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Visselblåsning effektivt men var tredje vågar inte rapportera.
Visselblåsning är det mest effektiva verktyget mot korruption. Samtidigt är
svenskarna rädda för att avslöja korrupta beteenden på grund av risk för
repressalier.
Denna paradoxala slutsats om läget i Sverige kan dras utifrån världens största
opinionsundersökning om korruption, Clobal Corruption Barometer 2016.
Den svenska undersökningen är en del av en större kartläggning, genomförd av
Transparency International, som täcker 42 länder i Europa och Centralasien och
närmare 60 000 personer. Tillsammans med ytterligare fyra regionala
undersökningar utgör de den globala korruptionsbarometern.
Den svenska delen av undersökningen baseras på telefonintervjuer med 1000
svenskar under vintern 2015. Det är nio år sedan en liknande studie gjordes i
Sverige.
Den svenska delen av korruptionsbarometern visar att företagsledare har lägst
förtroende bland de svarande. 92 procent anser att företagsledare är korrupta i
varierande grad, 15 procent menar att de flesta eller alla företagsledare är korrupta.
En annan grupp som uppfattas som korrupt är kommunpolitiker. Tre fjärdedelar av
de svarande anser att korruption i varierande grad finns i denna grupp.
En tredjedel av de tillfrågade svenskarna anser att olika former av rapportering
inklusive visselblåsning är det mest effektiva vapnet mot korruption. Lika många
verkar dock avskräckas att rapportera om oegentligheter. Risken för repressalier är
största hindret. Att visselblåsa är ett effektivt verktyg anser de svarande också i
Europa och Centralasien (24 procent).
TI Sverige har identifierat att ett av de största riskområdena för korruption är
gränsytan mellan den offentliga och den privata sektorn. Omfattande och komplexa
offentliga upphandlingar är sannolikt en bidragande orsak till ökningen av
korruptionsfall.

TI Sverige konstaterar vidare att skyddet för de som rapporterar om oegentligheter
behöver förbättras. Pågående utredningar och kommande nya lagar är alla viktiga
steg på vägen.

Korruption definieras av Transparency International som ”att utnyttja sin ställning för att
uppnå otillbörlig fördel för egen eller annans vinning”.
Denna definition öppnar för att fler oegentligheter faktiskt räknas som korrupta beteenden. I
svensk lagstiftning saknas korruption som begrepp. Lagstiftningen rör främst givande och
tagande av muta.
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