Eurobarometer om korruption
Stockholm, 2012-02-20
Europeiska kommissionen har offentliggjort en EU-omfattande opinionsundersökning (Special
Eurobarometer 374) om korruption.
Resultaten av denna undersökning belyser det faktum att medborgare i hela Europa
upplever korruption som ett stort problem. De flesta européer (74 %) upplever korruption
som ett stort problem i sina respektive länder – betydande regionala skillnader finns dock:
98 % av de tillfrågade i Grekland upplever korruption som ett stort problem, jämfört med 43
% i Sverige men enbart 19 % av de tillfrågade i Danmark.
Korruption i Sverige
En tredjedel av de tillfrågade i Sverige upplever att korruptionen har ökat medan en
majoritet (49 %) anser att den är oförändrad – det är dock en betydligt mindre andel som
säger sig ha drabbats av korruption i det dagliga livet (10 %). Detta tyder på en ökad
medvetenhet om korruption i Sverige.
De grupper av tjänstemän som har lägst förtroende bland de tillfrågade är de som hanterar
offentlig upphandling, utfärdar bygglov och personer som arbetar inom näringslivet – men
misstro finns även för politiker på lokal nivå. Nästan 40 % av de tillfrågade anser att Sverige
saknar en öppen partifinansiering - en fråga som TI Sverige driver sedan tidigare och som
även tas upp i den nyligen lanserade ENIS-studien.
De tillfrågade anser att de främsta anledningarna till förekomsten av korruption är att
straffen för korruption är för milda eller att anmälningar överhuvudtaget inte leder till åtal.
Det är förvånande att se att ett stort antal tillfrågade även anser att korruption är en del av
det dagliga livet.
78 % av respondenterna tycker att ansvaret att förebygga och bekämpa korruption vilar på
regeringen men 52 % tycker att regeringens insatser inte är effektiva. De tillfrågande svarar
även att det är medborgarna själva som i stor utsträckning ansvarar för att förebygga
korruption. Stor tilltro visas till domstolsväsendet att finna lösningar för
korruptionsförekomster.
--------------------Special Eurobarometer 374: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_374_en.pdf
Special Eurobarometer 374 – om Sverige:
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_374_fact_se_sv.pdf
TI Sverige – om partifinansiering: http://www.transparency-se.org/Partifinansiering.html
TI Sverige – European National Integrity System Study: http://www.transparency-se.org/TISverige_ENIS_studie-2.pdf
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