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Sverige backar i korruptionsindex
Sverige hamnar på fjärde plats i 2016 års korruptionsindex från Transparency International.
2015 låg Sverige på tredje plats. Danmark, Nya Zeeland och Finland ligger bäst till i den
senaste indexmätningen.
-

Sveriges fortsatt goda placering på 2016 års index innebär inte att vi är förskonade från
korruption i offentlig verksamhet säger Ulla Andrén, ordförande för Transparency
International Sverige. Under det senaste året har vi tyvärr upplevt hur värdegrunden har
vacklat betänkligt. Ledande personer har visat sig sakna etisk kompass och genom
korrupta beteenden skadat förtroendet för olika statliga institutioner.

Korruptionsindexet omfattar inte lokal offentlig förvaltning. Det betyder att kommuner och
landsting som står för merparten (c:a 70 procent) av den offentliga verksamheten med
närmare en miljon anställda inte har granskats.
-

De komplexa uppdrag som kommuner och landsting har att hantera innebär att det finns
stora behov att öka kunskap och medvetenhet om korruptionsrisker inom dessa
sektorer, menar Ulla Andrén.

-

Vi kan alltså inte slå oss till ro med vår fjärdeplacering. Tvärtom, behöver vi arbeta vidare
med att främja öppenhet, ansvar och integritet för att förebygga korruption.

Transparency Internationals Korruptionsindex - Corruption Perceptions Index (CPI) - mäter
graden av korruption i offentlig förvaltning på en skala från 0 till 100. Danmark på första
plats med 90 poäng upplevs som minst korrupt medan Somalia på sista plats av 176 länder
med endast 10 poäng uppfattas som mest korrupt. CPI baseras på en sammanvägning av
mellan 3 till 9 olika källor (av totalt 13) med data från oberoende institutioner som
specialiserat sig på analys av samhällsstyrning, affärsklimat och landrisker.
Av de 176 länder som ingått i undersökningen har hela 69 % av länderna fått under 50
poäng. Detta visar hur allvarlig korruptionen är globalt. Den fördjupar fattigdomen,
undergräver demokratin och skyddet av mänskliga rättigheter, skadar handel och hindrar
investeringar, äventyrar god samhällsstyrning, minskar förtroendet för samhällets
institutioner och bidrar till konflikter. Korruption är ett kritiskt hinder för att de globala
utvecklingsmålen ska kunna uppnås år 2030.
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