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Abstract  
 
This paper aims to study the importance of media accessibility, as it is conceptually defined 

by current research, for the relationship between free media and corruption. Previous studies 

have determined that a free, independent media plays a vital role in not only curbing 

corruption but also in sustaining and monitoring a healthy democracy. They have also 

confirmed that there is a significant correlation between the degree of press freedom and the 

degree of corruption, in which a freer press has a negative impact on the conditions for 

corruption. Nevertheless, press freedom and independent media, as said studies have 

established, cannot be seen as an easy solution or a “quick fix” when fighting corruption.  

More recent studies have concluded that accessibility is a dimension that could possibly 

determine how effective the free, independent media is for fighting and preventing corruption. 

This paper aims to dig deeper into this theory.   

The purpose of the study is to distinguish what kind of role media accessibility plays in 

maximising the free medias effectiveness in the role as a watchdog towards public power. 

This study hopes to achieve it’s purpose by analysing what the direct effects and 

consequences of media revelations surrounding corruption cases has resulted in for different 

countries in relation to the degree of accessibility.  

The study will also take into account the distinction between rule-based versus relationship-

based cultures and how corruption can be perceived and viewed differently between the two. 

This perspective is to be seen as a complementary outlook and possible explanation when 

determining if the potential dissimilarities in the effects of media revelations amongst 

countries are due to differences in accessibility or due to inherent cross-cultural differences.  

Our work has shown clear differences in the resulted effects of media revelations. However, it 

is impossible to identify whether the variations among countries in regard to actual effects 

depend on the degree of accessibility or due to inherent cross-cultural differences between 

nations.  
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1. Inledning och bakgrund  

Enligt såväl forskare som internationella organisationer, däribland Världsbanken, är 

korruption ett mycket komplext fenomen med ibland djupa rötter i byråkratiska och politiska 

institutioner. Dess effekter på utveckling skiljer sig visserligen stater emellan, men 

Världsbanken är tydlig med att även om kostnaderna för korruption kan variera och att 

systematisk korruption kan samexistera med goda ekonomiska resultat så tyder erfarenhet på 

att korruption som företeelse är mycket skadligt för samhällsutvecklingen. Bland annat leder 

korruption till att regeringar ingriper när de inte behöver det och undergräver sin egen 

förmåga att anta och genomföra en politik där statliga ingripanden faktiskt behövs så som vid 

exempelvis miljölagstiftningar, hälso- och säkerhetsbestämmelser, sociala skyddsnät, 

makroekonomisk stabilisering eller verkställande av kontrakt och avtal (Sandgren 2008).  

Den globala icke-statliga organisationen Transparency International, som är en viktig aktör i 

arbetet mot korruption, går till och med så långt som att hävda att korruption i värsta fall kan 

kosta liv. Om inte annat kostar det människor deras frihet, hälsa och pengar. 

Även Mauro (1995) lyfter i sin studie fram att korruption som fenomen innebär en rad mycket 

negativa samhällseffekter. Författaren påvisar bland annat att korruption reducerar antalet 

privata investeringar, hämmar ekonomisk utveckling samt bidrar till fortsatt och ökad 

fattigdom i stora delar av världen. Det medborgerliga förtroendet för demokratiska 

institutioner och statliga myndigheter påverkas också negativt.  

Enligt Världsbanken är orsakerna till korruption alltid kontextuella och förankrade i ett lands 

politik, byråkratiska traditioner, dess politiska utveckling och sociala historia. En gemensam 

förklaring till korruptionens orsaker är svaga institutioner där korruption tenderar att blomstra. 

Exempelvis Sandgren (2008) menar att ett land som har oberoende domstolar har bättre 

utsikter för att bekämpa korruption än länder som kännetecknas som svaga rättsstater. 

Utmaningen ligger häri att hjälpa svaga stater etablera grundläggande förändringar av 

samhällsstyret. Förändringens riktning bör gå mot öppenhet, kontroll och spridning av makten 

samt medborgerlig tillit till statliga institutioner. 

Korruptionsbekämpningen har dock hamnat i en mycket svår paradox. I många fall är de 

organ som är tillsatta att bekämpa korruption själva korrupta vilket innebär en svår situation 

där staten alltså tvingas bekämpa sig själv (Rapport 2005:4) 
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Samma rapport gör gällande att denna paradox innebär att andra, utom-statliga strategier, blir 

nyckelfaktorer i kampen mot korruption. Ett exempel är acceptansen i samhället för korrupta 

handlingar. Genom att belysa och klargöra korruptionens negativa effekter kan en 

opinionsbildning skapas där allmänheten kraftigt motsätter sig korrupta vanor och handlingar 

vilket väsentligt underlättar förebyggandet av korruption. Detta kräver emellertid att 

allmänheten har möjlighet och makt att agera, exempelvis genom att ställa makthavare till 

svars. Det behövs således en folkbildning såväl som kanaler för inflytande, klagomål och 

kontroller. Fria medier blir här centrala för att dels nå ut med kunskap och information och 

dels för att generera inflytande gentemot den offentliga makten.  

Att media har en betydelse för graden av korruption har tidigare forskning kunnat fastställa. 

Det har inte bara påvisats ett negativt samband mellan fri media och korruption utan man har 

även fastställt en generellt viktig betydelse av fri medias existens för ett sunt och demokratiskt 

samhälle (Brunetti och Weder, 2003)  

Anders Chydenius, nationalekonom och politisk skriftställare, talade om detta redan under 

1700-talet. Forsgård (2014) analyserar Chydenius tankar samt politiska skrifter och ger en 

redogörelse för hur Anders Chydenius redan på sin tid insåg betydelsen av fria medier samt 

kanaler för ett fritt informationsflöde; ”För att folket skulle kunna övervaka regeringsmakten 

krävdes det kunskap och upplysning. Tillgången till denna kunskap och upplysning 

garanterades av frihet i skrift och tryck, det som vi idag kallar för tryckfriheten” (Forsgård, 

2014, s.49). I grund och botten menade Chydenius, i likhet med vad dagens forskning säger, 

att fria medier bidrar till att upprätthålla ett debatt- och kunskapssamhälle där alla kan 

granskas och bli granskade och där makthavare kan ställas till svars av en upplyst allmänhet 

(ibid).  
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2. Tidigare forskning 

2.1  Fri media och korruption  

Tidigare forskning har tydligt påvisat att det råder ett samband mellan fri media och graden av 

offentlig korruption (se exempelvis Brunetti & Weder, 2003 eller Andersson, Oscarsson, 

Färdigh, 2011). I rollen som vakthund gentemot den offentliga makten motarbetar den 

grävande journalistiken korrupta vanor och kastar ljus över misskötsel inom den offentliga 

sektorn. Relationen mellan fri media och det demokratiska statsskicket kan närmast beskrivas 

i termer av ett socialt kontrakt. Media blir beroende av ett demokratiskt klimat för att 

garanteras oberoende, samtidigt som en funktionell demokrati är i behov av en granskande 

vakthund som opererar utanför den offentliga makten. Staten erhåller alltså denna granskande 

funktion genom att i utbyte garantera mediesfären statligt oberoende. 

 

Detta belyses också av Strömbäck (2003) som talar om hur medierna och i synnerhet pressen 

har som uppgift att förmedla information, vara ett forum för debatt och diskussion, 

kommentera aktuella samhällsskeenden och granska makthavarna. Författaren redogör för det 

journalistiska uppdraget och menar att det är medierna och journalisterna som bör ge 

allmänheten sådan information att de på ett fritt och självständigt vis kan ta ställning i 

samhällsfrågor, låta olika åsikter komma till tals samt granska makthavarna. Strömbäck 

hävdar att detta är vad som skulle kunna ses som den journalistiska etikens kärna. Strömbäck 

menar att detta inte är något formellt uppdrag utan att det snarare rör sig om ovannämnda 

sociala kontrakt, mellan journalistiken å ena sidan och demokratin å den andra. 

 

I en rapport för världsbanken argumenterar Rick Stapenhurst (2000) för att det emellertid inte 

bara är i rollen som vakthund som den fria median uppfyller en funktion i att bekämpa och 

hålla tillbaka korruption. Utöver de mer påtagliga effekter, vilka Stapenhurst benämner som 

direkta och uppnås i samband med avslöjanden om korrupta förehavanden och skandaler, så 

argumenterar Stapenhurst för att en fri media också får en rad mer indirekta effekter som 

motverkar korruption. Dessa effekter relaterar han främst till de bakomliggande faktorer som i 

regel föranleder uppkomsten av korrupta vanor och miljöer. Stapenhurst nämner exempelvis 

att en fri media kan råda bot på situationen med bristfällig politisk konkurrens genom att 

möjliggöra spridning av en större mångfald av idéer och perspektiv.  En fri media som 

konsekvent presenterar information på ett oberoende vis kan också främja politiskt deltagande 

och engagemang. Med avstamp i Michael Johnstons tidigare forskning kring korruption och 
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de omständigheter där fenomenet förekommer menar Stapenhurst att existensen av en fri, 

oberoende media i sig resulterar i en rad samhällsrelaterade nyttoeffekter som bidrar till att 

hålla tillbaka incitament till korrupta handlingar och vanor. 

 

Otaliga studier har som ovan nämnt fastställt att ett samband mellan graden av fri media och 

graden av korruption existerar där fri media har en negativ effekt på korruption. Det är dock 

inte helt klart ännu exakt vilka egenskaper hos den fria median som resulterar i denna 

negativa effekt på graden av offentlig korruption, eller under vilka förutsättningar detta sker.  

Andersson, Oscarsson & Färdigh (2011) problematiserar synen på sambandet mellan grad av 

fri media och grad av korruption som fullständigt linjärt och kommer fram till att det 

bevisligen finns andra dimensioner som samspelar för att påverka den exakta betydelsen som 

fri och oberoende media har på en nations grad av korruption. Färdigh (2013) utvecklar detta 

vidare och menar på att det i främsta hand är dimensionerna tillgång (accessibility), 

mottaglighet (responsiveness), och ansvarsutkrävande (accountability) som avgör hur pass 

effektiv fri media är på att motverka och förebygga korruption. 

• Tillgång– I vilken grad en nations befolkning har tillgång till den information som 

sprids av landets media. 

• Mottaglighet – Hur pass lyhörd statsmakten är inför medborgares preferenser och 

önskemål, samt hur effektiv man är på att verkställa dessa.  

• Ansvarsutkrävande – Vilka möjligheter medborgare har att ställa makthavare till svars 

för sina handlingar. Här spelar existensen av allmänna och fria val en viktig roll. 

•  

Färdigh argumenterar för att det är tillgängligheten som är att betrakta som den intressantaste 

och viktigaste av de tre dimensionerna. Det är också skillnader i nivån av tillgång till media 

och information som kommer utgöra en av de viktigaste variablerna i denna studie. 
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2.1.2  Betydelsen av medietillgång  

Tillgången till media och den information som därigenom sprids blir givetvis viktigt då det 

avgör vilken inverkan avslöjanden i media får. Att en nations media är fri och oberoende 

spelar rimligtvis en mycket liten roll för vilken effekt den har på graden av offentlig 

korruption om det endast är en liten minoritet av befolkningen som nås av den information 

och de avslöjanden som förmedlas. 

Vad som avgör en nations nivå av tillgång till mediala källor och information är ett komplext 

samspel mellan olika nationsspecifika karaktärsdrag så som exempelvis politiskt system och 

kulturell historia. Färdigh (2013) argumenterar för att det är just tillgången till information 

och nyhetsmedier som utgör en viktig förklaringsvariabel till den skillnad som nationer 

emellan visar upp i tydligheten i sambandet mellan fri media och offentlig korruption.  

2.2 Korruption och kultur   

Globala aktörer som Transparency International och världsbanken arbetar ambitiöst och 

ihärdigt för att fördjupa kunskapen om hur korruption yttrar sig i olika länder och i 

förlängningen hur den skall motverkas. Transparency International sammanställer årligen den 

upplevda korruptionen i länders offentliga sektor. Organisationens korruptionsindex, även 

kallat för CPI, tilldelar länder poäng från 0 (mest korrupt) till 100 (minst korrupt). Indexet 

redovisar i vilka stater och delar av världen korruption är som mest omfattande och vilka 

stater som i högre grad förskonats från den.  

Gemensamt för de överstatliga organ och organisationer som arbetar dedikerat med att öka 

och sprida kunskapen om korruption är föreställningen att korruption definitionsmässigt har 

en universellt allmängiltig betydelse oberoende av nationshistoriska och kulturella särarter. 

Detsamma gäller för den forskning som bedrivs om sambandet mellan en fri media och 

graden av korruption. Majoriteten av de studier som gjorts ämnar undersöka korrelationen de 

båda variablerna emellan genom att utefter likvärdiga definitioner av variablerna jämföra ett 

stort urval av stater med varandra. 
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2.2.1 Regelbaserade kontra relationsbaserade kulturer 

John Hooker (2008) argumenterar för en distinktion mellan nationer där affärsklimatet och de 

yrkesmässiga relationerna är regelbaserade, och de där dessa företeelser är mer 

relationsbaserade. I regelbaserade nationer tenderar affärsuppgörelser och yrkesmässiga 

förehavanden människor emellan att baseras på noga kontrakterade avtal som agerar juridiskt 

bindande och på så sätt garanterar båda parter trygghet. Aktörer inom relationsbaserade 

nationer lägger istället stor vikt vid själva bandet mellan sig själva och de man bedriver 

affärer och har yrkesmässiga kontakter med. Hooker menar att dessa drag är kulturellt 

betingade och har formats av länder och regioners specifika historia. Regelbaserade kulturer 

kännetecknas av en stark tillit till systemet, den offentliga apparaten och det juridiska 

systemet.  

Relationsbaserade kulturer å sin sida kännetecknas av att det är den mänskliga kontakten i 

yrkesmässiga uppgörelser som ses som central. Tillit, lojalitet, yrkesmässig heder, och 

långsiktigt ömsesidiga skyldigheter är i sådana system av yttersta vikt och ses som vitalt 

viktiga karaktärsegenskaper. Hooker förklarar att vilka handlingar som betraktas som 

korrupta och varför de gör det ofta varierar mellan regelbaserade- och relationsbaserade 

kulturer. Nepotism brukar exempelvis betraktas som en korrupt handling inom regelbaserade 

kulturer då det avviker från ett på förhand angivet system av rutiner för hur exempelvis 

tillsättning och anskaffande av tjänster förväntas utföras. I relationsbaserade kulturer är det 

istället ofta en norm att tillsätta och arbeta med familj, släktingar, och bekanta då det är 

människor man naturligt hyser stor tillit och lojalitet gentemot.  

Även om tagande av muta ses som ett brott och en korrupt handling inom de båda kulturella 

urtyperna så beror detta på helt skilda anledningar. För den regelbaserade kulturen innebär 

mutor ett problem därför att det kringgår regelsystemet och utmanar principen om 

opersonlighet och objektivitet. I den relationsbaserade kulturen är problemet istället att mutan 

ses som en ”genväg” kring uppbyggandet av relationer som ett sådant samhälle i regel 

cirkulerar kring, mutan köper endast tillit och lojalitet fram till dess att nästa muta fordras. 
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2.2.2 Invändningen mot den kulturrelativistiska synen på korruption 

Hookers indelning i regelbaserade- kontra relationsbaserade kulturer får tydligt stöd av 

forskning kring affärskulturer (se Martinson, 2008 eller Nardon, 2010). Betydelsen detta har 

för möjligheten att närma sig korruption som ett universellt begrepp med en allmängiltig 

betydelse oberoende av kulturell särart kan emellertid ha överskattats av Hooker. Det finns 

nämligen empiriskt stöd för att individer världen över faktiskt tycks betrakta korruption på ett 

konceptuellt likadant vis oberoende av nationalitet och kulturellt relaterade preferenser 

(Widmalm, 2005 och Widmalm, 2008).  

Detta är något som Bo Rothstein och David Torsello (2010) uppmärksammar närmare. 

Författarna lyfter fram resultat från enkäter och frågeundersökningar som visar på hur 

individer från olika kulturer uppfattar samma sorts handlingar som korrupta och att dessa 

uppfattningar stämmer överens med de som uttrycks av globala aktörer som Transparency 

International.   

Rothstein och Torsello vänder sig således emot det relativistiska definitionskonceptet kring 

korruption och menar på att det inte endast är utefter ett västerländskt liberalt betraktelsesätt 

globala aktörer arbetar mot korruption. Genom att använda sig av en antropologisk 

metodologi argumenterar författarna för att variationen hos individers syn på korruption inte 

skall relateras till vad som är en korrupt handling eller ej, utan snarare till vad som är att 

betrakta som privat kontra offentligt.  

Vad som uppfattas som en offentlig vara och angelägenhet på en plats kan istället betraktas 

som något privat någon helt annanstans. En vara eller angelägenhet som anses privat uppfattas 

av naturliga skäl inte som ett föremål för korrupta förehavanden då en korrupt handling 

förutsätter ett missbrukande av en förtroendeställning. Variationen är alltså inte att betrakta 

som relaterad till korruption som företeelse eller vad som konstituerar den.  
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2.2.3 Att använda kulturella kategorier 

Det överstatliga arbetet med att belysa och förebygga korruption är – åtminstone på det vis 

det är koordinerat idag – högst beroende av ett globalt allmängiltigt definitionskoncept kring 

korruption som företeelse och fenomen. Diskussionen om huruvida detta fenomen 

definitionsmässigt verkligen är att betrakta som kulturellt oberoende blir därför ytterst 

relevant. För den här sortens komparativa studier som ämnar undersöka sambandet mellan 

korruption och – i detta fall – fri media länder emellan utgör detta också en viktig dimension 

och frågeställning som inte kan ignoreras. Studier som den utförd av Rothstein och Torsello 

ger stöd åt den definitionsmall som Transparency International, Världsbanken, och andra 

globala aktörer arbetar utefter.  

Detta är emellertid en fråga som skulle må bra av att studeras ytterligare, med andra 

ämnesspecifika infallsvinklar än bara den antropologiska. Rothstein och Torsello medger 

också i sin studie att det empiriska materialet på denna front inte är helt entydigt. Vi har i 

denna studie valt att inkludera kulturell särart så som den i sammanhanget beskrivs av Hooker 

(regelbaserade- kontra relationsbaserade kulturer) som en variabel i det analysschema vi 

kommer arbeta utefter.  

Detta är emellertid inte att betrakta som ett dedikerat försök att besvara frågan om huruvida 

kulturell särart påverkar hur människor betraktar korruption som fenomen eller ej, utan i 

första hand som en kompletterande variabel för att potentiellt uppnå fördjupade 

förklaringsmöjligheter.        
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3. Syfte och frågeställning   

Denna studie ämnar på ett närmare och mer avskalat sätt än tidigare undersöka betydelsen av 

dimensionen tillgång – så som den konceptuellt definieras av Färdigh – för sambandet mellan 

fri media och graden av korruption. Tidigare forskning kring sambandet mellan fri media och 

korruption, inklusive Färdighs egna tillskott, har utförts som mycket övergripande studier där 

man utifrån stora datamängder jämfört variabelvärden med varandra i jakt på kausala 

samband. En utgångspunkt för denna studie är därför ambitionen att komplettera 

forskningsbilden med en mer närgående studie centrerad kring faktiskt spårbara konkreta 

effekter från korruptionsavslöjanden i media. 

Genom att analysera vilka konkreta effekter och konsekvenser som media avslöjanden om 

korruption resulterat i för länder med en hög- respektive låg grad av tillgång till press hoppas 

denna studie hoppas kunna urskilja på ett konkret plan den roll som tillgänglighet spelar för 

att maximera den fria medians effektivitet i rollen som vakthund gentemot den offentliga 

makten. Även om Stapenhursts betraktelsesätt av fri media som en viktig anti-

korruptionsfaktor även utöver den konkreta vakthundsrollen är intressant i den mening att den 

erbjuder en mer dynamisk syn på sambandet, så är det en dimension som i sig blir mycket 

svår att empiriskt mäta inom ramen för vad denna studie ämnar behandla. Vi kommer i denna 

studie därav endast följa upp de konkreta effekter som kan spåras som en följd av grävande 

journalistik och media avslöjanden.       

Denna studie kommer också att ta hänsyn till Hookers distinktion mellan regelbaserade- 

kontra relationsbaserade kulturer och hur synen på korruption eventuellt kan variera dem två 

emellan. Detta för att enklare kunna avgöra om den eventuella variationen i media 

avslöjandens effekt länder emellan i första hand verkligen beror på skillnader i tillgång eller 

på inneboende tvärkulturella skillnader i sig. 

Studien söker besvara följande övergripande frågeställning:  

”Har nivån av medborgares tillgång till press en avgörande betydelse för fria medias 

effektivitet som instrument i kampen mot korruption, och i sådana fall hur stor?”     
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4. Metod och material  

4.1 Val av metod  

Studien är formad som en komparativ undersökning då syftet att studera betydelsen av nivån 

av tillgång för medias effektivitet som vakthund mot korruption förutsätter en jämförelse 

länder emellan för att kunna bära någon som helst generaliserbarhet.  

Trots att studiens empiriska material främst består av korruptionsavslöjanden i media rör det 

sig inte om en innehållsanalys då det är avslöjandenas uppnådda effekter som i relation till 

staters nivå av tillgång och kulturell tillhörighet agerar föremål för analys. 

4.2 Urval    

Urvalet av vilka länder som skall inkluderas i undersökningen har utformats strategiskt i syfte 

att uppnå en relativt jämn fördelning delvis utefter olika nivåer av tillgång och delvis mellan 

de två olika kulturella urtyperna relationsbaserade eller regelbaserade kulturer. Detta 

strategiska tillvägagångssätt är att betrakta som rent nödvändigt för att det komparativa 

element på vilken denna studies syfte vilar på över huvud taget ska bli fruktbart. Vi kommer 

uteslutande att använda oss av medlemsstater inom den europeiska unionen. Detta delvis för 

att kunna använda oss av mer tillförlitliga empiriska mått på tillgång till press, och delvis för 

att undvika allt för stora avvikelser stater emellan vad gäller graden av fri press då detta som 

nämnt inte är vad denna studie ämnar utforska. Graden av tillgång har fastställts utefter 

Europakommissionens Europabarometer som listar konsumtionsmönster kring media, press, 

och information hos 28 medlemsstater.  

Vi är medvetna om att konsumtion i sig många gånger inte är att likställa med tillgång, men 

då denna studie som nämnt betraktar och intresserar sig för tillgång i bemärkelsen ”den 

omfattning befolkningen nås av information förmedlad via mediala källor” anser vi ändå att 

Europabarometerns konsumtionsstatistik är att betrakta som ett adekvat mått på tillgång i 

relation till studiens syfte. 

En annan förtjänst med Europabarometerns frågeundersökning är att den i egenskap av att 

basera sina uppgifter på frågeformulär kringgår problematiken med att lyckas fånga in 

andrahandsläsning. Mått på tillgång brukar företrädesvis baseras på tidningscirkulation vilket 

egentligen inte ger något som helst mått på hur många individer som faktiskt får tillgång till 

en och samma publikation. Genom att basera operationaliseringen av tillgång på resultatet 
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från frågeformulär där tillfrågade själva anger hur frekvent de tar del av mediematerial fångas 

även den aspekten in. Vi har i denna studie valt att avgränsa oss till tryckt press, detta med 

avseende på studiens begränsade tidsram och omfattning. 

 Europabarometerns frågeundersökning bestod av följande sex svarsalternativ: 

 1. Läser tryckt press varje dag eller nästan varje dag. 

 2. Två till tre gånger i veckan eller ungefär en gång i veckan.  

3. Två till tre gånger i månaden eller mer sällan.  

4. Aldrig.  

5. Ej tillgång till mediet. 

 6. Vet ej.  

Kategoriseringsunderlaget för denna studie genererades genom att slå samman svarsalternativ 
1 med svarsalternativ 2.  

Resonemanget bakom detta förfarande är helt enkelt bedömningen att en individ bör 

tillgodogöra sig informationen från daglig press på en veckobasis för att rimligtvis kunna 

klassificeras som en aktiv konsument av mediet. Den sammanslagna procentsatsen av antalet 

medborgare inom en stat som konsumerar tryckt press dagligen eller på en veckobasis utgör 

alltså indikator för graden av tillgång så som nämnda term behandlas inom denna studie. 

De 28 medverkande länderna i europabarometerns undersökning sorterades och rangordnades 

därefter från Landet med högst grad av konsumtion (Finland) till landet med lägst grad 

(Grekland) (se tabell 1). Länderna delades sedan in i tre kategorier med rubrikerna ”hög 

tillgång” ”måttlig tillgång” ”låg tillgång” varpå två länder valdes ut från vardera grupp (se 

tabell 3). Vilka länder som strategiskt valdes ut från vardera grupp baserades till viss del 

också på en strävan efter att uppnå en jämn fördelning mellan relationsbaserade- och 

regelbaserade kulturer.  

Att avgöra vilken av de två kulturella urtyperna europeiska länder tillhör är inte helt 

problemfritt. Hooker talar mestadels om västerländska länder som regelbaserade och resten av 

världen som huvudsakligen relationsbaserad. Detta är nog emellertid att betrakta som något 

av en förenkling. Hooker uppger exempelvis att det råder en relationsbaserad kultur i Mexiko 

och att detta grundar sig i det Spanska kulturarv som präglar landet. Även om resonemanget 

att Spanien och Mexiko utvecklats åt olika håll kan föras (exempelvis i samband med 
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förstnämndas inträde i den mycket regelstyrda europeiska unionen) så ligger det närmast till 

hands att alltså betrakta Spanien som en huvudsakligt relationsbaserad kultur, speciellt med 

Hookers framförande om en nations historiska arv som en avgörande faktor för kulturell 

utveckling i åtanke.  

Vi har också valt att betrakta ett flertal länder i Sydeuropa som relationsbaserade framför 

regelbaserade. Detta då Machismo-kulturen, som överförts till Mexiko från Spanien (Hooker 

2008b), också är ett välkänt förekommande fenomen i Sydeuropeiska länder som Italien, 

Grekland, och Portugal. En beskrivning av kulturella drag i denna region som ligger i linje 

med relationsbaserade kulturer står också att finna hos diverse aktörer inom fältet för 

affärskulturell upplysning, exempelvis det av europeiska kommissionen stödda ”Passport to 

Trade”.  

4.3 Datainsamling  

Sökandet och insamlandet av korruptionsavslöjaden från de utvalda staterna utfördes med 

hjälp av en rad digitala databaser. De databaser som användes var delvis Europaportalen som 

innehåller en rad artiklar och nyhetsinslag från Europeiska unionens medlemsländer. Övriga 

digitala databaser såsom mediearkivet artikelsök har använts för att lokalisera nyhetsartiklar. 

Engelskspråkiga nyhetsartiklar inhämtades från specifika nyhetstidningars egna arkiv. Ett 

viktigt kriterium var att garantera att avslöjanden verkligen skett av inhemsk press. För att 

garantera detta spårades samtliga avslöjanden till sin ursprungskälla.  

En någorlunda jämn fördelning mellan främst de olika korruptionsformerna har givetvis 

eftersträvats. Att uppnå en exakt jämn fördelning är emellertid mycket svårt då de olika 

korruptionsformerna är olika vanligt förekommande i olika länder.  

Ett annat viktigt kriterium vid insamlandet av material var att medieavslöjanden inträffat 

någorlunda nära i tiden (helst 2005 och framåt). Detta för att Europabarometerns uppgifter 

kring mediekonsumtion från 2014 ska kunna spegla den tid då avslöjandet publicerades. 
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4.4 Databearbetning och analys  

Uppföljning av vilka konkreta effekter som följt av korruptionsavslöjanden har skett dels 

genom en liknande bearbetning av digitala informationskanaler så som den beskriven i 

avsnittet ”datainsamling”, samt de kommunikationsplattformar som den offentliga makten i 

vardera land använder för att kommunicera med respektive befolkning. Europaportalen har 

också använts i den utsträckning dessa uppgifter tydligt framgått.  

Grundkriterierna för att ett korruptionsavslöjande ska kunna bedömas ha uppnått en effekt är 

dels att effekten skall vara konkret och dels tydligt spårbar. Spårbar i bemärkelsen att det 

tydligt ska kunna fastslås att det är resultatet av själva medieavslöjandet. Med konkret åsyftas 

i princip det Stapenhurst benämner som den fria medians ”direkta” effekter på korruption. 

 Utefter dessa kriterier har fyra effektkategorier identifierats; 

1. Aktör avsattes – Inträffar då den främst ansvariga aktör (exempelvis en tjänsteman 

eller en verkställande direktör) till vilken avslöjandet kan knytas tvingas avsluta sin 

tjänst som en följd av media avslöjandet. 

2. Aktör avgår självmant – Inträffar då den främst ansvariga aktör till vilken 

avslöjandet kan knytas självmant väljer att avsluta sin tjänst eller sitt 

förtroendeuppdrag som en följd av medieavslöjandet. 

3. Förändring av regelverk eller policyförfarande – Inträffar då ett beslut om att 

förändra rådande regelverk eller vedertaget policyförfarande fattas som en följd av ett 

medieavslöjande. Beslutet kan fattas av en myndighet, ett företag, en organisation, en 

stat, eller likartat beroende på omständigheterna i korruptionsavslöjandet.  

4. Juridiskt åtal – Inträffar när den stat vari korruptionsavslöjandet ägt rum vidtar 

juridiska åtgärder mot den främst ansvarige aktör till vilken avslöjandet kan knytas. 

     

Det är utefter dessa kategorier som uppföljningen av valda medieavslöjanden för varje stat har 

utförts. Slutresultatet har sedan ordnats i form av analysscheman för att kunna erbjuda en 

enklare och tydligare överblick.  
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4.5 Metodologiska problem och funderingar 

Denna studie har som sagt avgränsats till att endast behandla tryckt press och dess 

internetbaserade versioner. Avgränsningar av denna sort har givetvis varit nödvändiga för att 

göra studien genomförbar inom den på förhand etablerade tidsramen, men riskerar också 

oundvikligen att medföra vissa metodologiska komplikationer och frågetecken. Även om det 

är just avslöjanden från den tryckta pressen samt tillgången till denna som vi uteslutande 

analyserar finns det inga garantier för att tryckta avslöjanden inte når ut genom även andra 

medier så som exempelvis TV- och radiosändningar. 

Färdigh visar på att det ibland inom stater kan variera en del i konsumtionsmönster olika 

medier emellan, vi är därför medvetna om att graden av tillgång till avslöjanden i tryckt press 

inte alltid garanterat täcker i vilken grad avslöjandet faktiskt når människor. Andra 

dimensioner kring vilken grad människor nås av innehållet i tryckt material, som är nära inpå 

omöjliga att fånga upp, gäller vad för innehåll i exempelvis en publikation individer tar del av 

och inhemskt geografiska skillnader i konsumtionsmönster. Det är exempelvis välkänt att 

norra och södra Italien skiljer sig åt markant rent attitydmässigt (Putnam, 1993). Med detta 

sagt upplever vi ändå att de operationaliseringar och mätinstrument som tillämpas i denna 

studie är tillräckligt precisa och adekvata för att på ett fruktbart sätt tjäna studiens syfte. Det 

är svårt att föreställa sig ett alternativt tillvägagångssätt som skulle kunna uppnå en högre 

grad av precision och på samma gång vara genomförbart inom denna studies tidsram.  

Användandet av kultur som kategori och till viss del urvalskriterium är inte heller helt 

oproblematiskt. Att identifiera tydligt relationsbaserade kulturer inom den europeiska unionen 

som på ett teoretiskt plan avviker från sina regelbaserade motpoler utgör en utmaning. Även 

om stöd som redovisats finns för att ett flertal länder i Sydeuropa visar upp drag- och bär på 

ett historiskt arv som kännetecknar relationsbaserade kulturer, är de ändå inte att betrakta som 

lika renodlat relationsbaserade som exempelvis konfucianiskt inspirerade stater i Asien.  

Sedan kan frågan också väckas om inte det mest intressanta att titta på vad gäller kulturellt 

relaterade skillnader nationer emellan är vad media faktiskt rapporterar om. Kulturella 

skillnader kring vad som är att betrakta som korruption bör kanske teoretiskt sett uppenbara 

sig främst i vad pressen väljer att lyfta fram under korruptionsrelaterade rubriker, samt hur 

problematiken framställs. Som tidigare nämnt ämnar inte denna studie emellertid att främst 

undersöka denna typ av kulturella skiljetecken och dess följder, utan mer använda Hookers 

kulturella distinktion som en kompletterande förklaringsfaktor. Mer intressant och 
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problematiskt är istället att en viss korrelation mellan konsumtionsgrad och kulturell 

tillhörighet blir tydlig där stater med låg grad av konsumtion av tryckt press också tenderar att 

vara relationsbaserade, vi återkommer till detta och dess betydelse i analysdelen.         

4.6 Avgränsningar  

Kärnan i uppsatsen är att besvara ovanställda frågeställning angående vilka konkreta effekter 

och konsekvenser som media avslöjanden om korruption resulterar i för länder med hög- 

respektive låg grad av tillgång till tryckt press. Med hänsyn till studiens tidsram har ett 

strategiskt beslut att begränsa urvalet av länder till att endast omfatta Europa tagits. Detta då 

uppgifter kring mediekonsumtion är förhållandevis åtkomligt och genom europabarometern 

garanterar likvärdigt underlag att jämföra länder med.  

En annan anledning till att vi valt att uteslutande arbeta med medlemsstater inom europeiska 

unionen är att kunna garantera en någorlunda liknande grad av pressfrihet länderna emellan. 

Medlemskapet innebär i sig en garanti för att staterna vilar på en demokratisk grund vilket i 

regel förutsätter en fri, oberoende press. Denna studie ämnar som nämnt inte undersöka själva 

sambandet mellan fri media och korruption då detta redan tydligt fastställt av tidigare studier.  

Korruptionsbegreppet anses av forskningsområdet i stort och av litteraturen vara 

svårdefinierat, denna studie kommer främst – i likhet med de undersökningar som tidigare 

utförts inom området – arbeta med dem allmänna definitionskoncept som framtagits av 

globala organisationer som Transparency International och Världsbanken.  

En  viktig följd av dessa begreppsliga definitioner av korruption är att de går utöver en legal 

definition. Detta möjliggör för oss att använda en begreppslig definition som inte är knuten 

till rådande lagstiftning. Då regelverken vad gäller korruption skiljer sig åt länder emellan ger 

detta oss utrymme att tala om korruption utifrån ett perspektiv som gör det möjligt att utföra 

komparativa undersökningar av denna art. 
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5.  Korruption som fenomen   

5.1 Definitionsproblem  

Forskningsområdet och flertalet korruptionsforskare är överens om att det är svårt att ge en 

entydigt definition av begreppet. Detta beror dels på att forskningen om och kring korruption 

som fenomen samt i hur korruption kan och bör bekämpas är förhållandevist nytt. Själva 

samhällsdebatten om korruption kom inte att lyftas fram förrän på 1900-talet efter att James 

D. Wolfensohn, dåvarande president för Världsbanken, höll ett antikorruptionstal under 

bankens årliga möte där han konfronterade vad han menade är ett problem som länge 

åsidosatts i den politiska agendan. Enligt Bhargava (2006) är det inte förrän idag, två 

decennium senare, som kampen mot korruption har blivit ett prioriterat ämne på agendan för 

alla nationella och internationella utvecklingssamtal. Dock är det än idag svårt att komma 

fram till en entydig definition av ett så mångfacetterat och komplext fenomen som korruption.   

Som tidigare nämnt skiljer sig regelverken dessutom åt länder emellan. Detta innebär att 

korruptionsstudier får vända sig till allmänna definitioner av korruptionsbegreppet.  

5.1.2 Allmänna definitioner av korruptionsbegreppet  

Enligt Nilsson (2013, s.32) är korruption ett allmänt begrepp som används i vardagligt 

språkbruk samt i internationella instrument och avtal vilket gör det svårt att definiera. I 

exemplet Sverige saknas det inom ramarna för svensk lagstiftning något straffrättsligt 

begrepp. Istället är det givande och tagande av muta som används i den legala definitionen. 

Författaren belyser även att regelverken skiljer sig åt länder emellan vilket späder på 

definitionsproblemet. Istället hänvisar författaren till diverse generella definitioner som har 

myntas fram av olika organisationer som aktivt arbetar mot korruption.  

Den största korruptionskonventionen ligger enligt författaren hos Förenta Nationerna (FN) där 

man definierar termen som ”abuse of power for private gain”. Den stora centreringen ligger 

alltså kring förtroendemissbruk för egen nytta. Nilsson fortsätter vidare med att poängtera att 

självaste kärnan i korruption handlar om missbruk av förtroendeställning för personlig 

vinning och menar att denna generella definition är att betrakta som grund för 

korruptionsbegreppet. En annan allmän definition som används av en av de största aktörerna i 

kampen mot korruption, den globala och väl ansedda, icke-statliga organisationen 

Transparency International är; ”missbruk av den anförtrodda makten för privat vinning” 
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5.2  Olika former av korruption  

5.2.1 Mutor  

Enligt forskningen är mutor utan tvekan den vanligaste formen av korruption. Av en 

framtagen ESO rapport till Finansdepartementet förklarar man mutor som den klassiska, eller 

essentiella formen av korruption, och ingår praktiskt taget i alla korruptionsdefinitioner. 

Vidare talar man om att en muta är en otillbörlig gåva, belöning eller förmån som överlämnas 

till en tjänsteman eller politiker. Vad en muta består av kan i princip handla om vad som helst 

som mottagaren finner önskvärt, exempelvis pengar, varor, tjänster eller gästfrihet i form av 

kost, logi och resor. Enligt rapporten förekommer mutor på alla nivåer i det politiska systemet 

(Rapport 2013:2)  

5.2.2 Förskingring  

Den formen av korruption som kallas för förskingring innebär stöld av offentliga medel. Mer 

precist handlar det om offentliga befattningshavare som tillskansar sig själva resurser från den 

verksamhet som de har fått i uppgift att sköta på allmänhetens vägnar (ibid).   

5.2.3 Bedrägeri   

Denna breda formen av korruption täcker fler oegentligheter än mutor och förskingring och 

handlar om offentliga befattningshavare som manipulerar eller förvränger information, fakta 

och expertkunskap för egen vinnings skull. Ett exempel är tjänstemän som manipulerar 

information till överordnade, politiker och allmänheten för att dölja sin medverkan i 

ekonomisk brottslighet (ibid).   

5.2.4 Nepotism/Favorisering   

En handling som ger uttryck för favorisering mot sina familjemedlemmar eller vänner i 

ekonomiska eller jobbrelaterade situationer. Detta sker exempelvis genom att man anställer en 

vän eller släkting utan hänsyn till meriter (USLEGAL, 2016). Man brukar se favorisering som 

en samlingsbeteckning för de olika praktiker som innebär att offentliga makthavare utnyttjar 

sin ställning för att, på ett otillbörligt sätt, ge fördelar till vissa personer eller grupper. Som 

nämnt ovan sker detta främst genom att man favoriserar släktingar eller nära vänner vid 

tillsättning, ofta av offentliga tjänster eller vid fördelning av andra uppdrag, exempelvis vid 

upphandling (Rapport 2013:2).  
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5.3  Olika korruptionsklasser  

Transparency International delar upp korruption i vad vi i denna uppsats väljer att benämna 
som olika klasser.  

5.3.1 Grand Corruption  

Storskalig korruption sker av individer med högt uppsatta ämbeten. Den förvränger politiken 

på ett sådant sätt att det ger nämnda individer möjligheten att dra nytta på bekostnad av det 

allmänna bästa vilket i sin tur medför stora störningar på den politiska ordningen. Pengarna 

som förloras på grund av korruptionen tas direkt från statskassan och summorna relativt stora 

(Transparency International, 2015). Det kan exempelvis röra sig om mutor i samband med 

stora upphandlingar (Falk, 2009). Denna korruptionsklass är i särklass den vanligast 

förekommande i media avslöjanden.  

5.3.2 Petty Corruption  

Petty corruption är när det sker ett vardagligt missbruk av den anförtrodda makten genom att 

offentligt anställda tjänstemän försöker få förtur och tillgång till grundläggande varor och 

tjänster på platser nära det civila samhället såsom sjukhus, skolor och övriga myndigheter. 

Den småskaliga korruptionen är den vanligast förekommande formen av korruption och sker 

som ett direkt möte mellan det offentliga och allmänheten då den sker nära inpå människors 

vardagliga liv. I stora delar av världen är det regel snarare än undantag att köpa sig förtur vid 

kontakt med offentliga tjänster, exempelvis genom att köpa en skolplats åt sitt barn eller 

komma före i sjukhuskön. Konsekvensen är att ekonomiska resurser blir en avgörande faktor 

vid fördelning av sådant som är ämnat att fördelas utefter andra principer. Denna klass 

förekommer mycket sällsynt i korruptionsavslöjanden på grund av sin småskaliga karaktär 

och tendens att verka i strukturerade former framför specifika incidenter. 

5.3.3 Political Corruption  

Politisk korruption innebär en manipulation av politiker och beslutsfattare på 

resursfördelningen, olika samhällsinstitutioner, och den politiska ordningen, i syfte att 

upprätthålla sin makt, status och rikedom. Detta kan exempelvis göras genom riggade val, dvs 

att partier och kandidater köper allmänhetens röster istället för att vinna dem. Det allmänna 

intresset åsidosätts i förmån för privata intressen. Detta resulterarar till att de privata 

intressena dikterar politiken och inte tvärtom. Politiskt korruption kan även handla om 
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finansiering av politiska partier och företag och organisationers betalningar till politiker i 

utbyte mot inflytande (Falk, 2009). Denna korruptionsklass är inte lika vanligt förekommande 

i media avslöjanden som Grand Corruption då Political Corruption tenderar att utmärkas som 

en systematiskt genomsyrande företeelse inom en stats offentliga och politiska sektor.    
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6. Pressfrihet 

Många forskare ser fria oberoende medier som avgörande för demokratisk och ekonomisk 

utveckling. Rent begreppsligt härstammar pressfrihet från engelskans freedom of the press 

och omfattar frihet i tryckt media, radio och TV samt internet. Enligt Stapenhurst (2000) 

ligger friheten i att journalister och övriga utgivare slipper politiskt censur och statliga 

ekonomiska sanktioner. Yttrandefrihet och tillgängliga kanaler för ett fritt informationsflöde 

samt öppna gränser för internationella journalister är ytterligare kännetecken för pressfrihet. 

Stapenhurst lyfter även fram vikten av att journalister har tillgång till information och kan 

utföra granskning och nyhetsrapportering utan rädsla för repressalier som ett ytterligare 

kriterium för en fri media (ibid).   

 

Även Färdigh (2013) talar om den centrala roll massmedier har i ett sunt och demokratiskt 

samhälle genom att påpeka att flertalet internationella aktörer såsom FN, EU, Transparency  

International och Världsbanken samt forskningsområdet i sin helhet har traditionellt sätt 

betraktat fri media som ett utav de viktigaste medlen för korruptionsbekämpningen.  

 

För att avgöra huruvida medierna kan betraktas vara fria eller inte används det ett särskilt 

index, det så kallade Freedom of the Press index, som ges ut på en årlig basis av den icke-

statliga organisationen Freedom House som ända sedan 80-talet varit i framkant vad gäller att 

bevaka och rapportera om potentiella hot gentemot mediernas oberoende. Indexet mäter 

graden av pressfrihet i länder världen över och bygger på en undersökning som innehåller 

data gällande den globala mediefriheten. Där bedöms graden av tryck, sändnings- och 

internetfrihet samt journalisters frihet i varje land. Utifrån dessa kriterier tilldelas varje land 

poäng från 0 (bäst) till 100 (sämst) och betecknas som antingen ”Free”, ”Partly Free”, eller 

”Not Free” (Freedom House, 2016).  

För att se hur de stater som gjorts till föremål för denna studie rankas se tabell 4.  
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7. Empiriskt material och resultat 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för media avslöjanden från respektive stat som 

omfattas i denna studie samt belysa om och vilka effekter som de mediala 

korruptionsavslöjandena har föranlett. En vidare analys av resultatet kommer att presenteras 

i nästa kapitel.  
 

7.1 Korruptionsavslöjanden i Sverige 

Avslöjande 1 
Redan i januari 2011 kunde Aftonbladet avslöja att Kriminalvårdens fastighetschef Rolf 

Swensson givit arkitektfirman Fojab kontrakten för att bygga nya fängelser. I utbyte ska 

vederbörande ha fått ett fritidshus, en ny glasveranda och stora summor kontanter. Swensson 

ska enligt uppgifter ha tagit emot miljonbelopp i olika mutor mot de mycket lukrativa 

kontrakten. (Aftonbladet, 2011, 25 januari)  
 

Spårad effekt  
Upptäckten ledde till att Rolf Swensson greps. Det skulle dröja tre år efter avslöjandet, och en 

omfattande utredning, innan Rolf Swensson slutligen dömdes för grovt mutbrott respektive 

medhjälp till grovt mutbrott. Vederbörande dömdes till tre år och två månaders fängelse. 

Straffet kom att skärpas av Svea Hovrätt i mars 2016. Vederbörande dömdes till ytterligare tre 

månader i fängelse.  

 

Avslöjande  2 
15 oktober 1995 gick Expressen ut med avslöjandet om socialdemokratiske politikern Mona 

Sahlins privata bruk av regeringens kontokort. Mona Sahlin hade, under sin tid som 

arbetsmarknadsminister 1990-1991, använt statens kontokort vid flera tillfällen för privata 

utlägg. Alltså att hon hade tagit pengar ur statskassan i syfte att använda dem för privata 

intressen (Martin Theander, Svenska Dagbladet, 2016, 4 maj)  

 

Spårad effekt 
Avslöjandet ledde till en förundersökning som kom att läggas ner då inget brott kunde 

påvisas. Trots det valde Mona Sahlin, som vid tidpunkten för avslöjandet var vice 

statsminister att avgå från sin post.  
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Avslöjande 3 
Johan Wallqvist, journalist på tidningen Expressen kunde i februari 2010, efter flertalet 

månader av grävande journalistik avslöja en mutskandal rörande den svenska möbeljätten 

Ikea. Hans granskning kunde avslöja att Ikea’s affärer i Ryssland var ytterst tveksamma och 

präglades av en intern kultur med mutor och korruption.  

 

Avslöjandet visade att svenske Per Kaufmann, chef för Ikea Ryssland och Östeuropa, och 

Stefan Gross, chef för Ikeas ryska fastighetsbolag hade godkänt att mutor betalades till ryska 

myndigheter. Cheferna hade betalat mutor för att erhålla kontrakt om elleveranser till 

köpcentrumorganisationen Mega i S:t Petersburg (Erik Nises, Expressen, 2010, 13 februari).  

 

Spårad Effekt 
De bägge cheferna tvingades gå med omedelbar verkan den 13 februari, bara några timmar 

efter att Expressen informerat Ikeas högsta ledning i Nederländerna om att tidningen samma 

dag skulle publicera dokument som visade att nämnda chefer godkänt mutorna (ibid). I takt 

med tidningens fortsatta avslöjanden startade Ikea en intern korruptionsutredning. 

Åklagarmyndigheten i S:t Petersburg startade en förundersökning av Ikeas misstänkta 

korruptionsaffärer i Ryssland.  

 

7.2 Korruptionsavslöjanden i Tyskland 

Avslöjande 1 
Den 13 december 2011 riktade den tyska nyhetstidningen Bild anklagelser gentemot Christian 

Wulff, tysk politiker tillhörande Kristdemokratiska unionen (CDU). Han var Niedersachsens 

ministerpresident mellan åren 2003 och 2010. Under dåvarande tid för anklagelserna var han 

Tysklands 10:e förbundspresident.  

 

Tidningen avslöjade att han hade tecknat ett privat lån på över 500 000 euro för ett husköp år 

2008 med en mycket låg ränta. Långivaren var Edith Geerken, fru till en mycket rik 

affärsman. När Wulff senare blev tillfrågad, av Niedersachsens delstatsparlament, om 

huruvida han hade några affärsförbindelser med affärsmannen Egon Geerken svarade han att 

han inte hade haft det och nämnde ingenting om hans affärer med Geerkens fru.  
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Det har också framkommit av den tyska tidningen Frankfurter Allgemeine Zeitung att 

vederbörande hade lämnat ett upprört telefonmeddelande till tidningens chefredaktör dagen 

innan man offentliggjorde historien, där han hotade med ”krig” om storyn publicerades. Wulff 

ska senare ha bett om ursäkt till chefredaktören.  

 

Det florerade även övriga korruptionsanklagelser mot Wulff, bland annat ska han ha tagit 

emot politiska tjänster och kostnadsfria semestrar från företagsledare. 

 

Spårad effekt 
Medierapporteringen och anklagelserna mot Christian Wulff ledde till mycket försämrade 

opinionssiffror. En stor del av den tyska befolkningen ansåg att Wulff borde avgå. Hannovers 

åklagarmyndighet tillkännagav att man startat en process om att få hans åtalsimmunitet i 

egenskap av förbundspresident hävd. En dag senare meddelande Wulff att han, på grund av 

förlusten av allmänhetens förtroende, väljer att avgå med omedelbar verkan.  

 

Avslöjande 2 
Ett annat korruptionsfall i Tyskland är alla korruptionsskandalerna i det tyska 

industrikonglomeratet Siemens. Mutskandalen ska ha pågått i flera år och involverat politiker 

från utlandet. Vad gäller den tyska koncernledningen kunde tyska medier avslöja att en 

medlem och flera chefer var misstänkta för att ha slussat ca 1,8 miljarder kr från 

Siemenskonton. Pengarna ska ha använts till mutor för olika kontrakt.  

 

Spårad effekt 
Flera inblandade fälldes. Bland annat förre vd:n och ordföranden Heinrich Von Pierer. 

Vederbörande valde att lämna sin post efter avslöjandet. 

 

Avslöjande 3 
I oktober 2015 kunde den tyska tidningen Der Spiegel avslöja att beslutet att tilldela VM 2006 

till Tyskland troligen var köpt i form av mutor. Man upptäckte att den tyska 

budgivningskommittén hade upprättat en slask fond som i hemlighet fylldes av dåvarande 

Adidas vd:n Robert Louis-Dreyfus med ett belopp som ska ha uppgått till närmare 10,3 

miljoner schweiziska francs som vid tidpunkten var värt 13 miljoner tyska mark.  
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Den numera avgående Fifabasen Sepp Blatter antydde redan 2012 att allt inte hade gått rätt 

till vis omröstningen om värdskapet 2000. Der Spiegels uppgifter stärker misstanken om 

mutor (Jens Littorin, Dagens Nyheter, 2015, 16 oktober).  

 

Tidningens granskning visade att Franz Beckenbauer, ledare av budgivningskommittén och 

Wolfgang Niersbach, den nuvarande chefen för det tyska fotbollsförbundet DFB, samt andra 

högt uppsatta tjänstemän har haft kännedom om fonden senast redan 2005. Lous-Dreyfus 

agerade i egenskap av en privatperson och lånade pengar till den tyska budgivningskommittén 

före beslutet att tilldela VM till Tyskland den 6 juli 2000. Lånet dök dock aldrig upp i 

budgivningskommitténs budget eller senare när VM blev tilldelat Tyskland.  

 

Ett och ett halvt år före VM började Louis-Dreyfus kalla in lånet, som då hade ett värde av 6,7 

miljoner euro. Tjänstemän på OK, däribland Beckenbauer som nu hade blivit organisationens 

president och Niersbach som numera var vice president, började leta efter ett sätt att betala 

tillbaka de olagliga medlen på ett diskret sätt.   

 

Tidningen fann interna dokument som visar hur Fifa hjälpte till att verkställa betalningen. Det 

tyska förbundet hade betalat in 6,7 miljoner euro i bidrag för att hjälpa till att finansiera en 

Fifagala på Olympiastadion i Berlin, som senare ställdes in. Men pengarna hade redan förts 

över till ett bankkonto i Zürich, tillhörande Louis-Dreyfus, istället för till förbundet (Petter 

Landén, Expressen, 2015, 16 oktober).  
 

Lånet verkar ha använts för att köpa fyra röster tillhörande de asiatiska representanterna i 

FIFAs exekutiva kommitté.  

 

Spårad Effekt 
Avslöjandet ledde till att DFB-ordföranden Wolfgang Niersbach avgick. Vid hans avgång 

sade han sig vilja ta det politiska ansvaret för situationen.  
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7.3 Korruptionsavslöjanden i Storbritannien  

Avslöjande 1 
I maj 2010 kunde den brittiska nyhetstidningen The Daily Telegraph avslöja att David Laws, 

dåvarande biträdande finansminister i regeringen, hade använt skattebetalarnas pengar för att 

betala över 40 000 brittiska pund i hyra för ett andra hem till hans partner mellan åren 2006 

och 2009 (Watt & Winnet, The Daily Telegraph, 28 maj, 2010). Tidningens granskning 

upptäckte även att Laws hade gjort anspråk för en rad andra kostnader. Exempelvis såg man 

att han mellan 2004 och 2008 hade lämnat regelbundna krav för service, underhåll, 

reparationer och dylikt. Inga kvitton lämnades in för dokumentation och granskning. 

 

Spårad effekt  
Avslöjandet ledde till att Laws avgick från sin post. 

 

Avslöjande 2  
Den brittiska nyhetstidningen The Telegraph publicerade år 2009 uppgifter om 

riksdagsledamöters kvitterade kostnader. Tidningen publicerade en lista med detaljerad 

information som visade hur riksdagsledamöter missbrukade skattebetalarnas pengar i förmån 

för egna privata intressen och utgifter. Huvudgrundsinnehavaren var Peter Skinner, en numera 

före detta ledamot. Skinner använde offentliga medel för att betala hans fru en 

äktenskapsskillnad i samband med deras skilsmässa.  

 

Skinner ska även ha använt offentliga medel till hotellövernattningar, gourmetmåltider och 

dyra smycken för en kostnad på uppemot 480,000 brittiska pund. Vederbörande hävdar att 

pengarna var en parlamentarisk assistansersättning. I ett senare uttalande sade han att han var 

förvirrad över regelverket och skyllde på bristfällig information (Wictoria Ward, The 

Telegraph, 2016, 3 mars).  

 

Spårad Effekt 
Avslöjandet ledde till att åtal väcktes mot Skinner. Juryn fann honom skyldig på tre 

åtalspunkter varav en för bedrägeri.  
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Avslöjande 3  
En undersökning av brittiska BBC har avslöjat bevis för mutor vid en av Storbritanniens 

största företag, British American Tobacco. Undersökningen visade att företaget hade olagligt 

betalat politiker och tjänstemän i länder i östra Afrika. Betalningarna avslöjades när en 

visselblåsare delade hundratals hemliga dokument innehållande information rörande 

betalningarna.  

 

Dokumenten visar bland annat att företaget har gjort olagliga betalningar till två medlemmar 

och en tidigare medlem av Världshälsoorganisationens (WHO) ramkonvention om 

tobakskontroll (FCTC). Två FCTC- representanter har vardera fått en betalning på 3,000 

amerikanska dollar. En tidigare representant har betalats 20,000 amerikanska dollar. Samtliga 

tre representanter förnekar tagande av mutorna. De hemliga dokumenten visar även att 

företaget betalat mutor till beslutsfattare i östra Afrika i syfte att få dem att undergräva 

lagstiftning mot rökning inom respektives länder (Richard Bolton, BBC News, 2015, 30 

november).  

 

Spårad Effekt  
Justitiedepartementet startade en utredning av företaget i februari 2016. Än så länge är den 

fortfarande pågående.  

 

7.4 Korruptionsavslöjanden i Italien  

Avslöjande 1 
Italiensk media kunde i mars 2015 rikta korruptionsanklagelser mot infrastruktur- och 

transport minister Maurizio Lupi. De påstådda anklagelserna var bland annat att han varit 

inblandad i riggande av olika kontrakt vilket är att betrakta som bedrägeri. De offentliga 

upphandlingskontrakten var värda flera miljarder euro (James Politi, Financial Times, 2015, 

20 mars).  

 

Spårad effekt  
Lupi avgick självmant efter att anklagelserna riktats mot honom.  
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Avslöjande 2 
I februari 2013 kunde italiensk media avslöja att förre premiärminister Silvio Berlusconi hade 

mutat en senator mellan  åren 2006 och 2008. Den italienska tidningen La Repubblica skrev 

att Berlusconi betalade senator De Gregorio tre miljoner euro för att få honom att ansluta sig 

till Berlusconis egna parti. Det vill säga att Berlusconi köpte senatorns röst i syfte att få 

honom att byta politisk allians, någonting som som så småningom ledde till nedgången av den 

dåvarande regeringen år 2008. Berlusconi har förnekat alla korruptionsanklagelser (The 

Huffington Post, 28 februari, 2013).  

 

Spårad effekt 
Italiensk domstol dömde den förre premiärministern till tre års fängelse då man fann honom 

skyldig till anklagelserna. Berlusconi överklagade domen. Preskriptionstiden för fallet hann 

förfalla innan rättegången för överklagan var klar. Berlusconi blev således aldrig bestraffad 

för fallet. 

 

Avslöjande 3 
Den italienska tidningen La Repubblica offentliggjorde i mars 2010 på sin hemsida en video 

som visar hur den förre ordföranden för byggnadsnämnden i Milano, Milko Pennisi, tar emot 

ett cigarettpaket innehållande 5 000 euro. Mutan togs emot från en företagare som behövde få 

ett byggtillstånd av Pennisi (Peter Loewe, Dagens Nyheter, 28 mars, 2010).  

 

Spårad effekt 
Tidningens publicering av videon ledde till att Pennisi greps för korruptionsanklagelser.  
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7.5 Korruptionsavslöjanden i Spanien 

Avslöjande 1   
I januari 2013 publicerade Spaniens största dagstidning El Pais kopior som påstods vara 

bokföring från hemliga bankkonton i Schweiz. Kontona ska ha tillhört en partimedlem inom 

det konservativa regeringspartiet Partido Popular. Bokföringen kunde även visa att det funnits 

en hemlig slaskfond. Enligt tidningen hade 65 miljoner kronor kommit till fonden via 

företagsdonationer som sedan ska ha delats ut till medlemmar i partiets toppskikt, däribland 

till den spanske premiärministern Mariano Rajoy.  

 

Tidningens grävande i den misstänkta korruptionen har kunnat avslöja att Rajoy mellan åren 

1997 och 2008 fått omkring 25 000 euro årligen från företag inom den spanska byggsektorn. 

Enligt tidningen är detta pengar som aldrig redovisats, vilket enligt spansk lag gör det 

olagligt.  

 

Spårad effekt 
Tidningens avslöjande satte endast igång en polisutredning mot de medlemmar inom Partido 

Popular som misstänkts genomfört transaktioner till premiärministern, Rajoy står fortfarande 

inte under någon utredning. Premiärministern har uttalat sig om anklagelserna och sagt att han 

inte har någon som helst tanke på att lämna sin post.  

 

Avslöjande 2 
Presidenten av den spanska ögruppen Balearerna, Jaume Matas, som även varit före detta 

spansk miljöminister anklagades av de spanska nyhetstidningarna El Mundo och El Pais för 

att ha använt offentliga medel till att betala en journalist för att skriva artiklar om honom där 

han framstod i goda dagar.  

 

Spårad effekt 
Det går inte att spåra några effekter från avslöjandet, Matas namn medverkade emellertid i en 

separat polisutredning vid ett senare tillfälle. 

 

Avslöjande 3 
Spansk media avslöjade år  2010 en korruptionsskandal där affärsmannen Francisco Correa 

och ett antal närstående anklagades för att ha mutat politiker och tjänstemän i utbyte mot 
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lönsamma kontrakt och bygglov. Correa anklagades för att ha mutat tjänstemännen och 

politikerna med kontanter, lyxbilar, designkläder, dyra klockor och semestrar. De mutade 

tillhör PP-partiet. En del av pengarna påstås även ha gått direkt till partikassan. 

(Ignacio Zafra, El Pais, 2011, 12 december).  

 

Spårad Effekt 
Åtal väcktes mot samtliga inblandande däribland Correa.  

 

7.6 Korruptionsavslöjanden i Grekland   

Avslöjande 1   
Grekland spelade en stor roll i  korruptionsskandalerna kring det tyska bolaget Siemens. Efter 

att tyska medier avslöjande de olika mutskandalerna erkände bolaget att man redan under 90-

talet betalade ut mutor till icke namngivna politiker och tjänstemän inom offentliga organ i 

syfte att vinna statliga kontrakt för bland annat digitala telekommunikationer och 

investeringar inom järnvägen och inom projekt i samband med de olympiska spelen år 2004 

(Europaparlamentet, 7 februari, 2011).  

 

Spårad effekt 
Siemens har vägrat att namnge vilka personer det är som har mutats. Efter att den tyska 

pressen tvingade fram ett erkände har även Greklands dåvarande kommunikationsminister, 

Tassoss Mantelis, erkänt att han under sin mandatperiod fått 200 000 mark från Siemens för 

sin valkampanj. Mantelis har inte ställts inför rätta i Grekland. Trots att övriga personer i 

bolaget har pekat ut flera politiska partier i Grekland för att ha tagit emot mutor av Siemens 

har grekiska myndigheter inte tagit någon närmare titt på detta. Ingen person i Grekland har 

hittills ställts inför rätta i mutaffären.  

 

Avslöjande 2 
År 2015 riktade grekisk press misstankar mot tre tidigare tjänstemän vid Greklands 

privatiseringsmyndighet som anklagades för korruption. Tjänstemännen ska i samband med 

privatiseringen av 28 offentliga byggnader ha tillskansat sig en stor summa pengar 

Fastigheterna såldes till två banker och affärerna ska ha gjorts mellan maj 2013 och maj 2014 

(Göteborgs posten, 21 juli, 2015).  
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Spårad effekt 
Samtliga misstänkta tjänstemän fälldes för ett annat brott relaterat till penningtvätt. Ingen 

effekt går att spåra till själva medieavslöjandet om korruptionsanklagelserna.  

 

Avslöjande 3 
I september 2008 kunde grekiska medier rapportera och rikta korruptionsanklagelser mot den 

förre ministern George Voulgarakis och biträdande minister Theodore Roussopoulos. Det 

påstods att ministrarna hade spenderat över 100 miljoner euro från skattebetalarnas pengar för 

att finansiera markköp. Affären innebar att värdefull statlig mark handlades för mindre 

värdefull mark ägd av Vatopedi klostret (Anthee Carassava, The New York Times, 2008, 26 

oktober).  

 

Spårad effekt 
Det grekiska parlamentet inrättade en undersökningskommitté i oktober samma år för att 

undersöka affären närmare. Biträdande minister Roussopoulos avgick strax efter att nyheten 

om hans misstänkta inbladning i affären kommit till allmän kännedom. Vederbörande sa dock 

att hans avgång inte berodde på någonting annat än att han då skulle kunna försvara sig mot 

en ”skadlig och helt grundlös attack”. Även Voulgrakis avgick från sin post efter att 

skandalen kommit upp till ytan trots att han hävdar att han inte har gjort någonting olagligt.  
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8. Analys  
Kärnsyftet med denna studie har som nämnt varit att undersöka betydelsen som tillgång till 

pressen spelar för den fria medians resulterade effekt på korruption. Tillgång har för studiens 

specifika syfte översatts till mediekonsumtion. De analyserade länderna har också 

kategoriserats kulturellt utefter Hookers distinktion mellan relationsbaserade- och 

regelbaserade kulturer för att tillföra ytterligare en förklaringsdimension till studiens 

slutresultat.  

 

En första intressant anmärkning kring det insamlade materialet är att de båda staterna med en 

hög nivå av tillgång, Sverige och Tyskland, uteslutande uppvisar tydliga effekter som en följd 

av medieavslöjanden kring korruption och misstänkt korruption. 

 

Sverige Avslöjande 1 Avslöjande 2 Avslöjande 3 

Korruptionsklass Grand Grand Grand 

Korruptionsform Mutbrott Förskingring Mutbrott 

Resulterad effekt Åtal väcktes Aktör avgick 

självmant 

Aktör avsattes 

 

Tyskland Avslöjande 1 Avslöjande 2 Avslöjande 3 

Korruptionsklass Grand Grand Grand 

Korruptionsform Mutbrott Mutbrott Mutbrott 

Resulterad effekt Aktör avgick 

självmant 

Aktör avgick 

självmant 

Aktör avgick 

självmant 

 

Samtidigt tenderar Grekland och Spanien, som utgör de två stater med en förhållandevis låg 

grad av tillgång, att mestadels sakna effekter som lever upp till kriterierna för denna studie. 

 

Grekland Avslöjande 1 Avslöjande 2 Avslöjande 3 

Korruptionsklass Grand Grand Grand 

Korruptionsform Mutbrott Bedrägeri Förskingring 

Resulterad effekt Ingen Ingen Aktör avgick 

självmant 
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Spanien Avslöjande 1 Avslöjande 2 Avslöjande 3 

Korruptionsklass Grand Political Grand 

Korruptionsform Mutbrott Mutbrott Mutbrott 

Resulterad effekt Ingen Ingen Åtal väcktes 

 

 

De två stater som utgör mellanskiktet med rubriceringen ”måttlig tillgång”, Italien och 

Storbritannien, tenderar att främst i likhet med de stater med en hög nivå av tillgång visa upp 

spårbara effekter knutna till korruptionsavslöjanden i media. 

  

Storbritannien Avslöjande 1 Avslöjande 2 Avslöjande 3 

Korruptionsklass Grand Grand Political 

Korruptionsform Förskingring Bedrägeri Mutbrott 

 

Resulterad effekt 

Aktör avgick 

självmant 

Åtal väcktes Ingen 

 

 

Italien Avslöjande 1 Avslöjande 2 Avslöjande 3 

Korruptionsklass Grand Political Petty 

Korruptionsform Bedrägeri Mutbrott Mutbrott 

Resulterad effekt Aktör avgick 

självmant 

Åtal väcktes Åtal väcktes 

 

 

Vi kan alltså urskilja en viss tendens där de stater i studien med en låg grad av tillgång också 

visar upp en lägre frekvens av konkreta, spårbara effekter från korruptionsavslöjanden i 

media, medan stater med hög tillgång uteslutande uppvisar tydliga effekter som föranletts av 

media avslöjanden. Detta är onekligen intressant i anknytning till Färdigs argument om 

tillgång som ett nödvändigt kriterium för den fria medians effektivitet i att motarbeta och 

förebygga korruption. 
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Som tidigare berört i metodavsnittet så tenderade graden av tillgång också att förefalla med 

vilken kulturell urtyp länder bedömts tillhöra. De stater som placerar sig på den övre 

tredjedelen i vårt index över nivån av tillgång är alla att betrakta som tydligt regelbaserade, 

medan de nationer som går att identifiera som relationsbaserade befinner sig på den undre 

halvan och främst den sista tredjedelen. Detta faktum innebär givetvis ett stort problem när 

det kommer till att avgöra vilken faktor som är att betrakta som bärare av störst 

förklaringsvärde. 

 

Måhända utgör Italien – i egenskap av en relationsbaserad kultur med spårbara effekter – ett 

möjligt skiljetecken. Fallet Italien kan så långt alltså potentiellt stärka tolkningen av nivån av 

tillgång som överordnad kulturell tillhörighet som främsta förklaringsansats. Det ska 

emellertid påtalas att även om Italien tillhör kategorin måttlig tillgång har man där klart lägst 

procent mediekonsumtion (7 procentenheter lägre än Storbritannien), och är den stat i vårt 

index (se tabell 1) som närmast gränsar till den lägsta tredjedelen, vilken betraktas innehålla 

stater med en låg nivå av tillgång. Det blir därmed problematiskt att betrakta Italien som ett 

tydligt uttryck för sambandet mellan nivån av tillgång och medias effektivitet i samma 

utsträckning som Tyskland och Sverige. 

 

Möjligtvis är det närmare till hands att behandla Italien som förhållandevis neutralt i den 

bemärkelsen att det – trots sina delvis avvikande uppgifter – ensamt inte utgör ett tillräckligt 

underlag för att tippa vågen åt ett specifikt håll vad gäller vilken förklaringsfaktor som väger 

tyngst. 

 

Ett nödvändigt kriterium vid insamlandet av material var att avslöjanden skulle ha ägt rum 

efter millenniumskiftet, och helst 2005 och framåt. Detta har medfört begränsningar och 

svårigheter vid insamlandet av material och som följd har kvantiteten av material inte kunnat 

prioriteras. Hade ett större empiriskt underlag varit möjligt att uppnå hade måhända en 

tydligare bild utkristalliserats. Med detta sagt vill vi ändå hävda att det resultat denna studie 

uppvisar bär på ett mycket intressant diskussionsunderlag som belyser behovet av ytterligare 

forskningsinsatser inom ämnet. 
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9. Sammanfattande slutdiskussion  
Studiens resultat visar vid en första anblick på ett samband mellan graden av tillgång till 

media och vilka effekter medians avslöjande tenderar att resultera i. Då de stater med en låg 

nivå av tillgång båda identifierats som relationsbaserade, och de stater med en hög nivå båda 

är regelbaserade är det emellertid mycket svårt att identifiera huruvida denna skillnad stater 

emellan verkligen beror på nivån av tillgång eller om det snarare rör sig om inneboende 

kulturella skillnader nationer emellan. Italien är den stat som avviker från trendbilden att 

relationsbaserade stater mestadels saknar spårbara effekter. Italiens grad av tillgång är 

emellertid svår att betrakta som tillräckligt hög för att kunna anses bekräfta sambandet mellan 

en hög effektfrekvens och en hög nivå av tillgång.  

 

Intressant att notera är att även om samtliga medverkande stater i denna studie är att betrakta 

som demokratiska med en fri press, så är Italien och Grekland endast klassificerade som 

”Partly free” av Freedom house. Italien gränsar till kategorin ”Free” med sina 31 poäng 

medan Grekland med sina 48 poäng befinner sig desto längre ifrån taket för 

klassificeringskategorin ”free” som ligger på 30 poäng (se tabell 4). Korruptionsavslöjanden i 

Italiensk press har alltså resulterat i åtgärder och effekter trots att median endast klassificeras 

som ”Partly free”, detsamma kan inte sägas om Grekland. Italien och Grekland skiljer sig som 

tidigare påvisat åt vad gäller graden av tillgång vilket möjligtvis utgör en intressant 

infallsvinkel i diskussionen om betydelsen av tillgång för den fria medians effektivitet. Detta 

är alltså två stater vars media båda kategoriseras som delvis fri men skiljer sig tydligt åt vad 

gäller nivån av tillgång och uppvisar också helt skilda effekttendenser från 

korruptionsavslöjanden. Detta skulle eventuellt kunna erbjuda stöd åt Färdighs argument för 

tillgång som en minst lika avgörande faktor för medias effektivitet som graden av dess frihet 

och oberoende. 

 

En annan tolkning som ligger minst lika nära till hands är dock att betrakta den skillnad i 

mediefrihet som Freedom House poängsättning faktiskt vittnar om de båda länderna emellan 

som främsta förklaringsfaktor. Som redovisat ligger Italien endast 1 poäng över gränsen för 

att klassificeras som helt fri medan Greklands 48 poäng faktiskt ligger närmare gränsen till 

ofri på 60 poäng än gränsen till fri på 30 poäng. I anknytning till detta resonemang kan 

noteras att median i Grekland faktiskt betraktades som fri fram till år 2008. Denna tolkning 

stärks också till viss del av det faktum att korruptionsavslöjande 3 i Grekland är det enda som 
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inträffat under den tid då nationens press kategoriserades som fri. Det är nämligen endast 

detta bland Greklands avslöjande som också resulterat i en av oss spårad effekt.   

 

Exakt vilken betydelse nivån av tillgång har för medias effektivitet som ett antikorruptions 

instrument kan denna studie i slutändan inte ge ett allmängiltigt svar på. Resultaten är inte 

tillräckligt entydiga och det blir omöjligt att kunna fastställa nivån av tillgång som den 

främsta och viktigaste förklaringsfaktorn till den variation i spårbara effekter och frekvensen 

av dessa som resultatet uppvisar stater emellan. De kulturella kategorierna relationsbaserade 

och regelbaserade tillämpades i denna studie som ett analytiskt komplement för att kunna 

avgöra huruvida variationer stater emellan i första hand beror på skillnader i tillgång eller 

inneboende kulturella skillnader. Den oförutsedda – men i sig potentiellt mycket intressanta – 

kraftiga tendensen att specifika kulturella kategorier sammanföll med specifika nivåkategorier 

av tillgång resulterade emellertid i att en sådan jämförelse blev fruktlös. Frågan man kanske 

bör ställa sig är huruvida dessa två förklaringsfaktorer verkligen bör och kan separeras. Den 

systematiska urvalsprocess av länder som vi genomförde utefter samspelet mellan kulturella 

kategorier och nivån av mediekonsumtion är så vitt vi befarat den första i sitt slag. Måhända 

är mediekonsumtion och andra indikatorer på tillgång till medieinnehåll i regel mycket starkt 

relaterat till kulturella faktorer. 

 

Vi vill här passa på att än en gång lyfta fram behovet av ytterligare forskningsinsatser kring 

möjligt förekommande kulturella och nationshistoriska skillnader i hur korruption betraktas 

och behandlas inom olika stater. Stöd finns som tidigare redovisats för att människor världen 

över oberoende av kulturella särarter faktiskt betraktar samma sorts företeelser som korrupta. 

Samtidigt visar tidigare studier som nämnt att en fri och oberoende media är en viktig 

motkraft till etablerandet av korrupta miljöer och förehavanden. Forskningen kring vilka 

dimensioner och förutsättningar kring detta samband som är av vikt för att den fria median 

skall uppnå önskad effekt i rollen som vakthund befinner sig dock ännu i sin vagga. Att också 

studera vilken eventuell betydelse kulturella egenskaper har för sådana dimensioner kan 

därför vara nödvändigt för att uppnå en mer precis och nyanserad bild över hur och varför 

sambandet mellan fri media och korruption uppträder olika inom olika stater. 
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Vad resultaten från denna studie ändå tycks uppvisa är att den effekt media har på korruption i 

form av konkreta följder av korruptionsavslöjanden tycks variera mellan olika stater. 

Tyskland och Sverige uppvisar uteslutande spårbara effekter som följt av mediala avslöjanden 

om korruption, medan sådana är mer sällsynta hos Grekland och Spanien. Som framgår av 

samtliga analysscheman tycks det inte heller finnas något samband mellan effekt och 

korruptionsform. Oavsett om detta är närmast relaterat till nivån av tillgång till media, 

kulturella skillnader, eller en kombination av båda så innebär det ett resultat som förstärker 

bilden av den fria medians betydelse för korruption som ett komplext samband beroende av 

ett samspel med andra dimensioner.  

 

Denna studie kom till som ett komplement till tidigare undersökningar kring sambandet 

mellan fri media och korruption. Tidigare forskning har uteslutande arbetat med stora 

datamängder och på ett överskådligt plan arbetat med variabler för mediefrihet och korruption 

för att identifiera generella samband. Denna studie har därför haft som ambition att studera 

sambandet på ett närmare sätt och med en aningen snävare vinkel än vad som tidigare 

åstadkommits. Med en längre tidshorisont än vad denna studie behövt anpassas utefter 

behöver kanske emellertid inte det ena utesluta det andra. Kvantiteten av empiriskt material 

har helt enkelt inte kunnat prioriteras i denna studie, utöver att inkludera ett större urval stater 

så kan en utökad tidsram möjliggöra att arbeta med flera index som täcker nivån av tillgång 

längre tillbaka och på så sätt möjliggöra analyser av fler korruptionsavslöjanden. Om 

problemet med att erhålla likvärdiga uppgifter om graden av tillgång från olika delar av 

världen kan lösas vore det naturligtvis intressant att genomföra en komparativ studie av detta 

slag som sträcker sig även bortom den europeiska kontinenten. Då de tydligast 

relationsbaserade staterna står att finna utanför Europa och västvärlden skulle frågan om 

kulturens betydelse möjligtvis kunna belysas med större klarhet.  

  

Det framstår tydligt som att nästa naturliga steg i forskningen kring sambandet mellan fri 

media och korruption är att studera just betydelsen av andra dimensioner så som exempelvis 

Färdighs kriterier tillgång, mottaglighet och ansvarsutkrävande, men också betydelsen av 

kulturella kontexter. Resultatet från denna studie tycks i likhets med Färdighs resultat 

understryka att sambandet mellan fri media och korruption inte är så linjärt som tidigare 

studier kan ha låtit göra gällande utan snarare beroende av en eller flera förutsättningar och 

faktorer.  
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11. Bilagor  

Tabell 1: Mediekonsumtion. Vi har upprättat tabellen utefter en enkät- undersökning 

genomförd av TNS Opinion och social på förfrågan av Europeiska kommissionen.  

 

 

 

Rankning av EU-länderna                                                             Tillgång till tryckt press  

1. Finland                                                                                                                  94% 
2. Sverige                                                                                                                  93% 
3. Österrike                                                                                                              89% 
4. Luxemburg                                                                                                           88% 
5. Tyskland                                                                                                               84% 
6. Nederländerna                                                                                                     79% 
7. Irland                                                                                                                    76% 
8. Estland                                                                                                                  75% 
9. Litauen                                                                                                                  74% 
10. Danmark                                                                                                              73% 
11. Belgien                                                                                                                  68% 
12. Slovenien                                                                                                              67% 
13. Storbritannien                                                                                                      67% 
14. Portugal                                                                                                                67% 
15. Lettland                                                                                                                64% 
16. Tjeckien                                                                                                                64% 
17. Kroatien                                                                                                                62% 
18. Slovakien                                                                                                              62% 
19. Italien                                                                                                                    60% 
20. Frankrike                                                                                                             59% 
21. Malta                                                                                                                     54% 
22. Polen                                                                                                                     54% 
23. Spanien                                                                                                                 52% 
24. Ungern                                                                                                                  52% 
25. Bulgarien                                                                                                              50% 
26. Cypern                                                                                                                  47% 
27. Rumänien                                                                                                             38% 
28. Grekland                                                                                                              34%  
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Tabell 2: Underlag för tabell 1 såsom framtagen av TNS Opinion och social 1 

 

 

 Tabell 3: Urval av länder  

 

 

                                                        
1 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb82/eb82_media_en.pdf 

TILLGÅNG TILL TRYCKT 
PRESS 

REGELBASERAD 
KULTUR  

RELATIONSBASERAD 
KULTUR  

HÖG TILLGÄNGLIGHET  Sverige    (93%) 

Tyskland (84%) 

 

 

MÅTTLIG 
TILLGÄNGLIGHET 

 

Storbritannien (67%)                  

 

Italien (60%)  

 

LÅG TILLGÄNGLIGHET 

  

Spanien   (52%) 

Grekland (34%) 
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Tabell 4: Pressfrihetsindex för studiens sex länder 2 

     Länder                                                                            Graden av Pressfrihet 

 

1. Sverige                                                                                                              Free (11) 

 

 

2. Tyskland                                                                                                            Free (20) 

 

3. Storbritannien                                                                                                  Free (25) 

 

4. Spanien                                                                                                              Free (28) 

 

5. Italien                                                                                                     Partly Free (31) 

 

6. Grekland                                                                                               Partly Free (48)  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                        
2 https://freedomhouse.org/report/freedom-press/freedom-press-2016 
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