera att handlingsplanen dessvärre saknade handling. Vi kommer att under
2021 få anledning att återkomma till handlingsplanen med konkreta kompletteringar
och förhoppningsvis en bredare och mer konstruktiv dialog med regeringen med fokus
på transparens, integritet och ansvarsutkrävande.
Vi fortsätter att ställa krav på öppenhet för att förebygga korruption – inte minst vad
gäller alla åtgärder mot pandemin. Enkelt uttryckt - Transparens ger Trovärdighet
och skapar Tillit.

ÅRSBERÄTTELSE 2020
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VERKSAMHET 2020
Transparency International Sverige har arrangerat egna aktiviteter, i form av
seminarier och debatter, och samarrangerat aktiviteter med andra relevanta aktörer.
Liksom andra har även TI Sverige fått ställa om sin verksamhet p.g.a. pandemin vilket
medfört att de flesta aktiviteter har arrangerats online. Trots det har vi haft ett ökat
genomslag i olika aktuella frågor. TI Sverige har medverkat i seminarier, paneldebatter
och workshops under året – även om mängden har minskat med året innan. Nedan
följer ett axplock av TI Sveriges verksamhet under året som gått.

HUR KAN MAN STÄRKA
FÖRETAGS INTEGRITETSARBETE?
Vid ett frukostseminarium den 6 mars
delade TI Sverige med sig av resultatet
från behovsanalysen om effektivt
integritetsarbete - med fokus på Sverige
och Litauen. Behovsanalysen är del av
ett projekt finansierat av Svenska
Institutet i syfte att förstärka företags
antikorruptionsarbete. Läs mer om
projektet på s. 12.

RÄTTSSTATEN SVERIGE:
SKANDALER, KRISER, POLITIK
Vid ett webbaserat seminarium, den 26
maj, diskuterade Richard Sannerholm
med Ulrik Åshuvud, ordf. TI Sverige, om
vikten av en oberoende rättsstat,
ansvarsutkrävande och vilka faktorer
som bidrar till en negativ förvaltningskultur – det senare exemplifierades
genom ökade målkonflikter, en förändrad
syn på juridik och kompetens samt en
förändrad tjänstemannaroll.

Områden som enligt de tillfrågade
behöver förstärkas är t.ex. säkra och
trygga rapporteringskanaler, kunskapsutbyte mellan företag, gärna genom
objektiva kanaler som olika civilsamhällsorganisationer, och offentliga
instansers resurser att stöda privata
sektorns integritetsarbete.
Ulrik Åshuvud samtalar med Richard Sannerholm

ÖKAD TRYGGHET FÖR
VISSELBLÅSARE

Fr.v. Ulrik Åshuvud, ordf. TI Sverige; Pär Ahlberger,
ambassadör för hållbart näringsliv; Camilla Wristel,
Svenska Institutet; Lotta Rydström, projektledare, TI
Sverige samt Alf Persson, vice ordf. TI Sverige.
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Den 20 augusti bjöd TI Sverige in till ett
samtal om hur EU:s direktiv om skydd
för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten, det så kallade
visselblåsardirektivet, ska genomföras i
svensk rätt.
(forts. nästa sida)
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Inga-Lill Askersjö, särskild utredare, och
Per Larsson, utredningens huvudsekreterare berättade om utredningens
betänkande och poängterade att huvudsyftet med lagförslaget är att det ska
vara enkelt, tryggt och säkert att
rapportera om missförhållanden.
Inga-Lill Askersjö och Per Larsson,
reflekterade över de största utmaningarna med utredningen och lyfte bland
annat omfånget av direktivet, svårigheten att få direktivet att passa in i den
svenska modellen och beaktandet av
vissa motstående intressen.

INTERNATIONELLA
ANTIKORRUPTIONSDAGEN
På den internationella antikorruptionsdagen, den 9 december, bjöd TI Sverige
och Institutet mot mutor in till diskussion
om antikorruption, FN:s globala mål för
hållbar utveckling och nationella
handlingsplaner mot korruption.
Seminariet finns att se i efterhand på
Youtube.

Övre raden fr.v.: Hayaat Ibrahim, tf generalsekreterare
IMM; Ulrik Åshuvud, ordf. TI Sverige; Tomas Kåberger;
professor vid Chalmers. Nedre raden fr.v.: Parul
Sharma, människorättsjurist samt Cecilia Berglin,
antikorruptionsexpert vid SKR

CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2019
Mer än två tredjedelar av världens
länder, bland dem flera av världens mest
utvecklade ekonomier, står och stampar
eller backar när det gäller arbetet mot
korruption. Det framgick av
Transparency Internationals (TI) årliga
korruptionsindex, Corruption Perceptions
Index (CPI) som publicerades i januari
2020. Sverige ligger kvar på samma nivå
som föregående år, 2018.

De tio länder i toppen av Corruption Perceptions Index
2019.

- Sverige ligger bra till i Transparency
Internationals korruptionsindex, samtidigt
sticker Sverige ut negativt med att vi toppar
listan i världen över bolag som bötfälls för
korrupta affärer.

Trubblet på toppen fortsätter
Flera av de "gula" länderna, bland annat Sverige, på det årliga korruptionsindexet har
genom flera uppmärksammade fall visat att de inte är immuna mot korruption.
Transnationell korruption underlättas, möjliggörs och upprätthålls ofta av till synes
icke-korrupta länder.

ÅRSBERÄTTELSE 2020
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TI SVERIGE SAMARBETAR MED WIN WIN GOTHENBURG
SUSTAINABILITY AWARD FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID
TI Sverige har länge lyft betydelsen av antikorruption för att uppnå FN:s globala mål
för hållbar utveckling, hållbarhetsmålen, och välkomnar att WIN WIN Gothenburg
Sustainability Award valt att temat för 2021 är antikorruption.
Hållbarhetsmålens ledord "Lämna ingen utanför" ("Leave no one behind") uppfylls
endast då vi bekämpar korruption och dess negativa konsekvenser för individer,
organisationer och samhällen runt om i världen. Korruptionens diskriminerande
karaktär innebär att fattiga och marginaliserade påverkas oproportionerligt av hur
korruption begränsar ekonomisk tillväxt, ökar ojämlikheter och snedvrider
resursfördelning. En stor del av samhällena lämnas utanför.
TI Sverige och WIN WIN Gothenburg Sustainability Award kommer, under 2020 och
2021, att samarbeta kring vikten av antikorruption för hållbar utveckling.

”Transparency International Sverige ser fram emot att vara samarbetspartner med WIN WIN
Gothenburg Sustainability Award i arbetet med att belysa korruptionens negativa påverkan på
hållbarhetsmålen.” - Ulrik Åshuvud, Ordförande, TI Sverige

WIN WIN Gothenburg Sustainability Award har sedan 2000 uppmärksammat en
person eller organisation som bidragit till positiva förändringar i miljö- och
klimatarbetet, användandet av naturresurser eller större global rättvisa. WIN
WIN Gothenburg Sustainability Award finansieras av Göteborgs stad, Region
Västra Götaland och ytterligare elva medlemsorganisationer och -företag.
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EN FÖRSTA NATIONELL HANDLINGSPLAN MOT KORRUPTION
TI Sverige har efterfrågat, under flertalet år, en nationell handlingsplan mot korruption
för ett helhetsgrepp om antikorruptionsarbetet och säkerställa att Sverige inte halkar
efter i arbetet med transparens, integritet och ansvarsutkrävande.
I slutet av 2019 informerade slutligen regeringen genom civilminister Lena Micko, i
samband med TI Sverige och IMM:s seminarium på den internationella antikorruptionsdagen den 9 december, att arbetet med en nationell handlingsplan skulle
påbörjas. Drygt ett år senare presenterade regeringen en första handlingsplan mot
korruption.
Handlingsplanen mot korruption i offentlig förvaltning innehåller bland annat ett antal
vägledande principer för förvaltningens arbete mot korruption. Statskontoret får i
uppdrag att bl.a. utveckla stöd för ett strukturerat arbetssätt mot korruption samt
riskanalys av korruption. Statskontoret ska även inrätta ett samverkansforum för
myndigheter i syfte att utveckla arbetssätt mot korruption, identifiera kunskapsluckor
och generera uppslag på informationsinsatser. Andra aktörer ska också ges möjlighet
att medverka.

”När det 23-sidiga dokumentet presenterades strax före jul kunde vi konstatera att regeringens
handlingsplan dessvärre saknar handling. Det är förvånande att regeringen, efter ett års arbete,
inte presterar mer än en ”översiktlig beskrivning” och i stället ger Statskontoret två uppdrag som
kunde ha påbörjats parallellt för ett år sedan.”

FORTSATT EFTERFRÅGAN PÅ MEDVERKAN
TI Sverige har under året haft fortsatt efterfrågan på medverkan i olika aktiviteter
arrangerade av myndigheter, branschorganisationer, företag, akademin och
civilsamhällsorganisationer. På grund av rådande situation har majoriteten av
medverkan skett digitalt. Nedan följer några exempel där TI Sverige deltagit i
paneldiskussioner eller hållit anföranden.
Den 7 februari medverkade TI Sverige i ett
seminarium om EU-direktivet om
visselblåsning.
Vid seminariet belystes även vikten av en
tillåtande organisationskultur, ledarskapets
påverkan och behovet av adekvat skydd för
de som slår larm.

ÅRSBERÄTTELSE 2020
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TI Sveriges ordförande medverkade i
slutet av februari i en livesänd panel som
diskuterade hur man hittar rätt balans
mellan digital integritet och arbetet mot
penningtvätt

TI Sverige medverkade i EBA:s
seminarium ”Vad är sextortion och hur
kan biståndet bekämpa det?" och
diskuterade hur sextortion ska förstås
och definieras och hur olika utvecklingsaktörer arbetar med frågan.

"Vi måste säkerställa trygga mekanismer för
rapportering av sextortion - men vi måste
fram för allt börja prata om det.”

AKTIVITETER FÖR FÖRENINGENS MEDLEMMAR
Föreningens individuella medlemmar är välkomna att delta i alla öppna aktiviteter som
TI Sverige arrangerar, men bjuds även in till aktiviteter speciellt för föreningsmedlemmar.

Studiebesök hos Polisen
TI Sveriges medlemmar välkomnades
den 2 mars till Polisens nationella
antikorruptionsgrupp som berättade om
sin verksamhet och om vikten av
förebyggande åtgärder i arbetet mot
korruption - speciellt i riskutsatta
områden som t.ex. upphandling, tillsyn
och tillståndsprövning

Medlemsmöte om ny strategi för TI Sverige
I mitten av november bjöds föreningens individuella medlemmar in till en diskussion
om TI Sveriges kommande strategiska prioriteringar. Vid medlemsmötet medverkade
även tre av föreningens tidigare ordförande: Ulla Andrén, Örjan Berner och LarsGöran Engfeldt som delade med sig av både historiska tillbakablickar och framtidsspaningar.

8

TRANSPARENCY INTERNATIONAL SVERIGE

TILLSAMMANS MOT KORRUPTION
TI Sverige driver tillsammans med Institutet mot mutor (IMM) och amerikanska
handelskammaren i Sverige, AmCham Sweden, ”Tillsammans mot Korruption” - 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.

Fler samarbetspartners anslöt sig till initiativet
Sida, Statskontoret och Upphandlingsmyndigheten anslöt under 2020 sig som
samarbetspartners till Tillsammans mot Korruption. Sedan tidigare samarbetar
Tillsammans mot Korruption med EY, Föreningen för auktoriserade revisorer (FAR),
Konkurrensverket, PwC och Sveriges kommuner och regioner (SKR) vilket gör att åtta
samarbetspartners nu stöder initiativet.

Omfattande seminarieverksamhet under hösten
För sjätte året i rad anordnades Tillsammans mot Korruption. Tidigare år har
aktiviteterna i huvudsak genomförts under en heldag i Almedalen, men under hösten
2020 arrangerade Tillsammans mot Korruption i stället en serie av websända
seminarier där vi under sju torsdagar belyste korruptionsfrågan ur olika perspektiv.

Knäcker coronan tilliten i det svenska samhället? (3 september)
Det är svårt att sia om hur den svenska tilliten kommer påverkas av coronapandemin
men det är möjligt att förtroendet för myndigheterna stärks. Det menade deltagarna i
webbinariet ”Knäcker coronan tilliten i det svenska samhället?” - det första i en serie
om sju. Se film och läs sammanfattning här.

Nytt läge för visselblåsare i offentlig sektor (10 september)
Diskussionerna tog avstamp i betänkandet
som utredningen om genomförande av
visselblåsardirektivet presenterat som bland
annat innehåller ett förslag på en ny visselblåsarlag. Samtalet kretsade kring vad
lagförslaget kommer att innebära i
praktiken. En sak var panelisterna säkra på
- en ny visselblåsarlag är inte botemedlet
mot tystnadskulturer. Se film och läs
sammanfattning här.

ÅRSBERÄTTELSE 2020
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Utan journalister - inga korruptionsskandaler (17 september)
Under denna rubrik diskuterade tre journalister den undersökande journalistikens roll
för att avslöja korruption. Alla tre var ense om att rubrikens något provocerande
formulering stämmer, men att de rättsvårdande myndigheternas roll inte ska glömmas
bort. Se film och läs sammanfattning här.

Att upphandla rätt i kristider (24 september)
Upphandling anses vara ett särskilt utsatt
område för korruption. Med den nuvarande
situationen står dessutom upphandlare inför
nya och oförutsedda utmaningar med höga
krav på snabb införskaffning av t.ex.
material, ofta i kombination med brist på
leverantörer. Råd från panelisterna för att
minska korruptionsrisker vid offentlig
upphandling var samverkan, att hedra
ingångna avtal och avtalsuppföljning. Se
film och läs sammanfattning här.

Är män mer korrupta än kvinnor? (1 oktober)
Machokulturer behöver brytas men enbart fler kvinnliga ledare är inte hela lösningen
på problemet. Det var panelisterna i webbinariet den 1 oktober på temat ”Är män mer
korrupta än kvinnor?” överens om. Se film och läs sammanfattning här.

Bistånd lever farligt under pandemin (8 oktober)
It is evident that corruption is a key obstacle
for sustainable development and that it
affects the most marginalised groups the
hardest. In a time of global crisis, such as
the Covid-19 pandemic, corruption remains
a challenge and the consequences of
corruption hits even harder – especially
women, the youth, and people with
disabilities. Se film och läs sammanfattning
här.
Ulrik Åshuvud samtalar under seminariet ”Bistånd lever farligt under pandemin” med Carin Jämtin, general-direktör för
Sida; Rueben Lifuka, viceordförande för Transparency International och Daniel Tarschys, professor emeritus vid
Stockholms universitet

Revisorn som stoppkloss för korruption (15 oktober)
Revisorns roll uppmärksammas ibland medialt efter en korruptionsskandal, men hur
stort ansvar har egentligen en revisor? Panelen menade att det tyvärr ofta förmedlas
en förlegad bild av revisorsrollen. Revisorer har förvisso en viktig roll i det förebyggande arbetet mot korruption såsom att påtala oegentligheter när de upptäcks, men
det är ledningen som har det primära ansvaret. Se film och läs sammanfattning här.
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TI SVERIGES NÄRINGSLIVSFORUM - CORPORATE SUPPORTERS
FORUM (CSF)
TI Sverige erbjuder, sedan 2011, en plattform för svenska företags transparens- och
integritetsarbete. Vi riktar oss till svenska storföretag, som har erfarenhet av att vara
internationellt verksamma, inte sällan i miljöer med hög korruptionsrisk. Ett deltagande
i TI Sveriges näringslivsforum - Corporate Supporters Forum - visar ett tydligt
ställningstagande och engagemang i arbetet mot korruption.

Ökat intresse för antikorruption bland svenska företag
Under året har inte mindre än sex svenska storföretag ansökt, och beviljats,
medlemskap i TI Sveriges näringslivsforum. Ett företag valde att lämna forumet under
året. Vi välkomnar Telia Company, LKAB (bägge blev medlemmar i januari 2020),
BillerudKorsnäs och SSAB (mars 2020), Bonava (juni 2020) samt Epirocs (oktober
2020) medverkan i att förbättra kunskapsutbytet mellan svenska företag för att minska
korruptionen och deras stöd till TI Sveriges verksamhet och arbete för att främja
öppenhet, ansvar och integritet. Vid årets slut var 21 företag medlemmar i forumet.
Under året har TI Sverige även inlett samarbete med Transparency International UK, i
syfte att erbjuda forummedlemmarna en möjlighet att delta i TI UK:s välrenommerade
benchmark som mäter och jämför effektiviteten i företagens antikorruptionsarbete.

Möjlighet till fler rundabordsmöten under pandemin
Under året har TI Sverige erbjudit medlemmarna i Corporate Supporters Forum fyra
rundabordsmöten där alla har arrangerats virtuellt. Detta har öppnat upp för en
bredare medverkan av såväl föredragshållare som forummedlemmar. TI Sverige
ämnar att även i fortsättningen erbjuda fyra årliga rundabordsmöten samt möjlighet till
medverkan på distans.
Den 22 april delade Ericssons compliancechef med sig av sina mångåriga och
gedigna erfarenheter inom företagsetik men även informerade deltagarna om
Ericssons pågående process.
I juni diskuterades hur antikorruptionsarbetet påverkas i tider av kris, som den
pågående pandemin.
Temat för höstens första virtuella
rundabordsmöte, som hölls den 30
september, var dels vilka trender som
kan komma att påverka arbetet mot
korruption de närmsta åren, dels den
reviderade näringslivskoden som
Institutet mot mutor förvaltar.
T.v. Ulrik Åshuvud, TI Sverige och A.J. Brown, TI Australien samt TI:s internationella styrelse diskuterar trender som
påverkar antikorruptionsarbetet.

Vid höstens andra virtuella rundabordsmöte diskuterades bland annat hur man kan
mäta effektiviteten av företags antikorruptionsprogram samt trender och framtida
arbete med olika former av rapporteringskanaler.
ÅRSBERÄTTELSE 2020
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”Global citizenship”-dagar på Handelshögskolan
För femte året i rad så deltog TI Sverige i Handelshögskolan i Stockholms kurs ”Global
Citizenship” för internationella magisterstudenter. Tillsammans med representanter
från TI Sveriges Corporate Supporters Forum diskuterades hållbarhet, etik, regelefterlevnad, antikorruption och ledarskap.

TOWARDS INTEGRITY: BUILDING PARTNERSHIPS FOR
SUSTAINABLE FUTURE IN THE BALTIC SEA REGION
TI Sverige beviljades tillsammans med TI Litauen och TI Ryssland 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.
Projektet startade hösten 2018 och avslutades under hösten 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 former för arbete med ryska företag.
TI Sverige har 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 regelefterlevnad.
I början av mars presenterades behovsanalysen vid ett frukostseminarium i Stockholm
där bland annat dåvarande ambassadören för hållbart näringsliv samt representant
från finansiären Svenska Institutet medverkade. I början av oktober publicerades den
färdiga rapporten inklusive rekommendationer för fortsatt arbete.
Resultatet visar bl.a. på fortsatt betydelse av tydliga incitament, ledningens förståelse
och engagemang, stärkt efterlevnad av lagstiftning och regelverk samt kunskap och
resurser för att arbeta förebyggande mot korruption.
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TI SVERIGE KOMMENTERAR
Synpunkter på utvecklad upphandlingstillsyn
TI Sverige välkomnar förslaget till utvecklad reglering av upphandlingstillsynen att
Konkurrensverket inom ramen för sina tillsynsuppgifter även ska uppmärksamma och
motverka korruption och annat förtroendeskadligt agerande. TI Sverige föreslår att
man, inom ramen för arbetet med den nationella handlingsplanen mot korruption,
skapar förutsättningar att ge liknande instruktion till fler relevanta myndigheter.

Gemensamt uttalande – behov av förstärkt arbete mot penningtvätt
TI Sverige har i kölvattnet av Swedbanks penningtvättsaffärer, tillsammans med TI:s
internationella sekretariat, TI Estland, TI Lettland och TI Litauen uttalat sig om vikten
av stärkt arbete mot penningtvätt – både på en övergripande EU-nivå men även på
nationell nivå.

En gemensam utbildning inom statsförvaltningen
TI Sverige välkomnar Tillitsdelegationens slutbetänkande och betonar specifikt vikten
av att verksamma inom statsförvaltningen bör ges kunskap och förmåga att agera
korrekt och opartiskt i syfte att förhindra och förebygga risken för korruption –
grundläggande för en demokrati och rättsstat.

Synpunkter på ökad trygghet för visselblåsare
TI Sverige välkomnar att betänkandet inte är begränsat till överträdelser av EU-rätten,
utan omfattar även rapportering av information om överträdelser av svensk lagstiftning. Vidare ser vi positivt på att man inte undantar mindre kommuner, vilket
innebär att samtliga svenska kommuner blir skyldiga att ha interna rapporteringskanaler.
TI Sverige föreslår bl.a. att det införs en rapporteringsskyldighet att redovisa statistik
på andelen anonyma rapporter. Det kan ge mer kunskap om det finns ett behov av att
införa en kompletterande reglering om anonym rapportering.
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SAMVERKAN OCH NÄTVERK
TI Sverige har under 2020 fortsatt att bredda sitt samarbete med myndigheter, företag
och organisationer med fokus att främja transparens, integritet och ansvarsutkrävande
i arbetet mot korruption. Se avsnittet om Verksamhet 2020 för exempel på medverkan
i olika aktiviteter. Projektet finansierat av Svenska Institutet, Together Towards
Integrity: Building partnershsips for a sustainable future in the Baltic Sea Region, har
också bidragit till stärkt samverkan med myndigheter, branschorganisationer, företag
och antikorruptionsexperter både inom och utanför TI Sveriges direkta nätverk.
Samarbetet och kunskapsutbyte med så väl det internationella sekretariatet samt
andra nationella avdelningar inom det globala Transparency International-nätverket
har fortsatt och förstärkts. TI Sverige har haft ett omfattande utbyte och gemensamma
fundraising-aktiviteter med Transparency International UK där ett benchmark-verktyg
och gemensamma uppvaktningar till möjliga finansiärer kan nämnas.
I slutet av oktober arrangerade TI Kanada en dialogvecka om Kanadas utmaningar
med korruption och hur arbetet mot korruption kan förstärkas och förbättras. Den 29
oktober medverkade TI Sverige då man diskuterade hur Kanada förhåller sig
internationellt och speciellt i ett nordiskt perspektiv.

TI Sverige har även tillsammans med andra nationella avdelningar i TI-nätverket
uppmärksammat frågor som exempelvis förstärkt arbete mot penningtvätt.
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.
Som nationell avdelning i Transparency International har representanter för TI Sverige
deltagit i flertalet regionala och globala virtuella möten inom såväl tematiska som
övergripande strategiska diskussioner. Under fyra dagar i november arrangerades
TI:s årsmöte där delegater från TI:s alla nationella avdelningar diskuterades styrning
och struktur med fokus på TI:s globala strategi för 2021-2030.
TI Sverige har under året haft kontinuerlig dialog med representanter från Regeringskansliet, bland annat Utrikesdepartementet och Finansdepartementet.
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STÄRKT ORGANISATION
TI Sverige har, trots förändrade förutsättningar, fortsatt att under 2020 aktivt arbetat
med att förstärka sin etablerade roll som ledande civilsamhällsorganisation, med
internationell anknytning och del av ett välutvecklat globalt nätverk, inom frågor
rörande antikorruption. Detta har skett genom löpande dialog och samarbete med
myndigheter, företag, organisationer och media.
Ansträngningarna att engagera fler företag i näringslivsforumet CSF har burit frukt och
resulterat i sex nya företag som medlemmar i forumet.

Stadgeförändringar i syfte att förtydliga samverkan och funktioner
Vid ordinarie föreningsstämma den 28 april togs ett slutligt beslut om att revidera
föreningens stadgar i syfte att förtydliga medlemskap i föreningen. Juridiska personer
kan inte längre ansöka om medlemskap i föreningen, men är fortfarande välkomna att
samverka med TI Sverige genom exempelvis föreningens näringslivsforum, Corporate
Supporters Forum.
Vidare har det även förtydligats vad gäller valberedningens uppdrag samt rutiner för
händelse av att styrelseledamot agerat på ett sätt som strider mot styrelsens
uppförandekod.

Global och nationell strategiutveckling
TI Sverige har under året dels aktivt medverkat, genom möten, enkäter och intervjuer,
till utvecklandet av Transparency Internationals globala strategi, dels med stöd av ett
arbetsutskott i styrelsen utvecklat ett förslag till nationell strategi för 2021-2030.
Föreningens individuella medlemmar bjöds in att ge synpunkter på de strategiska
prioriteringarna vid ett medlemsmöte i november 2020. Strategiarbetet fortgår och en
slutlig strategi förväntas presenteras i samband med ordinarie föreningsstämma 2021.
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KOMMUNIKATION OCH MEDIA
TI Sverige har kommenterat händelser frekvent i media i relation till TI Sveriges
fokusområden, med fokus på bland annat penningtvätt, svenska företags agerande på
internationella marknader och korruptionsrisker i utvecklingssamarbetet men även i
specifika frågor relaterade till pandemin samt i samband med Transparency
Internationals årliga korruptionsindex, Corruption Perceptions Index.
TI Sveriges web www.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.
2020

(2019)

Nyhetsbrev - prenumeranter

968

(859)

Facebook - följare

1 510

(1 405)

Twitter - följare

1 320

(1 255)

LinkedIn - följare

498

(342)

Tabell över ökningen av följare i TI Sveriges kommunikationskanaler

TISweden
TI_Sweden
TI-Sweden
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MEDIAKLIPP
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2020
STYRELSE
Styrelsen valdes vid föreningens ordinarie föreningsstämma den 28 april 2020.
Protokollförda styrelsemöten, tio stycken, har hållits: 20 januari, 19 februari, 18 mars,
29 april (konstituerande), 20 maj, 17 juni, 19 augusti, 23 september, 28 oktober, samt
15 december.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ulrik Åshuvud, styrelseordförande
Alf Persson, viceordförande
Emily Hasslev, kassaförvaltare t.o.m. 28 oktober 2020
Inga-Britt Ahlenius
Brita-Lena Ekström
Gunnela Hahn
Véronique Lönnerblad
Pontus Selderman
Ylva Skoogh
Gunilla Hesselmark, suppleant
Stephanie Leisnert, suppleant
Eva Persson, suppleant
Peter Winai, suppleant t.o.m. 28 oktober 2020, därefter kassaförvaltare
Lotta Rydström, adjungerad sekreterare

Emily Hasslev avgick ur styrelsen 28 oktober 2020 på egen begäran.
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 Institutetfinansierade projektet Together towards integrity: Building partnershsips for a
sustainable future in the Baltic Sea Region.
Den 30 april flyttade TI Sveriges kansli till The Park, på Magnus Ladulåsgatan i
Stockholm. Detta på grund av att nedläggning av tidigare kontorshotell.

Valberedning
Valberedningen har bestått av Einar Lundgren (sammankallande), Lars Björklund och
Carin Norberg.
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Föreningens revisorer
Anders Hjertstrand och Mikael Ikonen har varit Transparency International Sveriges
förtroendevalda revisorer medan Anders Mellbourn varit revisorssuppleant.

Individuella medlemmar
Under året har föreningen haft 143 privatpersoner som medlemmar, varav 13 är
studerandemedlemmar.
Medlemsavgiften för privatpersoner beslutades vid ordinarie föreningsstämma i april
2020 att fortsättningsvis vara oförändrad (250 kronor samt 50 kronor för studerande).

Juridiska personer
Föreningen har inte haft några juridiska medlemmar under 2020. Detta då TI Sverige
vid ordinarie föreningsstämma i april 2020 beslutade att inte längre välkomna juridiska
medlemmar i föreningen.

Corporate Supporters Forum
Sedan november 2011 driver Transparency International Sverige näringslivsforumet
Corporate Supporters Forum. Årsavgiften är fastställd till 50 000 kronor exklusive
moms. Medlemmar i näringslivsforumet var vid utgången av 2020: Astra Zeneca, Atlas
Copco, BillerudKorsnäs, Bonava, Epiroc, Essity, H&M, Handelsbanken, Husqvarna,
Lantmännen, LKAB, NCC, Telia Company, Siemens, Skanska, SKF, SSAB, Stora
Enso, AB Svensk Exportkredit, Vattenfall, och Volvo Cars.
Medlemmar i näringslivsforumet är inte medlemmar i föreningen Transparency
International Sverige.

Bokföring
Föreningens bokföring har skötts av bokföringskonsulten Barrviken Redovisning AB.
Under året har all bokföring, fakturering och attestrutiner omförts till digitala verktyg
vilket har underlättat ekonomisk rapportering och uppföljning samt säkrat en högre
nivå av transparens.
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EKONOMI OCH BREDDNING AV DEN FINANSIELLA BASEN
Transparency International Sveriges totala intäkter är 1 348 415 kr för 2020 (1 066 481
kr för 2019) och de totala verksamhetskostnaderna utgör 978 851 kr (819 964 kr för
2019). I dessa intäkter respektive kostnader ingår externfinansierade projektmedel.
Intäkter från individuella medlemsavgifter utgör 35 900 kr (33 200 kr för 2019) och från
avgifter för medlemskap i Corporate Supporters Forum 1 050 000 kr (800 000 kr för
2019). Övriga intäkter, 262 515 kr (233 281 kr för 2019) utgörs av uppdragsersättningar (14 000 kr), projektintäkter för kostnader under 2020 rörande Towards
Integrity: Building partnershsips for a sustainable future in the Baltic Sea Region (247
600 kr), samt donationer.
Det är att notera att föreningens intäkter under 2020 var högre än föregående år,
främst tack vare att fler företag som anslutit sig till Corporate Supporters Forum.
Föreningens ekonomiska resultat efter finansiella poster uppgår till 369 564 kr
(246 517 kr för 2019). Detta belopp föreslås balanseras i ny räkning vilket ger en
ingående balans för 2021 av eget kapital på 800 103 kr (430 540 kr för 2020).
En mera detaljerad ekonomisk redovisning återfinns i Årsbokslutet för 2020.

Breddning av den finansiella basen
Trots den osäkerhet som pandemin medfört har föreningens ekonomi fortsatt stärkts.
Det strategiska arbetet med att rekrytera fler medlemmar till föreningens näringslivsforum Corporate Supporters Forum har gett mycket goda resultat, med sex nya
medlemmar under 2020.
Ansträngningar att initiera samarbeten med andra organisationer har också varit
fruktsamma även om dessa vid årsskiftet ännu inte inneburit ett tillskott till föreningens
ekonomi.
Däremot har uppdragsersättningarna inte fortsatt i samma positiva trend från tidigare
år. 2019 var intäkterna från utförda uppdrag 133 890 kronor, jämfört med 14 000
kronor under 2020. Detta har i stor utsträckning med minskningen av fysiska större
seminarier, konferenser och utbildningar under året givet rådande situation. TI Sverige
har dock genomfört flera egna arrangemang under 2020 och har breddat både
deltagandet och medverkan genom att den virtuella mötes- och seminarieformen nu är
generellt inarbetad. Detta har öppnat upp för nya samarbetsformer med bland annat
andra nationella TI-avdelningar och länder.
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Stockholm 2021-03-31

Ulrik Åshuvud
Styrelseordförande

Alf Persson

Peter Winai

Viceordförande

Kassaförvaltare

Brita-Lena Ekström

Gunnela Hahn

Pontus Selderman

Ylva Skoogh

Gunilla Hesselmark

Stephanie Leisnert

Eva Persson

Styrelsesuppleant

Styrelsesuppleant

Styrelsesuppleant
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Inga-Britt Ahlenius

Véronique Lönnerblad
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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.

Transparency International Sverige
c/o The Park
Magnus Ladulåsgatan 3
118 65 Stockholm
Sverige
info@transparency.se
www.transparency.se
Org.nr. 802420-1363
Swish: 123 266 85 56
Bankgiro: 5858-3519
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