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TRANSPARENCY INTERNATIONAL 
SVERIGE 
• 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 transparens, integritet och 
ansvarsutkrävande i arbetet mot korruption 
för en hållbar utveckling. 
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ORDFÖRANDE HAR ORDET 
 

 

 
 

Det första året av vår 10-åriga strategi har genomförts under vilket förutsättningarna 
varit utmanande men samtidigt ställt krav på oss att ytterligare utveckla våra arbets- 
och samarbetsformer. Året har präglats av pandemin men trots det har vi kunnat utöka 
verksamheten samtidigt som vi har varit tydligt aktiva i samhällsdebatten - både 
genom medverkan i nya forum och en större närvaro i media. Ambitionen med denna 
årsberättelse är att visa på TI Sveriges utveckling och bredd som civilsamhälles-
organisation - med både lokal och global förankring. 

När jag skriver dessa inledningsord så har vi haft krig i Europa, i Ukraina, i snart 30 
dagar. Det är en fullkomligt oacceptabel attack som medför stort mänskligt lidande och 
som får långtgående konsekvenser – både ekonomiskt och säkerhetspolitiskt. Att titta 
tillbaka på 2021 kan därför te sig lite futtigt, men att korruption är en underliggande 
orsak till konflikter är väl känt. Vi kommer därför fortsatt fokusera outtröttligt på 
transparens, integritet och ansvarsutkrävande i arbetet mot korruption. 

I årsberättelsen för 2020 konstaterade jag att vi under 2021 skulle få anledning att 
återkomma till regeringens nationella handlingsplan mot korruption - med konkreta 
kompletteringar och förhoppningsvis en bredare och mer konstruktiv dialog - detta 
eftersom handlingsplanen saknar handling. Vi har därför under året som gått lagt ett 
förslag till nio konkreta åtgärder som vi har haft anledning att återkomma till ett flertal 
gånger. Mot slutet av 2021 är de lika aktuella och vi kan konstatera att flera händelser 
under året har visat på behovet av en uppdaterad handlingsplan. 

När man tittar tillbaka på året som gått så ser vi en mångfasetterad verksamhet med 
årligt återkommande inslag såsom det årliga korruptionsindexet, Årets Visselpipa, 
Internationella antikorruptionsdagen, regelbundna nätverksträffar i vårt växande 
näringslivsforum och aktiviteter inom ramen för Tillsammans mot Korruption. De nya 
fasetteringarna under 2021 är bl.a. 

• Ett nytt samarbetsforum för investerare har startats upp, Investors Integrity Forum 
• Aktiviteter kopplade till internationella visselblåsardagen 
• Breddad samverkan med andra organisationer, myndigheter och forum 
• Internationell projektverksamhet 
• Resultatet av Global Corruption Barometer 
• Inrättande av TI Sveriges Etiska ombud  

Ulrik Åshuvud 
Ordförande 
Transparency International Sverige 

”…att korruption är en 
underliggande orsak till konflikter 

är väl känt. Vi kommer därför 
fortsatt fokusera outtröttligt på 

transparens, integritet och 
ansvarsutkrävande  

i arbetet mot korruption.” 
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• Fler anställda, ökad omsättning med 39% och ett starkt resultat med ett överskott 
som skapar en långsiktigt stabil bas för den fortsatta verksamheten. 

Samtidigt som vi ser ett ökat intresse för vår verksamhet, en ökad omsättning och en 
ökad nivå av donationer så kan vi konstatera att antalet individuella förenings-
medlemmar sjunker. Detta speglar trender i liknande medlemsbaserade föreningar, 
men är något som vi får ta särskild hänsyn till i planeringen av den framtida 
verksamheten. 

Förutsättningarna för 2022 har förändrats i och med kriget i Ukraina, och i skrivande 
stund finns det av förklarliga skäl en osäkerhet kring om alla planerade aktiviteter 
kommer att kunna genomföras som tänkt. Det är samtidigt valår i Sverige och vi räknar 
med att, i likhet med tidigare valår, ta den "politiska tempen" på frågor kring korruption.  

Vi ser också fram emot att utöka vår internationella projektverksamhet under 
förutsättning att nödvändig finansiering är klar under våren. Vi kommer även ha ett 
särskilt fokus på genomförandet av den nya visselblåsarlagen och säkerställa att vi 
skapar goda förutsättningar för erfarenhetsutbyte och nya kunskaper i våra två 
nätverk. 

Det lokala kan te sig mindre viktigt ibland – men lokala beslut (även i Sverige) kan få 
globala och långtgående konsekvenser. Ett exempel är Ericssons upprepning av 
avsevärda brister i regelefterlevnad, dvs. i det här fallet ren korruption i Irak, som 
smörjmedel för att kunna fortsätta sin verksamhet mitt under en pågående konflikt 
skapad av en terrororganisation. Samtidigt fortsätter storbanker, senast Credit Suisse, 
att möjliggöra penningtvätt för de personer som skapar konflikt eller är en del av 
omfattande kriminell verksamhet. 

Det är inte utan anledning att de beslut som nu fattas av flera länder gemensamt, som 
reaktion mot attacken mot Ukraina, tar sikte på just pengar och transaktioner. Många 
av de penningflöden som stryps nu borde ha stängts långt tidigare med stöd av 
gällande lagar och regler – det hade skapat en sämre grogrund för den orättfärdiga 
och avskyvärda konflikt som vi nu alla berörs av. 

 

Stockholm 
21 mars 2022 
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VERKSAMHET 2021 
Transparency International Sverige har under året dels arrangerat egna aktiviteter, i 
form av exempelvis seminarier och debatter, dels samarrangerat aktiviteter med andra 
relevanta aktörer. Liksom under 2020 har de flesta aktiviteter arrangerats online, givet 
rådande rekommendationer och aktuella restriktioner. Trots den fortsatta pandemin 
har vi haft ett stort genomslag i olika aktuella frågor och vi har medverkat i flertalet 
seminarier, paneldebatter och workshops under året. Nedan följer några aktiviteter ur 
TI Sveriges verksamhet under 2021. 

STÄRKT SKYDD FÖR VISSELBLÅSARE 

Översta raden: fr.v. Lise Donovan, TCO; Ulrik Åshuvud 
(moderator), TI Sverige. 
Nedre raden: Clas Barkman, Reportrar utan gränser och TI 
Sverige 

På Internationella visselblåsardagen i 
juni bjöd TI Sverige in representanter 
från arbetsgivar- respektive arbets-
tagarorganisationer samt media för 
att diskutera den nuvarande vissel-
blåsarlagstiftningen, det nya EU-
direktivet och vad som krävs för att 
fortsatt förbättra skyddet av vissel-
blåsare samt medias roll och ansvar 
som alternativ rapporteringskanal. 
Webbinariet kan ses i efterhand här. 

ÅRETS VISSELPIPA 2021 

TI Sverige delade den 25 november ut utmärkelsen 
Årets Visselpipa till Ingrid Leirnes och Stine 
Christophersen. TI Sveriges motivering löd: ”I sina 
respektive roller som medicinsk sekreterare och 
vårdbiträde visade de under 2021 prov på stort 
civilkurage och mod genom att avslöja allvarliga 
missförhållanden i vården. Båda pristagarna 
utsattes för repressalier när de – efter upprepade 
försök att uppmärksamma respektive arbetsgivare 
på brister i patientsäkerheten under Covid-19-
pandemin – valde att offentligt kritisera sina 
arbetsplatser. Trots det höga personliga pris de 
båda pristagarna fick betala för sina insatser 
hindrade detta inte dem från att driva frågan vidare 
och stå upp för rätten till en god och säker vård för 
alla – liksom för den för demokratin viktiga 
meddelarfriheten.” Utdelningsceremonin går att se 
här, inklusive en filmad intervju med pristagarna. 

Ovan t.h.: Stine Christophersen, mottagare av Årets Visselpipa 2021 
och Ulrik Åshuvud, TI Sverige 

Nedan t.h.: Ingrid Leirnes, mottagare av Årets Visselpipa 2021  
(Foto: privat) 
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INTERNATIONELLA ANTIKORRUPTIONSDAGEN 

Tillsammans med Institutet Mot Mutor 
arrangerade TI Sverige ett halvdags-
seminarium den 9 december för att 
uppmärksamma den Internationella 
antikorruptionsdagen.  

Under seminariet intervjuades bland 
annat den prisbelönta visselblåsaren 
Jóhannes Stefánsson och två större 
ämnen diskuterades: bolags möjlighet 
att verka på komplexa marknader 
utan att själva agera korrupt eller 
bidra till korruption samt korruption 
som hinder för att lyckas med en 
global vaccination mot Covid-19. I det 
senare passet medverkade 
Transparency Internationals globala 
hälsoprogram och TI Zambia. 

Hela seminariet går att se här. 

Ovan: Jóhannes Stefánsson, visselblåsare Fishrot Files 

Fr.v.: Anna-Mia Ekström, Karolinska Institutet; Jonathan 
Cushing, Transparency International Global Health; Ulrik 
Åshuvud (moderator) TI Sverige. 
På skärm: Maurice Nyambe, TI Zambia 

ÖKAD EFTERFRÅGAN PÅ MEDVERKAN  
TI Sverige efterfrågas ofta att medverka i på medverkan i olika aktiviteter arrangerade 
av myndigheter, branschorganisationer, företag, akademiska institutioner och 
civilsamhällesorganisationer. Dessutom har antalet uppdragsutbildningar i form av 
workshops och föreläsningar börjat återgå till liknande omfattning som innan 
pandemin. Här följer några exempel där TI Sverige deltagit i paneldiskussioner eller 
hållit anföranden. 

I maj medverkade TI Sverige i Revisors-
inspektionens seminarium om 
revisorernas roll i att motverka och 
förebygga ekonomisk brottslighet, med 
särskilt fokus på åtgärder mot penning-
tvätt.  

Ulrik Åshuvud, TI Sverige 

På Pressfrihetens dag den 3 maj 
medverkade TI Sverige i Svenskt 
Näringslivs paneldebatt om 
offentlighetsprincipen och medias roll för 
att motverka korruption. 

Fr.v.: Alexander Oxelström, moderator; Jan-Olof Jacke, 
Svenskt Näringsliv; Charlotta Friborg, SVT Nyheter; 
Ulrik Åshuvud, TI Sverige; Anna Careborg, Svenska 
Dagbladet. På skärm Robert Olsson, Utgivarna och 
Anette Novak, Statens medieråd. 
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Tillsammans med Transparency 
International Defence & Security 
medverkade TI Sverige i ett seminarium 
arrangerat av Säkerhets- och försvars-
företagen (SOFF) om antikorruption och 
transparens i företag verksamma i 
försvarssektorn. 

Charlotte Linney, TI Defence & Security och Ulrik 
Åshuvud, TI Sverige medverkade i SOFF:s seminarium. 

TI Sveriges vice ordförande Alf Persson 
deltog i Direkt Sydskånes konferens i 
december på temat Rysslands relation till 
EU. 

 

Alf Persson föreläste om korruption och dess 
skadeverkningar på demokratin i Europa. 

Som del av Hållbarhetsfestivalen Västra 
Götaland i oktober arrangerade TI 
Sverige tillsammans med Göteborg stad 
ett seminarium om visselblåsning där 
bl.a. årets mottagare av WIN WIN Award 
deltog. 

Jóhannes Stefánsson, visselblåsare Fishrot Files; In-
Anna Knutsson, Göteborgs stad; Daniel Olsson, 
Göteborgs-Tidningen/Expressen; Lotta Rydström, TI 
Sverige; Anna Ljungkvist, Göteborgs stad. 
 

FOKUS PÅ UNGAS ENGAGEMANG I ANTIKORRUPTION 
Under året har TI Sverige särskilt fokuserat på ungas engagemang i antikorruptions-
frågor som del av såväl den globala som den nationella strategin. Nedan följer några 
exempel på aktiviteter inom detta område. 

Under Frihamnsdagarna i Göteborg 
diskuterade TI Sverige tillsammans med 
representanter från WIN WIN Youth 
Award om ungas möjlighet att motverka 
korruption.  

Fr.v.: Madeleine Jostedt Ulrici, moderator; Ulrik Åshuvud, 
TI Sverige; Ahmed Al-Qassam, WIN WIN Youth Award. 

Som del av WIN WIN Youth Arena, 
som arrangerades under Hållbarhets-
festivalen, höll TI Sverige en workshop 
om antikorruption och hållbarhet. 

 
 

 
 

Anna Persson, TI 
Sverige, diskuterar 

hållbarhetsmålen med 
ungdomar på Youth 

Arena. 
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TI Sverige medverkade i Göteborgs 
universitets internationella sommars-
kola om hållbarhetsfrågor med en 
föreläsning om antikorruption, 
hållbarhet och hur unga kan engagera 
sig i arbetet för transparens, integritet 
och ansvarsutkrävande. 

Lotta Rydström, TI Sverige, tipsade om konkreta 
förslag på hur unga kan engagera sig mot korruption. 

CPI2020: ÖKAD RISK FÖR KORRUPTION UNDER PANDEMIN 

Den 28 januari 
publiceras 
Transparency 
Internationals årliga 
korruptionsindex, 
Corruption Perceptions 
Index (CPI).  

Sverige hamnade som 
vanligt på en hög 
placering (85 poäng) – 
men är inte bäst i Norden. Danmark upplevs fortfarande som minst korrupt (med 88 
poäng) och Finland hamnar på samma poäng som Sverige, tätt följt av Norge.  

Pandemin medför ökade risker för korruption i offentlig sektor, särskilt vad gäller 
upphandlingar både i Sverige och EU-gemensamt. 

”Information kring de åtgärder och beslut som fattas för att bekämpa pandemin, t.ex. hela 
vaccinhanteringen är därför viktigare än någonsin. Transparens, särskilt i svåra och 
komplexa skeenden, ger trovärdighet och skapar tillit.” 

Transparency Internationals korruptionsindex, Corruption Perceptions Index, CPI, 
mäter upplevd korruption i offentlig sektor i 180 länder. Indexet baseras på en 
sammanvägning av upp till 13 källor med data från oberoende institutioner som 
specialiserat sig på analys av samhällsstyrning, affärsklimat och landrisker 

Länderna poängsätts på en skala från 0 till 100, men inget land når full pott. Man får 
gå tillbaka till 2016 för att ett land ska nå 90 poäng. Nästan hälften av länderna har 
haft oförändrade poäng under snart ett decennium, vilket visar att regeringar inte gör 
tillräckligt för att motverka korruption. Mer än två tredjedelar av länderna får poäng 
under 50. 
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GCB: HÖGT FÖRTROENDE FÖR SVENSKA OFFENTLIGA 
INSTITUTIONER MEN VÄNSKAPSKORRUPTIONEN OROAR 
Enligt Transparency Internationals Global Corruption 
Barometer som publicerades i juni så är förtroendet för 
offentliga institutioner i Sverige är bland de högsta i EU och 
endast var femte svensk anser att korruption är ett problem 
i beslutsfattande instanser - som till exempel regeringen.  
 
Enbart en procent av alla som varit i kontakt med offentliga 
tjänster i Sverige säger att de betalat eller erbjudit en muta 
för att få tillgång till olika tjänster. Däremot så uppger 
nästan en femtedel att de nyttjat personliga kontakter för att 
få tillgång till olika tjänster – inom exempelvis hälsovården 
eller utbildningssektorn.  
 
”Barometern visar att s.k. vänskapskorruption är en betydande del av det svenska 
samhället. Genom att nyttja personliga kontakter för att få tillgång och förtur till en tjänst, 
riskerar de som är mer behov av hjälp att åsidosättas inom t.ex. hälsovården”.  
 
TI SVERIGES SAMARBETE MED WIN WIN GOTHENBURG 
SUSTAINABILITY AWARD FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID 

Ulrik Åshuvud, TI Sverige, på prisceremonin för WIN WIN 
Award  

Temat för WIN WIN Gothenburg 
Sustainability Award under 2020–
2021 var antikorruption. TI Sverige 
samarbetade, som utvald tematisk 
partner, med WIN WIN Award kring 
vikten av antikorruption för hållbar 
utveckling. TI Sverige medverkade i 
flera seminarier och paneldebatter, 
främst i anslutning till offentlig-
görandet av prismottagaren i april 
och själva prisceremonin i oktober.  

Mottagare av WIN WIN Award 2021 var 
Jóhannes Stefánsson som rapporterade 
om korruption inom den isländska 
fiskerinäringen i koppling till Namibia. 
Jóhannes Stefánsson medverkade även i 
halvdagsseminariet som arrangerades på 
den internationella antikorruptionsdagen i 
december, se mer information på s. 7. 
 

Foto: WIN WIN Award 

 

DocuSign Envelope ID: A30EE5CA-F3B4-4B07-AF50-F97415A86A0E

https://www.transparency.se/nyheter/gcb2021


ÅRSBERÄTTELSE 2021  11 
 

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. 

Tillsammans mot Korruption samarbetar med EY, Föreningen för auktoriserade 
revisorer (FAR), Konkurrensverket, PwC, Sida, Statskontoret, Sveriges kommuner och 
regioner (SKR) och Upphandlingsmyndigheten vilket gör att åtta samarbetspartners 
stöder initiativet. 

 

Fortsatt websända aktiviteter under året 
För sjunde året i rad anordnades aktiviteter som del av initiativet Tillsammans mot 
Korruption. Tidigare år har aktiviteterna i huvudsak genomförts under en heldag i 
Almedalen, men liksom 2020 så arrangerade Tillsammans mot Korruption i stället 
webbsända seminarier under 2021. Intresset för aktiviteterna har varit stort och det 
virtuella formatet har underlättat en bred medverkan från olika aktörer. 

Tjänstemannarollen - vad innebär den och vilka utmaningar finns? (24 februari) 
I detta webbsända seminarium diskuterade 
deltagarna innebörden och funktionen av 
tjänstemannarollen och vilka utmaningar som 
kommer med uppgiften. Frågor som fördelar 
respektive nackdelar med ett ökat straffansvar 
samt behov av utbildning och ökad förståelse 
för ”i allmänhetens tjänst” diskuterades. Se 
seminariet och läs sammanfattning här. 

Topp fr.v.: Staffan Isling, Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR), Annelie Roswall Ljunggren, Statskontoret 

Mellan fr.v.: Inga-Britt Ahlenius, fd. undergeneralsekreterare, FN, 
Johan Hirschfeldt, fd. hovrättspresident 

Botten: Hayaat Ibrahim, Institutet Mot Mutor (moderator) 
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Hållbarhet, studentengagemang och transparens i vaccinhantering (19 maj) 
Den 19 maj bjöd Tillsammans mot Korruption in till en fullspäckad, websänd, halvdag 
med tre separata pass.  

Det dolda hotet mot hållbar utveckling 
Såväl hållbarhetsarbete som lagstiftning förändras i takt med nya krav och 
förväntningar. Korruption är ett av de främsta hindren för att uppnå hållbar utveckling. 
Hur ser kopplingen ut till t.ex. mänskliga rättigheter, miljö och skäliga arbetsvillkor? 
Och hur kan denna relation påverka organisationers strategiska hållbarhetsarbete? 

Hur viktigt är hållbarhet och etik för studenter? 
Undersökningar visar att allt fler studenter strävar efter att arbeta för en arbetsgivare 
som bidrar till samhället – genom fokus på miljö, klimat eller mänskliga rättigheter. 
Men hur ser de på frågor som transparens, integritet och ansvarsutkrävande? Kan 
man t.ex. tänka sig att jobba för ett företag som åkt fast för mutor? Och vad inkluderas 
egentligen i begreppet "hållbarhet"? 

Fr.v.: Emma Stenström, Handelshögskolan i Stockholm, Hayaat Ibrahim, Institutet Mot Mutor och Lotta Rydström, TI 
Sverige 

Vaccinkampen – grogrund för korruption 
Tillgång till vaccin är en fråga som är aktuell inte bara under 2021, utan även 
fortsättningsvis för de allra flesta – både lokalt och globalt. Det sätter press på bl.a. 
läkemedelsbolag, vårdansvariga och politiker. Frågan är hur man ser till att 
upphandling, leverans och vaccinering sker på ett säkert och transparent sätt. 
Påverkar pandemin risken för korruption inom hälsosektorn – nu och i framtiden? 

 
 
 
 
 

 

 

 

Fr.v.: Jacob Lund, AstraZeneca och Ulrik Åshuvud, TI Sverige 
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ENSURING EQUITABLE ACCESS TO COVID-19 VACCINES  
Under våren 2021 beviljades Transparency Internationals globala hälsoprogram (TI 
Global Health) finansiering av svenska Utrikesdepartementet (UD) för projektet 
”Ensuring equitable access to Covid-19 vaccines” till stöd för jämlik och rättvis tillgång 
till vaccin mot Covid-19.  

Projektet genomfördes av TI Global Health i 
samarbete med TI Sverige och nationella avdelningar 
i tre fokusländer – Bangladesh, Uganda och Zambia. 
Projektet indelades i två parallella armar – en 
nationell med fokus på att öka rättvis och jämlik 
tillgång till vaccin i de tre fokusländerna och en 
övergripande internationell med fokus på att bedriva 
påverkansarbete hos globala aktörer så som givare, 
myndigheter och multilaterala organisationer. 

Jonga Jacob, Deputy Resident District Coordinator, talar under ett möte 
om Covid-19 i Moroto, Uganda.  
(Foto: Transparency International Uganda) 

Arbetet inleddes med att utvärdera riskerna för korruption och olika former av 
orättvisor i vaccineringen mot Covid-19 i fokusländerna. Riskerna sammanställdes och 
användes under slutet på året som grund i arbetet med att bl.a. undersöka individers 
upplevelse av vaccinationen mot Covid-19 i de tre medverkande länderna. Detta 
kompletterades därefter med rapporter till olika rapporteringskanaler, hos de nationella 
avdelningarna, om förekomst eller misstanke om korruption och orättvisor i 
vaccineringen.  

Tillsammans utgjorde detta grunden för en ”policy brief” till UD med titeln ”Equitable 
and transparent access to Covid-19 vaccines - a catalyst for increasing efficiency in 
development cooperation” som informerar om riskerna för korruption i den globala 
vaccineringen mot Covid-19 och vilka möjligheter Sveriges regering har för att minska 
dessa risker.  

Informationen om risker och förekomst av korruption och orättvisor i de tre fokus-
länderna användes kontinuerligt för att föra dialog med nationella och internationella 
myndigheter och aktörer om hur den globala tillgången till Covid-19 vaccin kan göras 
mer transparent och rättvis.  

Den vanligaste formen av korruption i 
anslutning till vaccination mot Covid-19 

var, enligt över femtio tillfrågade 
civilsamhällesorganisationer i Bangladesh, 

Uganda och Zambia, försök att gå före i 
kön genom bl.a. favoritism, nepotism eller 

otillåten påverkan. Det som ansågs ge 
mest negativ påverkan var falskt vaccin 

eller vaccin av dålig kvalitet, som kan bero 
på korruption i leverantörsleden. 

Den rapporterat lägsta 
mutan i Uganda (1 000 
ugandiska shilling*), i 

anslutning till vaccinering 
mot Covid-19, motsvarar 40 
% av dagsbudgeten hos 42 

procent av befolkningen. 

* 1 000 ugandiska shilling är 
c:a 2,50 kronor. 
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Under året samarbetade TI Global Health och TI Sverige även med andra aktiviteter 
och publikationer. Bland annat var en rättvis och jämlik tillgång till vaccinering på 
Covid-19 fokus för en av paneldiskussionerna på den internationella 
antikorruptionsdagen 2021. Se även s. 7. 

Projektet var initialt planerat att löpa under tolv månader fram till augusti 2022, men 
UD valde att separera de olika kalenderåren vilket innebar att projektet formellt 
avslutades vid årsskiftet 2021-2022. Ambitionen från UD är att fortsätta arbetet under 
2022 och en ny ansökan för finansiering av en fortsättning är när denna rapport 
publiceras under behandling av UD. 

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.  

Fortsatt ökat intresse för antikorruption bland svenska företag 
Under året välkomnades Scanias (januari) och Fortum Sverige AB:s (augusti) 
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. Den fortsatta pandemin till trots har inget företag valt 
att lämna CSF. Vid årets slut var 23 företag medlemmar i forumet. Se även s. 24. 

Fler rundabordsmöten som del av medlemskapet 
Under året har TI Sverige fortsatt att erbjuda medlemmarna i Corporate Supporters 
Forum fyra rundabordsmöten - något som startades under pandemins början 2020.  

Korruption hindrar rättvis konkurrens 
Årets första rundabordsmöte, i februari, fokuserade på hur korruption är ett hinder för 
sund och rättvis konkurrens. Inbjudna talare var Konkurrensverket, en advokatbyrå 
och företag aktiva i forumet. 

Hållbarhet, mänskliga rättigheter och antikorruption på agendan 
Medlemsföretag i CSF bjöds den 26 maj in till årets andra rundabordsmöte där 
experter från bland annat Raoul Wallenberginstitutet och TI EU presenterade det 
kommande EU-direktivet om transparens i företagens leverantörskedjor rörande miljö 
och mänskliga rättigheter och varför antikorruption bör ingå i direktivet. 

Risk för penningtvätt i icke-finansiella bolag 
Det tredje rundabodsmötet fokuserade på riskerna för, och åtgärderna mot, 
penningtvätt i icke-finansiella företag. Revisorsinspektionen, som var en av flera 
inbjudna talare, delade med sig av resultaten från en ny rapport. 
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Visselblåsardirektivets påverkan på företag 
Vid rundabordsmötet i november diskuterade medlemsföretagen hur kommande 
lagstiftning om utvecklat skydd för visselblåsare, baserat på ett EU-direktiv, kan 
påverka företagen och vad som behövs för att uppfylla de nya kraven i lagstiftningen. 

”Global citizenship”-dagar på Handelshögskolan 
För sjätte 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, regel-
efterlevnad, antikorruption och ledarskap – denna gång helt virtuellt. 

TRANSPARENCY INTERNATIONAL SVERIGE LANSERAR NYTT 
FORUM FÖR INVESTERARE – INVESTORS INTEGRITY FORUM (IIF) 
För att stärka investerares roll som aktiva ägare bildade TI Sverige, tillsammans med 
sex svenska investerare, Investors Integrity Forum (IIF). Forumet, som lanserades i 
september 2021, är en plattform där investerare och TI Sverige gemensamt kan driva 
frågor kopplade till korruptionsrisker, inhämta och sprida kunskap och främja 
transparens, integritet och ansvarsutkrävande. Utöver det vill medlemmarna i forumet 
fördjupa analysen av och dialogen med företag som på olika sätt stöter på geografiska 
eller företagskulturella utmaningar som försvårar en transparent regelefterlevnad. 

”TI Sverige ser en unik möjlighet att tillsammans med investerare vässa arbetet med 
affärsetik. Ett robust arbete mot korruption är en investering i hållbarhet och skapar 
bättre förutsättningar för lönsamma investeringar.” 

Under hösten gavs medlemmarna i IIF en fördjupning i inte bara Transparency 
International och TI Sveriges verksamhet, men även TI Sveriges näringslivsforum 
Corporate Supporters Forum, CSF. I december deltog investerarna i ett internationellt 
rundabordssamtal, på inbjudan av TI UK och Norges Bank Investment Management, 
om investerares roll och ansvar.  

De sex investerarna är: Folksam, Första AP-fonden, SEB Investment Management, 
Skandia, Svenska kyrkan och Swedfund. I december anslöt sig den sjunde 
medlemmen, Handelsbanken Fonder, till investerarforumet. 

TI SVERIGE KOMMENTERAR  
Regeringens handlingsplan mot korruption saknar handling 
Som respons på den i slutet av 2020 publicerade första nationella handlingsplanen 
mot korruption skrev TI Sverige i februari 2021 en debattartikel i vilken i vi uppmanade 
regeringen att komplettera planen med följande nio åtgärder. 

• Ge Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att skapa större 
transparens kring upphandlingar i offentlig sektor genom nationell offentlig 
databas. 

• Utred tillämpningen av lagen om restriktioner vid statsråds och statssekreterares 
övergång till annan än statlig verksamhet.  
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• Genomför en nationell kampanj för att förebygga förtroendeskadliga bisysslor och 
direkta intressekonflikter i den offentliga sektorn. 

• Skapa transparens kring hur utredare inom kommittéväsendet utses.  
• Utred möjligheten att utvidga förordningen om intern styrning och kontroll så att 

den omfattar även kommuner och regioner. 
• Återinför tjänstemannaansvaret.  
• Ge Samverkansrådet, inom ramen för Myndigheter i samverkan mot organiserad 

brottslighet, i uppdrag att rapportera särskilt om utvecklingen av och riskerna för 
korruption i offentlig sektor. 

• Utvärdera tillämpningen av lagen (2018:90) om insyn i finansiering av partier. 
• Utveckla en transparensgaranti inom stat, regioner och kommuner. 

Year of action – ökad påverkan från civilsamhället 
Tillsammans med Transparency Internationals internationella styrelse, internationella 
sekretariat och ett flertal andra nationella avdelningar uppmanade TI Sverige till en 
större möjlighet för medverkan i och av påverkan av civilsamhället under ”Year of 
Action” som inleddes efter den amerikanske presidentens demokratikonferens i början 
av december. Det öppna brevet går att läsa här. 

En gemensam angelägenhet 
TI Sverige bjöds in att ge synpunkter på Jämlikhetskommissionens betänkande ”En 
gemensam angelägenhet” (SOU 2020:46). TI Sverige instämde bland annat i att ”frihet 
från korruption påverkar legitimiteten hos det politiska systemet liksom den generella 
tilliten i samhället” men belyste behovet av integritetshöjande åtgärder i förebyggande 
syfte samt vikten att inkludera risken för ”vänskapskorruption” i bl.a. rekrytering till den 
offentliga förvaltningen.  

TI Sverige rekommenderade även en utvärdering av tillämpningen av lagen (2018:90) 
om insyn i finansiering av partier och att karantänsreglerna bör utredas och utvidgas 
att omfatta även generaldirektörer och andra högre chefer i staten, regionerna och 
kommunerna. 
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SAMVERKAN OCH NÄTVERK 
TI Sverige fortsatte under året 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 2021 för exempel på medverkan i 
olika aktiviteter. Projektet ”Ensuring equitable access to Covid-19 vaccines” finansierat 
av Utrikesdepartementet, har också bidragit till stärkt samverkan med myndigheter, 
organisationer, relevanta aktörer och experter inom antikorruption och hälsovård både 
inom och utanför TI Sveriges direkta nätverk samt nationellt och internationellt. 

Samarbetet och kunskapsutbyte med så väl det internationella sekretariatet samt 
andra nationella avdelningar inom Transparency Internationals globala nätverk har 
fortsatt och förstärkts. Det omfattande utbytet och gemensamma fundraising-aktiviteter 
med TI UK föll väl ut där ett resultat är det ovannämnda projektet finansierat av 
Utrikesdepartementet.  

TI Sverige medverkade aktivt i flera olika aktiviteter arrangerade av det internationella 
sekretariatet eller olika nationella avdelningar där Transparency Internationals Global 
Movement Summit och TI Bulgariens workshop om affärsetik kan nämnas. I november 
arrangerades Transparency Internationals globala årsmöte där delegater från alla 
nationella avdelningar diskuterade strategiska prioriteringar och tematiska 
fokuseringar. 

Genom TI Sveriges tematiska partnerskap med WIN WIN Gothenburg Sustainability 
Award under 2020–2021 har vi haft möjlighet att aktivt medverka i bl.a. Hållbarhets-
festivalen i Västra Götaland, Frihamnsdagarna och Göteborgs universitets sommar-
skola som arrangerat aktiviteter i anslutning till det valda temat – antikorruption. 

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.  

Samverkan med företag verksamma i TI Sveriges näringslivsforum har intensifierats 
under året, bland annat givet det ökade antalet rundabordsmöten. 

TI Sverige har även bistått med expertkommentarer och analys till internationella eller 
regionala rapporter, exempelvis EU-kommissionens rapport om rättsstatsprinciper. 
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STÄRKT ORGANISATION 
TI Sverige har, trots fortsatt förändrade förutsättningar, aktivt arbetat med att förstärka 
sin etablerade roll som ledande civilsamhällesorganisation, med internationell 
anknytning och del av ett välutvecklat globalt nätverk, inom frågor rörande anti-
korruption. Detta har skett genom löpande dialog och samarbete med myndigheter, 
företag, organisationer och media.  

TI SVERIGE BEVILJADES FÖRNYAD ACKREDITERING  
TI Sverige är en nationell avdelning ("chapter") i det globala nätverket Transparency 
International som består av cirka hundra nationella avdelningar som alla främjar 
transparens, integritet och ansvarsutkrävande i arbetet mot korruption för en hållbar 
utveckling. Övergripande prioriteringar stöder det globala arbetet, men varje avdelning 
har även en egen strategi och prioriteringar utifrån det land och förutsättningar de 
befinner sig i. 

Ungefär vart tredje år genomgår alla avdelningar en process för att säkerställa kvalitet, 
kontinuitet och påverkan. TI Sverige har under hösten genomgått denna ackreditering 
med gott resultat och är nu omackrediterade som nationell avdelning i Transparency 
International för ytterligare tre år.   

TI SVERIGES STRATEGI 2021-2030 
Vid TI Sveriges ordinarie föreningsstämma den 22 april lanserades föreningens 
strategi för 2021-2030. Strategin bygger på och stödjer Transparency Internationals 
globala strategi ”Holding Power to Account”, men har anpassats för att fokusera på de 
särskilda utmaningar och förhållanden som Sverige står inför vad gäller risker för 
korruption. 

Tioårsperioden i den globala strategin är vald för att sammanfalla med decenniet för 
FN:s globala mål för hållbar utveckling. Vår gemensamma vision är en ”värld fri från 
korruption” med det övergripande målet att ”hålla makten ansvarig för allmänhetens 
bästa”, definierat som uppfyllandet av de sjutton globala hållbarhetsmålen i Agenda 
2030. 

I det kortare perspektivet – de närmaste två åren – utgör pandemin och dess 
konsekvenser en dominerande faktor, med nya eller utökade risker för korruption när 
normala regler och förfaranden delvis sätts ur spel. Det är dock inte bara pandemin 
som påverkar kontexten och förutsättningarna för vårt arbete. Demokratin och 
rättsstaten är under hot i flera länder, även i Europa. Försvagad tillit till myndigheter, 
institutioner och politiken undergräver sakligt ansvarsutkrävande. Maktbalansen i 
världen förändras i och mellan länder i en riktning som i flera fall ökar risken för och 
förekomsten av korruption och maktmissbruk. Den snabba teknologiska utvecklingen 
skapar nya korruptionsrisker men också bättre möjligheter att upptäcka och motverka 
korruption. 

Å andra sidan finns det en större medvetenhet om korruptionens allvarliga negativa 
konsekvenser, större intresse för och krav på hållbarhet, nya möjligheter för digital 
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mobilisering framförallt av yngre i stora samhällsfrågor, och ett gradvist stärkande av 
rättsväsendets möjligheter att utreda och beivra korruption. 

Korruption är ett av de största hindren för att uppnå FN:s globala mål för hållbar 
utveckling till 2030. Vårt arbete skall, tillsammans med hela TI-nätverket, bidra till att 
undanröja detta hinder. Våra kärnvärderingar är transparens, ansvarsutkrävande, 
integritet, rättvisa och demokrati. 

 

SKYDDA 
OFFENTLIGA 
RESURSER 

 

STOPPA 
PENNINGTVÄTT 
OCH FLÖDET AV 
SVARTA PENGAR 

 

SÄKERSTÄLL 
POLITIKENS 
INTEGRITET 

 

INTEGRITET I 
AFFÄRER 

DRIVA PÅ 
BROTTS-

BEKÄMPNING 
OCH RÄTTVISA 

UTVIDGA 
CIVILSAMHÄLLETS 

UTRYMME FÖR 
ANSVARS-

UTKRÄVANDE 

STÖRRE 
SAMHÄLLS-

ENGAGEMANG 
MOT 

KORRUPTION 

STÄRKT TI 
SVERIGE 

De åtta prioriteringsområden i TI Sveriges strategi 

TI SVERIGES ETISKA OMBUD 
TI Sverige har sedan våren 2021 ett fristående etiskt ombud. Man kan vända sig till 
det etiska ombudet om man anser att man blivit diskriminerad, utsatt för trakasserier 
eller på annat sätt blivit förfördelad i sin kontakt med TI Sverige. Ombudet kan också 
kontaktas om man anser att någon i TI Sveriges verksamhet på annat sätt betett sig 
olämpligt. Inga rapporter har inkommit under året. 
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KOMMUNIKATION OCH MEDIA 
TI Sverige har kommenterat händelser frekvent i media i relation till våra prioriteringar, 
med fokus på bland annat den första nationella handlingsplanen mot korruption, 
penningtvätt och svenska företags agerande på internationella marknader men även i 
specifika frågor relaterade till korruptionsrisker i koppling till pandemin samt i samband 
med publiceringen av olika rapporter.  

TI Sveriges web http://www.transparency.se har under året löpande uppdaterats med 
information om föreningens verksamhet. Antalet följare i sociala medier – med fokus 
på LinkedIn – har fortsatt att öka. 

#VÄNSKAPUTANKORRUPTION  
Under oktober fokuserade TI Sverige på en kampanj i föreningens sociala medier i 
syfte att uppmärksamma vikten av arbetet mot s.k. vänskapskorruption. Kampanjen 
fick stor spridning och bidrog till uppmärksamhet för TI Sveriges arbete samt att sprida 
resultaten från Transparency Internationals Global Corruption Barometer. 

 

 2021 (2020) 

Nyhetsbrev - prenumeranter 925 (968) 

Facebook - följare 1 533 (1 510) 

Twitter - följare 1 378 (1 320) 

LinkedIn - följare 719 (498) 

Tabell över förändringen av följare i TI Sveriges kommunikationskanaler 
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MEDIAKLIPP – ETT AXPLOCK 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2021 
STYRELSE 
Styrelsen valdes vid föreningens ordinarie föreningsstämma den 22 april 2021. 
Protokollförda styrelsemöten, elva stycken, har hållits: 27 januari, 3 mars, 31 mars, 28 
april (konstituerande), 19 maj, 16 juni, 25 augusti, 22 september, 27 oktober, 17 
november samt 15 december.  

• Ulrik Åshuvud, styrelseordförande 
• Alf Persson, viceordförande 
• Stephanie Leisnert, kassaförvaltare  
• Inga-Britt Ahlenius 
• Clas Barkman 
• Gunnela Hahn 
• Véronique Lönnerblad 
• Anna Persson 
• Pontus Selderman 
• Ylva Skoogh 
• Hema Lehocky, suppleant   
• Sara Taxén, suppleant  
• Peter Winai, suppleant  
• Lotta Rydström, adjungerad sekreterare  

Enligt ett principbeslut vid ordinarie föreningsstämma den 22 april, som baserades på 
en medlemsmotion, ersätts styrelsens ordförande med ett arvode på 50 000 kronor för 
perioden maj 2021 – april 2022. Styrelsens övriga ledamöter och suppleanter är icke-
arvoderade.  

ORGANISATION 
Kansli 
Exekutivsekreterare under året har varit Lotta Rydström, tillsvidareanställd på 100%. I 
augusti 2021 tillkom Melissa Cederqvist Njihia, projektanställd (100% augusti 2021-
augusti 2022) för det av Utrikesdepartementet finansierade projektet ”Ensuring 
equitable access to Covid-19 vaccines”. 

Valberedning  
Valberedningen har bestått av Lars Björklund (sammankallande), Ulla Andrén, Gunnar 
Bäckström och Olle Lundin.  

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 79 privatpersoner som medlemmar, varav 3 
studerandemedlemmar. Detta är en nedgång från tidigare år (2020: 143 medlemmar, 
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varav 13 studerandemedlemmar), men speglar tydligt liknande utveckling i andra 
medlemsbaserade organisationer. 

Medlemsavgiften för privatpersoner beslutades vid ordinarie föreningsstämma i april 
2021 att fortsättningsvis vara oförändrad (250 kronor samt 50 kronor för studerande).  

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 2021: Astra Zeneca, Atlas 
Copco, BillerudKorsnäs, Bonava, Epiroc, Essity, Fortum Sverige, H&M, 
Handelsbanken, Husqvarna, Lantmännen, LKAB, NCC, Telia Company, Scania, 
Siemens, Skanska, SKF, SSAB, Stora Enso, AB Svensk Exportkredit, Vattenfall, och 
Volvo Cars.  

Medlemmar i näringslivsforumet är inte medlemmar i föreningen Transparency 
International Sverige.  

Investors Integrity Forum  
September 2021 lanserades Transparency International Sveriges investerarforum 
Investors Integrity Forum. Årsavgiften är fastställd till 30 000 kronor exklusive moms. 
Medlemmar i näringslivsforumet var vid utgången av 2021: Folksam, Första AP-
fonden, Handelsbanken Fonder, SEB Investment Management, Skandia, Svenska 
Kyrkan samt Swedfund. 

Medlemmar i investerarforumet är inte medlemmar i föreningen Transparency 
International Sverige.  

Bokföring 
Föreningens bokföring har skötts av bokföringskonsulten Barrviken Redovisning AB. 
All bokföring, fakturering och attestrutiner är digitala processer 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 1 876 040 kr för 2021 (1 348 415 
kr för 2020) och de totala verksamhetskostnaderna utgör 1 231 037 kr (978 851 kr för 
2020). I dessa intäkter respektive kostnader ingår externfinansierade projektmedel. 

Intäkterna utgörs av individuella medlemsavgifter,19 150 kr (35 900 kr för 2020), och 
avgifter för medlemskap i Corporate Supporters Forum, 1 150 000 kr (1 050 000 kr för 
2020). Under 2021 tillkom även intäkter i form av avgifter för medlemskap i Investors 
Integrity Forum, 180 000 kronor. Övriga intäkter, 526 890 kr (262 515 kr för 2020), 
utgörs bland annat av uppdragsersättningar (95 000 kr), projektintäkter för kostnader 
under 2021 rörande ”Ensuring equitable access to Covid-19 vaccines” (380 987 kr), 
samt donationer (4 400 kr).  

Föreningens ekonomiska resultat efter finansiella poster uppgår till 645 003 kr 
(369 564 kr för 2020). Detta belopp föreslås balanseras i ny räkning vilket ger en 
ingående balans för 2022 av eget kapital på 1 445 106 kr (800 103 kr för 2020).  

En mer detaljerad ekonomisk redovisning återfinns i Årsbokslutet för 2021. 

Donationer 
Under året har föreningen tagit emot donationer till ett värde av 4 400 kr. Enligt 
föreningens donationspolicy tar TI Sverige inte emot anonyma donationer, inga 
sådana har inkommit under 2021.  

Breddning av den finansiella basen  
Trots den osäkerhet som pandemin fortsatt medfört har föreningens ekonomi stärkts. 
Detta tack vare gemensamma ansträngningar bland annat med TI UK som genererat 
projektintäkter från Utrikesdepartementet, samt investerarnätverket, Investors Integrity 
Forum, som lanserades under hösten. Det strategiska arbetet med att rekrytera fler 
medlemmar till föreningens näringslivsforum Corporate Supporters Forum har även 
gett goda resultat, med två nya medlemmar under 2021.  

Vi ser även en gradvis återgång vad gäller uppdragsersättningar, 95 000 kronor 
jämfört med 14 000 kronor under 2020.  
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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. 

 

 

 
TISweden 

 

 
TI_Sweden 

 

 
TI-Sweden 
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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     © 2022 Transparency International Sverige  
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