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Enligt Transparency Internationals korruptionsindex 2017 tappade Sverige 
i år fyra poäng och rankas nu som mest korrupt i Skandinavien. Hur ser 
de politiska partierna på detta? Vad bör göras för att minska alla former av 
mutor och korruption i Sverige? Riksdagspartierna frågas ut.

Under seminariet diskuteras ett antal olika dilemman som kan uppstå i det 
offentliga och i gränszonen mellan det privata och det offentliga. Var går 
egentligen gränsen för det lämpliga respektive olämpliga och kan jag riske-
ra att vara korrupt utan att förstå det?

Samhällsbyggnadsbranschen har relativt stora problem med korruption. 
Branschen omsätter stora pengar och är mycket konjunkturkänslig. Ofta är 
det offentliga beställare och privata utförare. Men vilka är drivkrafterna för 
korruption och hur motverkas de på ett effektivt sätt?

Vad gör de politiska partierna för att bekämpa korruption?

Är jag korrupt? Dilemmadiskussioner på scen

Hur kan man effektivisera antikorruptionsarbetet i samhälls-
byggnadsbranschen?

Välkommen till en heldag med Tillsammans mot Korruption i Almedalen! 
För fjärde året i rad anordnar AmCham Sweden, Institutet Mot Mutor och  

Transparency International Sverige en dag fylld med seminarier där såväl privata som 
offentliga aktörer samlas för att dela positiva exempel i kampen mot korruption.

I år genomförs dagen torsdagen den 5 juli i Spegelsalen på Clarion Hotel Wisby.
Se nedan för programmet. För mer information om seminarierna, besök  

www.tillsammansmotkorruption.se
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Blockkedjan och AI – ökad transparens eller nya gömställen?

Etiska dilemman på komplexa marknader – vad kan uppstå 
och hur ska man agera?

Korruptionsfria miljöer är en förutsättning för att nå de 17 globala målen 
i Agenda 2030. Seminariet diskuterar hur korruption kan bekämpas för att 
fri konkurrens och internationella affärer ska kunna fungera – och hur fö-
retags ansvarstagande och självreglering bidrar till arbetet mot korruption.
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Är det dags för den ”heta” blockkedjan och artificiell intelligens (AI) att slå 
igenom? Vi väntar spänt på att tjänsterna och nyttan ska kunna tas i bruk 
i kampen mot korruption. Men vad är det som krävs för att behålla för-
språnget gentemot dem som ser möjligheter att missbruka tekniken?

Den ökade globaliseringen och svenska företags ökande exportverksamhet 
medför många möjligheter, men också utmaningar. Under seminariet dis-
kuteras de utmaningar utifrån t.ex. korruptionsaspekten som företag kan 
möta – och hur dessa kan hanteras.

Mot korruption för hållbar handel

Samarbetspartners

12.00 Civilministern frågas ut om arbetet mot korruption
Under en halvtimme frågas civilminister Ardalan Shekarabi (S) ut om vilka 
åtgärder som behöver vidtas för att minska alla former av korruption i  
Sverige.


