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TI:s korruptionsmätning: Sverige förstärker sin toppställning
Sverige förstärker sin höga placering i den årliga korruptionsmätningen Corruption
Perceptions Index (CPI) från Transparency International (TI) och befinner sig i år på en
tredjeplats delad med Finland. Sveriges poängställning är 89, ett något bättre resultat än
förra året då Sverige på hamnade på fjärde plats med 88 poäng.
På en skala från 0 till 100 mäter CPI graden av korruption i offentlig förvaltning och politisk
verksamhet såsom den uppfattas av en rad insiktsfulla bedömare. Liksom tidigare rankas
Danmark och Nya Zeeland, med 91 poäng vardera, som de mest korruptionsfria bland de 177
länder som ingår i rankningen. Fler än två tredjedelar av de bedömda länderna får mindre än
50 poäng. Afghanistan, Nordkorea och Somalia ligger i botten med 8 poäng vardera.
-

Det är självfallet glädjande att Sverige ligger kvar i gruppen av världens mest
korruptionsfria länder och att vi rör oss i rätt riktning, säger Ann Wilkens, ordförande för
Transparency International Sverige. Resultatet får dock inte innebära att vi slår oss till
ro. Det finns fortfarande mycket att göra för att motverka korruption, både i den
offentliga och i den privata sektorn. Vi förväntar oss kraftfulla åtgärder för att förbättra
kontrollen inom den kommunala sektorn, förstärka meddelarskyddet och säkra
transparensen i de politiska partiernas finanser.

-

Vi behöver också upprätthålla ständig vakthållning mot den s.k. vänskapskorruptionen,
som ger relationer och kontakter otillbörlig betydelse och därigenom motverkar
effektiviteten i samhället.

Om undersökningen
På den globala nivån bedömer TI att den offentliga sektorn kvarstår som ett av världens
största riskområden för korruption. De politiska partierna, polis- och rättsväsendet är
särskilt utsatta. Under det kommande året kommer TI att fokusera på den utbredda
straffriheten för korruptionsbrott. De utmaningar som världen står inför, exempelvis
ekonomisk kris och klimatförändringar, kan inte tacklas utan ett fortsatt, kraftfullt arbete
mot korruption och maktmissbruk.
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Följande undersökningar har legat till grund för bedömningen av korruptionsnivån i Sverige:
Bertelsmann Foundation Sustainable Governance Indicators, IMD World Competitiveness Yearbook,
Political Risk Services International Country Risk Guide, World Economic Forum Executive Opinion
Survey, World Justice Project Rule of Law Index, Economist Intelligence Unit Country Risk Ratings,
Global Insight Country Risk Ratings.
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