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Att bekämpa korruption 
– ett rättsligt perspektiv*

CLAES SANDGREN

1. En ny syn på korruptionen

För tio år sedan förklarade Världsbankens chef krig mot korruptionen och häv-
dade att korruptionen är det största hindret för framsteg och utveckling i värl-
den. Hans uttalande väckte sensation och fick stort inflytande. Det var utryck
för en ny syn på korruptionen som hade börjat slå igenom. Tidigare hade den
allmänna uppfattningen varit att korruption var en ofrånkomlig del av många
samhällssystem och att korruptionen i ett land inte kunde bekämpas förrän den
allmänna och ekonomiska nivån höjts i landet. Alltså: först måste ett land
utvecklas, sedan kunde man ta sig an korruptionen. 

Men den syn som numera råder är snarare den motsatta. Korruptionen står i
vägen för utveckling. Hederlighet och integritet – liksom för den delen demo-
krati och mänskliga rättigheter – ses som nödvändiga steg i arbetet att åstad-
komma utveckling. Korruption betraktas som orsak till fattigdom snarare än
som konsekvens av fattigdom, låt vara att sambandet går i bägge riktningarna.
Korruption försvaras inte numera med att den är kulturellt betingad. Ingen häv-
dar väl längre på fullt allvar att vissa folk eller nationer är s.a.s. till sin natur kor-
rupta. Men det kunde man göra tidigare.

2. Korruptionens skadeverkningar

Bakgrunden till det nya synsätt som jag nu antytt är insikten att korruption har
svåra skadeverkningar inom snart sagt alla samhällsområden. Korruption mins-
kar investeringar och hämmar den ekonomiska tillväxten. Inte minst innebär
korruptionen att stater satsar på investeringar som kan ge möjlighet till mutor.
T.ex. bygger man hellre stora skolor än anställer fler lärare och ger oljeprospek-

* Artikeln återger den föreläsning som författaren höll i samband med sitt tillträde till Torsten och
Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap vid Stockholms universitet. Föreläsningen bygger
bl.a. på författarens erfarenheter från projekt i Indonesien (EU-kommissionen) och västra Bal-
kan (Utrikesdepartementet).
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tering företräde framför jordbruksutveckling oavsett vilketdera som är sam-
hällsekonomiskt mest motiverat.

Korruption är också orättvis. Fattiga har svårare att betala mutor än rika, t.ex.
för att få hälsovård eller för att barnen skall få godkänt betyg i skolan och få
flytta upp till nästa klass. Det finns ett samband mellan hög korruption i ett sam-
hälle och inkomstskillnader, analfabetism och barnadödlighet. 

Men dessutom snedvrids konkurrensen. Det är inte det effektivaste företaget
som får ett uppdrag om det mutat sig till kontraktet i en upphandling och sam-
hällsekonomin lider därför skada. 

Det försåtliga med korruptionen är att den smyger sig in över allt och motver-
kar samhällsförbättringar, såsom aidsbekämpning, vägbyggen, handel, utbild-
ning osv. Också små mutor kan få stora skadeverkningar. Det är därför som
bestickning med små belopp kan vara så mycket allvarligare än stöld av mycket
stora värden. 

3. Vad orsakar korruption och vad gör korruption möjlig?

Vad orsakar korruption? Det finns främst två orsaker: ”need and greed”, kunde
man säga. Behov och girighet. En illa betald lärare, läkare eller polis som inte
klarar sig på sin lön behöver ett påslag. Men de stora pengarna går till samhällets
toppskikt, politiker, generaler, ämbetsmän och andra som redan har långt mer än
de behöver. Här handlar det om girighet. 

Vill man bekämpa korruptionen är det dock inte så meningsfullt att söka eli-
minera orsakerna. Behov och girighet är två drag hos mänskligheten som inte
kan utplånas med mindre vi skapar en ny och bättre människa. Låt oss inte för-
söka det utan i stället identifiera vad som gör korruption möjlig. Detta är näm-
ligen inte så svårt: det är regleringar, monopol, krav på tillstånd, statligt stöd,
upphandlingar, koncessioner för utvinning av naturtillgångar (mineraler, olja
och gas) osv.

Om man betraktar de faktorer som jag nu nämnde ser vi att relativt rena länder
inte alls saknar de förhållanden som gör korruption möjlig. Tvärtom. De nord-
iska länderna, Singapore, Nya Zeeland, Australien, Canada, Schweiz osv. har
alla gott om regleringar, krav på tillstånd, koncessioner, stödsystem, upphand-
lingar m.m. Här finns en paradox. 

Hur kommer det sig att t.ex. de nämnda länderna är så rena trots att de
omständigheter, som gör korruption möjlig, finns i så rik mängd? Detta är inte
så lätt att svara på men vi kommer nog ett stycke på vägen om vi vänder på kut-
tingen…
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4. Vad utmärker högkorrupta länder?

…och frågar oss vad som utmärker högkorrupta länder. Jag tror att man kan göra
följande iakttagelser.

(a) I högkorrupta länder saknar medborgarna tillit till det allmänna, stat och
kommun. Om medborgarna inte får nyttigheter från staten har de inget förtro-
ende för staten. Korrupta länder har ofta en svag och överansträngd stat, en stat
som inte förmår att fullgöra sina grundläggande funktioner, inklusive att upp-
rätthålla rättssamhället och kontrollera sina tjänstemän. Till statens svaghet hör
att den i många fall tagit på sig alltför många uppgifter, t.ex. att driva stora före-
tag. 

(b) I högkorrupta länder har man inte som anställd lojalitet mot sin arbetsgi-
vare och arbetslivets villkor är godtyckliga. Arbetsgivare och anställd saknar
ömsesidigt förtroende. Anställning och befordran är inte meritbaserade och
anställningstryggheten ringa. Med godtycket i arbetslivet följer rädsla att säga
ifrån, t.ex. att anmäla korrupta chefer.

(c) För det tredje utmärks högkorrupta länder av att familjelojaliteten är det
överordnade värdet. En statstjänsteman kan ha ett krav på sig att ta mutor, kan-
ske inte för sig själv utan för att stötta sin släkt och ett krav på sig att ordna
anställningar åt sina släktingar.

(d) I många högkorrupta länder åtnjuter inte sällan korruption hög acceptans
och det väcker beundran om man kan lura staten, t.ex. genom att muta en tjäns-
teman.

(e) Högkorrupta stater utmärks i många fall av toppstyrning och maktkoncen-
tration. I detta ligger att invånarna i allmänhet har litet reellt inflytande, dvs. det
brister i folkligt deltagande, maktdelning och möjlighet till ansvarsutkrävande.
Det är nog ingen tillfällighet att korruption är mycket mer utbredd i länder med
hierarkiska religioner än i protestantiska länder. Medborgarna är alltså mer auk-
toritetsbundna i korrupta länder. 

(f) Många korrupta länder är mer eller mindre fattiga – fattigdom är alltså en
grogrund för korruption – samtidigt som korruption, som jag sa, orsakar fattig-
dom.

De drag som utmärkar högkorrupta länder förklarar varför det är så svårt att
komma till rätta med korruptionen i världen och förklara varför denna inte mins-
kar trots alla ansträngningar som görs att bekämpa den.

5. Hur kommer det sig att Sverige inte är korrupt?

Som framgick finns det gott om omständigheter som gör korruption möjlig i
Sverige. Men ser man på vad jag sa under punkt 4 är det lättare att förstå varför
Sverige inte är korrupt. Vi har relativt god tillit till det allmänna; vi har lojalitet
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mot arbetsgivaren; arbetslivet utmärks inte av godtycke; vi har inte en stark
familjeorientering; vi har låg acceptans för mutor; vi har inte toppstyrning, inte
så utpräglad i alla fall, och vi är inte auktoritetsbundna; och vi har inte en hie-
rarkisk religion i den mån som vi alls bekänner oss till någon religion; och vi är
en relativt rik nation.

Det sagda kan låta självgott och kan säkert nyanseras men förklarar ändå var-
för vi är robusta mot korruption. Det är sant, vi har väl numera förlorat vår
oskuld och resor, älgjakter, konferenser förtjänar uppmärksamhet. Men det är
ändå något annat än miljardbelopp i samband med koncessioner för oljeutvin-
ning, vapenförsäljning m.m. låt vara att en och annan flygplansaffär förmörkat
vår himmel och gäckar vårt rättsväsende. 

6. Ekonomiska lösningar och nattväktarstat

Låt oss så närma oss frågan om vad som kan vara åtgärder att komma till rätta
med korruptionen i världen. Ekonomer som analyserar korruptionen har inte
mycket till övers för straffrättsliga åtgärder. Sådana anses inte gå till roten med
det onda. De är ju inriktade bara på enskilda individer och enskilda händelser,
inte systeminriktade. För en ekonom är lösningen i stället att eliminera de
omständigheter som gör korruption möjlig: privatiseringar, avreglering, upphä-
vande av monopol, ökat marknadstillträde osv. förordas.

Den här listan visar väl att de faktorer som gör korruption möjlig kan reduce-
ras, t.o.m. nära nog elimineras. Reducerar man stats och kommuns uppgifter till
ett minimum så har man ju också ryckt undan grunden för korruptionen. Men,
å andra sidan, om man inte vill nöja sig med en sådan nattväktarstat, så kommer
det alltid att finnas möjligheter för korruption. Varje form av reglering och varje
transaktion av det allmänna ger möjlighet till korruption.

7. Rättssystemet

7.1 Konventioner

Kampen mot korruptionen börjar rimligen på det internationella planet. Man
kan kanske tro att det sedan länge finns en uppsjö av konventioner riktade mot
korruption. Så är det inte. Det är först de senaste 10–12 åren som åtgärder vid-
tagits för att bekämpa korruption på det internationella, mellanstatliga planet.
Under det senaste decenniet har ett antal konventioner antagits som är riktade
mot korruptionen i världen; en för Amerika som var den första och trädde i kraft
redan 1997 och en för Afrika som trädde i kraft i år (2007). De viktigaste för
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europeisk del är OECD-konventionen, som trädde ikraft 1999, och två Europa-
rådskonventioner, som trädde i kraft år 2002 (straffrätt) respektive 2003 (civil-
rätt). Det finns däremot ingen motsvarande asiatisk konvention. En global kon-
vention som utarbetats i FN:s regi trädde i kraft år 2005 till vilken Sverige anslu-
tit sig i år (2007).

Det är också först de senaste åren som myndigheter i Norden på ett institutio-
naliserat sätt börjat angripa korruption i samband med företags agerande utom-
lands och internationellt utvecklingssamarbete. 

7.2 Rättsliga institutioner

Korruption och rättsliga institutioner hänger nära samman, ett samband som går
i bägge riktningarna: svaga rättsliga institutioner bäddar för korruption samti-
digt som utbredd korruption försvagar institutionerna.

Är staten oförmögen att verkställa sina egna regler effektivt och opartiskt trä-
der mutor och privat skydd i statens ställe. De rättsliga institutionerna har alltså
en nyckelroll, eftersom de i hög grad är satta att bekämpa korruptionen. Om de
är korrupta är det därför särskilt skadligt för korruptionsbekämpningen. Det
behövs rena institutioner som tillämpar reglerna (polis, åklagare), organ som
kontrollerar reglernas efterlevnad (domstolar liksom ombudsmän och revisions-
organ) samt organ för verkställighet (kriminalvård och exekution). Erfarenheten
tyder på att det i många länder är verkställighetsfunktionen som fungerar sämst
samtidigt som den får relativt sett minst uppmärksamhet och resurser.

7.3 Det samlade rättssystemets kvalitet

Många åtgärder som syftar till att bekämpa korruptionen förutsätter att det juri-
diska systemet fungerar väl för att de skall få effekt. Exempel är åtgärder som
syftar till avreglering, privatisering, kontroll av makthavare, öppenhet, möjlighet
för medier och enskilda organisationer att agera, tillgång till Internet, möjlighe-
ten att protestera osv. Rättssystemet fungerar som ett kitt som håller samman
samhällsstrukturen och är en förutsättning för ett ”gott samhällsstyre”. 

Det är det samlade rättssystemets kvalitet som – enligt min mening – avgör
om korruptionen kan hållas tillbaka. I själva verket är det så att ett stort antal
rättsliga regler, institut och institutioner motverkar korruption utan att detta är
deras explicita syfte och utan att vi är medvetna om det:

– handlingars offentlighet främjar öppenhet;
– friheten att etablera företag motverkar monopol; 
– konstitutionella regler främjar maktdelning och ansvarsutkrävande;
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– skydd för medier liksom för enskilda organisationer bidrar till ansvarsutkrä-
vande;

– register över bolag, fastigheter och andra tillgångar motverkar penningtvätt; 
– konkurrensrätten ökar marknadstillträde och motverkar monopol;
– arbetsrätten motverkar godtycke i arbetslivet och stärker enskildas ställning,

t.ex. fackliga förtroendemän och anställda som slår larm; 
– klara och strikta upphandlingsregler försvårar mutor i samband med upp-

handlingar; och
– obeståndsrätten kan vara en förutsättning för en omstrukturering av den stat-

liga företagssektorn som i många länder är en härd för korruption.

7.4 Straffrätten

Jag har hittills inte sagt något närmare om straffrätten. Detta kanske förvånar.
Den har naturligtvis sin betydelse men det finns en risk för att man får en övertro
på de brottsbekämpande organens möjligheter att få bukt med korruptionen och
därmed förbiser betydelsen av annat. Vissa av de mest korrupta länderna i värl-
den såsom Vietnam och Kina har dödsstraff för korruption och verkställer också
sådana domar. När tillresta experter får veta att detta inte hjälper i Vietnam utan
att man måste ta i ännu hårdare tvingas experterna konstatera att den mänskliga
hjärnan ännu inte lyckats tänka ut något hårdare än dödsstraff (till vietnameser-
nas besvikelse). 

Straffrättens betydelse hänger samman med att korruption alstras i miljöer
där vinsterna av korruption är stora i relation till kostnaden. Denna senare kan i
vart fall höjas om riskerna för upptäckt och straff höjs. Det är särskilt viktigt att
korrupta personer på högsta nivå lagförs liksom personer som är ansvariga för
att kontrollfunktioner upprätthålls, t.ex. åklagare och internrevisorer. Om
sådana personer lagförs för korruption, innebär det att s.a.s. individorienterade
straffåtgärder vidtas till stöd för hela institutionens funktionssätt. Men det kan
även ha betydelse att klagomål mot personer på lägre nivåer utreds och leder till
rättsliga åtgärder när det är befogat. I annat fall urholkas medborgarnas stöd för
arbetet att bekämpa korruptionen och acceptansen för mutor sprider sig. Straff-
rätten och de brottsbekämpande organen har alltså en funktion att fylla trots sin
inriktning på individer snarare än institutioner.

Straffrättens gissel är att bevissvårigheterna är stora, särskilt ifråga om den
korruption som bedrivs i samförstånd, t.ex. bestickning i samband med en
anbudstävlan eller skatteuppbörd. Båda parter vinner här på affären utan att den
som skadas känner till detta (konkurrenter, skattebetalarna). Korruption av
tvångskaraktär (”extortive corruption”) är lättare att upptäcka, t.ex. en lärare
eller läkare som kräver en muta för att fullgöra sina åligganden. 
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7.5 Civilrätten

Medan straffrätten något slentrianmässigt kommit att ses som det främsta med-
let för att bekämpa korruption har civilrätten spelat en undanskymd roll. OECD-
konventionen nämner civilrättsliga sanktioner endast perifert och Europarådets
civilrättskonvention överlåter i allt väsentligt åt medlemsstaterna att besluta om
åtgärder på det civilrättsliga planet. FN-konventionen är något mer utförlig:
”[…] State Parties may consider corruption a relevant factor in legal procee-
dings to annul or rescind a contract, withdraw a concession or other similar
instrument or take any other remedial action.” (art. 34). 

Det förbises inte sällan att den som gör en förlust pga att annan, t.ex. ett kon-
kurrerande företag, utnyttjar mutor vanligen har civilrättsliga sanktioner att
tillgå. Dessa förutsätter inte nödvändigtvis att betalningen är olaglig eller att
bevisningen skulle hålla för en fällande dom i ett brottmål. Skadestånd kan utgå
till ett företag som förlorat en upphandling i ett sådant fall. Likaså kan ett eller
flera avtal ogiltigförklaras. Det kan vara det avtal som den muttagande tjänste-
mannen ingått med det företag som betalat mutan; det avtal som ingåtts mellan
det företag som betalat mutan (leverantören) och principalen/upphandlaren; och
slutligen anställningsavtalet mellan tjänstemannen och principalen/upphandla-
ren. Det är dock oklart under vilka närmare förutsättningar som nämnda tre slag
av avtal kan vara ogiltiga och likaså i vad mån som skadeståndsskyldighet kan
föreligga respektive skyldighet för tjänstemannan att återbetala det belopp som
han uppburit. Rättsfiguren obehörig vinst kan här vara tillämplig. 

Civilrättsliga sanktioner är i många fall lättare att få till stånd än straffrättsliga
i de fall som betalningarna har gränsöverskridande inslag, eftersom en civilrätts-
lig process i sådana fall kan vara lättare att genomföra än en straffrättslig. Civil-
rätten kan alltså alltså i många fall vara ett effektivare instrument än straffrätten. 

7.6 Penningtvätt

Penningtvätt är nära förbunden med korruption. Skälet är att penningtvätt i nor-
malfallet avser pengar som härrör från brottslig verksamhet som kan inbegripa
korruption eller underlättas av korruption.

Särskilt den organiserade brottsligheten förfogar över betydande resurser och
därmed förmåga att korrumpera rättsväsendet med följd att bekämpningen av
den organiserade brottsligheten undergrävs. Det har visat sig att åtgärder riktade
mot penningtvätt är ett särskilt effektivt medel för att angripa korruption. Det
har lett till att många institutioner, såsom de internationella utvecklingsbankerna
liksom EU och USA, ger högsta prioritet åt sådana åtgärder.
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7.7 Regler för företagande

I många länder är den informella ekonomin större än den formella. Förekomsten
av en stor informell ekonomi visar att reglerna för företagande och reglernas till-
lämpning inte är effektiva. Fungerar inte t.ex. bolagsregistrering, bolagsrätt,
skyddet för egendom och avtalsgrundade rättigheter, skattelagstiftning, tviste-
lösning osv. på ett effektivt och opartiskt sätt växer det fram en informell eko-
nomi. Det kan också uttryckas så att rättsliga och andra institutioners oförmåga
att sköta sina uppgifter driver företag in i ett olagligt beteende. Bl.a. kan de
tvingas betala en strid ström av mutor för att över huvud taget kunna bedriva sin
informella verksamhet.

Om det är möjligt att starta företag kan det för övrigt skapa ett utrymme vid
sidan av en korrupt stats- och maktapparat vilket kan bidra till att systemet luck-
ras upp. Det är alltså inte bara så att politiken kan bana väg för marknadseko-
nomi utan även tvärtom: företagandet skapar ett frihetsutrymme, något som
oroar t.ex. de kinesiska ledarna. Detta inser tydligen också ledningen i Cuba
som ju inte har öppnat för privat företagande i nämnvärd mån. 

8. Skatteförvaltningen

Korruption är ett utflöde av en svag stat och ett illa fungerande samhällsstyre.
Dessa brister är i sin tur avhängiga av bl.a. otillräckliga resurser för staten.
Ökade skatteintäkter är därför en nyckelfråga för korruptionsbekämpningen.
Det kräver att skatteförvaltningen (liksom tullen) är fria från korruption och
bedriver sin uppbörd på ett effektivt sätt. Bara så kan fiscus åtnjuta medborger-
ligt förtroende och lojalitet. 

Statens behov av resurser för att kunna fungera talar för att en reform av skat-
teförvaltningen bör ha högsta prioritet när man skall angripa korruptionen i ett
högkorrupt land. Det förutsätter dock att staten använder åtminstone en rimlig
andel av skatteintäkterna för avsedda ändamål. Man kan inte räkna med att de
skattskyldiga skall vara lojala som skattebetalare om inte skattemedlen används
rimligt väl. 

9. Särskilda organ för korruptionsbekämpning

Sedan tio–femton år tillbaka finns det särskilda organ i ett mycket stort antal
länder. Erfarenheterna av att ha sådana specialorgan är på det hela taget inte sär-
skilt positiva. Sådana organ leder till rivalitet och samordningsproblem och det
är också mycket vanligt att dessa organ blir korrupta och lätta att manövrera för
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politiska krafter. Om det saknas klar vilja på högsta politiska nivå blir de lätt
kontraproduktiva.

Det sagda kan illustreras av följande uttalande av justitieministern i Kenya:

”Regeringen har idag tillsatt en antikorruptionsstyrka som skall granska den antikorruptionskom-
mission som haft uppdraget att utöva tillsyn över den antikorruptionsgrupp, som tidigare utsågs för
att utreda regeringens ad-hoc-kommitté som hade utnämnts tidigare i år för att granska korruptio-
nen på hög nivå bland regeringstjänstemän”. (statement released by the Attorney General of Kenya;
The Daily Nation, October 28, 1997).

När man tar del av sådant kan man misströsta, men det finns lysande undantag.
Särskilt Singapore och Hong-Kong har haft stor framgång med sin korruptions-
bekämpning och specialorganen i dessa bägge länder, särskilt Hong-Kongs
kommission, tillskrivs en stor del av äran av framgångarna. Rent allmänt kan
man säga att organ av detta slag kan vara effektiva om de dels har resurser och
är självständiga och dels ser sin uppgift som vidare än att lagföra brott. Organen
i Singapore och Hong-Kong har gjort filmer, spektakulära utspel i TV m.m. 

Man kan alltså diskutera om det finns skäl att ha en särskild enhet för korrup-
tionsbekämpning. För svensk del tror jag ändå att Riksenheten inom Åklagar-
myndigheten kan vara till nytta; den har redan bidragit till att korruption fått
ökad massmedial uppmärksamhet. Särskilt om den har framgång med ett antal
korruptionsåtal på hög nivå skapar den förtroende för samhällsapparaten och
stärker medborgarnas lojalitet mot de statliga institutionerna, t.ex. benägenhet
att inte fuska med bidrag eller skatter. 

10. Bot eller prevention

I många länder har lagföringen av korrupta individer stått i förgrunden för kor-
ruptionsbekämpningen. Resultatet har i flertalet länder varit klent, bl.a. därför
att bevissvårigheterna är stora och antalet fällande domar som kan uppnås är
litet. Det har därför blivit ett mantra nära nog att staterna skall satsa på preven-
tion snarare än bot, dvs. på folkupplysning, utbildning och robusta system m.m.
snarare än lagföring. I samma anda förespråkas åtgärder som stärker insitutioner
och minskar möjligheterna till korruption såsom avreglering, privatiseringar och
eliminering av statliga monopol. En likartad tanke är att åtgärder skall ha syftet
att stärka institutioner snarare än att angripa individer. 

Ett sådant synsätt har goda skäl för sig och förebyggande åtgärder bör natur-
ligtvis vidtas. Det är dock inte meningsfullt att ställa bot mot prevention och att
söka hålla dem i sär. Fällande domar av personer på hög nivå, disciplinära sys-
tem, regler för ansvarsutkrävande, skydd för mediers källor är exempel på åtgär-
der som riktar sig mot korrupta handlingar i det förgångna men samtidigt har
klart förebyggande verkan. 
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11. Nationell nivå eller institutionell

Det är en erfarenhet att rättsliga åtgärder på nationell nivå, exempelvis lagstift-
ning om upphandling eller handlingars offentlighet, har ringa förändringskraft
om de inte åtföljs av åtgärder på institutionell nivå (t.ex. myndighetsnivå). Det
kan också uttryckas så att antikorruptionsåtgärder måste institutionaliseras, dvs.
göras till en del av kulturen i en myndighet eller annan institution. Det vore dock
förhastat att tro att åtgärder på nationell nivå därför saknar betydelse. Det har
visat sig att korruption på låg nivå i samhället kan ha sina rötter i nationell lag-
stiftning, t.ex. om denna är så vagt utformad att en tjänsteman kan besluta helt
efter eget skön om ett tillstånd skall beviljas eller om möjligheterna att kräva ut
ansvar är begränsade osv. 

12. Näringslivet

12.1 Utbudssidan

Den stora korruptionen i världen – s.k. grand corruption – har sina rötter i indu-
striländerna. Det gäller inte minst korruption i förbindelse med vapenförsälj-
ning, infrastrukturprojekt och utvinning av olja, gas och mineraler. Skall kor-
ruptionsbekämpningen nå framgång krävs därför att åtgärder vidtas som tar
sikte på utbudssidan, dvs. företagens agerande.

Företrädare för näringslivet, såsom Internationella Handelskammaren, tar
sedan länge avstånd från korruption. Redan 1977 antog ICC riktlinjer för att
stävja korruption i internationella affärer, alltså långt innan staterna börjat utar-
beta internationella överenskommelser i ämnet. 

Många företag är numera klara över att bestickning är en dyrbar metod att
göra affärer och att den utgör grogrund för illojalitet inom den egna organisatio-
nen. Kanske har det också haft en inverkan att det avslöjats ett stort antal redo-
visningsskandaler och etiskt tvivelaktiga förfaranden vilka skadat förtroendet
för delar av näringslivet. Allt detta hindrar dock inte att s.k. grand corruption
fortlever. Hydran har många huvuden, som bekant.

12.2 Korruption inom näringslivet

I många länder betraktas inte privatanställdas missbruk av sin position i företa-
get som korruption. Här görs alltså en skillnad mellan offentlig och enskild
tjänst. Skälet för skillnaden kan vara att en offentlig tjänstemans missbruk av sin
ställning anses vara mer klandervärt därför att det skadar förtroendet för det all-
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männa. Ett skäl är också att offentliga organ har en monopolliknande ställning
varför allmänheten måste vända sig till dem, t.ex. åklagare och domstolar. Det
blir då särskilt angeläget att krav på opartiskhet, saklighet, likhet inför lagen
iakttas. Ett annat skäl kan vara att allmän egendom anses mer skyddsvärd än
enskild. Det senare argumentet torde delvis vara en rest från de socialistiska sta-
terna där angrepp på statlig egendom ansågs och anses som ett angrepp på sys-
temet som sådant. Oavsett hur man betraktar dessa skyddsintressen kan de dock
inte vara skäl att ställa privatanställdas missbruk utanför lagstiftningen. Intresset
att näringslivet fungerar väl och att marknadsekonomin är effektiv är av annat
slag men knappast mindre skyddsvärt. Det finns dessbättre en tendens att också
missbruk inom näringslivet förs in under mutbrottet i strafflagstiftningen värl-
den över. Den syn som rått i Sverige sedan 1978 och i åtskilliga andra länder
tycks alltså få ökat genomslag. 

13. En blick framåt

Den föregående exposén är en erinran om att korruptionen har vid spridning
världen över och att korruptionen har stora skadeverkningar som särskilt drab-
bar fattiga människor. Korruptionen orsakar fler människors död i Afrika än aids
och malaria. Trots alla föresatser och ansträngningar under det senaste decenniet
tycks korruptionen grassera som aldrig tillförne. 

För att korruptionen skall kunna bekämpas krävs bättre insikter om hur för-
ändring av institutioner kan åstadkommas, inte minst förändring av rättsliga
institutioner, eftersom dessa har en nyckelroll för korruptionsbekämpningen.
Min tes är att det är det samlade rättsliga systemets kvalitet som har betydelse.
Frågan blir därför: Hur kan man få till stånd rättsliga reformer i korrupta sam-
hällen?

Här finns inneboende svårigheter. Korruption hindrar de reformer som be-
hövs för att korruptionen skall kunna angripas. De organ som är satta att be-
kämpa korruption är själva anstuckna i många länder och många reformer som
är behövliga i sig, t.ex. privatisering av förlustbringande statliga företag, har
som sidoeffekter att tillgången till mutor minskas. Starka intressen motverkar
därför sådana reformer. 

Det finns emellertid goda exempel på framgångsrika reformer. Hong-Kong,
Singapore, Sydkorea är exempel, där de rättsliga instanserna har omdanats på ett
kraftfullt sätt. Och det finns exempel från senare tid på framgångsrika ansträng-
ningar på de mest oväntade håll. Ett exempel är Nigeria, traditionellt ett av de
svårast angripna länderna. 

En framtida forskningsuppgift blir att systematisera de erfarenheter som finns
av rättsliga reformer som lett till öppenhet och insyn, kontroll och spridning av
makten, reformering av de rättsliga instanserna, ökad självständighet för dessa,
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förbättrad lagstiftning avseende företagande och arbetslivets villkor osv. Det bör
vara möjligt att lägga grunden för strategier som visar hur man kan gå fram i
svårt korrupta miljöer för att genomföra rättsliga reformer av detta slag.
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