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TI:s årliga korruptionsmätning: Svenska företagschefer är i dag mer
medvetna om korruption än för bara ett år sedan
Sverige placerar sig alltjämt bland de högst placerade länderna i Transparency
Internationals (TI) årliga korruptionsmätning, Corruption Perceptions Index (CPI). Sverige
lägger sig i år på en fjärdeplats. Sveriges poängställning är 87, ett något sämre resultat än
2013 då Sverige delade tredjeplats med Finland (med 89 poäng vardera).
På en skala från 0 till 100 mäter CPI graden av korruption i offentlig förvaltning. Danmark,
Nya Zeeland och Finland, med respektive 92, 91 och 89 poäng, upplevs som de minst
korruptionsdrabbade bland de 175 länder som ingår i mätningen. Sjuttio procent av de
bedömda länderna får mindre än 50 poäng. Nordkorea och Somalia ligger, som tidigare år, i
botten med 8 poäng vardera.
Förändringen i Sveriges placering förklaras av att svenska företagschefer, i en underliggande
undersökning från World Economic Forum, anser att mutor förekommer i en högre grad nu
än för tidpunkten vid senaste mätning.*
-

Förändringen i Sveriges placering talar för en ökad medvetenhet om korruption och
andra oegentligheter i såväl offentlig som privat sektor, säger Johan Gernandt,
ordförande för Transparency International Sverige. Det är också tydligt att Sverige
inte är förskonat från korruption.

TI Sverige arbetar för att motverka korruption och öka transparensen, både i offentlig och
privat sektor. Även om viss utveckling skett, bl.a. genom en ökad insyn i finansieringen av de
politiska partierna och ett stärkt skydd för visselblåsare återstår det en hel del arbete.
Offentlig upphandling är fortfarande ett riskområde för korruption.
-

TI Sverige anser att det politiska intresset att förebygga korruption alltjämt är för
lågt, säger Johan Gernandt. Sverige får fortsatt internationell kritik för bristfällig
tillämpning av internationella antikorruptionskonventioner och det saknas, i
regeringskansliet, en effektiv samordningsfunktion av antikorruptionsarbeten som
pågår inom olika departement.

Om undersökningen
TI:s korruptionsmätning baseras på expertutlåtanden om uppfattningen av korruption i
offentlig sektor. Ett högt resultat visar bl.a. på hög nivå av öppenhet och ansvarsutkrävande,
medan låga poäng är tecken på utbredd mutkultur, brist på sanktioner och offentliga
institutioner som inte svarar på medborgarnas behov.

1.

Penningtvätt är ett omfattande problem i stora tillväxtmarknader, där t.ex. ryska (med 38
poäng) bankkonton är vanligt förekommande på Cypern (63 poäng) och indiska (38 poäng)
på Mauritius (54 poäng).

Transparency International uppmanar de topplacerade länderna att göra mer för att
förhindra penningtvätt och att arbeta för öppna register om verkliga huvudmän, s.k.
”beneficial ownership”.
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* Endast 6 länder har tappat mer i WEF:s rankning än Sverige: Seychellerna, Benin, Liberia, Ecuador, Bosnien och
Hercegovina, samt Rwanda.
Följande undersökningar har legat till grund för bedömningen av korruptionsnivån i Sverige:
Bertelsmann Foundation Sustainable Governance Indicator 2014
IMD World Competitiveness Yearbook 2014
Political Risk Services International Country Risk Guide 2014
World Economic Forum Executive Opinion Survey 2014
World Justice Project Rule of Law Index 2014
Economist Intelligence Unit Country Risk Ratings 2014
Global Insight Country Risk Ratings 2014
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