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Abstract 

What impact and effects are created by the placement of an international ranking? Could it be 

that a top rank is detrimental to an entire country's efforts to fight corruption?  

This bachelor thesis in political science is about Swedish corruption. In essence, so 

questioning the Transparency International's indexed rankings that placed Sweden in third 

place. Issues concern since if the third placement has created nonchalance and a careless 

mentality in Swedish government and in particular in the municipal operations. Research results 

show that Transparency International's rankings have low validity and low reliability and that 

the government is not acting sufficiently to prevent and fight corruption. In these municipal 

corruption cases, there may be discerned a certain degree of negligence mentality.  

The research findings are not entirely clear for what the purpose desired. But could it 

mean that corruption is happening in secret? 

Keywords: Transparency International, corruption, New Public Management, budget, 
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1. Inledning 

Är Sverige ett land fritt från korruption? Varje år mäter Transparency International1 graden av 

korruption i världens länder. I den senaste mätningen från 2013 rankades Sverige på delad 

tredjeplats med Finland. Endast Danmark och Nya Zealand är bättre på att stå emot korruption 

(Transparency International, 2013). Denna tredjeplacering presenterades av Sveriges 

Television med rubriken ”Sverige har låg korruption” (SVT, 2013). Ska vi tro Transparency 

International och rubriken som Sveriges Television gav mätningen bör Sverige anses vara ett 

land med en nästan obefintlig korruptionsproblematik, men den bilden är i behov av att 

ifrågasättas. För trots Sveriges goda placeringar i internationella jämförelser har ett flertal 

korruptionsskandaler uppdagats ute i de svenska kommunerna de senaste åren. En omfattande 

korruptionsskandal uppdagades i Göteborg av Sveriges Televisions program Uppdrag 

Granskning. Journalister från programmet hade granskat uppgifter om korruption där de 

kommunala tjänstemännen var inkluderade (SVT, 2010).  Korruptionsskandalen i Göteborg är 

inte en unik händelse utan en stor rad av kommunala korruptionsfall har uppdagats de senaste 

åren. Bland annat så kommer Motalafallet att studeras i denna uppsats.  Nästan samtidigt som 

Transparency International presenterar sin ranking där Sverige når tredje placeringen uppdagas 

ytterligare en korruptionsskandal i Uppsala där kommunala tjänstemän i flera år verkar ha 

skaffat sig fördelar till sig själva och sina närstående (Aftonbladet, 2013). 

Trots att skandalerna är stora och omfattande skrev Claes Sandgren, professor i civilrätt 

vid Stockholms universitet tillika ordförande för Institutet Mot Mutor, IMM2, en debattartikel 

i samband med Göteborgsskandalen där han deklarerar att det är en myt att korruptionen i 

Sverige har ökat. Han grundar sin argumentation i ett flertal internationella mätningar, 

däribland Transparency International (DN, 2011). 

1.1 Problem 

Utifrån inledningen avses här att problematisera den svenska självbilden av hur korruptionsfritt 

Sverige verkligen är. Under de senaste åren har ett flertal statliga utredningar presenterats som 

visar att korruptionsproblematiken är ett samhällsproblem. Den höga placeringen i 

Transparency Internationals ranking till trots. Det Brottsförebyggande rådet, BRÅ, som har till 

                                                           
1 Transparency International är en global och oberoende organisation med en utopi att alla världens stater, 

företag och det civila samhället ska vara korruptionsfria. De bedriver opinionsbildning om korruptionens 

skadeverkningar.  
2 IMM är en ideell näringslivsorganisation som arbetar för en god beslutspåverkan i samhället och arbetar för att 

motverka korrupta handlingar så som mutor.  
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uppgift att förebygga brottslighet har granskat den anmälda korruptionen i Sverige. De kan 

visserligen inte se om korruptionen har ökat eller minskat de senaste åren men hävdar att de allt 

fler uppmärksammade skandalerna har gjort oss mer medvetna om korruptionen. BRÅ nämner 

även att den svenska korruptionen inte ska överdrivas men att den måste tas på stort allvar. Ett 

skäl att ta det på allvar är att korruption starkt påverkar den offentliga förvaltningens arbete 

samt skadar medborgarnas tillit (Landahl, 2013, s. 7-12). 

Även Riksrevisionen som har till uppgift att granska hur statens pengar används har på 

regeringens uppdrag granskat korruptionen i de statliga myndigheterna. Granskningen har 

gjorts för att belysa det faktum att korruptionen anses vara låg samtidigt som flera uppdagade 

fall pekar på motsatsen. Riksrevisionen kom bland annat fram till att korruption faktiskt 

förekommer och att skyddet emot den är både otillräckligt och svagt. Värt att uppmärksamma 

är att det otillräckliga skyddet även berör de myndigheter som identifieras ha högre riskgrad att 

utsättas för korruption. Riksrevisionen har med hjälp av enkäter och fallstudier från 65 

myndigheter som berörs av förordningen om intern styrning och kontroll studerat deras skydd 

emot korruption. En av Riksrevisionens slutsatser är att diverse dokument som reglerar mutor 

och liknande brott inte är tillräckliga utan måste istället ersättas av fler riktade åtgärder och nya 

arbetsmetoder. Efter att ha tagit del av BRÅ:s och Riksrevisionens utredningar så är frågan om 

vem som egentligen har rätt, eftersom Transparency International pekar på motsatsen mot dessa 

utredningar? Vem ska staten lyssna på? (Wennerström, 2013, s. 13, 20, 30-35). 

Även om BRÅ hävdade att det är svårt att avslöja korruptionens karaktär och utbredning 

skriver statsvetaren Gissur Ó Erlingsson att det finns skäl att misstänka att frestelserna bör ha 

ökat med den allt mer företagslika utvecklingen av svensk förvaltning. Han grundar sina 

ställningstaganden i att kommunala verksamheter idag upphandlas och läggs ut på entreprenad 

och tar stöd ifrån Transparency International att en femtedel av detta sker i frånvaro av varken 

anbud eller insyn, utan sker direkt. Detta skriver han är värt att notera med tanke på att staten 

upphandlar för flera hundra miljarder varje år. Detta kopplar han sedan in på det som är 

redogjort för från riksrevisionen, nämligen att arbetet mot korruption inte fungerar 

tillfredsställande. Gissur Erlingsson beskriver även att införandet av styrsystemet New Public 

Management, NPM, har gett följderna att skattepengar flyttats från det offentliga till det privata 

vilket skapar problem för kontroll och insyn av skattemedel. Regelverket över vad som ska 

gälla i skattefinansierad verksamhet behöver därför ses över.  (Erlingsson, 2011, sid. 144-147) 

Vi har nu sett att trots den höga rankingen för Sverige i Transparency Internationals 

mätning förekommer korruption i svenska myndigheter och kommuner. Anledningarna som 

målas upp för den uppkomna korruptionen syns i både forskning och i statliga utredningar och 
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beror på de nya incitamenten som präglar NPM. Det har även framkommit att den svenska 

lagstiftningen inte är tillräcklig för att hantera de nya styrsystemen i offentlig sektor. 

Statsvetaren Lundquist bekräftar den här bilden och skriver att införandet av mer företagslika 

styrsystem påverkar förvaltningens agerande. Detta då de klassiskt demokratiska värdena som 

präglat förvaltningen byts ut mot ekonomiska värden som på helt andra sätt belyser det 

offentligas ansvar gentemot medborgarna som får en ny innebörd och blir klassificerade som 

kunder och inte längre som medborgare (Lundqvist, 1998 s.136-140). 

De nämnda skandalerna, utredningarna och forskningen pekar på att det är en relevans att 

fortsätta studera den svenska korruptionen även om den i internationella jämförelser kan anses 

vara låg. Transparency Internationals ranking bör därför ifrågasättas mer än i dagsläget. Har 

rankingen gett efterskalv som ökar korruptionen? Utredningar och korruptionsskandaler ger en 

hint av att den tas på för stort allvar. Korruptionsproblematiken måste belysas och för att göra 

det måste Transparency Internationals ranking granskas för att Sverige ska bli ännu bättre på 

att motverka och förebygga korruption.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att kritiskt granska Sveriges förhållningssätt till korruption. Syftet ska 

uppnås igenom att studera tre empiriska delar, dessa urskiljs i följande frågeställningar:  

  

 Är Transparency Internationals ranking missvisande?  

 

 Har det utvecklats en nonchalans angående arbetet kring korruption i offentlig 

förvaltning? 

 

 Finns det en mentalitet i svenska kommuner som riskerar att de sänker sin gard baserat 

på Transparency Internationals ranking? 
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1.3 Avgränsningar 

Uppsatsens kommer endast att beröra svensk korruptionsproblematik med utgångspunkt i 2013 

års ranking ifrån Transparency International. Korruptionsproblematiken berör därför endast den 

offentliga sektorn. Andra länders korruptionsproblematik som berörs i nämnd ranking kommer 

inte att studeras. Uppsatsen kommer inte heller att belysa alla budgetpropositioner som lagts av 

regeringen sedan NPM:s införande. Inte heller kommer alla kommunala korruptionsfall att 

studeras. Ett urval av det stora material som finns tillgängligt gällande korruption måste göras 

vilket naturligt kommer att utlämna en stor del. Uppsatsen kommer inte heller att beröra alla 

forskare som studerat korruption i Sverige och i omvärlden. Med stor medvetenhet om att 

bredden på studierna är stor och med vetskap om känd internationell forskning väljer studien 

ändå att endast beröra de kända svenska korruptionsforskarna.  

 

1.4 Disposition 

Närmast presenteras den valda teorin och sedan en genomgång av det relevanta forskningsläget 

kopplat till svensk korruption och införandet av NPM. Därefter kommer en operationalisering 

av nyckelbegreppet som är korruption. Efter det kommer ett avsnitt med den valda metoden att 

presenteras och sedan kommer uppsatsens undersökande del. Undersökningen kommer att delas 

upp i tre empiriska delar. Den första berör Transparency Internationals ranking. Den andra 

empiriska delen berör den svenska statens arbete i att motverka korruption. Den tredje och sista 

empiriska delen kommer att belysa mentaliteten kring korruption i kommuner. Varje empirisk 

del kommer att sammanfattas under rubrikerna; slutsats. Uppsatsens avslutande delar kommer 

att bestå av uppsatsens slutsatser och en avslutande diskussion.   
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2. Teori 

Teorin om gynnsam frestelsekultur, som passar väl in med syftet och dess frågeställningar, ska 

användas i den här uppsatsen och är presenterad av Anderson och Erlingsson. Med gynnsam 

frestelsekultur menas här att den institutionella omgivningen ger individen ett flertal incitament 

att agera korrupt samt att avkastningen är mycket stor i förhållande till brottets straff vid ett 

eventuellt avslöjande. Här handlar det således om ett system där en individ i maktställning gör 

rationella val efter en avvägning om fördelen när möjligheten till korrupt beteende ges av 

institutionen. Valet påverkas inte enbart av korruptionens vinster utan även av 

övervakningsgraden, straffgrad och kunskap om relevanta regelverk. En gynnande 

frestelsekultur med individens rationella val kan kopplas samman med införandet av NPM i 

offentlig sektor. Kopplingen mellan teorin om den gynnsamma frestelsekulturen och NPM görs 

då det finns en ökad risk att gränserna mellan det offentliga och det privata näringslivet suddas 

ut. Riskerna beror enligt författarna på de kulturella normerna som grundas i att det tidigare 

förekommit olika sfärer för det offentliga, för näringslivet och för det privata. Riskerna med 

utsuddade gränser är att normerna blir oklara och det finns risk att individerna i högre 

utsträckning ser frestelser och gör rationella val att agera korrupt. Antagandet grundar 

Andersson och Erlingsson i den kulturella normen att i den privata familjesfären så anses det 

inte vara konstigt att individer gynnar de närstående i första hand Författarna skriver vidare att 

kommunal verksamhet är extra känslig för korruption. Känsligheten beror på att 

beslutsfattandet enkelt kan leda till maktmissbruk då merparten av kommunernas uppgifter i 

och med NPM handlar om att upphandla, bevilja tillstånd och att ge social service (Andersson 

m.fl., 2010, s. 192-205).  

Uppsatsens valda teori och den framtagna tidigare forskningen, som presenteras nedan, 

är viktig för denna studies kommande empiriska delar. Kunskapen kommer att nyttjas för att få 

förståelse och grund för den kommande empiriska undersökningen och dess analys. Att nå den 

gynnsamma frestelsekulturen i det empiriska materialet och se dess koppling till Transparency 

International är av stor vikt för att kunna uppfylla uppsatsens syfte. 

2.1 Tidigare korruptionsforskning  

Rothsteins studie av svensk historiekorruption berör frågan hur den svenska staten har lyckats 

skapa ett av världens mest korruptionsfria länder. Han inleder med att bemötta två teorier. Den 

första handlar om att forskare menar att de nordiska länderna bör ha en utbredd korruption då 

staten är stark och tjänstemännen förhållandevis autonoma i sitt agerande. Att den svenska 
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staten enligt denna teori skulle ha problem med en utbredd korruption bemöter Rothstein 

igenom att belysa jämlikheten. Han menar att det finns empirisk forskning som visar att stater 

där medborgare är jämlikar inte har en utbredd korruption vilket förklarar varför de nordiska 

länderna ständigt är i topp i internationella jämförelser över korruptionsfria länder. Det andra 

påståendet som Rothstein vill bemöta är idén om att medborgarna ifrån de nordiska länderna i 

sin kultur inte är benägna att ägna sig åt korrupt agerande. Detta motbevisar Rothstein genom 

att belysa korruptionens historia (Rothstein, 2010, s. 90-92).  

I en historisk kontext har den svenska korruptionen varit utbredd. Under 1800-talet var 

korruptionen så stor att universitetsprofessorerna bedömde läget på universiteten som parodiskt 

och i ett utbildningsmässigt förfall. Detta berodde på en kultur där tjänstemän försörjde sig 

igenom mutor för att få bättre arbeten och där familjeband påverkade positionerna i 

samhällslivet. Den svenska korruptionen var direkt skadlig för nationens utveckling och 

förtroendet till staten på ett minimum.  Agerandet inom staten kan med moderna ögon ses som 

en av orsakerna till att korruptionen började minska i Sverige då den var så utbredd att åtgärder 

blev nödvändiga (Rothstein, 2010, s. 92-95) 

Arbetet mot en i stort sätt korruptionsfri stat grundlades i det omfattande arbetet med att 

succesivt utradera föreställningen om att ämbeten och titlar är något som kan klassas som 

egendom. Reformerna skedde med ett brett, snabbt och långtgående reformarbete som sjösattes 

mellan 1840-1878. Reformerna förändrade statens agerande i grunden och banade väg för 

demokrati. Detta skedde parallellt i flera europeiska stater och Rothstein poängterar att det dock 

inte endast är arbetet för och införandet av demokrati som förhindrar korruption utan även 

skapandet av tillit till staten. Legitimiteten skapas genom tjänstemännens agerande gentemot 

medborgarna. Här handlar det om att vara tydlig i tjänstemannens ansvar att hålla sig strikt och 

opartisk. Studier visar att detta har skapat en stor legitimitet för staten då mätningar visar att 

medborgarnas förtroende för en stark välfärdsstat och dess tjänstemän är stort.  Samtidigt visar 

mätningar att förtroendet för politiker och partier sjunker. Mätningarna visar vikten av att ta i 

beaktning hur den politiska makten utövas gentemot medborgarna. Tjänstemännens förmåga 

att agera opartiskt kan vara en förklaring till att det politiska förtroendet är lågt då det inte kan 

anses vara tjänstemännens agerande som är fel, utan det är ett resultat av förd politik (Rothstein, 

2010, s. 96-106). 

Rothsteins studie av korruptionen inom svensk förvaltning visar att Sverige har varit ett 

land där mutor och nepotism styrde samhällsutvecklingen. Det breda reformarbetet som 

förändrade statens arbete ledde fram till en stat med stark medborgerlig legitimitet och att 

korruptionsproblematiken nästan utrotades. Här finns det skäl att ifrågasätta om studien är 



10 
 

föråldrad då det som är mätt inte kan appliceras på det moderna Sverige. Anledningen till 

ifrågasättande är att NPM används som styrsystem och kan antas ha ökat graden av frestelser 

som ökar risken för korruption. Frågan är även ifall korruptionen faktiskt utrotades eller om 

den bara ändrade form i och med införandet av den demokratiska rättsstaten?  

2.2 Ekonomismen och New Public Management 

Uppsatsens studie kommer endast att använda begreppet NPM, och inte governance. Detta 

därför att de överlappar varandra och att NPM har nått en högre hierarkisk ställning i svensk 

förvaltning. Den når således mycket bredare och djupare och påverkar tankesätten i allt från 

regeringen till den enskilda individen. I detta sammanhang är governance för snävt och lokalt.   

NPM är den metod som under de senaste decennierna förändrat den svenska 

förvaltningens styrsystem. Forskarna har studerat detta nya styrsystem och statsvetaren Lennart 

Lundquist skriver att NPM är ett verktyg som härstammar ifrån ekonomismen. Ekonomismen 

är den ideologi som vill föra in marknaden i den offentliga sfären. Ekonomismens ideologi 

präglas av att föra in tankar och idéer från näringslivet in i de offentliga verksamheterna. 

Lundquist ställer sig kritisk till denna ideologi och redogör för sitt antagande att staten bör ha 

en särställning i samhället. Särställningen är central för att staten ska kunna sträva efter att skapa 

ett samhälle som ser det gemensamt goda för alla medborgare. Lundquist preciserar genom att 

säga att staten som väsen är avskilt från det privata och befäster den klassiska definitionen att 

staten är den enda aktören med våldsmonopol. Staten ska således agera för medborgarnas 

rättigheter men kan även besluta om skyldigheter som för medborgarna. För att denna unika 

position ska behålla legitimitet hos medborgarna måste det ställas särskilda krav på dem som 

agerar inom staten. Utifrån denna redogörelse kommer Lundquist in på den reformagenda som 

hela västvärlden infört i offentlig sektor som präglats av ekonomismen. Införandet av 

ekonomismen anser Lundquist hotar statens unika position (Lundquist, 1998, s. 9,10).  

Frågan som bör riktas mot Lundquists resonemang är således om det inte kan antas vara 

en omöjlighet att tillfullo uppnå det önskade resultatet? Det finns skäl att hävda att detta är en 

utopisk föreställning och att det är en omöjlighet att skapa ett helt korruptionsfritt samhälle.  

Lundquist menar att ekonomismens genomslag i den statliga förvaltningen ställer högre krav 

på chefer och tjänstemän. Krav som är för höga för att de ska vara rimliga. De förväntas driva 

en verksamhet präglad av effektivisering och konkurrensutsättning vilket förminskar de 

demokratiska värdena vilka handlar om rättssäkerhet, offentlig etik och politisk demokrati. I en 

förvaltning där de demokratiska värdena tonas ner ställs högre krav på de anställda i den 

offentliga sektorn. Då ställs de inför högre krav på disciplin, god produktivitet och 
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kostnadseffektivitet. Förändringen i styrsystemen har blivit så stora att Medborgaren som 

tidigare stått i centrum i den demokratiska förvaltningen blir nu enligt Lundquist reducerad till 

kunder på en marknad. (Lundquist, 1998, s. 63 & 138-146). 

I sin studie resonerar Lundquist kring vad han benämner som samhällets offentliga etos. 

Detta kan enkelt förstås som övergripande samhällsvärden som finns i nästan alla liberala 

demokratier. Detta offentliga etos, som Lundquist vill hålla på en abstrakt nivå kan urskiljas i 

regeringsformens inledande paragrafer som starkt och tydligt markerar ett övergripande synsätt 

som grund för svensk statssyn. Tydligast är 1§ i Regeringsformen som förklarar att makten ska 

utgå ifrån folket. Samhällets offentliga etos ställer Lundquist sedan emot ekonomismen som 

beskrivs som en ideologi som värnar vissa ekonomiska värden hämtade från näringslivet. 

Denna ekonomiska ideologi har sedermera lett fram till exempelvis införandet av NPM 

(Lundquist, 1998, s. 53, 59, 135-136).  

Om NPM inträde i svensk förvaltning skriver Torbjörn Lundquist om i antologin Bortom 

den starka statens politik? Han kopplar detta till en beskrivning av konkurrenspolitiken kopplat 

till den svenska modellen. Han skriver att under 1990-talet var den svenska modellen ifrågasatt 

och började därför att avvecklas med hjälp av avregleringar och privatiseringar. Ett steg i 

nedmonteringen av den svenska modellen är att svensk Arbetsgivarförening3 valde att lämna 

sin representation i statens styrelser. Det skedde samtidigt en vändning i den ekonomiska 

politiken där inflationsbekämpning blev det prioriterade målet. (Rothstein., m.fl., 2005, s. 176-

177).  

Almqvist skriver om införandet av NPM. Han definierar begreppet som ett koncept som 

för in idéer om nya styrsätt och organisatoriska förändringar från näringslivet in i offentlig 

sektor. Almqvist utvärderar reformernas betydelse och skriver att NPM till en början hade stora 

positiva effekter genom att konkurrensutsättning och få ner kostnaderna. Han tar exempel där 

kostnaderna sjunkit vid den första konkurrensutsättningen men påtalar även att ju fler som 

genomförs desto mindre blir den önskade effekten av besparing. Almqvist nämner även vissa 

avigsidor med styrsystemet då det vid implementeringen inte alltid gick att få önskade effekter 

på grund av svårigheter i att mäta resultat (Almqvist, 2004, s. 8-11).  

  

                                                           
3 Svensk Arbetsgivarförening är detsamma som svenskt näringsliv. En intresseorganisation som driver opinion 

för näringslivsfrågor.  
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2.3 Kommunal korruption 

En relevant studie som är intressant att belysa är Erik Wångmars fallstudier av kommunala 

korruptionsskandaler. Han väljer att koppla studien till diskussionen om NPM har påverkat 

riskerna för korruption på kommunal nivå. Wångmars arbete utgår ifrån Rothsteins studie av 

historisk korruption och även för Erlingssons m.fl. studier om att införandet av NPM har ökat 

risken för korruption. Wångmars diskussion efter att ha tagit del av tidigare forskning vid 

analysen av sina fallstudier är att han anser att det har spelat roll för att öka riskerna för 

korruption i kommunerna. Wångmars slutsats är att införandet inte har en avgörande del än vad 

tidigare forskning visat. Han förnekar inte kopplingen att NPM har bidragit till korruptionen. 

Hans poäng är bara att visa att den svenska självbilden av korruptionen varit naiv och att han 

inte håller med Rothstein om att korruptionen nästintill försvann med den reformagenda som 

genomfördes för att mota bort korruptionen. Wångmar går så långt att han väljer att beskriva 

den kommunala förvaltningens historia som ”alltför idyllisk” (s. 263). Detta baserat på en lång 

period där kommunerna varit styrda av lekmän vilket gjort att mörkertalet varit stort (Wångmar, 

2013, s. 257-263). 
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3. Metod 

Syftet med uppsatsen är att kritiskt granska Sveriges förhållningssätt till korruption. För att göra 

det ska tre puzzelbitar studeras och analyseras. Den första puzzelbiten är att ifrågasätta 

Transparency Internationals korruptionsindexranking för att se om den är missvisande. Den 

andra puzzelbiten ska sedan kritiskt granska hur den offentliga förvaltningen agerar för att 

bekämpa och motverka korruption. Här finns det fog att anta att den offentliga förvaltningen 

inte prioriterar detta arbete tillräckligt och är nonchalanta. Den tredje puzzelbiten flyttar fokus 

från övergripande statlig nivå till kommunal nivå där uppsatsen vill studera om det skapats en 

oaktsam mentalitet i förhållande till korruptionsproblematiken, som underbyggs av 

Transparency Internationals ranking. Metoden för att studera dessa tre puzzelbitar, empiriska 

delar, är med en kvalitativ textanalys och med en hermeneutisk tolkning. 

3.1 Operationalisering av nyckelbegrepp 

Innan en mer utförlig presentation av den valda metoden finns det behov av att ägna några sidor 

åt att identifiera begreppet korruption. Detta för att på så sätt operationalisera begreppet för att 

kunna använda det i undersökningen. 

 

 

Tabell. 1.1 Vad är korruption? 

I analysschemat ovan är korruptionsdefinitionen operationaliserad. Operationaliseringen 

grundar sig i en rad forskardefinitioner och kan delas in i två block. Block 1 innebär att 

  

Vad är korruption? 

 

 

 

BLOCK 1  

 

1. Favoritism – Muta, nepotism och klientism 

 

2. Normativ korruption – brott mot offentligt etos  

 

3. Förvaltningskorruption – Oetiskt handlande vid tillämpning av 

politiska beslut 

 

 

 

 

BLOCK 2 

 

 

4. Legalistisk korruption – Muta, förskingring, tjänstefel och 

trolöshet mot huvudman 
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korruption är något oetiskt. Block 2 innebär att korruption avser det som finns reglerat i lag. 

Skillnaden mellan dessa block ligger främst i att block 1 ger en vidare innebörd som inte finns 

reglerat i lagstiftning på samma sätt som block 2. Blocken kommer att användas i studien vid 

analys och diskussion för att få en klarare bild av begreppets innebörd. Nedan presenteras 

forskarnas definitioner som har lett fram till uppdelningen i två block.  

Under en konferens om korruptionsforskning arrangerad av Göteborgs universitet och 

QoG-institutet presenterade Rothstein sin definition av begreppet korruption. Under 

konferensen belyste han att begreppet är svårdefinierat och att det tagit honom ett stort antal år 

att ta fram en hållbar definition av begreppet. Han började med att argumentera för att den breda 

förklaringen är att korruption innebär missbruk av offentlig ställning för personlig vinning. Här 

menar han att det inte finns någon definition av missbruk och att det då är svårt att ställa i 

kontext med hur vi anser att den offentliga förvaltningen ska agera.  Han väljer istället att klassa 

korruption som olika former av favoritism. Med favoritism menar Rothstein inte enbart mutor 

utan även nepotism och klientelism (SVT, 2012).  Rothsteins argumentation att korruption kan 

anses förhålla sig till favoritism tar avstamp i Regeringsformen 1 kap. § 9 som lyder:  

”Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör 

offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet 

inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.” (RF 1974:152).  

I en ESO rapport från 2013 skriver Bergh, Erlingsson och Sjölin tillsammans med statsvetaren 

Öhrvall om offentlig korruption. I ESO-rapporten skriver de att den breda definitionen av 

offentlig korruption innebär att politiker eller tjänstemän nyttjar sin position för egen vinning. 

Denna definition anses av författarna endast beröra den offentliga korruptionen och i 

förhållande till empirisk forskning är den även korrekt. Däremot gör de en åtskillnad av 

offentlig korruption och korruption inom näringslivet (Bergh m.fl., 2013:2, s. 36). 

Uppdelningen av offentlig korruption och korruption i näringslivet gör inte Erlingsson 

självmant i andra publikationer. Där nämner han endast begreppet korruption men syftar endast 

till denna i det offentliga (Erlingsson & Linde, 2011).  

Erlingsson och försöker reda ut de vanliga svaren på vad korruption innebär. I ESO-

rapporten skriver de gemensamt men ett likande kapitel finns i antologin som är direkt kopplad 

till Sjölin. Det kan då antas att författarna ställer upp på dess slutsats. Sjölin riktar, likt 

Rothstein, kritik emot den nämnda breda definitionen och problematiserar att 

korruptionsdefinitionen utgår ifrån om handlingen är laglig eller inte. Sjölin menar att flera 

länder, däribland Sverige, inte har en klar lagstiftning som faktiskt anger vad korruption 
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innebär. Den legalistiska definitionen är därför inte hållbar. Sjölin presenterar därför tre 

alternativa korruptionsdefinitioner som de kan urskilja i forskningen. Den första tycker att 

begreppet ska vara ett fortsatt mångfacetterat begrepp med flera dimensioner av definitioner. 

Fler definitioner belyser problemet från flera håll. Den andra definitionen handlar om att 

klassificera begreppet i olika kategorier. Detta görs bland annat genom att benämna det som 

berör beslutsfattande, politisk korruption eller förvaltningskorruption det som berör 

tillämpningen av politiska beslut. Den tredje handlar om att faktiskt avgöra hur definitionen av 

begreppet korruption ska lyda och avlägsna teorier om att det är ett mångfacetterat begrepp. 

Förklaringen anammas av Sjölin och anser att korruption är i grunden ett normativt problem 

(Andersson m.fl., 2010, s. 32-38).  

I ESO-rapporten förklarar de närmare vad normativ korruption innebär. Det förklaras som 

något oetiskt och är kopplad till den offentliga etiken om vad som är gott och ont. Förklaringen 

av korruptionens innebörd kan sedan finnas i flera av hans andra publikationer (Bergh m.fl., 

2013:2, s. 46). I en artikel skriver Erlingsson om bisysslor hos offentliga tjänstemän och 

politiker. Studien granskar om det finns klara rutiner för hur bisysslor hanteras för att det inte 

ska uppkomma jävssituationer. Erlingsson skriver att bisysslor inte är ett problem och kan 

kopplas till korruption så länge det inte finns anledning för minsta misstanke kring otillbörligt 

agerande (Erlingsson m.fl. 2013, s.5-15). 

Lundquist diskuterar i studier tjänstemannens agerande i offentlig förvaltning samt 

samhällets offentliga etos.  Han avser med korruption att tjänstemannen agerar på ett sätt som 

står i konflikt med lagstiftning eller allmänna moraliska förväntningar. Korruption kan inte, 

anser Lundquist, definieras till fullo då det är den sociala situationen som avgör ifall handlandet 

är korrekt. Det som kan sägas är dock att varje sådan handling är ett brott mot det offentliga 

etoset. Denna korruptionsdefinition är snarlik Sjölins och Erlingssons definition om normativ 

korruption. Lundquist fortsätter med att korruptionsproblematiken kan kopplas till statliga 

aktörers agerande och ansvarstagande. Här menar Lundquist att det finns problem. Det 

problematiken berör de olika vertikala nivåerna som kan vara svårgripbara för medborgaren. 

Ansvarsutkrävandet på olika nivåer blir otydligt då det är riksdagen som ansvarar för 

lagstiftning som sedan appliceras i ett flertal nivåer av en mängd andra aktörer. Däribland finns 

region- och kommunpolitiker, chefer, tjänstemän och personal som beslut och politik ska 

passera innan det når medborgaren. Efter att ha tagit del av Lundquist föreställning av 

korruptionsproblematik klassificeras under rubriken förvaltningskorruption. 

Förvaltningskorruption rör den korruption som riktas mot dem som tillämpar politiska beslut 

(Lundquist, 1998, s. 183-187). 
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I en rapport från Transparency International skriver Staffan Andersson att de antagit den 

breda definitionen som är nämnd tidigare; då någon utnyttjar sin maktposition för egen eller 

annans vinning. Denna definition gör ingen åtskillnad på offentlig korruption eller korruption 

inom näringslivet som Erlingsson och Sjölin gör i ESO-rapporten. Det riktas inte heller på 

hemsidan någon kritik mot denna definition (Transparency International, 2014). 

Andersson tydliggör att i ett svenskt rättsligt perspektiv så handlar korruption om mutor 

och även i vissa perspektiv förskingring, tjänstefel och trolöshet mot huvudman etc. Andersson 

benämner alltså korruption med en bred definition men antyder att den måste ses i ett nationellt 

perspektiv och då ur rättstatetens synvinkel. Andersson gör till skillnad från övriga forskare 

alltså distinktionen att korruption ska ses ur ett legalistiskt perspektiv. Trots detta 

ställningstagande resonerar han kring att korruption kan framträda i olika former och skriver 

följande:   

”Korruption uppträder också i olika former och handlar om olika 

beteenden som favorisering, utpressning, nepotism etcetera. Vidare kan 

också olika fall av intressekonflikter leda till korrupt utfall om de inte 

hanteras på rätt sätt. Detta är en fråga som diskuteras i ett svenskt 

sammanhang, inte minst om intressekonflikter påverkar besluten i 

offentlig förvaltning.” (s.81) 

Tolkningen av denna text är att han endast presenterar resonemanget och själv står fast vid den 

legalistiska förklaringen (Andersson, 2011, s. 79 & 81). 

3.2 Metodval 

Metoden och analysredskapet för att undersöka de tre empiriska delarna som definierats i 

frågeställningarna är en kvalitativ textanalys. Tillvägagångssättet vid en kvalitativ textanalys 

handlar om att igenom aktivt och intensivt läsande söka efter det utvalda textmaterialets centrala 

delar och dess helhet. Det aktiva och intensiva läsandet sker igenom att forskaren ställer frågor 

till texten (Esaiasson, 2010, s.210-2011). De empiriska delarna som berörs av detta är för 

tydlighetens skull; Transparency Internationals ranking, budgetpropositioner, lagtext och 

kommunala korruptionsfall.  

3.3 Materialinsamling 

Materialinsamlingen för den empiriska undersökningen har skett genom användning av 

internetbaserade sökmotorer, biblioteksdatabaser, hemsidor och genom tips som framkommit i 

samtal med handledare, kollegor och närstående. Materialinsamlingen genomfördes igenom att 
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inhämta ett stort material och sedan läsa samtligt och därefter välja det mest relevanta. Den 

senaste rankingen från Transparency International som kom ut 2013 kommer att användas. 

Urvalet av budgetpropositionerna har skett igenom att avgränsa sig till 2000-talet. Anledningen 

till detta är att NPM-reformer ska ha etablerats samt att Transparency International endast har 

publicerat rankingar sedan 1998 vilket gör att de måste ha genomförts under en viss tid för att 

kunna antas ge effekt i budgetanslagen. Urvalet av budgetpropositioner har fallit på de från år 

2000, 2005 och 2014. Analys av budgetpropositioner berör hur texten lyder för de utvalda 

variablerna och hur anslagen har fördelats.  

Vid den kvalitativa textanalysen av korruptionsfallen så har det valts ut ett visst antal 

källor som jämförts med varandra för att se om det förekommer avvikelser i hur fallen har 

beskrivits. På detta sätt så har Britt-Marie Citrons bok använts som huvudkälla för Motalafallet. 

Hon är den journalist som ledde granskningen och har redogjort för tillvägagångssättet i boken 

och den är väldigt grundlig i sin beskrivning. Boken har även använts i andra uppsatser och 

forskningsartiklar. 

 

3.4 Metodologiskt tillvägagångssätt 

Det metodologiska tillvägagångssättet för undersökningen kommer att presenteras nedan. 

Basen i undersökningen är, som presenterats, att granska Transparency Internationals ranking. 

Det gör att granskningens resultat studien kommer att vara avgörande för hur undersökningen 

fortgår. Vad som mer precist kommer att undersökas i nämnda rankingen är att studera dess 

validitet och reliabilitet. Validiteten avser till att Transparency Internationals ranking faktiskt 

mäter det som de avser att mäta. Reliabilitet å sin sida berör om rankingens resultat är 

tillförlitligt (Denscombe, 2009, s. 378).  

Begreppsvaliditet kommer att användas som utgångspunkt vid arbetet med den kvalitativa 

textanalysen. Begreppsvaliditet innebär att granska om begreppet som används som mått 

verkligen visar vad det avser. Viktigt att påpeka är att god validitet är något väldigt svårt om 

inte omöjligt att faktiskt klara av. Denna typ av validitetsprövning är relevant därför att 

operationaliseringen av begreppet korruption gav två resultat; Block 1 som berör etik och block 

2 som berör lagstiftning. Blockuppdelningen är gjord efter att intensivt ha tagit del av ett stort 

material från kända svenska korruptionsforskare och systematiserat deras definitioner och 

tolkningar under nämnda block. För att kunna använda sig av begreppsvaliditet så belyses i 

undersökningen hur Transparency International har genomfört sin indexerade ranking. För att 

kunna analysera reliabiliteten så kommer framtagningen av rankingen att granskas likt ovan 
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(Bryman, 2008, s. 50, 351-352). Granskningen av Transparency Internationals ranking kommer 

sedan att utkristallisera ett flertal variabler som kan granskas i budgetpropositionen. Vilka 

variablerna är kommer att tas fram under den empiriska studien. Den kvalitativa textanalysen 

kommer sedermera visa hur lagtexten förändrats samt redogöra för hur korruptionen gått till i 

Motala och Göteborg (Denscombe, 2009, s. 307-308).  

Undersökningens sista empiriska del innefattar en analys av kommunala korruptionsfall.  

Urvalet av fallen har skett genom att använda den jämförande forskningsdesignen med syftet 

att finna de två mest lika fallen. I vanliga fall brukar rekommenderas att i en teoriprövande 

studie ha en stor mängd fall med variation som gör studieresultaten mer generaliserbara. I vissa 

fall skriver Esaiasson att det finns undantag för denna aspekt då forskning även måste ta hänsyn 

till andra aspekter. Dessa fall är bland annat när forskaren vill jämföra något som inte är vanligt 

förekommande och därför svårt att hitta en stor mängd data. I dessa fall arbetar forskaren istället 

med den naturliga variationen som även förekommer i liknande fall då de inte alltid är helt 

överensstämmande. I valet av korruptionsfall till denna uppsats kommer studien som grund för 

forskning och utredningar att fokusera på kommunal korruption, eftersom forskning visar att 

kommuner är extra riskutsatta. Sedan har två fall valts som blivit allmänt kända och är mycket 

omfattande i sin utbredning. De utvalda fallen är Motalaskandalen, 1995, och muthärvan i 

Göteborg, 2010 (Esaiasson, 2010, s. 101-104). 

Analysskeendet kommer gå till på följande sätt; Transparency Internationals ranking ska 

granskas för att se om den är missvisande. Den är därför ledande i studien och placeras därför 

högst upp på triangeln i figur 1.1. Triangelns två nedersta placeringar ska utläsas på följande 

sätt; Om rankingen är missvisande, vilket syftets frågeställning antar, kommer 

budgetproposition och lagtext analyseras för att se om staten är nonchalant i korruptionsarbetet. 

Sedan kommer empirin beröra den kommunala nivån och två korruptionsfall för att studera om 

det förekommit en oaktsam mentalitet.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur. 1.1 Analystriangel 

1. Analys av Transparency 

Internationals ranking 

2. Analys av Budgetpropp. 

och lagtext  

3. Analys av kommunala 

korruptionsfall 
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4. Empirisk undersökning 
4.1 Transparency international 

I undersökningens första empiriska del kommer Transparency Internationals ranking att 

presenteras och ifrågasättas. Denna del handlar om att belysa ifall rankingen har en god validitet 

och reliabilitet.   

Transparency International är ett oberoende och ideellt nätverk som består av ett 

hundratal nationella avdelningar världen över. Tillsammans arbetar de för att motverka och 

informera om korruption och dess risker. Nätverket beskriver sig själva som framgångsrikt då 

de enligt egen utsaga lyckats få Världsbanken att inse att korruption är någonting skadligt och 

som hindrar utveckling. Transparency Internationals definition av korruption handlar om att en 

individ i maktställning utnyttjar sin position för att skaffa sig fördelar till sig själv eller någon 

annan (Transparency International, 2014). 

Transparency Internationals tillvägagångssätt för att mäta ländernas arbete med att 

motverka korruption. Metoden som används innebär först att de har identifierat fem 

nyckelinstitutioner som är extra riskutsatta för korruption. De fem är lagstiftningsmakten, 

rättsväsendet, polisen, media och civilsamhället. Transparency International beskriver dem som 

fem kugghjul som tillsammans utvecklar samhället. Om något eller några hjul är för svaga 

respektive för starka så ökar risken för korruption. Ju bättre samhället är på att hantera dessa 

fem kugghjul desto mindre är risken för korruption, det är därför som det är dessa 

samhällsinstitutioner som undersöks för att mäta hur bra länderna motverkar korruption 

(Transparency International, 2014). 

Korruption omfattar kriminell verksamhet vilket gör att den är dold och uppdagas endast 

via brottsutredningar eller uppdagas via skandaler. Med denna grund hävdar Transparency 

International att rankingen inte kan tas fram genom att samla in empirisk data som exempelvis 

att redogöra och jämföra antalet rapporterade mutor. Istället används en metod som innebär att 

oberoende experter från tillförlitliga institutioner i varje nation får redogöra för hur 

korruptionen uppfattas. Att fånga uppfattningar på detta sätt anses vara det bästa sättet att 

jämföra relativa korruptionsnivåer i olika länder. I 2013 års ranking så deltog 177 länder och 

det beror på att övriga inte kunnat lämna in tillräckligt med material för att fånga uppfattningen 

av korruption i dessa länder. Uppfattningarna mäts sedan i ett index. Indexet heter Corruption 

Perceptions Index, CPI, och är en skala mellan 0-100 som graderar de medverkande 177 

länderna. 100 är det högsta betyget och visar den lägsta upplevelsen av korruption. Sverige 

graderas med en index på 89 poäng och rankades därmed på en tredje placering. Danmark och 
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Nya Zealand som delar förstaplaceringen har ett index på 91. Länderna med lägst index är Nord 

Korea, Somalia och Afghanistan som alla har ett totalt index på 8 poäng (Transparency 

International, 2013). 

Indexet räknas ut via fyra stycken steg. Steg ett är att samla in giltiga kvalitativa datakällor 

som kan kvantifiera uppfattningar om korruptionsproblematik i offentlig sektor. Källorna ska 

även framföras från tolv institutioner som kan ta fram materialet med en metod så det kan 

jämföras med andra länder. I steg två skapas en mall där källorna kan värderas på en indexskala 

mellan 0-100. Poängräkningen är det tredje steget där minst tre datakällor ska bedöma landets 

medelvärde av alla standardiserade poäng. Det fjärde och sista steget berör graden av variation 

och osäkerhet för de valda datakällorna (Transparency International, 2013, CPI). 

Efter att ha redogjort för hur Transparency International arbetar för att ta fram sitt 

korruptionsindex är det läge att ifrågasätta om rankingen faktiskt är tillförlitlig. Är Sverige 

egentligen tredje bäst på att motverka korruption? För det första är det intressant att faktiskt 

belysa Transparency Internationals definition av korruption. Att Transparency Internationals 

ranking väljer den breda definitionen av korruption i sin framställning kan anses vara naturligt 

då den anammas av ett flertal instanser och av många forskare. Problemet är dock att 

definitionen inte tydligt ger en distinktion av vad som faktiskt ska mätas och vad som inte ska 

mätas. Begreppsvaliditeten är i det här sammanhanget mycket bristfällig då det inte finns en 

tydlig definition av begreppet korruption. I den breda definitionen kan väldigt mycket anses 

vara korruption och gör därför hela rankingen osäker (Transparency International, 2014).  

Transparency Internationals metod för att samla in material är att låta oberoende 

institutioner i varje land lämna in uppgifter om vad de uppfattar som korruption i den offentliga 

verksamheten. Om korruption inte definieras tydligare än Transparency International gör blir 

det näst intill omöjligt att mäta deras resultat. För att tydliggöra att begreppsvaliditeten är låg 

så kan vi välja att belysa hur problematiskt det är i Sverige att definiera korruption. Enligt 

svensk lag är korruption i huvudsak mutor och därför bör uppfattningen om korruption utgå 

ifrån en uppskattning av hur mutbrott motverkas och bekämpas (BrB 1962:700). Svensk 

forskning enas inte, som tidigare nämnts, om detta och tar upp bland annat nepotism, klientism 

och favoritism. Forskarnas uppfattning av korruption skiljer sig således mot lagstiftningen. 

Transparency International är, som nämnts, också tydlig med att de inte mäter rapporterad 

förekomst av mutor då det ger ett för stort mörkertal (Transparency International, 2013). 

Utöver svårigheten med att definiera begreppet och att skapa en god validitet så jämförs 

länder med varandra. Länderna jämförs utifrån deras resultat av hur bra de fem nämnda 

kugghjulen står sig i förhållande till varandra. För att kunna analysera jämförelsen med andra 
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länder så är det viktigt att noga redogöra för hur Sverige hanterar dessa fem kugghjul. I ett 

svenskt perspektiv är valet av de fem lugghjulen fördelaktigt. De första tre kugghjulen som är 

lagstiftningsmakten, rättsväsende och polis går att klumpa ihop i en svensk kontext och kommer 

att belysas mer grundligt i den andra empiriska delen. Värt att nämna är dock återigen att 

korruption i Sverige handlar i huvudsak om mutor och då klassificeras under ekonomisk 

brottslighet. Att bekämpa den ekonomiska brottsligheten är prioriterat i Sverige vilket kommer 

styrkas i uppsatsens andra empiriska del. I och med att ekonomisk brottslighet är prioriterat hos 

polisen kan rankingens resultat förklaras av att de egentligen påvisar arbetet emot den 

ekonomiska brottsligheten och i andra hand korruption. På Polisens hemsida så är 

korruptionsbrott placerat under rubriken: Ekonomisk brottslighet (Polisen, 2014). Angående det 

fjärde och femte kugghjulet, media och civilsamhället så har Sverige en fördel.  Media är 

skyddad via grundlag och den svenska demokratin bygger historiskt på folkrörelse med ett 

starkt civilsamhälle och ett rikt föreningsliv. Korruption inom media och föreningsliv är svår 

att bilda sig en uppfattningar om då den tar sig andra uttryck som favoritism och nepotism vilket 

inte regleras i lag mer än vid jävsregler. 

Är det möjligt att jämföra det svenska korruptionsarbetet med andra länders? I förhållande 

till länders olika politiska- och kulturella miljöer kan det ifrågasättas. Längst ner på rankingen 

så ligger bland annat Nord Korea och Afghanistan (Transparency International, 2013, CPI). Är 

det möjligt att jämföra Sverige med dessa länder? Frågeställningen är nära kopplad till 

rankingens reliabilitet. Skulle Sveriges placering bli annorlunda om mätningen gjordes med 

andra jämförelsepunkter och en ny typ av urvalsförfarande. De utvalda kugghjulen gynnar 

Sverige i jämförelse med andra länder. Detta därför att rättsstaten är stabil samt att demokratin 

byggts på ett utbrett föreningsliv. I kombination med att Transparency International har ett 

mycket vidare korruptions begrepp än i en svensk kontext. Med mätverktyg som riktar sig mot 

svenska förhållanden skulle antagningsvis gjort att rankingen blivit mer nyanserad.  Mätningen 

rankar därför kriminalitet snarare än korruption. Sveriges resultat skulle kanske inte försämras 

i förhållande till de övriga länderna som deltar i jämförelsen men med andra sätt att indexera 

korruption skulle det säkert stämma mer överens med den faktiska verkligheten.  

4.1.2 Slutsats 

Begreppsvaliditeten är bristande i Transparency Internationals ranking. I huvudsak beror det på 

svårigheten att definiera begreppet. En bred definition är intetsägande och ger svårigheter i att 

bedöma korruption utefter uppfattningar. Samtidigt som de utesluter metoden att mäta 

förekomsten av givande och tagande av mutor som är relevant i svensk kontext grundat i 
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lagstiftning. Reliabiliteten är också låg då tillförlitligheten vid ett urval av andra, mer precisa, 

variabler än de fem kugghjulen skulle kunna påvisa andra resultat. Intentionen för Transparency 

International är att ranka hur bra länder är på att motverka korruption. I kontexten kan det tolkas 

som att det snarare är så att det har mätt hur Sverige motverkar kriminalitet och då ekonomisk 

sådan. I andra hand berörs korruption i mätningen. Orsaken till denna slutsats beror på att den 

svenska uppfattningen av korruption enligt lag är förenat med ekonomisk brottslighet och 

bekämpas under den kategorin.   

4.2 Ekonomiska insatser och lagtext emot korruption 

Med tanke på den genomslagskraft som Transparency Internationals ranking har så är ett 

ifrågasättande nödvändigt. Rankingens resultat kan vara förrädiskt som ger efterskalvet att den 

kan tas på alldeles för stort allvar och skapa en nonchalans i att korruptionsproblematik inte är 

en problematik att ta på allvar i Sverige. Uppsatsens syfte är inte endast att kritisera rankingen 

utan avser även att belysa hur offentlig förvaltning hanterar korruptionen. Med anledning av 

detta så kommer denna empiriska del undersöka hur prioriterat arbetet med att motverka och 

bekämpa korruption är av svenska staten. I den första empiriska delen så berördes att 

lagstiftning kring korruption i huvudsak berör mutbrott. Polismyndigheten skriver följande på 

sin hemsida i grund från Brottsbalken 10 kapitlet:   

 ”Korruption är ett samlingsbegrepp för att ge och ta emot muta, 

trolöshet mot huvudman och att utnyttja sin ställning för att uppnå 

otillbörlig fördel för egen eller annans vinning.” (Polisen, 2014) 

En av slutsatserna i den första empiriska delen var att Transparency International istället 

för att mäta korruption faktiskt mäter kriminalitet och i andra hand korruption. Anledningen till 

det är eftersom svensk lag klassar korruption som i huvudsak mutbrott vilket placerar 

korruption inom ramen för den ekonomiska brottsligheten. För att kunna besvara syftets 

frågeställning i huruvida svenska staten agerar nonchalant angående korruptionsproblematiken 

ska tre statsbudgetar granskas. Granskningen kommer att påvisa hur resurser fördelas för att 

motverka och bekämpa korruption. Variablerna som ska granskas i statsbudgetarna är först 

Ekobrottsmyndigheten. I budgetpropositionen från 2000 beskrivs arbetet med 

Ekobrottsmyndigheten som en myndighet under uppbyggnad. Myndigheten ansvarar för att 

bekämpa ekobrott inom vissa anvisade län. Där kommer utveckling att ske och den måste 

möjliggöras för att den ska fortlöpa (Budgetpropp: 2000). I budgetpropositionen ifrån 2005 

beskrivs myndigheten som välfungerande och med ett tydligt brottsförebyggande fokus 
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(Budgetpropp: 2005). 2014 års budgetproposition påpekar att Ekobrottsmyndighetens 

geografiska arbetsområden kommer att utvidgas och att effektiviteten kring dessa brott behöver 

öka. Därför föreslås en ökning som ska ske succesivt de kommande åren 2015 och 2016 

(Budgetpropp: 2014). 

Variabel nummer två kommer att vara åklagarorganisationen. Åklagarorganisationen 

väljs ut med anledning av att Sverige saknar en separat myndighet för att hantera korruption. 

Istället finns det inom åklagarmyndigheten en nationell riksenhet mot korruption som 

handlägger alla ärenden om misstänka korruptionsbrott. Denna enhet inrättades 2003 och 

handlägger brott kopplade till givande och tagande av mutor samt har en uppgift att arbeta för 

att medvetandegöra korruptionsproblematiken inom andra myndigheter. 

Åklagarorganisationen blir därför en variabel när studien ska ta reda på hur resurserna fördelats 

i statsbudgetarna (Åklagarmyndigheten, 2014). Den tredje och sista variabeln som ska granskas 

är BRÅ som arbetar för att generell brottslighet ska minska och arbetar därför för att förebygga 

korruption som brott. Tabellen som förekommer nedan visar hur stora resursanslagen, i kronor, 

har varit till respektive variabel i de utvalda budgetpropositionerna samt hur de har förhållit sig 

i procent, inom parantes, till den totala statsbudgeten. Tabellen visar således ifall resurserna 

ökat eller inte (BRÅ, 2014).  

Innan vi undersöker variablerna så är det av vikt att poängtera att det finns problem och 

luckor med att välja ut dessa tre variabler. I svensk korruptionskontext är de utvalda variablerna 

den enda möjligheten som har funnits att tillgå för att genomföra studien. Detta är de tre 

variabler som i högst utsträckning berör korruptionsproblematiken och som har pekats ut av 

andra instanser, som exempelvis polismyndigheten (Polisen, 2014). Medvetenhet kring att 

validiteten i denna del kan anses bristfällig och värd att kritisera är därför stor.  

 

Tabell. 2.1 Budgetpropp. Prioriteringar  

 Ekobrotts-

myndigheten 

Åklagar- 

organisationen 

BRÅ Total statsbudget 

Statsbudget år 

2000 

250 933 000 

(0,3 %) 

694 997 000 

(0,9 %) 

50 005 000 

(0,07 %) 

700 miljarder 

Statsbudget år 

2005 

342 198 000 

(0,4 %) 

848 935 000 

(1,1 %) 

59 550 000 

(0,08 %) 

712 miljarder 

Statsbudget år 

2014 

589 439 000 

(0,6 %) 

1 305 963 000 

(1,4 %) 

89 700 000 

(0,1 %) 

886,9 miljarder 
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Under perioden mellan budgetpropositionen som överlämnades till riksdagen år 2000 och 

år 2014 har budgeten totalt ökat med nära 190 miljarder. Budgetpropositionerna ifrån 2000 och 

2005 kom ifrån en socialdemokratisk finansminister och 2014 års budget ifrån en moderat 

finansminister. Den totala statsbudgeten har alltså ökat och det har skett ett regeringsskifte 

under perioden. Trots det är ökningen av resurserna till de tre variablerna endast ett resultat av 

att dessa budgetposter har följt med ökningen av statens totala penningmängd. Detta kan 

gestaltas i att andelen procent av den totala budgeten för exempelvis BRÅ är ökningen endast 

0,03 % ifrån 0,07 till 0,1 %. Ökningen till Ekobrottsmyndigheten är den samma. Ifrån 0,3 % 

till 0,6 % av den totala statsbudgeten. Anslagen till BRÅ och Ekobrottsmyndigheten har alltså 

haft en låg procentuell ökning under fjorton år. Åklagarmyndigheten har en något större ökning 

på 0,5 % ifrån 0,9 % till 1,4 %. Sett till budgetens belopp räknat i kronor så är det tydligare att 

de ekonomiska anslagen de facto mer än fördubblats. Det rör sig dock inte om en riktad 

prioritering då penningmängden också ökat under perioden (Budgetpropp: 2000, 2005 & 2014). 

För att kunna besvara uppsatsens syfte räcker det inte att endast undersöka de ekonomiska 

anslagen utan även lagstiftningen. Detta är, likt rättsväsendet, också ett av de kugghjul som 

mäts av Transparency International. 2012 lämnade justitieministern in en proposition till 

riksdagen som gjorde att mutbrottslagstiftningen förtydligades i brottsbalken. Mutbrottet blev 

även klassat som grov brottslighet och några ytterligare aspekter av givande och tagande av 

muta gjordes kriminellt. Förtydligandet och den utökade kriminaliseringen trädde i kraft 1 juli 

2012. Förändringen är den senaste och innan dess var lagen kring korruption orörd sedan 1978 

(Proposition 2011/12:79).   

Enligt den valda teorin om den gynnsamma frestelsekulturen och 

korruptionsproblematikens kopplingar till införandet av NPM är den statliga fördelningen av 

resurserna till rättsväsendet värda att beakta. Under dessa fjorton år som skiljer statsbudgetarna 

har Sverige förändrats i grunden. Flera sektorer som tidigare styrdes enbart av det offentliga 

har lagts ut på entreprenad, upphandlats eller privatiserats helt. Forskningen må vara oenig i 

hur hög utsträckning som NPM öppnar upp för en ökad frestelse för korruption. Det som dock 

är tydligt är att styrsystemet för hur skattemedel används har förändrats samtidigt som anslagen 

till att bekämpa och förebygga ekonomisk brottslighet har ökat men utan att det gjorts en 

prioritering där ökningen till viss del beror på den ökande penningmängden. Andersson och 

Erlingsson skriver att gränserna mellan det offentliga och det privata suddats ut vilket försvårat 

möjligheterna med att fånga upp korruption. Lagstiftningen har i detta avseende också legat 

still och blivit föråldrad (Andersson m.fl., 2010, s. 192-199). 
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Regeringens förtydligande av mutbrott i brottsbalken fångar förmodligen endast upp en 

droppe i havet av vad som kan antas förekomma ute i verksamheterna. Lagstiftningen bör i 

högre utsträckning faktiskt belysa en bredare aspekt av korruption som även innefattar bland 

annat favoritism och nepotism. Jävsregler och likande är inte tillräckligt. Lundquist berörde 

problematiken i sin studie redan 1998 med att staten höll på att tappa sin starka position, alltså 

året innan arbetet startade med budgetpropositionen för 2000. Kopplingarna till Transparency 

International är starka. Rankingarnas höga placeringar har gjort att korruptionsproblematiken 

inte tagits på allvar. Att däremot hävda att det gått så långt som att förvaltningen börjat agera 

nonchalant kan inte styrkas, detta eftersom budgetpropositionen för 2014 föreslår en ökning för 

att effektivisera och utveckla ekobrottsmyndigheten. Regeringen har även gjort förändringar i 

lagtext angående mutbrott även om dessa inte är tillräckliga. Med grund i 

budgetpropositionerna och de senaste lagändringarna kan det hävdas att det som sker inte är 

tillräckligt vilket kan kopplas till att Transparency International klassificerat Sverige som det 

tredje bästa landet på att motverka korruption.   

4.2.1 Slutsats 

Den svenska förvaltningen har under de senaste fjorton åren inte helt prioriterat den 

korruptionsproblematik som går att finna i de tre utvalda variablerna. Att slå fast detta till fullo 

är dock problematiskt beroende på svårigheten med att välja ut variabler. Det som kan sägas är 

däremot att de ekonomiska anslagen i budgetpropositionerna från 2000, 2005 och 2014 inte har 

ökat i den grad att det påvisat en tydlig politisk prioritering.  

Ingen lagstiftning som berör korruption kopplad till riskerna med NPM har inrättats mer 

än att lagen kring mutbrott har förtydligats. Svenska staten har under dessa år inte utvecklat en 

nonchalans men har inte heller gjort tillräckligt för att förhindra en utbredning av korruptionen.  

4.3 Kommunal korruption  

Statliga utredningar och forskare har visat att kommuner är extra riskutsatta för korruption 

(Andersson m.fl., 2010, s. 194-198). Ifall staten inte prioriterat korruptionsproblematiken, hur 

ser då förekomsten ut i kommunerna och hur är kopplingarna till NPM som enligt forskning 

ökat risker för korruption? 

4.3.1 Motalafallet 

Korruptionshärvan i Motala kommun uppdagades 1995 av Motala Tidningen. Det var 

journalisten Britt-Marie Citron som i sviterna av Tobleroneskandalen började granska 
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kommunledningens handhavande med skattemedel. Citron har skrivit om hennes granskning i 

boken Sölve & Co där hon noggrant redogör för hela hennes process och allt vad den mynnade 

ut i. Huvudpersonerna i motalaskandalen är kommunfullmäktiges ordförande tillika 

näringslivschef, Sölve Conradsson, och kommundirektören Östen Skoglund som tillsammans 

med ett flertal kommunalråd och tjänstemän använde skattemedel för egen vinning. 

Kommunfullmäktiges ordförande beskrivs av Citron som en person med stort inflytande och 

som den mäktigaste politikern Motala kommun (Citron, 1999). 

Anledningen till att Citron började med granskningen var att hon fick reda på att Sölve 

Conradsson hade en budget för representation på 300 000 kr om året. Det första som kommer 

fram i granskningen är att Conradsson tillsammans med kommundirektören har ett eget bord 

på statt där de regelbundet sitter och äter och dricker. Utöver det gick representationspengarna 

till att betala för stora mängder alkohol och dyra middagar tillsammans med olika företrädare 

för i huvudsak vänner och närstående. De som var Conradssons vänner och närstående var 

politiker, tjänstemän och företagsledare i kommunen som kom att börja backa upp Conradsson 

under granskningen. Motala Tidningen gör sina avslöjanden succesivt och med vissa 

svårigheter då vännerna och kollegorna ljuger för att skydda sig själva och Conradsson.    

Lögnerna som blir allt större och mer omfattande verkar enligt Citron ha berott på en rädsla för 

Conradssons stora makt och för att den utbredda förskingringen av skattemedel kunde kopplas 

till dem själva. I åklagarens stämningsansökan mot Conradsson står följande: 

”Conradsson har den 17.3.1995 på Stadshotellet i Motala med 

anledning av sin 60-årsdag bjudit gäster på mat, dryck m.m. för tillhopa 

10 650 kronor. Detta belopp, som avser en av Conradsson privat 

kostnad, har Conradsson förmått hotellet att den 22.3.1995 fakturera 

Motala kommun såsom del i belopp rubricerat ”Likvid för måltider och 

musik i anslutning till Motala kommuns företagardag” (s. 39)” 

Detta citat kan till en början anses vara förbluffande men Citrons granskning hade mer att 

avslöja. Utöver vidlyftiga privata middagar på skattebetalarnas bekostnad åkte 

kommunpolitikerna även på en nöjesresa till Berlin tillsammans med sina respektive fruar. Bara 

den resan kostade 100 000 kronor och året innan hade en liknande resa genomförts och då till 

Nice (DN, 2013).  

Konsekvenserna av skeendet i Motala ledde av naturliga skäl till att flera personer fick 

lämna sina positioner samt att socialdemokraterna tappade stort och förlorade sin egen majoritet 

i kommunvalet 1998. Organisatoriskt var den största förändringen att revisionens arbetssätt 
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sågs över. Ordförandeposten gick exempelvis över till oppositionen samt en mer restriktiv 

hållning till hantering av kontokort och representation (Wångmar, 2013, s. 172).  

Citron försöker i sin bok att förklara hur korruptionen kunde pågå under så lång tid och 

vad det var som gjorde att kommunens ledande företrädare började att agera korrupt. Citrons 

huvudförklaring är att ett långt maktinnehav med socialdemokrater gjorde att demokratin 

succesivt hade satts ur spel. Anledningen var att politikerna ansett att det är viktigt att beslut 

fattas snabbt och effektivt utan långdragna demokratiska processer. I samband med 

socialdemokratins absoluta dominans så försköts demokratin lite mer för varje år. När 

skandalen uppdagades 1995 hade socialdemokraterna haft obruten makt i 81 år. I Motalafallet 

är det inte Socialdemokraterna som bär hela skulden. Även borgerliga partier och tjänstemän 

deltog i korruptionen. Citron förklarar att det långa maktinnehavet som dessutom sällan bytt ut 

toppkandidaterna hade lyckats skapa en gemensamhetskänsla där de som hade avvikande 

åsikter uteslutits ur gemenskapen. Statsvetare som studerade Motala under 1990-talet beskrev 

kommunens ledning som en ”herrklubb” och några av dessa ”herrar” beskrev också 

kommunfullmäktige som ett spel för gallerierna. Makten var placerad hos kommunstyrelsen 

som inte protokollförde alla möten trots att de avhandlade stora och viktiga frågor för 

skattebetalarna (Citron, 1999).  

Citrons förklaring kan lätt kopplas till uppsatsens valda teori om den gynnsamma 

frestelsekulturen. Teorin om den gynnsamma frestelsekulturen menar att det är ett system och 

en mentalitet i organisationen som gör att individerna ser sina möjligheter och fördelar med att 

agera korrupt. I fallet Motala kan vi se att det fanns en kultur som gjorde att frestelserna för 

korruption var många. Folkpartisten Rune Johansson beskrev kommunfullmäktiges roll under 

1970-talet på ett sätt som visar att kulturen funnits under lång tid och därför skapat naturliga 

orsaker till korruption. Han beskrev kommunfullmäktige som en fullständigt kostsam 

meningslös inrättning. Moderaten Harry Thuning beskrev kommunens ledning på 1970-talet 

som en demokratiskt framröstad partidiktatur. Dessa två beskrivningar gör det tydligt att det 

politiska klimatet var solitt och dominant. Det kan relativt enkelt hävdas att det i Motala 

kommun under flera decennier upprättats en gynnsam frestelsekultur till följd av det långa 

maktinnehavet och de försvagade politiska kontrollorganen (Citron, 1999). 

Kopplingen mellan Transparency Internationals ranking och Motalafallet är omöjlig att 

dra. Rankingen kan inte ha skapat en oaktsam mentalitet som sänkt garden för 

korruptionsproblematik. Korruptionen i Motala började långt tidigare än Transparency 

Internationals rankingar. Vi kan inte heller påpeka att det finns kopplingar till NPM som började 
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implementeras i kommunen vid en tid då korruptionen redan var utbredd i kommunen (Citron, 

1999). 

4.3.2 Göteborgsfallet 

Göteborg är Sveriges näst största stad med en befolkning på över 530 000 invånare under 2013 

(Ekonomifakta, 2013). Under 2009 kom Sveriges Televisions program Uppdrag granskning i 

kontakt med en kvinna som vid sin bodelning upptäckt att hennes exman i ett flertal år hade 

blivit köpt av ett privat byggföretag. Exmaken som arbetade på kommunen var beställare av 

byggtjänster. Till en början misstänkte inte den nyskilda hustrun eller de granskande 

journalisterna att detta endast var en bråkdel av den mängd mutor som skulle uppdagas. 

Korruptionen bestod i huvudsak av mutor mellan kommunala tjänstemän på idrott- och 

föreningsförvaltningen och ett privat bostadsbolag. Under våren 2010 sände Uppdrag 

Granskning ett uppmärksammat program där journalisterna presenterade resultatet av sin 

granskning. Omfattningen av korruptionen i Göteborg var enorm och handlade i stora drag om 

att kommunala tjänstemän tagit emot privata gåvor för att i gengäld underlätta för ett specifikt 

byggföretag. Byggföretaget i fråga hade mutat ett flertal tjänstemän inom både idrott- och 

föreningsförvaltningen och i ett flertal kommunala bostadsbolag som Familjehem och Poseidon 

(Expressen GT, 2010 & SVT 2010). 

Mutskandalen mellan tjänstemännen och det privata byggföretaget är starkt 

sammankopplade till upphandling. En byggherre vid byggföretaget har systematiskt under ett 

flertal år mutat tjänstemän för att få förtur vid anbudsförfaranden för att sedan kunna skicka 

oproportionerligt stora fakturor till kommunen som inte ifrågasatts. Mutorna har vid vissa 

tillfällen gällt direkta gåvor som bland annat en jacuzzi, en bilreparation eller tjänster 

genomförda hemma i tjänstemännens privata bostäder eller sommarhus (SR, 2013 & Expressen 

GT, 2010). 

Ett flertal fakturor som beskrev arbeten som byggföretaget fått betalt för att utföra 

granskades av Sveriges Televisions journalister. Granskningen visade att fakturorna var gravt 

överdrivna och inte alls svarade mot vad som faktiskt hade blivit genomfört. Exempel på sådana 

fall presenterades i Uppdrag Gransknings program och visade att byggföretaget sagt sig 

genomföra omfattande renoveringar och byggnationer som i verkligheten knappt genomfördes. 

Ett talande exempel är ett arbete med ett klocktorn som det kommunala bostadsbolaget 

Familjebostäder betalade 125 000 kr för.  Enligt fakturan tog arbetet med klocktornet 259 

timmars arbete men den byggnadsarbetare som genomförde arbetet på klocktornet berättade för 

journalisterna att det hade handlat om tre dagars arbete. Eftersom dessa typer av byggnationer 
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ska upphandlas fanns det andra företag som gett anbud att genomföra arbetet på klocktornet. 

Ett anbud visade att en konkurrerande firma uppgivit att det skulle kosta 30 000 kr att renovera 

klocktornet. Inte 125 000 kr. Det mest häpnadsväckande med klocktornsexemplet är att det 

berörda byggföretaget redan vid en tidigare upphandling hade angivit att de skulle genomföra 

arbetet på klocktornet. När det sedan var dags för arbetet med klocktornet gjordes en ny 

upphandling och samma företag som tagit betalt för en icke genomförd åtgärd får betalt 

ytterligare än gång. Denna process med att välja ut anbud och att kontrollera att arbete utförs 

ligger på tjänstemännens ansvar. Här har den ansvarige tjänstemannen varit mutad inte ingripit. 

Detta är bara ett exempel av en stor mängd fall där kommunala tjänstemän har tagit emot gåvor 

för att låta byggföretag verka och ta betalt utan att kontrolleras (SVT, 2010). 

Skandalen medförde ett stort antal organisatoriska förändringar. En handlingsplan för 

ökad öppenhet och bättre intern kontroll inrättades. Handlingsplanen innehåll flera åtgärder för 

att förbättra den totala interna kontrollen men i synnerhet inom byggprocesser. Policys antogs, 

utbildningar genomfördes samt ett införande av ett ”Whistleblower-system” där anonyma 

anmälningar om kommunala missförhållanden kan lämnas in (Wångmar, 2013, s. 266).   

Efter mutskandalen beslutade Göteborgs kommunfullmäktige att ge revisorerna i uppdrag 

att tillsätta en oberoende granskningskommission. Granskningskommissionen skulle utreda vad 

som skapat möjligheterna att agera korrupt och sedan lämna förslag på hur förtroendet för 

demokratin återigen kunde stärkas. Granskningskommissionens utredning gick till så att de 

intervjuade ett fyrtiotal personer inom politik, förvaltning och bolag. De genomförde en enkät 

med 40 000 medarbetare samt tog del av ett stort material bestående av olika dokument. 

Resultaten visade att alla förvaltningar och bolag har medarbetare som erbjudits mutor och att 

det som kommit fram och räknats som en skandal endast är toppen på ett isberg. I analysen som 

granskningskommissionen gjort kommer det fram att det finns en särskild Göteborgsanda i 

kommunen som vuxit fram under en lång period. Göteborgsandan är vida känd och kan i korthet 

beskrivas som att de kommunala arbetet ska styras av pragmatism, samarbete över gränser och 

en handlingskraft som ger synbara resultat. Göteborgsandan är i denna presentation någonting 

positivt som gör staden konkurrenskraftig och stark. En annan aspekt på samma anda är mer 

negativ. Den visar att Göteborgsandan består av hemlighetsmakeri, intriger och orena affärer 

och har förklarats som orsak för den största kommunala korruptionsskandalen i modern tid. 

Analysen visar nämligen att Göteborgsandan har fört med sig att värden som formalia, 

professionell självständighet, insyn och opartiskhet hamnat i skymundan (Amnå m.fl.,2013). 

Göran Johansson som var kommunstyrelsens ordförande i Göteborg vid den här tiden 

menar i en radiointervju på P4 att granskningskommissionens syn att det är Göteborgsandan 
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som är anledningen till muthärvan är gravt felaktigt. Han hävdar att det är politiker och media 

som har gjort den kopplingen och att de oberoende forskarna har en politisk vinkling. 

Granskningsrapporten är tydlig med att påpeka att funktioner som har till uppgift att kontrollera 

verksamheten varit möjliga att avstå från inom Göteborgsandan. Här har det skapats en 

gynnsam frestelsekultur med starka kopplingar till NPM. Wångmars fallstudier påtalade att 

kommuner allt för lång tid styrts av lekmän och att kommunalt självstyre är idylliskt beskrivet. 

Wångmar poängterar också att NPM har ökat riskerna för korruption i kommuner. Göran 

Johanssons försvar av Göteborgsandan i Sveriges Radio tyder på att han saknar medvetenhet 

kring korruptionsriskerna. Göteborgsandan har lett till en gynnsam frestelsekultur som har ökat 

de redan befintliga riskerna med NPM. Värt att nämna är också förekomsten av att åtgärder 

först har genomförts efter skandalerna och att det har krävts för att nödvändiga kontrollinstanser 

ska inrättas (SR, 2013 & Wångmar, 2013, s. 257-263). 

4.3.3 Slutsats 

Att det med stor trolighet ha förekommit en gynnsam frestelsekultur i Motala kommun kan 

hävdas med grund för de mekanismer som sker när personer i ledande ställning har 

maktpositioner under flera decennier. Frestelsekulturen beror i huvudsak på det långa 

maktinnehavet och kan inte kopplas till NPM. Syftets frågeställning om en oaktsam mentalitet 

där kommunen ansens vara skyddad ifrån korruption kan inte slås fast. I det genomgångna 

materialet är det svårt att se när korruptionsproblematiken började förekomma, det kan endast 

slås fast att det redan på 1970-talet beskrevs hur de politiska organen var satta ur spel.  

Angående muthärvan i Göteborg skriver granskningskommissionen att det är 

Göteborgsandan som lett fram till att korruption uppstått. Göteborgsandan har lett till en 

gynnsam frestelsekultur. Göran Johansson som var kommunstyrelsens ordförande under den 

här perioden menar att detta är felaktigt och en politiserad analys. Hans kommentarer kan tyda 

på att det förekommit en mentalitet i Göteborg som gjort att de trott att de var skyddade från 

korruption och därför inte hade tillräckliga kontrollinstanser. I fallet Göteborg kan syftat styrkas 

utifrån den högsta politiska företrädarens kommentarer kring den gynnsamma frestelsekulturen. 

Det har även påvisats att det har krävts omfattande korruptionsskandaler för att förbyggande 

åtgärder ska införas i kommunerna.    
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5. Slutsatser och avslutande diskussion 

5.1 Slutsatser 

Den svenska tredjeplaceringen i Transparency Internationals rankning är inte helt missvisande. 

Däremot är rankingens validitet och reliabilitet låg vilket gör att rankingens betydelse är 

missvisande. Korruption, är av forskning, ett omtvistat begrepp och Transparency International 

kan tolkas mäta i huvudsak hur bra Sverige är på att motverka och bekämpa ekonomisk 

brottslighet istället för deras intention att belysa korruption.  

Att det ska ha skapats en nonchalans inom svensk offentlig förvaltning i arbetet med att 

motverka och bekämpa korruption kan inte heller helt slås fast. Däremot kan det urskiljas vid 

analys av lagtext att det inte har justerats nämnvärt i förhållande till förändringarna av 

styrsystem i offentlig förvaltning. Budgetanalysen visar även att de ekonomiska anslagen till 

berörda variabler inte har ökat i den mån att det kan slås fast som en klar prioritering från 

regeringen. Bristen på prioritering kan möjligen ha sin grund i att Transparency Internationals 

ranking visat att behovet av mer ekonomiska anslag inte är stort. 

En oaktsam kommunal mentalitet där kommuner sänkt garden i synen kring korruption 

med grund från Transparency Internationals ranking kan inte påvisas i Motalafallet. 

Korruptionen i Motala misstänks ha pågått under flera decennier och långt innan Transparency 

International började sina mätningar. I Göteborg däremot kan kopplingar dras mellan 

Transparency Internationals ranking och den mentalitet som benämnts som Göteborgsandan. 

Tron på Göteborgsandans styrka skapade en frestelsekultur utan att reflektera över 

korruptionsriskerna. Mentaliteten försvaras dock av en tidigare toppolitiker utan att rikta någon 

självkritik mot att Göteborgsandan la grund för den största kommunala korruptionsskandalen i 

modern tid. Båda skandalerna har också visat att åtgärder för att motverka korruption satts in 

först efter att skandalen uppdagats.  

5.2 Avslutande diskussion 

Undersökningens huvudsakliga syfte var i huvudsak att ifrågasätta det svenska 

förhållningssättet till korruption. Det har gjorts med grund för Transparency Internationals 

ranking vars resultat ges stor medial uppmärksamhet och får därför en viktig betydelse för det 

svenska förhållningssättet. Antagandet har varit att Sveriges höga placering kan ha skapat 

nonchalans och en oaktsam mentalitet inom staten och framförallt i kommuner. Efter att ha 

kunnat påvisa bristerna med Transparency Internationals ranking genomfördes undersökningen 

med fokus på stat och i synnerhet med fokus på kommunal nivå. Undersökningens andra och 
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tredje empiriska del tog sin grund i Andersson och Erlingssons teori om den gynnsamma 

frestelsekulturen. Studien bekräftar, i likhet med vad författarna skriver, att en gynnsam 

frestelsekultur skapas av den institutionella omgivningen som ger individen förutsättningar att 

agera korrupt (Andersson m.fl., 2010). 

Nonchalansen inom offentlig förvaltning kan inte helt påvisas men däremot visade 

undersökningen att arbetet med att bekämpa korruptionen är otillräckligt. Budgetpropositioner 

under de senaste fjorton åren har inte prioriterat korruptionsproblematiken och lagstiftningen 

har bara kompletterats och förtydligats. Den gynnsamma frestelsekulturen har förekommit i 

både Motalafallet och i Göteborgsfallet. Angående mentaliteten och kopplingen till NPM är 

den endast tydlig i Göteborgsfallet.  

Resultatet från uppsatsens empiriska undersökning gav inte ett tillräckligt resultat. 

Undersökningens utformning och syfte kunde inte ge det tydliga resultat som var förväntat i 

grund för vad syftet utpekade. Trots detta gav undersökningens slutsatser ett resultat som är 

värt att belysa i denna avslutande diskussion. Resultatet visar att det finns svårigheter med att 

definiera korruption vilket är problematiskt då det ska indexeras och rangordnas. Korruption i 

svensk kontext är dessutom endast kopplat till mutbrott och liknande vilket gör att 

uppfattningarna kring korruptionen skiljer sig mellan lagstiftning och den korruption som antas 

ske i det fördolda. Enligt lagstiftningen kan det ifrågasättas om alla aspekter verkligen är 

korruption? Det är visserligen en hypotetiskt och spekulativ frågeställning men det visar också 

på att lagstiftningen är föråldrad. Lagstiftningens brister borde också kunna ses som en 

förklaring till att åtgärder för att motverka korruption har införts i kommunerna först efter att 

skandalerna uppdagats. Bristen på en tydlig korruptionsdefinition och en modern lagstiftning 

kan säkerligen bidra till att de åtgärder som redan antagits är otillräckliga. Mutbrott anses säkert 

kunna undvikas via jävsregler men då missas andra korruptionsformer som exempelvis 

favoritism, nepotism och liknande typer av vänskapskorruption.  

Åtgärder för motverkande och förebyggande av korruption är inte prioriterat från stat och 

kommun. Anledningen kan tolkas utifrån de efterskalv som Transparency Internationals 

ranking ger Sverige. Studiens resultat visar att rankingen inte är tillförlitlig och ger efterskalv 

som visserligen inte är tydliga att undersöka men som säkerligen skapat förödelse i det dolda. 

Efterskalven sker i form av att exempelvis Sveriges Television benämner rankingen som ett 

resultat av att Sverige har en låg korruption. Efterskalven kan därför bidra till att politiker och 

tjänstemän agerar nonchalant och skapar en oaktsam och skadlig mentalitet som kan bädda för 

en gynnsam frestelsekultur som inte dagens lagstiftning kan fånga upp (SVT, 2013).    
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För att skapa en mer modern lagstiftning som på ett bättre sätt svarar upp till bredden av 

den förekomna korruptionen ska studien nu belysa Rothsteins påpekande om regeringsformens 

textlydelse om det offentligas opartiskhet. Rothstein menar att denna del regeringsformen 

behöver uppmärksammas i aspekten av att det saknas lagstiftning kring brott mot offentligt 

etos, nepotism och favoritism. Grundlagens ordalydelse är i behov att förtydligas i en förnyad 

lagtext i brottsbalken (RF 1974: 152).  

Rothsteins belysning av grundlagen visar på exempel där forskningen har ett problem 

som behöver åtgärdas. Behovet av forskning rörande korruption är stort och en ny lagtext kan 

endast bygga på att korruptionsdefinitionen blir tydligare och att anslagen till forskningen ökar. 

Korruptionsforskningen måste få fortsätta att finna problem med styrsystemen och lyckas hitta 

bristerna med nuvarande lagtext.  

Gällande den kommunala sektorn så har korruptionsfallen i Motala och Göteborg gett 

goda efterskalv som innebar att ett flertal kommuner införde policys gällande korruption och 

representation. Det nedslående i detta är det faktum att det krävdes två stora omfattande 

skandaler som på ett ovärdigt sätt slösade med skattemedel. Trots införande av policys så borde 

korruptionsforskningen se över dess utformning. Att basera korruptionspolicys på nuvarande 

korruptionslagstiftning och på den diffusa definitionen betyder i enlighet med studien att de 

säkerligen inte är helt vattentäta.  

Angående NPM-reformer och ekonomismens ideologi så bör även forskningen här få 

ökade möjligheter till att söka de faktiska problemen. Rothsteins historiska redogörelse för 

utrotandet av korruptionen och Lundquists studier kopplat till ekonomism visar att korruption 

de facto är en produkt av kapitalismen. Kapitalismens starka framfart sätter staten ur spel och 

marknaden i centrum och skapar fog för ny korruption som rättsstaten idag inte kan motverka. 

Rothstein och Lundquist visade att Sverige med införande av den svenska modellen kunde 

reformera bort korruptionen. Idag kan det finnas skäl till en liknande reformagenda som kan 

mota undan korruptionen och även öka kontrollen över kapitalismen.   

Avslutningsvis ska sägas att studien som inte i fullständig precision lyckades besvara 

syftets frågeställningar ändå har lyft upp en intressant problematik. En problematik kring 

begreppet korruption och problematiken med den svenska sjukan i att ta rankingar på för stort 

allvar. Transparency Internationals ranking kopplat till NPM kan ha gett efterskalv ute i det 

offentliga Sverige som i det fördolda har skapat en gynnsam frestelsekultur där korruptionen 

vinner mark. 
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