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Årets visselpipa



Rundabordsmöten 2021

• Korruption hindrar rättvis konkurrens 

• Hållbarhet, mänskliga rättigheter och 

antikorruption på agendan

• Risk för penningtvätt i icke-finansiella 

bolag

• Visselblåsardirektivets påverkan på 

företag

Sedan november 2011 driver TI 

Sverige näringslivsforumet CSF. 

23 Medlemmar: Astra Zeneca, Atlas 

Copco, BillerudKorsnäs, Bonava, 

Epiroc, Essity, Fortum Sverige, H&M, 

Handelsbanken, Husqvarna, 

Lantmännen, LKAB, NCC, Telia 

Company, Scania, Siemens, Skanska, 

SKF, SSAB, Stora Enso, AB Svensk 

Exportkredit, Vattenfall och Volvo 

Cars. 



För att ytterligare stärka investerares roll som aktiva ägare har Transparency International 

Sverige (TI Sverige) tillsammans med sex svenska investerare bildat Investors Integrity

Forum (IIF). IIF är en plattform där investerare och TI Sverige gemensamt kan driva viktiga 

frågor kopplade till korruptionsrisker, inhämta och sprida kunskap och främja transparens, 

integritet och ansvarsutkrävande. 

TI Sverige har tagit initiativ till Investors Integrity Forum i 

samverkan med Folksam, Första AP-fonden, SEB 

Investment Management, Skandia, Svenska kyrkan och 

Swedfund.



Samverkan mot penningtvätt 
och finansiering av terrorism

• Välkomnar lagförslaget om slopade sekretessregler som ger 
banker, Finansinspektionen och brottsbekämpande 
myndigheter förbättrade möjligheter att samverka och dela 
information.

• Genom samverkan förbättra riskanalyser, träffsäkerhet och 
effektivitet.

• Regelefterlevnad/affärsetik, med särskilt fokus på 
penningtvätt, behöver bli en naturlig del av styrelsens och 
ledningens arbete, så att det genomsyrar hela organisationen.

• Lyssna aktivt till de som berättar om problem och utmaningar 
innan de blir visselblåsare.





• Det stärkta skyddet för visselblåsare med krav på särskilda 
visselblåsarkanaler kan ge fler tidiga underrättelser om 
oegentligheter och missförhållanden, bl.a. vad gäller 
penningtvätt. Viktigt att följa tillämpningen och effekten av 
lagen under 2022-23.

• Visselblåsning är ett viktigt komplement men bidrar i 
begränsad utsträckning till att effektivisera arbetet mot 
penningtvätt.

• Stärk förmågan för organisationen att möta medarbetare som 
lyfter problem och utmaningar innan de blir visselblåsare.


