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Korruption har blivit en huvudfråga i de folkliga proteströrelser som
präglat hela världen under 2011.
Korruption är fortfarande en plåga i väldigt många länder, enligt Transparency
Internationals (TI) analys av årets Corruption Perceptions Index (CPI) som
offentliggjordes i dag. Transparency International menar att protesterna runt om i
världen, ofta underblåsta av korruption och ekonomisk instabilitet, tydligt visar att
medborgarna anser att deras ledare och offentliga institutioner varken är transparenta
eller tillräckligt ansvarstagande.
Mer information och analys finns i TIs pressrelease och övrigt material som bifogas.

I 2009 års CPI hamnade Sverige på en delad tredjeplats med Singapore, i fjol delade
Sverige fjärdeplatsen med Finland – i år behåller vi fjärdeplatsen (men med en
förbättrad poäng: 9,3 mot 9,2 i fjol), Finland har dock gått om oss poängmässigt.
CPIn omfattar i år 183 länder och mäter, på en relativ skala, graden av korruption i
offentlig förvaltning och politisk verksamhet såsom den uppfattas av insiktsfulla
bedömare. Den grundar sig på intervjuer, översikter och andra undersökningar som
gjorts hos en serie välrenommerade institutioner.
Nya Zeeland ligger i topp med en poäng på 9,5. Därefter följer Danmark och Finland
på en andraplats med 9,4 poäng vardera. Norge har rest sig från en tiondeplats (8,6
poäng) till en sjätteplats med 9,0 poäng. I botten på tabellen finner vi krigs- och
konfliktdrabbade stater som Somalia och Nordkorea (med 1,0 poäng vardera, det
senare landet med i listan för första gången), Myanmar och Afghanistan (med 1,5
poäng vardera).
Två tredjedelar av de länder som omfattas av undersökningen får en poäng under fem
(5) på en skala från 0 (omfattande korruption) till 10 (låg korruption).
”Sverige behåller i år sin placering i toppskiktet. Samtidigt ser vi en ökad medvetenhet
i vårt samhälle om att också vi har problem som måste stävjas i tid.” säger Lars-Göran
Engfeldt, ordförande i Transparency International Sverige (TI Sverige).
Sverige har flera gånger kritiserats av Europarådet över den bristande insynen i
partifinansieringen och den årliga OECD-konventionsuppföljningen visar att Sverige
inte agerar tillfredsställande för att motverka korruption i exportaffärer.
TI Sverige har upprepade gånger föreslagit en lagreglerad insyn i partifinansieringen.
TI Sverige har också, i anslutning till Utredningen om Mutor, föreslagit förbättringar i
lagstiftningen, bland annat vad gäller lagskydd för whistleblowers. Inom kort
publicerar TI Sverige en rapport med ett antal rekommendationer.

TI Sverige ägnar också för närvarande särskild uppmärksamhet åt korruptionsrisker
inom den kommunala sektorn.
CPI-analysen är mycket relevant för att belysa den internationella miljön i vilken
svenska aktörer verkar. TI Sverige fokuserar under våren 2012 bland annat på
Ryssland, som en korruptionsutsatt marknad för svenska företag. (Ryssland befinner
sig på 143:e plats med 2,4 poäng.) Som en del av denna fokusering kommer ett
seminarium på ämnet att hållas i slutet av mars.
Kontaktpersoner:
Lars-Göran Engfeldt, Ordförande, TI Sverige, tel: 070-563 90 50
Lotta Rydström. Projektkoordinator, TI Sverige, tel: 072-744 55 58

Fakta - Trender
Sverige bibehåller sin fjärdeplats (med poängtalet 9,3 av 10 möjliga) bland de tio
länder som uppfattas som minst korrupta i världen. Nya Zeeland, vilket är det land
som placerat sig högst, uppfattas som det minst korrupta landet i världen. Danmark
och Finland delar andraplatsen med 9,4 poäng vardera. Norge finner vi på en
sjätteplats.
De länder i euro-valutaområdet som tyngs av skuldkriser, delvis på grund av
myndigheternas bristande agerande att ta itu med mutor och skatteflykt, är bland de
lägst rankade EU-länderna. (Grekland: 80:e plats med 3,4 poäng, Italien; 69:e plats
med 3,9 poäng) Bulgarien ligger i botten av EU-länderna med 3,3 poäng och en 86:e
placering.
Vad gäller övriga EU-länder så kan man se en skönjbar förbättring. Tyskland har
klättrat från nr 15 till nr 14, Frankrike kvarstår på en 25:e plats, men poängen har
stigit från 6,8 till 7,0. Storbritannien går från tjugonde till en sextonde placering.
USA kvarhåller sin poäng (7,1 poäng) bland de stora handelsnationerna, men tappar
placering; från 22:a till 24:e, Japan förbättrar sin placering från sjuttonde till fjortonde
placering. Medan Kina avancerar från nr 78 till nr 75 faller Indiens position markant
(från nr 87 till nr 95).

Sverige har granskats av följande nio (9) institutioner: Bertelsmann Foundation
Sustainable Governance Indicators, Country Risk Service and Country Forecast,
Global Insight Country Risk Ratings, IMD World Competitiveness Yearbook 2010,
IMD World Competitiveness Yearbook 2011, Political Risk Services International
Country Risk Guide, World Economic Forum Executive Opinion Survey (EOS) 2010.
World Economic Forum Executive Opinion Survey (EOS) 2011 samt World Justice
Project Rule of Law Index.
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