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Abstract 

The concept caught in the grey area – the definition of corruption in news stories publiced by 

Hufvudstadsbladet 

In this study, my intention has been to examine how the ambiguous concept of corruption is 

constructed by the press. Emphasizing the media’s representations of the socially constructed and 

context-specific concept, this work adopts a critical perspective on discourse, together with an 

approach of conceptual history. Finland has for many years been appointed as one of the least 

corrupt countries in the world, signing several international conventions against corruption since the 

1990s, which in turn has led to an increase in discussion regarding the phenomenon. By conducting 

a multi-method study, my aim has been to analyse the possible changes in the definition of 

”corruption” in the Finnish newspaper Hufvudstadsbladet during the period 2000-2013. Using the 

theoretical framework of Fairclough’s media discourse and Koselleck’s conceptual history, the 

concept has been analysed in light of Finnish legislation regarding corruption during this period. 

The analysis yielded several results. The concept of corruption is defined as a both moral and legal 

problem, resulting in shifting meanings. A change in the representation of levels of corruption in 

Finland, from optimistic to pessimistic is illustrated, which is upheld in the press by results from 

international corruption surveys and statements made by those in power. Overall, while discourse 

on corruption is both constructed and transformed by journalists, it has ideological effects when 

what is presented as facts are in reality based on statements made by experts and political actors.  

Finally the analysis shows that “corruption” and “trust”, being asymmetrical concepts, constitute an 

inseparable pair of concepts. In a democratic country these concepts depend on each other, making 

corruption a matter of the entire society. I propose that further research examine the possible 

changes in the concept of corruption over a longer period of time.  

 

Keywords: conceptual history, Koselleck, media discourse, Fairclough, corruption, 

Hufvudstadsbladet. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund  

“Corruption is a complex social, political and economic phenomenon that affects all countries.” 
– Förenta Nationernas konvention mot korruption 

Korruption är ett fenomen som anses skada hela samhället på både allmän- och individnivå. Som ett 

utbrett fenomen har korrupta handlingar förmågan att sträcka ut sig till samhällets alla delområden; 

politiken, näringslivet, rättsväsendet och civilsamhällelig verksamhet (Salminen & Mäntysalo 

2013:1f).  Sedan slutet av 1990-talet har korruption som fenomen fått stor uppmärksamhet 

(Centralkriminalpolisen Finland [CKP] 2008). Intresset för förebyggandet av korruption tar sig 

uttryck i form av konventioner (Förenta Nationerna, Europarådet), strategier och program 

(Världsbanken, OECD
1
), antikorruptionsorganisationer (TI

2
), kriminalpolitik och forskning. 

Fenomenet är inte nytt. Det första rapporterade fallet av korruption som påträffats är från 300-talet 

f.Kr. (Bardhan 1997:1320) och själva ordet korruption har funnits i det svenska språket sedan år 

1727 (Nationalencyklopedin [NE] 2013b). Trots fenomenets gamla anor råder dock ingen enighet 

om begreppets egentliga innebörd. Begreppsproblematiken utgör en tydlig indikator på 

korruptionens komplexitet som ett kontextbundet, socialt fenomen. 

Litteraturen skiljer ofta mellan den traditionella och den moderna 

korruptionsuppfattningen (Bratsis 2003). Den traditionella betydelsen är influerad av den latinska 

termen corruzione, som syftar på att en människa till följd av till exempel ålderdom eller sjukdom 

saknar viljan och förstånd att handla gott. ”Here, we have the corruption of the mind, morals and the 

will” (Ibid:16). I denna definition finns ett skarpt motsatspar; moraliskt och omoraliskt, det vill säga 

gott och ont. Den moderna uppfattningen är lik de definitioner på begreppet korruption, som 

kommer att presenterats i de följande styckena, det vill säga att privata intressen sammanblandas 

med det offentliga. Till skillnad från den traditionella uppfattningen existerar här ingen strikt 

distinktion mellan vad som är ont i sig självt och vad som inte är det. I dagens värld, framförallt vad 

gäller marknadsinriktade, ekonomiska beslut, är det inte alltid omoraliskt, utan istället snarast 

eftersträvansvärt, att handla utifrån eget intresse (Ibid). Vad som fördöms, det vill säga när det 

privata intresset inte bör få övertag över det offentliga, avgörs utifrån tid och plats. 

 Olika definitionsbehov har resulterat i en mängd korruptionsdefinitioner. Snäva 

korruptionsdefinitioner, likt ”avvikande från formella regler som styr offentliga tjänstemäns 

beteende”, föredras då man vill rikta förebyggande åtgärder mot ett avgränsat problem, till exempel 

                                                            
1 The organisation for economic co-operation and development; Bribery in International business. 
2 Transparency International; Oberoende ideell organisation för förebyggande av korruption.  
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korruption inom en viss sektor. Dessa korruptionsdefinitioner är ofta de som används inom 

juridiken och benämns legaldefinitioner av korruption. Bredare definitioner, likt ”maktmissbruk”, 

används vid mer omfattande korruptionsproblem (Andvig & Fjeldstad 2001:5).  

I detta examensarbete undersöks korruptionsdefinitionen i ett land som uppfattas höra 

till de lägst korrupta i världen, Finland. Begreppet korruption förekommer inte i finsk lagstiftning, 

men strafflagen täcker dock en mängd av de företeelser som kopplas ihop med korruption, bland 

annat handlingar som berör givande och tagande av muta (TI Finland 2013). De i lagen existerande 

definitionerna (legaldefinitionerna) är exempel på snäva korruptionsdefinitioner, som exkluderar de 

handlingar som inte täcks av lagen ur fenomenet. Problemet med de snäva legaldefinitionerna är att 

de utgår från att legala definitionsramar skulle vara objektiva och opolitiska. Men korrupta 

handlingar är inte objektiva. Aktiviteterna inträffar inte i ett ”vakuum” oberoende av kontext. 

Korruption är ett socialt fenomen, vars mening måste förstås utifrån de sociala relationerna under en 

viss tidpunkt (Andvig & Fjeldstad 2001:49). En handling som definieras som brottslig, illegal 

korruption av vissa, kan samtidigt uppfattas som laglig av andra.  

 Korruptionsdefinitionerna har ofta sitt fokus på det offentliga ämbetet, allmänna 

intresset och marknaderna (Heidenheimer & Johnston 2002:7ff), men trots att fenomenet korruption 

definieras på otaligt många sätt är alla nutida definitioners grundidé densamma; korruption är en 

form av maktmissbruk, oberoende om det handlar om mutgivande eller -tagande, förskingring eller 

bedrägeri (BRÅ
3
 2013:7). Maktmissbruket är centralt i till exempel TI:s (2013) definition på 

fenomenet: “Corruption is the abuse of entrusted power for private gain”. Utöver maktmissbruk 

karaktäriseras en korrupt handling ofta av dess egenskap att utföras för eget intresse för att nå så 

kallad ”otillbörlig vinning”, det vill säga få till sig fördelar som inte hör samman med ens plikt, 

uppgift eller ställning (Världsbanken 1997, GRECO
4
 1999). 

1.2 Problemformulering & syfte 

När man utgår från att betydelsen konstrueras genom språket i den kontext begreppet förekommer, 

är det relevant att fråga hur begreppet korruption definieras i Finland, ett land som flera år i rad 

klassificerats som ett av de lägst korrupta länderna i världen
5
. Trots att korruptionsnivån enligt 

internationella mätningar är låg, är korruptionsdiskursen i media långt ifrån obefintlig.  

Den övervägande delen av forskning kring korruption börjar med att redogöra för 

korruptionsdefinitionen och dess komplexitet (Andvig & Fjeldstad 2001:4). Jag har som avsikt att 
                                                            
3 Brottsförebyggande rådet. 
4 Group of States against corruption (Europarådets civilrättsliga konvention om korruption). 
5 Bland annat i Transparency Internationals årliga korruptionsmätningar (http://www.transparency.org/country#FIN).  

http://www.transparency.org/country#FIN
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stanna där och granska närmare hur begreppet korruption framställs i dagspress. Medieforskaren 

Chibnall (1977) har hävdat att journalisterna delar en stor del av den allmänbildning som 

förekommer bland dess läsare. Därmed kan tidningars sätt att konstruera en korruptionsbetydelse 

tänkas representera allmänhetens syn på fenomenet. Samtidigt som journalisterna upprätthåller 

diskurser har de även makten att skapa och ändra dem, vilket leder till att den bild de ger av 

fenomen inte endast reproducerar utan även påverkar och förändrar det allmänna medvetandet 

(Fairclough 1995).  

Med min studie har jag som syfte att ta reda på hur Hufvudstadsbladet (Hbl), Finlands 

största svenskspråkiga dagstidning (NE 2013a), presenterar och använder begreppet korruption i sin 

nyhetsrapportering. Jag anser detta vara viktigt i och med att definitionen på korruption bidrar med 

en förståelse av själva fenomenet. Hur dagspressen använder och förändrar korruptionsbegreppet 

kan likt ovan sagts påverka korruptionsdiskursen samt allmänhetens syn på korruption. Med min 

fallstudie vill jag granska korruptionsbegreppets användning och förändring i Hbl från år 2000 till 

år 2013.  

Den teoretiska tolkningsramen utgörs av Faircloughs teori om mediediskurs, som 

behandlar språkets roll i verklighetskonstruktionen. Faircloughs teori appliceras i studien 

tillsammans med hans metodologiska ansatser, den kritiska diskursanalysen. Tyngdpunkten i denna 

studie ligger inte på att klargöra vad Hbl verkligen vill säga om korruption, utan om vad som sägs 

och hur detta står i växelverkan med de sociala omständigheterna.  

För att nå en djupare förståelse om korruptionsbegreppets utformning och innebörd 

inom mediediskursen, tillämpas Kosellecks begreppshistoriska metod vid sidan om Faircloughs 

perspektiv. Begreppshistoria som metod intresserar sig för begreppens betydelse vid olika tider 

(Lindberg 2005:6). De eventuella förändringarna i definitionen bör dock urskiljas i den historiska 

kontext som råder. För att kunna analysera framställningen och definitionen av 

korruptionsbegreppet i en bredare social sfär, utgår jag från vad som skett i den finska lagstiftningen 

rörande korruption vid olika perioder från och med millenniumskiftet. Fokus i denna studie ligger 

dock inte på att avsiktligt ”leta” efter orsakssamband mellan lagändringar och 

definitionsförändringar, utan istället på att förstå begreppet utifrån den tidsperiod det användes i.  

Sammanfattningsvis har min studie följande forskningsfrågor: 

1. Hur konstruerar Hbl bilden av korruption genom sin användning av 

korruptionsbegreppet?  

2. Hur har korruptionsbegreppets innebörd förändrats under perioden 2000-2013?  
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1.3 Forskningsfältet 

För drygt tjugo år sedan var intresset för korruption inte särskilt stort inom den akademiska världen, 

men delvis på grund av en ökande offentlig oro för fenomenet har forskningen kring ämnet 

expanderat kraftigt (Andvig & Fjeldstad 2001:2). Under 2000-talet har det börjat utvecklas en 

särskild forskningsinriktning på korruption i de så kallade lågkorrupta länderna i norra Europa 

(däribland Finland och Sverige), men denna forskning är fortfarande mycket liten i omfattning. I 

Finland har korruptionsforskningen främst kretsat kring att identifiera korruptionens kärnområden, 

korruptionens förhållande till etiska ställningstaganden, medborgarnas samt tjänstemännens 

inställningar till och erfarenheter av korruption, vänskapskorruption, samt korruption förstått som 

både ett strukturellt fenomen och en handling på individplan (Juslén & Muttilainen 2009, Salminen 

2010, Salminen & Ikola-Norrbacka 2010, Haavisto & Kiljunen 2011, Salminen & Mäntysalo 2013).  

Både i Finland och på ett internationellt plan har majoriteten av korruptionsforskare 

studerat korruption som ett fenomen bestående av fördömliga handlingar i sig självt, vilket lett till 

att det ägnats föga forskning åt korruptionsbegreppets betydelser och definitionsproblematiken 

utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv (Breit 2011:3). Några av de forskare som granskat de 

diskursiva processer som artikulerar, upprätthåller och förändrar korruptionen är Chibnall och 

Saunders (1977), Bratsis (2003), Granovetter (2007) och Breit (2011). Enligt korruptionsforskaren 

Breit (2011:35) är inte definitionsproblematiken i sig en aspekt som framtida forskning bör ta fasta 

på. Istället betonar han betydelsen av forskning som granskar definitionen i dess sociala, politiska 

och historiska kontext. Intresset bör inte riktas mot att skapa konsensus kring begreppet, utan istället 

studera dess komplexitet. Det är i denna linje min studie ligger.  

 I detta examensarbete vill jag särskilt lyfta fram två studier som granskat 

framställningar och diskurser om korruption i media; Weurlanders studie i sociologi, 

”Korruptionsdiskursen i landet utan korruption” (2007), vid Helsingfors universitet och Breits 

publikation, ”On the Discursive Construction of Corruption – A Critical Analysis of Media Texts” 

(2011), vid Svenska handelshögskolan, Helsingfors. Valet av dessa studier grundar sig främst på 

deras aktualitet som nypublicerad forskning och på att båda behandlar korruptionsframställningen i 

ett land som anses höra till de lägst korrupta i världen, nämligen Finland respektive Norge.  

1.3.1 Den låga korruptionsnivån 

Det primära syftet med Weurlanders (2007) studie är att genom en granskning av Finska 

notisbyråns (FNB) notiser från år 1995-2006 förstå hur korruption beskrivs och uppfattas i Finland. 

Weurlander är bland annat intresserad av att hitta de samhälleliga frågor och problem som 
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korruption associeras med; hurdana sammanhang fenomenet placeras i och vad det är som anses 

orsaka fenomenet. Således delar min studie utgångspunkt med Weurlanders, det vill säga intresset 

för mediers framställning av korruption.  

Trots sin uppfattning om korruption som ett mångfacetterat fenomen inskränker 

Weurlander sig till en form av korruption, mutbrott, eftersom den i forskning framstår som den 

klaraste och mest oproblematiska formen att fastställa. Denna avgränsning skiljer sig markant från 

syftet i min studie där jag vill undersöka den komplexa definitionens breda skala. Jag vill inte fästa 

mig vid någon speciell form av korruption, utan istället närmar jag mig definitionen från motsatt 

riktning; en öppenhet för alla korruptionsformer som förekommer i artiklarna.   

Med sin kvalitativa textanalys baserad på tematisering och kategoriseringar kommer 

Weurlander bland annat fram till att korruptionsdiskursen i Finland till stor del är nedtonande och 

bortförklarande till sin karaktär. Denna diskurs är enligt Weurlander influerad av internationella 

undersökningar. Finlands goda resultat i internationella korruptionsmätningar används som 

argument för att dämpa den inhemska korruptionsdiskussionen och i notiserna dominerar 

framställningen om korruption som ett fenomen som knappt existerar i Finland. Finlands 

korruptionsnivå jämförs med andra länder, vilket gör att diskursen om Finlands låga 

korruptionsnivå kännetecknas av nationalistiska drag (bland annat med citat så som ”det finländska 

förhållningssättet”). En central uppfattning i korruptionsdiskursen är att korruption hotar 

allmänhetens förtroende för myndighetsutövandet. Weurlanders analys indikerar att då förtroendet 

mot myndighetsutövandet är i fara föreligger ett hot för hela det moderna samhällslivet.  

1.3.2 En bestående definitionsproblematik  

Breit (2011) studerar kampen kring betydelsebildningen, ”meaning-making struggles of corruption” 

och hur olika tolkningar av korruption framställs i offentliga diskussioner med betoning på de 

diskursiva processerna. Breits studie visar att det i mediediskursen finns ett behov av att definiera 

begreppet, trots att en juridisk och moralisk oklarhet kring fenomenet föreligger. Journalisternas 

betydelseskapande för ”korrumperade” händelser är en strategi med vilken korruptionen fungerar 

som ett medel för att väcka läsarnas intresse; skandalinriktade nyheter intresserar läsare.  

Å andra sidan visar Breits analys att korruptionsdefinieringen kan ske omedvetet. 

Existerande betydelser reproduceras oavsiktligt av journalister, då informationen exempelvis matats 

av politiska aktörer. Därmed fungerar journalisterna som förändrande aktörer i 

korruptionsdiskursen, utan att några underliggande motiv för reproducering eller förändrande av 

diskursen nödvändigtvis föreligger. Dessa aspekter tar jag fasta på i analysen genom min 
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tillämpning av Faircloughs teori, som belyser både de omedvetna och medvetna aspekterna i 

journalisternas nyhetsskapande (Fairclough 1995:40).  

I likhet med Weurlanders studie finner Breit förenkling och nedtonande i 

korruptionsdiskurserna. Komplexiteten som associeras med korruption löses med att dölja de 

bakomliggande orsakerna till fenomenet. Resultaten i Breits studie visar att 

definitionsproblematiken återstår i mediediskursen. Det föreligger en konstant ansträngning i att 

definiera begreppet. Detta sker genom att framställa händelserna utifrån moraliska eller juridiska 

perspektiv, vilket leder att begreppsdefinitionernas betydelse skiftar och blir motstridiga. 

2. Teoretiska och metodologiska perspektiv 

2.1 Faircloughs mediediskurs 

Enligt strukturalistisk och poststrukturalistisk språkfilosofi, går tillträdet till verkligheten alltid 

genom språket. Trots att den fysiska världen nog existerar, ges den betydelse endast genom diskurs 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000:15). Diskurser är meningar och representationer som bildar 

uppfattningar om fenomen. Korruptionen som handling och begrepp får således sin betydelse 

genom olika diskurser. En teori om mediers verklighetskonstruktion är Faircloughs mediediskurs, 

som innefattar den kritiska diskursanalysen
6
. Likt metodförfattarna Winther Jørgensen och Phillips 

(Ibid.) poängterar utgör den kritiska diskursanalysen inte enbart en teori, utan är ett ’paket’ 

bestående av filosofiska premisser, teoretiska modeller, metodologiska riktlinjer och 

språkanalystekniker.  

Språket i Faircloughs (1995:54) mening är en socialt och historiskt situerad handling, 

som karaktäriseras av ett dialektiskt förhållande till andra sociala praktiker; det är både socialt 

skapat och socialt konstituerande. Den kritiska diskursanalysen undersöker spänningen mellan 

dessa två sidor av språket, vilket är en aspekt som skiljer den kritiska diskursanalysen från till 

exempel diskursteorin där språket endast anses vara konstituerande (Winther Jørgensen & Phillips 

2000:68).  

Språkbruket som en kommunikativ händelse i Faircloughs (1995:57) mening består av 

tre dimensioner; en ’text’, en ’diskursiv praktik’ (produktionen och konsumtionen av texten) och 

en ’social praktik’ (den bredare sfären texten och diskursen är en del av). I min studie utgörs den 

tredimensionella modellen av 1) nyhetsartiklarna i Hbl (texten), 2) begreppshistoria samt mediers 

                                                            
6  Faircloughs kritiska diskursanalys är endast en inriktning av den kritiska diskursanalysen (se till exempel Winther 

Jørgensen & Phillips 2000). I denna studie syftar jag dock explicit på Faircloughs inriktning, trots att endast ”kritisk 

diskursanalys” används i texten.  
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diskursordning (diskursiva praktiken) och 3) lagstiftningskontexten samt de maktförhållanden som 

existerar i samhället (sociala praktiken). Dessa skall dock inte ses som strikt avgränsade sfärer, 

eftersom det existerar en ständig växelverkan mellan de olika dimensionerna, där den diskursiva 

praktiken fungerar som en länk mellan texten och den sociala sfären (Ibid:59f).  

2.1.1 Texten 

Enligt Fairclough konstruerar och reproducerar texten identiteter, relationer samt kunskaps- och 

betydelsesystem. Genom kreativitet i språkanvändningen, det vill säga användning och 

sammanlänkande av olika diskurser (se ’interdiskursivitet’ nedan), kan texten även förändra 

konstruktioner. Texten och dess betydelse analyseras med hjälp av lingvistiska verktyg (Ibid:55, 

57). I denna studie har jag som avsikt att koncentrera mig på de kunskaps- och betydelsesystem som 

texten upprätthåller och förändrar. Detta görs genom en tillämpning av några av de analysverktyg 

Fairclough har att erbjuda; modalitet, metaforer och ordval.  

Med modaliteten analyseras talarens grad av instämmande med det som sägs. Trots att 

sanning (talaren instämmer helt med det som sägs) är en form av modalitet, är modaliteten inte 

alltid så konkret i och med att även till exempel modala adverb (möjligen, kanske) utgör former av 

modalitet. Med detta analysverktyg binds författaren samman med sina påståenden, vilket får 

konsekvenser för det kunskapssystem diskursen konstruerar. Vem som uttalar sig om vad och på 

vilket sätt, påverkar textens mening och fenomenets framställning. En svag modalitet behöver dock 

inte minska auktoriteten i texten, utan kan istället vara ett tecken på expertutlåtandens försiktighet 

(Ibid:128, 131).  

Utöver modaliteten kommer fokus att riktas på själva skildringen av 

korruptionsfenomenet, det vill säga både det som artikuleras och exkluderas ur framställningen, det 

som uttrycks implicit och explicit (vad är det som verkligen sägs och vad tas förgivet). För att 

belysa detta granskas satserna i texten, det vill säga språkbruket, ordvalet och metaforerna i dem 

(Ibid:104, 106f, 109). 

2.1.2 Den diskursiva praktiken 

Den diskursiva praktiken handlar om produktionen och konsumtionen av texten. 

Verklighetskonstruktionen sker utifrån de mål och värderingar som existerar i den sociala kontext 

där produkten produceras (Ibid:41). Därmed är journalisten en produkt av den sociala kontext denne 

befinner sig i. Utöver reproducerandet av diskurser har journalisten även makten att förändra dem. 

Därmed hävdar den kritiska diskursanalysen att diskurser har ideologiska effekter, i och med att de 
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skapar och reproducerar ojämlika maktförhållanden. Fairclough ser ideologi som ”meaning in the 

service of power”. Ideologier tas förgivet, de existerar implicit och skapas av journalister, det vill 

säga de som har makten (Ibid:14).  

Fairclough åskådliggör det som sägs, språkets riktiga innebörd, genom att inordna 

begrepp och diskurser i en ’diskursordning’. Med diskursordning syftar Fairclough på grupperade 

diskursiva praktiker, det vill säga genrer och diskurser, som kämpar inom en social institution.  En 

social institutions diskursordning, till exempel mediers diskursordning, består av alla de genrer och 

diskurser som används inom institutionen. ’Diskurser’ är språkbruket som används i givna sociala 

praktiker för att ge händelser betydelse. ’Genren’ känner man igen utifrån dess egenskaper. Det 

existerar ett bestämt sätt på hur texten produceras, tolkas och konsumeras (Ibid:55f); nyhetsartiklar 

(nyhetsgenre) skapas och brukas på annat sätt än insändare (debattgenre). I denna studie ses 

korruptionsbegreppet i ljuset av de diskurser som är belägna i Hbl:s diskursordning, medan genren 

avgränsas till att endast gälla nyhetsrapportering (se vidare ”Material” 3.1).  

I en textanalys kan framställningen av olika betydelsesystem undersökas med hjälp av 

identifiering av diskurser (ibid:41). Den kritiska diskursanalysen lägger starkt fokus på förändring; 

språket byggs vidare på redan etablerade betydelser och därmed spelar de tidigare diskurserna en 

betydande roll (Ibid:13f). Varje betydelse korruption ges är således länkat till tidigare diskurser. 

Fairclough hävdar att då nya betydelser bildas i, respektive avlägsnas ur diskursen, förändras 

strukturen (Ibid.). Detta analyseras genom att identifiera ’interdiskursivitet’, det vill säga vilka 

diskurser texten bygger på, samt om den text som granskas bygger på andra texter, det vill säga om 

’intertextualitet’ föreligger (Ibid:86).  

2.1.3 Den sociala praktiken  

Likt ovan konstaterats har den kritiska diskursanalysen som syfte att kartlägga sammanlänkningen 

mellan språkbruket och den sociala praktiken, det vill säga det utvidgade sociala sammanhang som 

texten och diskurserna utgör en del av. Om endast texten analyseras åskådliggörs inte dess 

förbindelser med samhälleliga processer.  Fairclough erbjuder en lösning genom att sätta in texten i 

ett bredare socialt sammanhang (social praktik). Faircloughs syn på diskurs som en form av 

handling i en social och historisk kontext (ibid:50f, 54), tangerar med den begreppshistoriska 

metodens utgångspunkt (presenteras nedan 2.2). Tillämpandet av Faircloughs teori tillsammans med 

begreppshistoriska riktlinjer ger mig möjligheten att granska den sociala praktiken i ljuset av den 

lagstiftningskontext som rått i Finland under 2000-talet (kapitel 2.3).  
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En nackdel med Faircloughs analysmetod är att han inte alltid följer sin 

tredimensionella modell på ett systematiskt sätt. Utöver detta ger han inte några riktlinjer för hur 

den sociala praktiken skall analyseras (Bergström & Boréus 2012:378, 393). Här anser jag att 

tillämpandet av ett mångperspektivistiskt angreppssätt (se 3.3) bidrar med förstärkande 

komponenter till genomförandet av diskursanalysen, bland annat i form av den begreppshistoriska 

metoden där inordnandet av den historiska kontexten spelar en grundläggande roll.   

Jag har valt att använda mig av Faircloughs inriktning av diskursanalys, istället för till 

exempel diskursteori, eftersom jag anser att den lingvistiska, textnära analysen, med dess 

systematiska analysverktyg, hjälper mig att lägga märke till komponenter i texterna som annars 

riskerar att förbli dolda. Med metodens konkreta analysverktyg kan jag likt Winther Jørgensen och 

Phillips (2000:139f) poängterar, redogöra för de tillvägagångssätt som används i analysen samt ge 

läsaren utförliga förklaringar till de påståenden jag redovisar i mina resultat. Detta förstärker den 

tolkningsinriktade studiens transparens.   

2.2 Begreppshistoria 

Begreppshistoria är studier av begrepp; deras betydelse vid olika tider, framställningen och 

berättelserna om dem. Istället för att sätta personer eller system i fokus, försöker begreppshistoria 

med hjälp av begreppen komma åt idéer och förändringar i samhället (Lindberg 2005:6).  

Begreppshistoria som forskningsgenre har aldrig genomgått en institutionalisering, 

utan är en heterogen verksamhet som använts i flera olika discipliner, bland annat juridik och 

historia (Persson 2005:15). Inom samhällsvetenskaperna har begrepp så som ”demokrati” och 

”revolution” blivit föremål för begreppshistorisk forskning (Kurunmäki 2012), medan min sökning 

i olika databaser efter kriminologisk forskning där begreppshistoria använts som metod lett till föga 

resultat. 

Historieprofessorn Koselleck är den tyska begreppshistorians (’Begriffsschichte’) 

främsta teoretiker (Kurunmäki 2012:180). Enligt Koselleck (2004b:77f) är det för att nå förståelse 

om ett begrepps innebörd nödvändigt att notera de förhållanden avsändaren/mottagaren befann sig i, 

den politiska situationen och de sociala omständigheter som förelåg, samt språkbruket vid 

tidpunkten då begreppet användes. Det handlar om en växelverkan mellan språkliga och sociala 

förändringar, vilket innebär att det utöver begreppshistoria krävs en teoretisk tolkningsram för att 

fördjupa granskningen av språkanvändningen. I denna studie har jag valt att tillämpa Faircloughs 

mediediskurs i tolkningsprocessen. Diskursanalys och begreppshistoria har använts parallellt i 

tidigare forskning (bland annat Jacobsson 1997). Däremot har jag inte funnit tidigare forskning i 
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vilken begreppshistoria kombinerats med Faircloughs medieinriktade teori. För att ta de historiska 

och sociala omständigheterna i beaktande, granskas i denna studie den lagstiftningskontext (se 2.3) 

som förelåg då artiklarna publicerades. En kombination av dessa tre komponenter är enligt mina 

observationer obefintlig inom kriminologisk forskning. Därmed finns det en möjlighet för denna 

studie att fungera som en slags pilotstudie för vidare teoriutveckling.  

2.2.1 Metodologiska verktyg 

Det metodologiska verktyg som begreppshistorian har att erbjuda är en tvåstegsanalys, bestående av 

en ’synkron analys’ och en ’diakron analys’. I den synkrona analysen analyseras begreppet i 

relation till andra begrepp. Denna analys utförs genom att bilda en karta över begreppets 

’semantiska fält’, det vill säga begreppets förhållande till andra begrepp i den kontext det 

förekommer (Koselleck 2004b:81f, Kurunmäki 2012:183). I korruptionsbegreppsanalysen kommer 

de nyckelord som hittas i nyhetsartiklarna ringas in och placeras i korruptionsbegreppet semantiska 

fält. Med den diakrona analysen granskas begreppens förändring, fortlevnad och giltighet över tid. 

Detta görs genom att begreppen först ordnas i tidsordning och sedan undersöks i relation till 

varandra (Ibid.). Då korruptionsbegreppet plockas ut ur sin kontext kan dess innebörd jämföras med 

de tidigare, samtida och framtida korruptionsdefinitionerna.  

’Kollektivsingular’ i Kosellecks mening är ett ord som skrivs i singularform, till 

exempel ”frihet” istället för ”friheter”, utan att syfta på en bestämd referens. Istället hänvisar ordet 

till en generell, men absolut storhet (Jordheim 2004:20). Då begreppet saknar en konkret referens, 

kan det även utnyttjas i ideologiska syften (Persson 2005:17). Min avsikt är att granska vad 

korruptionsbegreppets karaktär av ett kollektivsingular får för konsekvenser, det vill säga vilka 

ideologiska effekter detta medför i Hbl:s nyhetsrapportering. 

Enligt Koselleck (2002:125fff) består politiska och sociala begrepp av en ’temporal 

inre struktur’ av förflutet, nutid och framtid, som överlappar varandra. Den temporala dimensionen 

innebär att begrepp kan placeras i två kategorier, ’erfarenhetsrum’ och ’förväntningshorisont’
7
. 

Koselleck (2004a:169) hävdar att ”erfarenhet och förväntan” utgör ett begreppspar där de båda 

delarna är beroende av varandra. Det existerar ingen förväntan utan erfarenhet och vice versa. I den 

synkrona tiden, det vill säga samtiden, följs alltså inte det förflutna, nutiden och framtiden efter 

varandra i kronologisk, linjär ordning, utan de ligger i tidsskikt (Jordheim 2004:13). Begreppets 

förändring är en långsam process (Friberg 2012). Det tar tid för ett språkbruk att få fotfäste i 

vardagen. En enda händelse under en given tidpunkt resulterar inte automatiskt i att ett begrepp 

                                                            
7 Begreppet associeras med någonting som erfarits eller på förväntningar på framtiden. 
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förändras direkt, eftersom man trots nya situationer ibland är tvungen att använda sig av gamla 

begrepp för att bli förstådd av omgivningen (Kurunmäki 2012:209).  

Koselleck skiljer på ‘word’ (signification) och ‘meaning’ (concept). Enligt honom är 

varje begrepp associerat med ord, men varje ord är inte nödvändigtvis ett socialt eller politiskt 

begrepp. Begreppets innebörd (’meaning’) beror alltid på den kontext den brukas i (Koselleck 

2004b:84f). Således är begreppet ”korruption” i vissa sammanhang kopplat till ordet muta. Vad som 

gör ordet korruption till ett begrepp är dess entydighet i det specifika sammanhanget. I mitt nyss 

nämnda exempel blir ”korruption” entydigt i och med att korruption anses betyda mutbrott, men 

begreppet förblir mångtydigt i och med att dess betydelse skiftar beroende på kontext. Detta 

granskas nedan med hjälp av en så kallad ‘semasiologisk analys’, där begreppets olika betydelser 

och de ord det är förknippat med iakttas (Ibid:87).  

Det sista begreppshistoriska metodologiska verktyget jag kommer använda mig av är 

det som Koselleck (2004b:156f) benämner ’asymmetriska motbegrepp’. Enligt Koselleck handlar 

begrepp inte enbart om vad som kan inkluderas i definitionen, utan även om vad som utesluts ur 

den. Genom exkludering skapar begrepp sammanhållning. Asymmetriska motbegrepp 

karaktäriseras ofta av att det andra begreppet är negativt, diskriminerande, i förhållande till det 

andra. I analysen av tidningsartiklarna kommer jag att leta efter motbegrepp till korruption, det vill 

säga granska vilka begrepp som är uteslutna ur, respektive belägna i det semantiska fältet, för att få 

insikt om korruptionsbegreppets djupare innebörd. 

2.2.2 Kritiska reflektioner kring metodens nackdelar 

Trots att jag ovan redogjort för de möjligheter begreppshistoria som metod ger mig i granskningen 

av korruptionsbegreppets förändring över tid, existerar även en rad nackdelar med metoden. För det 

första är begreppshistoria en omfattande metod med flera teorier och metoder att ta i beaktande, 

men likt Kurunmäki (2012:206) nämner, behöver inte allt begreppshistorien erbjuder användas i en 

studie, utan istället kan den till exempel kombineras med andra metoder. Till min forskning har jag 

valt en rad verktyg, samtidigt som jag exkluderat andra. Istället har jag gett plats åt metodologiska 

hjälpmedel från den kritiska diskursanalysen, för att stödja mitt begreppshistoriska angreppsätt. 

Ett ytterligare problem som uppstår i samband med tillämpningen av metoden, är 

förförståelsen. Det går inte att sätta sig in i en kontext, utan att veta vad det är man letar efter. 

Eftersom forskaren tar med sig sina egna begrepp i studien, behövs en redogörelse för vilka ord som 

kopplas ihop med begreppet. Samtidigt som det behövs en vokabulär som anger begreppet, får 

förförståelsen inte föra analysen mot ett förutbestämt mål (Ibid:210f).  Eftersom min studie utgår 
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från ordet korruption och dess definition, riktar sig mitt intresse inte mot att till exempel ta reda på 

vilka andra ord som använts istället för korruption, utan främst på vilka ord som används med ordet 

korruption. För att kunna relatera korruptionsbegreppet till någonting, behövs dock enligt 

metodförfattaren Kurunmäkis (Ibid.) riktlinjer, förförståelse av korruptionsdefinitionen. På grund av 

begreppets komplexitet ger de lexikaliska definitionerna enligt mig inte en tillräckligt vid och öppen 

definition på begreppet. De flesta lexikon (bland annat SAOB, NE) kopplar ihop begreppet med 

mutor. Jag anser att antagandet av dessa begreppsförklaringar formar förförståelsen i alltför hög 

grad.  Därmed utgör hela den breda skalan av definitioner som redogjordes för i inledningen min 

vokabulär för fenomenet.  

En tredje svårighet med begreppshistoria som metod är att det krävs en stor mängd 

förstahandskällor för att begreppen skall kunna granskas utförligt. En välformulerad 

forskningsfråga är dock till hjälp då man vill göra avgränsningar i materialet (Ibid:191). 

Begreppshistorisk forskning har en tendens att begränsa studien till att gälla vissa kontexter och 

tidsperioder. Genom en fokusering på den korta, synkrona aspekten blir fördjupningar möjliga, 

vilket av en del forskare uppskattas mer än en analys av det långa perspektivet. Dock behövs det 

långa, diakrona perspektivet för att diskontinuiteter i begreppens utveckling skall upptäckas 

(Lindberg 2005:8f). Det bör dock hållas i minnet att begrepp ändras långsamt och en alltför kort 

tidsperiod ger därför inte tillräckligt mycket information om begreppets förändring. Likt ovan 

konstaterats har intresset för korruption tagit fart ordentligt först i slutet av 1990-talet. Min 

avgränsning av tiden till att gälla millenniumskiftet till år 2013 är en kort period i begreppshistorisk 

mening, men å andra sidan kan det tänkas ha hänt en del inom korruptionsdiskursen sedan 

fenomenet i modern tid började få uppmärksamhet i offentligheten. I min studie har jag efter en 

lång process av material- och tidsperiodsöverväganden avgränsat mig på ett sätt som torde ge mig 

tillräckligt med material för en djupgående analys i förhållande till examensarbetets omfattning. 

2.3 Den kriminalpolitiska kontexten: lagstiftningen i Finland under perioden 2000-2013 

Enligt Koselleck (2004b:77) är det nödvändigt att förstå den politiska situationen och de sociala 

omständigheterna för att kunna nå förståelse av en historisk text. För att kunna placera in 

korruptionsdefinitionen i en kontext som samtidigt skall utgöra den sociala praktiken i Faircloughs 

tredimensionella analysmodell, utgår jag i min studie från den lagstiftningssituation som rått i 

Finland då respektive nyhetsartikel skrivits. Likt Katila (2013:39f) poängterar i sitt examensarbete 

på magisternivå om den politiska korruptionens förändring i Finland mellan 1988-2011, är det på 

grund av korruptionsdefinitionens komplexitet och omfattning krävande att göra en heltäckande 
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lista över lagstiftning som berör fenomenet. Därmed lyfts endast en bråkdel av alla 

författningsändringar som ägt rum under perioden 2000-2013 fram i denna studie. Kandidatarbetets 

omfattning ger mig inte möjligheten att djupgående granska lagstiftningsprocesserna, men genom 

en översikt i Finlex-databasen av de lagar finska justitieministeriet (2013) listar på sin hemsida samt 

CKP:s korruptionsrapport (2008) har jag kunnat urskilja ett antal beaktansvärda förändringar. Dock 

vill jag i detta sammanhang upprepa att det inte existerar någon ”korruptionslagstiftning”. I detta 

avsnitt har jag med tanke på examensarbetets omfattning varit tvungen att begränsa mig till en snäv 

legaldefinition; den lagstiftning som reglerar givande och tagande av muta. 

Finlands undertecknande av internationella konventionsförpliktelser har lett till att den 

finska mutlagstiftningen kontinuerligt utvidgats sedan år 1999. I samband med att Finland år 1999 

undertecknade Europarådets straffrättsliga konvention, gjordes nödvändiga ändringar i strafflagen. 

Konventionen förpliktar staterna att kriminalisera mutande och andra relaterade handlingar (CKP 

2008:7). Att muta en riksdagsledamot och att ta emot muta som riksdagsledamot blev därmed 

straffbart år 2002
8
. Syftet med detta var att ”motarbeta givande och mottagande av sådana förmåner 

som försvagar förtroendet för sakligheten i riksdagens beslut” (Regeringsproposition [RP] 

77/2001). Samtidigt utvidgades strafflagens straffbestämmelser om muta, tjänstebrott och brott som 

begås av offentligt anställda (”tjänstemän”) till att även gälla personer som sköter offentliga 

förtroendeuppdrag, utövar statlig makt samt utländska tjänstemän
9
 (CKP 2008:7). Innan 

lagrevideringen hade tjänstemansdefinitionen i strafflagen varit snävare än den i förvaltningslagen 

(RP 77/2001).  

Då FN:s konvention mot korruption undertecknades år 2003 ändrades strafflagen år 

2006 så att mutbrott i näringsverksamhet blev brott under allmänt åtal
10

 (CKP 2008:8). Innan detta 

var dessa målsägandebrott
11

 (RP 197/2005). År 2007 gav GRECO Finland 

åtgärdsrekommendationer bland annat angående kriminalisering av mutor, vilket resulterade i att 

strafflagen berörande givande av muta/grovt givande av muta till riksdagsledamot, samt 

tagande/grovt tagande av muta som riksdagsledamot, givande/grovt givande samt tagande/grovt 

tagande av muta i näringsverksamhet skärptes år 2011
12

. 

Materialet i denna studie avgränsas så att nyhetsartiklarnas publiceringsdag faller 

kring de perioder då de ovan redogjorda lagändringarna gjorts. Nedslag görs kring följande årtal: 
                                                            
8 Lag 604/2002 
9 Lag 604/2002 
10 Lag 467/2006 
11 Ett målsägandebrott enligt 3§ förundersökningslag 449/1987, är ett brott som åklagaren endast får väcka åtal mot om 

målsäganden (den mot vilken brottet begåtts eller lidit skada av brottet) anmält brottet.  
12 Lag 637/2011 
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2000, 2002-2003, 2006-2007, 2010-2011 och 2013. Material från år 2000 och 2013 inkluderas i 

studien med tanke på tidsperiodens avgränsning och för att få en så utsträckt begreppshistorisk 

studie som möjligt. Eftersom språket förändras långsamt och gradvis utgör inte nedslagen 

nödvändigtvis brytpunkter för begreppslig förändring. Hela perioden 2000-2013 ses som ett tidsrum 

i vilket eventuella förändringar sker temporalt, i överlappande lager av tid, istället för kronologiskt. 

Avgränsningarna vad gäller tidsintervallet är relevanta inte minst vad gäller 

materialomfånget. En sökning på ordet korruption i KSF-mediearkiv ger 3119 träffar under 

perioden 2000-2013. Genom att begränsa materialet till ett antal tidsperioder, minskas populationen 

avsevärt. Jag låter fem artiklar från var och en av de fem tidsperioderna representera 

korruptionsdefinitionen under ifrågavarande tid. Valet av artiklar och datainsamlingsprocessen 

redogörs i materialkapitlet (se kapitel 3.2).  

3. Material och tillvägagångssätt 

3.1 Material och urval 

Ett av de största problemen rörande korruptionsforskning enligt Andvig och Fjeldstad (2001:25), är 

avsaknaden av forskning baserad på direkt empiriskt material. Korruption inträffar i slutna kretsar 

dit forskare ej har tillträde, och därmed har media fått utgöra en central källa för insamling av 

studiematerial. Vid sidan om journalisternas förmåga att avslöja korruption, är medier viktiga för 

skapandet av allmänhetens uppfattningar om korruption. Givetvis finns det nackdelar med att 

använda sig av material inhämtad från media, bland annat den inverkan efterfrågan på 

korruptionsskriverier och strävan efter skandalliknande artiklar har på utformningen och utbudet av 

material berörande korruption. Weurlander (2007) anser att journalisternas yrkeskompetens formar 

rapporteringen av korruption. Denna nackdel har jag valt att göra till en komponent i min studie, i 

och med att jag explicit koncentrerar mig på journalisternas representationer av verkligheten. 

”Media” som term innefattar dock betydligt mer än enbart tidningsartiklar, men som 

Weurlander (Ibid:16) hävdar är avgränsningar i mediematerialet nödvändiga. Weurlander har valt 

att begränsa sitt material till FNB:s notiser, med bland annat motiveringen att FNB ”tillförlitligare 

än andra nyhetskällor representerar det som kunde benämnas som mediernas ’allmänna’ syn” 

(Ibid:17). Även jag avgränsar mediematerialet till att enbart innefatta tidningstext och eftersom jag 

granskar en dagstidning, Hbl, innebär det att FNB utgjort källan för en del av de artiklar jag 

analyserar. Jag intresserar mig för Hbl:s användning av korruptionsbegreppet och därmed blir det 

tidningen publicerar relevant. En ytterligare avgränsning görs då jag enbart inkluderar 

nyhetsartiklar i studien. I diskursanalysstudier är det vanligt att använda sig av en debattgenre, för 
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att få fram åsikter och framställningar av fenomen, men då jag i min studie är intresserad av 

journalisternas makt och inflytande över begreppets användning, vore inkluderandet av artiklar 

skrivna av övriga skribenter än journalister inte relevant för förverkligandet av studiens syfte. 

Ledare exkluderas ur undersökningen, trots att de är skrivna av journalister. Detta görs av praktiska 

skäl. För den mängd artiklar från varje tidsperiod jag är ute efter att analysera är nyhetsartiklar om 

korruption bättre tillgängliga än ledare. Därutöver anser jag att nyhetsgenren ger en bredare bild 

över fenomenet än enstaka ledare, där intresset ofta riktas mot ett specifikt fall.  

Weurlander (Ibid.) anser att en 10-årsperiod är tillräcklig för att få en helhetsbild över 

korruptionsfenomenet. En begreppshistorisk studie är likt ovan konstaterats i behov av en stor 

mängd material. Utifrån ett intresse för aktuell forskning har jag beslutat mig för att studien skall 

behandla 2000-talet tills idag
13

. Min tidsperiod sträcker sig över 13 år, vilket torde utgöra en 

tillräckligt lång tidsaxel för att notera eventuella förändringar i korruptionsbegreppets användning.  

På grund av det stora tidsintervallet, begränsar jag materialet till 25 tidningsartiklar publicerade i 

enbart en tidning, Hbl. Hbl är en riksomfattande dagstidning, som sedan den grundades följt en 

”oberoende politisk linje”
 14

 (Hufvudstadsbladet 2013). Tidningen har varit en viktig aktör i 

bibehållandet av det svenska språkets ställning i Finland samt spelat en stor roll i hur utvecklingen i 

Finland tolkats i övriga, främst skandinaviska, länder (NE ”Hufvudstadsbladet” 2013). Dessa 

faktorer inverkar på tidningens legitimitet i mediediskursen och indikerar att språkbruket i tidningen 

är aktuellt i förhållande till det samtida svenska språket, vilket är relevant i och med att intresset i 

denna studie explicit riktar sig mot avsändarorganets (tidningens) språkanvändning. 

3.2 Genomförandet 

Tidningsartiklarna söks fram i KSF-medias elektroniska textarkiv
15

. Det bör nämnas att arkivet vid 

tidpunkten då denna studie görs är en testversion av det så småningom slutgiltiga arkivet. Detta 

innebär att bland annat bortfall och dubbla publiceringar av artiklar kan förekomma. Jag ser dock 

inga betydande nackdelar i detta vad gäller min studie, eftersom antalet artiklar i mediearkivet är 

stort i hänseende till den mängd jag valt att inkludera i min analys.  

  Eftersom jag uttryckligen är intresserad av hur begreppet korruption definieras 

används endast ordet korruption som sökord. Detta innebär en radikal avgränsning av ämnet, 

                                                            
13 Det vill säga till och med den 27 november 2013, då sökningen av artiklar började.  
14 Enligt studiens epistemologiska (kunskapsteoretiska) utgångspunkt, socialkonstruktionism (se vidare till exempel 

Sohlberg & Sohlberg 2013), går det inte att arbeta i ett samhälle utan att växelverka med omgivningen och därmed är 

även en tidningsredaktion påverkad av andra aktörer, institutioner och strukturer. Därför förhåller jag mig kritisk till att 

tidningen skulle vara politisk obunden.  
15 http://arkivet.ksfmedia.fi  

http://arkivet.ksfmedia.fi/
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eftersom begreppen ”muta”, ”förskingring”, ”maktmissbruk” med mera inte skrivs i sökfältet. 

Därmed kan dessa begrepp endast förekomma i texten tillsammans med begreppet ”korruption”. Jag 

accepterar dock sammansatta ord och böjningar av ordet (korruptionen, korruptionens etcetera). 

Nyhetsartiklarna väljs genom ett ’målstyrt urval’, det vill säga ett icke-

sannolikhetsurval där artiklarna väljs på ett strategiskt sätt så att de är så relevanta som möjligt för 

forskningsfrågorna (Bryman 2011:392). Således väljer jag ut de artiklar jag själv anser är relevanta. 

För att urvalet inte skall resultera i att korruptionsbegreppet placeras i en färdig kontext, begränsas 

inte temat för nyhetsrapporteringen. Det enda krav som ställs på nyhetsartiklarna är att ordet 

korruption förekommer i texten. Med tanke på intresset för korruptionsbegreppets komplexitet, 

väljer jag artiklar med olika teman, till exempel utrikes- och inrikesnyheter. Detta innebär att jag 

med avsikt låter bli att välja artiklar som endast behandlar liknande fall. Nackdelen med denna typ 

av urval är att resultatet ej går att generalisera för hela populationen (Ibid.). I min fallstudie är jag 

ute efter variation, det vill säga att belysa flera olika sätt på hur begreppet använts i Hbl under den 

specifika tidsramen. I och med att avsikten är att granska variationen i de 25 artiklar som 

analyseras, blir en generalisering till de resterande drygt 3000 artiklarna inte aktuellt.   

 Med tanke på genomförandet av den begreppshistoriska analysen ordnas och 

numreras artiklarna enligt tidsordning. Varje artikel analyseras först var och en för sig så att 

korruptionsbegreppets innebörd ses i dess kontext (synkron analys). Begreppet ”korruption” och 

andra relevanta begrepp (motbegrepp och nyckelord - semasiologisk analys) kursiveras i texterna 

och placeras i det semantiska fältet. Detta görs för att den diakrona, långperspektivistiska, analysen 

skall vara möjlig att utföra. Vid sidan om detta analyseras de i tidningsartiklarna belägna 

diskurserna enligt Faircloughs tredimensionella modell.   

3.3 Förförståelsen: En mångperspektivistisk tolkningsram 

Eftersom jag valt att använda en kvalitativ forskningsmetod
16

 där jag själv utgör en del av den värld 

jag analyserar, är det med tanke på transparensen viktigt att jag redogör för mina fördomar och min 

förförståelse. Min bild av korruption är lik den föreställning majoriteten av finländarna har, det vill 

säga som Weurlander (2007:2) påpekar, till stor del influerad av den bild medier framställer. 

Mediediskursen är en diskurs som ständigt är närvarande i min vardag. Winther Jørgensen och 

Phillips (2000:28) påpekar att då forskaren utgör en del av den kultur denne undersöker, måste hon 

”ställa sig främmande inför materialet”. Då mycket som sägs i materialet uppfattas som 

självklarheter kan det vara svårt att avslöja det som uppfattas som ”naturligt”. Författarna tillägger 

                                                            
16 En tolkningsinriktad forskningsstrategi (Bryman 2011:341).  
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att det med hjälp av teorier går att se på världen på ett sätt man inte förmår att göra endast utifrån 

sin vardagsförståelse (Ibid:30). Därmed försöker jag med hjälp av de teoretiska perspektiven och 

metodologiska verktygen ställa mig främmande inför tidningsartiklarna och nå kunskap om de 

självklarheter diskursen inbegriper.  

I analysen redogör jag för min tolkning och därmed blir transparensen den viktigaste 

indikatorn på att resultaten är tillförlitliga, det vill säga att studien håller en hög grad av validitet. 

Om analysens element passar in i sammanhanget och följer det diskursanalytiska 

tillvägagångssättet, kan resultaten anses vara trovärdiga (ibid:123). Trots att de konkreta 

lingvistiska verktygen anses höja reliabiliteten (Bergström & Boreus 2012:405f), är inte mitt mål att 

göra en reproducerbar studie. Mitt fokus ligger uttryckligen på transparensen, att motivera mina 

resultat för läsaren och ge denne en chans att bilda en åsikt om huruvida resonemangen är rimliga. 

Metodförfattare (Kurunmäki 2012, Winther Jørgensen & Phillips 2000) hävdar att en 

kombination av olika teoretiska och metodologiska ramar kan vara att föredra för att skapa en 

bredare förståelse i sin analys. Dock varnar de för att blanda olika perspektiv utan att ha en 

medvetenhet om hur de stöder varandra. Winther Jørgensen och Phillips (2000:1) menar att en 

mångperspektivistisk studie kan tillskriva analysen värde, så länge de olika teoretiska och 

metodologiska ramarna ”formar och omformar” varandra. I och med att diskursanalysen utgör ett 

paket, går det inte att anta en diskursanalytisk metod lösryckt från dess syn på språkets dialektiska 

karaktär, som både konstituerad och konstituerande (Ibid.). Det samma gäller begreppshistoria. 

Tillämpandet av detta angreppssätt kräver att man delar utgångspunkten att språkliga förändringar 

står i växelverkan med sociala förändringar (Kurunmäki 2012:206). En analys med inslag av både 

den kritiska diskursanalysen och begreppshistoria är således möjlig att genomföra, i och med att de 

båda perspektiven utgår från en koppling mellan handlingar och språkbruk. Utöver detta ligger det i 

båda perspektivens intresse att undersöka förändring. 

4. Resultat och analys 

Analysen inleds med en synkron genomgång och går sedan succesivt över till den diakrona 

analysen. Diskursanalysen görs i enlighet med Faircloughs metod, det vill säga så att delarna av den 

tredimensionella modellen överlappar och växelverkar sinsemellan utan att följa en kronologisk 

ordning. Fokus ligger på två dominerande diskurser jag funnit i tidningsartiklarna; 1) korruption 

som ett mångfacetterat fenomen och 2) korruptionsläget i Finland. I citaten som används i analysen 

har jag accentuerat ordet korruption med fet stil. Kursiveringar i citaten har gjorts för att fästa 

läsarens uppmärksamhet vid de element som nämns och får relevans i analysen. 
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4.1 Korruptionsbegreppet i diskurserna 

4.1.1 Korruption - Det mångfacetterade fenomenet 

Medier ger oss information om vilka former av korruption som är belysta i samhället (Andersson 

2002:12). En identifiering av de korruptionsformer som går att finna i mediers diskursordning krävs 

för att konstruktionen av fenomenet, det vill säga vilka företeelser som associeras med begreppet 

korruption, skall kunna klarläggas.  

Det semantiska fältet visar att mutor kan skådas i texten tillsammans med ordet 

korruption, vilket indikerar att mutbrott utgör en form av korruption i mediediskursen. Mutbrott 

anses inträffa i olika institutioner, bland annat idrottsrörelsen (1
17

), sjukhus (5), riksdagen (17) och 

byggbranschen (22), vilket tyder på att fenomenet gestaltas som förkommande inom en stor del av 

samhället. Mutbrott som fenomen tar sig utryck inom institutioner som förr inte lyfts fram i 

korruptionssammanhang, vilket stöder resonemanget om att uppmärksamheten på fenomenet inom 

mediediskursen tagit fart på allvar först under den senaste tiden; ”Det är veterligen första gången 

som påståenden om korruption bland läkare leder till en polisutredning i Finland” (5). Modaliteten 

”veterligen” ger intrycket av en osäkerhet kring rapporteringen. Hbl vill inte med säkerhet hävda att 

misstankar om korruption bland läkare inte förr skulle ha lett till polisutredning. Korruption i 

sjukhusvärlden sägs inte uttryckligen vara ett nytt fenomen, men i och med uttalandet ges läsaren 

bilden av att händelser likt dessa inte lyfts fram tidigare i vare sig medie- eller rättsdiskursen. 

Den semasiologiska analysen visar att förskingring (5), saluförande av inflytande (17), 

ekonomisk brottslighet (22), bedrägeri (24) och okänd finansiering av valkampanjer (13) är övriga 

former av handlingar som länkas ihop med det mångtydiga korruptionsbegreppet. ”Fördelar” (4), 

”ekonomiska intressen” (14), ”ekonomisk nytta” (25) och ”egennyttiga grunder” (24) står i fokus då 

korruption framställs i Hbl, vilket tyder på att de i introduktionskapitlet presenterade breda 

begreppsförklaringarna, med betoning på handlingens tendens att utföras för eget intresse för att nå 

otillbörlig vinning, upprätthålls av Hbl. Trots att denna definitionskärna ter sig okomplicerad, visar 

den breda skalan av handlingar som i tidningen benämns ”korruption” att begreppet saknar en fast 

referens. 

Exkluderingen av vissa handlingar ur fenomenet är också ett sätt att avgränsa 

betydelsen av vad som klassificeras som korruption. I citatet nedan förklaras korruption (mutor i 

detta sammanhang) utifrån vad det inte är. 

                                                            
17 Artiklarna är numrerade. Se bilaga för fullständig lista över artiklarna.  
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Statsåklagaren anser att detta är ett typfall av grov strukturell ”Bäste bror”-korruption. Det 

handlar inte om svarta pengar eller smussel.  

–  Det är inte fråga om knarkaffärer som sker i nattens mörker, sade Rappe (21). 

Intressant är att bäste bror-korruption
18

 i tidigare forskning (till exempel Salminen & Mäntysalo 

2013) ansetts vara någonting som sker i skymundan inom slutna lojalitetssfärer. I citaten ovan anges 

motsatsen. Det artikuleras explicit att denna typ av korruption inte är någonting som ”sker i nattens 

mörker”. Med denna beskrivning över hur företeelsen inte ägt rum, får läsaren bilden av att typfallet 

av just strukturell vänskapskorruption är synligt, det vill säga motsatsen till hemlighetsmakeri 

(”smussel”), och sker i ett uttalat system av förbindelser mellan företag och landets beslutsfattare
19

. 

Dimensionen juridik/etik 

En dimension som genomsyrar korruptionsdiskursen är skillnaden mellan korruption som ett etiskt 

och ett juridiskt fenomen. I citaten nedan framställs korruption som en form av brott, som bör 

regleras med lag och bekämpas av polisväsendet. 

–  Att Finland på internationell nivå bundit sig vid att kämpa mot allvarliga brott och speciellt 

korruption har ökat trycket på att förnya bestämmelserna i fråga om tjänstebrott (4). 

 

Viktiga telefontips hjälper polisen att lösa brott - Polisens tipstelefon för ekonomisk 

brottslighet har på kort tid visat sig vara en guldgruva när det gäller att komma åt grå 

ekonomi, korruption och andra oegentligheter (22). 

Således utgör en korrupt handling ett brott bland annat i form av tjänstebrott (4) och ekonomisk 

brottslighet (22). Korruptionsfenomenets allvarlighet är en aspekt värd att problematisera. I 

specifika fall är det klart att man blir dömd för brott då man utfört en korrupt handling (statlig 

tjänsteman mottagit ”otillbörlig traktering” [2]), men samtidigt kan samma handling anses vara så 

obetydlig och till och med benämnas kutym, vilket leder till att den ”korruptionsdömda” frias i 

högre instans (2). Således finns det en motstridighet i handlingens betydelse och vidare 

kategorisering, som kan tänkas korrespondera med otydlig lagstiftning. En annan intressant aspekt 

med tanke på brottsrubriceringen är att det i Finland inte är möjligt att bli dömd för korruption, på 

grund av avsaknaden av begreppet i lagstiftningen. Istället döms man för till exempel mutbrott. 

Trots detta används termerna ”korruptionsdömd” (2), ”korruptionsåtal” (20), ”korruptionsmål” (25) 

                                                            
18 En form av vänskapskorruption där personkontakter bildar nätverk där man gynnar varandras intressen, för att sedan 

själv vinna fördel (TI Finland 2012). 
19 Mutor: kopplingar mellan riksdagsledamot Kanerva och affärsmän från företaget Nova Group (21).  
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och ”korruptionslagstiftning” (17) i Hbl:s rapportering, vilket tyder på att begreppen lever fritt vid 

sidan om den legalistiska, snäva begreppsramen.  

Den korrupta handlingens förkastlighet behöver dock inte påverkas av huruvida den är 

framställd som ett brott eller inte, eftersom korruption även ses som en handling länkad till 

moraliska frågeställningar, bland annat i samband med företagsetiska principer och företagsansvar. 

Få företag agerar etiskt - De finländska företagen borde berätta mer öppet om sin produktion 

och sin policy, anser experter på företagsetik. […] Som exempel på dålig kommunikation 

nämner han […] Telia Soneras verksamhet i Kaukasien, där det finns utbredd korruption 

(11). 

Handlingens placering inom det juridiska eller etiska fältet är en problemställning som 

explicit artikuleras i nyhetsrapporteringen; ”fallet
20

 luktar politisk korruption på etiskt plan men 

kanske är juridiskt hållbart” (18). Metaforen ”luktar politisk korruption” tolkas som att misstänka 

eller ana någonting, det vill säga att det inte är fullkomligt klart hur situationen skall kartläggas. 

Därtill läggs ordet ”kanske”. Styrkan av uttalandet, modaliteten, blir därmed svagt och det 

föreligger en osäkerhet i hur händelsen skall kategoriseras; som rättfärdigad, etiskt eller juridiskt 

fel, eller fel på bägge plan. 

 De i samhället rådande moraluppfattningarna artikuleras i artiklarna genom bland 

annat syftande på ”rent spel” i idrottssammanhang. 

Det enda utgångsläget för finländsk idrott är att nå framgång inom tävlingar och ansökningar 

om tävlingar genom rent spel, sade Lindén. Kulturministern hävdar att Finland på alla sätt ska 

befrämja den internationella idrottsrörelsens strävanden att rentvå sig från korruption och 

missbruk (1). 

Korruption är smutsigt, det asymmetriska motbegreppet till ”rent spel”, och därmed någonting 

negativt som inte bör sammanlänkas med idrottsevenemang. Här blandas ett flertal diskurser 

(idrotts-, kultur- och tjänstemannadiskurs), vilket tyder på att nyhetsartikelns budskap, ”att rentvå 

sig från korruption”, både influerar och är influerad av olika institutioner. Korruptionsbegreppets 

innebörd bör ses i ljuset av alla de kontexter, det vill säga instanser, det berör i det specifika 

sammanhanget. Genom att benämna ”rent spel” som motsatsen till korruption bildas en konsensus; 

korruptionsbegreppet innehar en negativ ton i alla de ovannämnda diskurserna, till skillnad från 

andra tänkbara sammanhang där handlande utifrån eget intresse kan anses vara berättigat (se kapitel 

1.1). 

                                                            
20 Riksdagsledamot Biaudet beviljas dispens för att kunna kandidera till minoritetsombudsman, eftersom hon saknar 

högre högskoleexamen vilket behövs för att kunna bli utnämnd till denna post.  
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Följande utdrag ger uttryck för en definition av begreppet där den traditionella, 

moralbetonade definitionen överröstar den moderna korruptionsuppfattningen. 

FN uppmanar Guatemala att upphöra med alla adoptioner. Anledningen är korruption och 

ren handel med barn. Uppgifter tyder på att jurister köper nyfödda av deras mödrar och det 

handlar om betydande ekonomiska intressen, rapporterade FN-kommittén för barns rättigheter 

(14). 

Barnhandel är moraliskt fördömligt. Det existerar en stark distinktion mellan gott och ont. Här 

överlappar inte endast ekonomiska intressen det offentliga (modern uppfattning), utan själva 

handlingen ”korruption och ren handel av barn” fördöms. Metaforen ”ren handel” med ordvalet 

”ren”, belyser att det inte råder något tvivel om den motbjudande handlingens innebörd. I 

jämförelse med det positiva uttrycket ”rent spel” i det föregående citatet, blir ”ren” någonting 

negativt i denna kontext. Att förövarna är jurister, högutbildade personer, för oss tillbaka till 

korruptionens kärnområde; maktmissbruk. Intertextualiteten i denna artikel består av FN:s utlåtande 

och därmed finns det ett samband mellan korruptionsdiskursen och barns rättigheter, vilket än en 

gång ger uttryck för begreppets utspridda användningsområde. 

Förtroende och transparens 

En aspekt som kopplas ihop med korruption är betydelsen av medborgarnas förtroende för både 

förvaltningen och näringslivet. I utdragen nedan placeras bra livskvalitet, tron på samhället och tillit 

(att lita på) vid sidan om korruptionsbegreppet. En låg korruptionsnivå korresponderar med en viss 

nivå av tillit från landets medborgare till myndighetsutövandet (”förvaltningsmaskineri”).  

Kursdeltagarna satte upp som ett ambitiöst mål att placera Finland bland de sex länder som 

har den största konkurrenskraften och den bästa livskvaliteten år 2015. Enligt kursdeltagaren, 

riksdagsledamot Esko Aho (c) har Finlands trumfkort hittills varit tron på samhället och 

rättssamhället samt frånvaron av korruption (8). 

Medborgarna tillfrågades om sina åsikter om korruption inom förvaltningen och 

näringslivet. I de tio länder som ligger bäst till på listan [över länder med minst korruption] 

litar över hälften av medborgarna på landets förvaltningsmaskineri (12). 

I samband med transparensen har den etiska aspekten fortfarande fotfäste i 

korruptionsdefinitionen. Statsbolagens hemlighållande av chefers tilläggspensioner anses vara 

fördömliga handlingar. I artikeln (16) utgör ”hemlighetsmakeri” och ”korruption” de negativt 

laddade asymmetriska motbegreppen till ”transparens”. Den ökande korruptionen, en ”moralisk 
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kris”, förklaras dels med dessa handlingar. Således är en högre korruptionsnivå kopplad med 

avsaknad av transparens.  

[H]emlighetsmakeriet fick en ny nyans när det förra veckan visade sig att flera statsbolag 

hemlighållit tilläggspensionerna till sina chefer, trots att staten uttryckligen uppmanat dem till 

en så stor transparens som möjligt (16). 

Oklarheter i lagstiftningen 

Fenomenets breda spridningsområde implicerar dess komplexitet i fler diskursordningar än endast 

mediernas diskursordning. Då fenomenet inte kan ges en bestämd innebörd, sprids mångtydigheten 

och kampen om dess betydelse till flera områden, inte minst vad gäller lagstiftningsdiskursen. Detta 

framställs till exempel då det är oklart vilka fördelar som skall klassificeras som riksdagsmutor; 

”Vilken typ av fördelar det skulle gälla skall enligt förslaget
21

 inte preciseras i stadgandena” (4). 

Därmed anses stadgandena vara diffusa, likt även följande citat indikerar. 

Kriminaliseringen av mutor även till parlamentsledamöter ingår i Europarådets konvention 

mot korruption från november 1998. […] Grundlagsutskottet hävdade i sitt utlåtande att den 

föreslagna lagen är alltför obestämd och ger utrymme för olika tolkningar (6). 

Denna oklarhet gällande lagstiftningen utgör en trend som sträcker sig över hela 2000-talet i 

samband med utvidgandet av lagrummen. ”[R]eformen av korruptionslagstiftningen stampar på 

stället” år 2010 och professorer samt Justitiekanslern kritiserar att paragrafen om ”saluförande av 

inflytande” inte är ”tydlig nog” (17). Experters utlåtande väger tungt i dessa diskurser, då de är med 

om att erkänna den bristande förmågan att avgränsa korruptionsfenomenet. ”Det är bara att erkänna 

att strävan efter att hitta en lösning var större än kunnandet”, medger justitieministern i samband 

med mutbrottslagstiftningsförberedelserna (17).  

Analysen visar att journalisternas användning av korruptionsbegreppet tenderar att 

skifta mellan nyanserad och mer förenklad. Trots att fenomenets avgränsning, till exempel mutor, 

respektive komplexitet kan urskiljas i en del av artiklarna, kan även en förenkling av fenomenet 

iakttas, då begreppet används lösryckt utan att dess innebörd blir klart i sammanhanget. ”Vi har inte 

satsat ordentligt och vi identifierar inte riktigt korruptionen. Det finns strukturell korruption som 

är svår att komma åt” (23). ”Vi”, finländarna, identifierar inte korruptionen, men ges inte heller en 

förklaring av fenomenet i artikeln, vilket väcker frågor hos den kritiska läsaren. Det kan tänkas att 

gråskalorna mellan svart och vitt elimineras för att nyheterna skall bli lättförståeliga; mutbrott och 

korruption används som synonymer, trots att korruptionsbegreppets vidd sträcker sig över 

                                                            
21 Förslag om att det skall bli straffbart att muta riksdagsledamöter.  
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definitionen på mutor. Då korruptionsbegreppet används utan att klargöras, antas läsaren antagligen 

ha kunskap om vad fenomenet innefattar, vilket är paradoxalt då analysen visar att varken 

beslutsfattare, domare eller poliser verkar kunna fastställa begreppets innebörd.  

4.1.2 Det rena Finland 

Korruption som ett problem utanför Finland 

I mediediskursen framställs korruption som ett fenomen som knappt förekommer i Finland; ”I 

internationell mutbrottsjämförelse placerar sig Finland bland de minst korrumperade länderna i 

världen - om inte på medaljplats, så åtminstone på poängplats” (4). Vid sidan om detta finns det 

en tendens att uppmärksamheten om fenomenet riktas bort från Finland mot övriga länder.  

Krigets efterdyningar, rättssystemets kollaps, den obefintliga gränsbevakningen och 

korruptionen har lett till att Bosnien-Hercegovina har blivit en favoritplats för de kriminella 

och en medelpunkt för människosmugglingen till Europa (7). 

I den ovan citerade artikeln förklaras människosmugglingen och kriminaliteten i Balkan med bland 

annat korruption. Trots att det blir oklart vad själva fenomenet korruption är, görs en distinktion 

mellan Balkanområdet och Finland. Finlands roll som genomgångsland i hänseende till 

människosmugglingen nämns, men det sägs ingenting om korruptionsläget i Finland, medan 

Bosnien-Hercegovina framställs som ett land med ett rad problem, däribland korruption. Andra 

artiklar följer liknande linje, det vill säga korruption sägs vara ett problem utanför Finland. ”I 

exporten till länder utanför EU törnar exporten mot allvarligare problem, av vilka de värsta är 

korruption och brottslighet” (9), ”[d]en gemensamma nämnaren för alla problem vi har och för 

fattigdomen i landet är korruptionen [säger Nicaraguas president]” (3) och ”[k]orruptionen är 

värst i Somalia och Burma. Karaktäristiskt för de mest korrumperade länderna är att de har 

drabbats av konflikter och fattigdom” (15) är exempel på citat ur artiklar där korruptionen utgör ett 

problem utomlands. 

I artikel 10 dyker ”korruption” upp i ett sammanhang där Finland prisas för sin 

demokrati (med rubriken; ”Vilken vacker demokrati!”) samtidigt som korruption anses vara ett 

problem i Kenya. Finland förskönas ytterligare i artikel 8, där Finlands ”trumfkort” vad gäller 

konkurrenskraften varit ”tron på samhället och rättssamhället samt frånvaron av korruption”. Här 

följer analysen Weurlanders resultat; artiklarna präglas av andrafieringar och nedtonande av 

korruption i Finland. De mest korrumperade länderna karaktäriseras av ”konflikter och fattigdom” 

(15), vilket tyder på att korruptionsfenomenet anses förekomma i länder där misär föreligger. 
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 I uttalanden om internationell näringslivsverksamhet ses korruptionen som en inbyggd 

faktor i ett större ”system” tillhörande länder där nordiska företag är verksamma. I denna 

näringslivsdiskurs förs korruptionen, trots hänvisningen till andra länder, in i de nordiska ländernas 

territorium.  

Beslik anser att de finländska företagen generellt sett borde vara mer transparenta i sin 

verksamhet. Som exempel på dålig kommunikation nämner han […] Telia Soneras 

verksamhet i Kaukasien, där det finns utbredd korruption. 

–  Det är nästan omöjligt att verka i Kazakstan och Azerbajdzan utan att acceptera systemet 

(11). 

Vågen av förändring 

Artikelrubrikerna ”Ingen korruption i Finland” (12) och ”Finland fortfarande minst korrumperat” 

(15) talar för Finlands låga korruptionsnivå. Korruption gestaltas således som ett fenomen som inte 

existerar i Finland, samtidigt som inrikesnyhetsrapportering om korruptionsfall publiceras och 

landets korruptionslagstiftning ständigt utvidgas. Detta är en motstridighet i korruptionsdiskursen 

som Hbl upprätthåller. Korruptions- och lagstiftningsdiskursen överlappar varandra, vilket 

resulterar i förändring. Självbilden om korruptionsläget i Finland håller långsamt på att förändras.  

Artiklarna är baserade på intertextualitet av TI:s och Gallup Worldwides rapporter om 

korruptionsmätningar, vilket visar att bilden om korruptionsnivån bygger på internationella 

undersökningar. Detta är någonting som även Weurlanders (2007) analys antyder. Intressant är hur 

undersökningarna anses kunna mäta korruptionsnivån entydigt och ge klara svar, medan själva 

korruptionsfenomenets avgränsning är oklar (Ibid.).  

Till skillnad från Weurlanders studie visar min analys, där materialet sträcker sig 

längre över 2000-talet än hans, att korruptionsnivån i Finland inte alltid framställs som låg. 

Optimismen för korruptionsläget störtas av kritik i olika sammanhang och även en del av dessa 

skriverier härstammar från intertextualitet baserad på TI:s rapport.  

De finländska myndigheterna […] är fortfarande världens minst korrumperade land, enligt 

organisationen Transparency International. Trots att Finland placerat sig i täten många år i 

rad, tycker organisationen ändå att korruptionsläget i Finland nu är aningen sämre än 

tidigare (15). 

Enligt Jaakonsaari ”sjunker Finland som en sten” i de internationella bedömningarna om 

transparens och korruption. – Man kan egentligen redan tala om en moralisk kris, skriver 

Jaakonsaari i ett pressmeddelande (16). 
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Finland ligger högt i statistiken över länder med låg korruption. Men Ranta är inte övertygad 

om att vi är fria från korruptionen. 

–  Vi har inte satsat ordentligt och vi identifierar inte riktigt korruptionen. Det finns 

strukturell korruption som är svår att komma åt (23). 

Denna turbulens i korruptionsdiskursen kan te sig paradoxal, men dessa verklighetsbilder 

förekommer de facto under olika tidsperioder. Det tycks vara osannolikt att läget i verkligheten 

skulle ha ändrats så drastiskt, från ingen korruption (år 2006) till en sjunkande sten (år 2010), under 

loppet av några år, men detta är dock den framställning av korruptionsläget som Hbl frambringar. 

Här sker en kamp mellan diskurserna, det vill säga vilken framställning som får övertag över de 

andra. Med tanke på artiklarnas betoning på Finland som ett land där demokratin blomstrar och 

frånvaron av korruption hyllas, är den dominerande bilden av korruptionsläget i Hbl:s 

nyhetsrapportering trots allt att korruptionsnivån i Finland är låg i förhållande till övriga länder.  

4.2 Korruptionsbegreppets väsen 

Att korruption i början av 2000-talet, strax efter undertecknandet av Europarådets straffrättsliga 

konvention, uppfattas som ett allvarligt, negativt fenomen framgår uttryckligen av uttrycken 

belägna i begreppets semantiska fält. I artiklarna från tidsperioden 2000 och 2002-2003 utgör 

korruption ett ”allvarligt brott” (4), ett ”allvarligt problem” (9) och anklagelser är ”grava” (1) samt 

tas på ”stort allvar” (5). Detta tyder på att uppmärksamheten kring just fenomenets allvarlighet är 

stor vid denna tidpunkt. Att allvarligheten får allt mindre betoning under slutet av den analyserade 

tidsperioden, beror knappast på att fenomenet vore mindre gravt, utan istället på att detta med tiden 

blivit en del av den allmänna uppfattningen om korruptionsfenomenet. En normaliseringsprocess 

har således ägt rum.  

”Korruption” utgör över hela den analyserade perioden det negativt präglade 

asymmetriska motbegreppet för begrepp som ”förtroende” (2), ”transparens” (11, 16), 

”rättssamhälle” (8) och ”demokrati” (10). Som ett exempel kan nämnas då en EU-parlamentariker 

”efterlyser större öppenhet i all politisk verksamhet” medan landet ”’sjunker som en sten’ i de 

internationella bedömningarna om transparens och korruption” (16). I RP för 2002-års lag nämns 

uttryckligen korruptionens försvagande av riksdagens förtroende, vilket belyser uppfattningen om 

korruptionens korrelation med förtroende. Då transparens utgör en av hörnstenarna i ett 

demokratiskt samhälle får korruption inte ges tillträde i en demokrati. Verkligheten är trots allt inte 

så svartvit. I Hbl:s nyhetsrapportering lever korruption, förtroende och transparens vid sidan av 

varandra då läget i demokratiska länder diskuteras; nordiska företag, som borde ”berätta mer öppet 
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om sin produktion” praktiserar i länder där korruption föreligger (11) och trots en låg 

korruptionsnivå i Finland, litar inte alla, utan endast ”över hälften av medborgarna på landets 

förvaltningsmaskineri”
22

 (12). Genom att år 2006 klassificera mutbrott i näringsverksamhet som ett 

brott under allmänt åtal, görs dessa korrumperade handlingar till ett problem på allmännivå. Det är 

inte längre frågan om ett fenomen som i egenskap av målsägandebrott bekämpas på individplan, 

utan handlingen får form av ett samhälleligt problem. Korruptionsbegreppets samhälleliga väsen 

genomsyrar korruptionsdiskursen i Hbl i form av myndighetsutlåtanden
23

, men även genom att 

hänvisa till ”medborgarna” (12), vilket stöder den demokratiska aspekten om kampen för ett 

samhälle där förtroende, transparens och öppenhet föreligger. Dessa resultat stöds av Weurlanders 

(2007) slutsatser som antyder att då förtroendet mot myndighetsutövandet hotas, ses detta som ett 

problem för hela det moderna samhällslivet. 

Trots att korruptionsbegreppet har en negativ ton som förs över till diskurserna, får det 

inslag av optimism i artiklarna som behandlar Finlands låga nivå av korruption. Begreppets 

innebörd förblir negativt, men i sammanhanget blir diskurserna av positiv karaktär, eftersom en låg 

korruptionsnivå är att föredra (”Finlands trumfkort [har] hittills varit[…] frånvaron av korruption” 

[8]). Försköningen av Finland som ett land utan korruption omkullkastas dock under perioden 

2010-2011. Det är även under denna period korruptionslagstiftningen skärps i flera hänseenden. Då 

korruptionsfenomenet uppmärksammas, bland annat till följd av de åtgärdsrekommendationer 

Finland får av GRECO år 2007, som så småningom även leder till lagrevidering år 2011, 

konstrueras nya diskurser. I och med uppmärksamheten från andra institutioner och diskurser 

(interdiskursivitet) blir ifrågasättandet av korruptionsläget aktuellt i mediediskursen. Detta sätter 

igång en förändringsprocess; den låga korruptionsnivån tas ej förgivet längre. ”[CKP:s högsta chef] 

är inte övertygad om att vi är fria från korruption” (23) är ett citat från år 2013 som belyser 

ifrågasättandet av den bild av korruptionsläget som dominerar i korruptionsdiskursen. 

Analysen indikerar att ”korruption”, trots fenomenets stora utbredning och olika 

former är ett begrepp i singularform. Som ett kollektivsingular refererar ”korruption” till hela den 

allmänna storheten av handlingar som associeras med ordet. De ideologiska effekter detta får syns 

tydligast i en riksdagsledamots utlåtande om ”tron på samhället […] samt frånvaron av 

korruption”; ”om finländarnas tro på samhället rubbas föreligger fara för att extremrörelser 

                                                            
22 Här är det intressant att trots endast ”över hälften av medborgarna” litar på förvaltningsmaskineriet, ifrågasätts inte 

denna andel. Rubriken lyder ”Ingen korruption i Finland”, men om siffran inte är högre än detta, det vill säga upp till 

100% av de som deltog i undersökningen, kan det verkligen antas att korruptionen är lika med noll? 
23 Bland annat riksdagsledamot (8), EU-parlamentariker (16), justitieminister (4, 17), statsåklagare (21) och 

kriminalinspektör (22). 
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uppstår” (8). Korruption är Finlands ”trumfkort” och används i detta fall som en politisk hotbild. Så 

länge korruption inte existerar kan välfärdssamhället upprätthållas. Vad som menas med 

”korruption” blir dock oklart och därmed kan uttalandet syfta på allt från mutbrott till moraliskt 

fördömligt maktmissbruk.  

Då korruption beskrivs handla om maktmissbruk av något slag är det givet att makten 

utgör en referens, men intressant med tanke på de ideologiska effekterna är att den grupp som 

använder begreppet i artiklarna utgörs av de makthavande. En stor del av korruptionsutsagorna 

kommer från experter och beslutsfattare som vill belysa fenomenet. Detta leder till att 

korruptionsdefinitionen upprätthålls av den grupp inom vilken maktmissbruket anses ske. 

Journalisterna tolkar och skriver rent uttalandena, men det som står i artikeln är det makthavarna 

enligt journalisterna sagt. Detta blir ett ekorrhjul; journalisterna matas av information som sedan 

publiceras utan att öppet ifrågasättas i artiklarna. Likt Breits (2011) analys visar blir 

betydelseskapandet en omedveten process utan underliggande motiv från journalisternas sida. De 

politiska aktörerna skapar diskurser som journalisterna upprätthåller. 

Begreppets temporala nivåer kan iakttas i artiklarna då korruptionsdiskurserna skiftar 

mellan betoning på framtiden och erfarenheter. Då mutor i idrottssammanhang diskuteras, nämns 

tidigare misstankar kring ”uppgjorda matcher” (1), vilket tyder på att korruption varit på tapeten 

tidigare. Då artiklarna
24

 behandlar korruptionsmisstankar, förblir korruption en handling som redan 

antas ha ägt rum. Förväntningar på framtiden framställs i artiklarna med temat lagstiftning (4, 6, 

17). Att stifta en lag handlar om att reglera framtiden, men även om en ”reform” (17), att kämpa 

mot handlingar som redan föreligger, men som i samtiden inte klassificeras som brott. Då ”svår 

korruption” skrivs tillsammans med ordet ”utveckling” och uttrycket ”att kämpa mot korruptionen” 

(3), har begreppet framtiden i sikte. Även kraven på att företag skall handla etiskt (11), bygger på 

förväntningar om bättre öppenhet, samtidigt som korruption redan existerar; ”det finns [en] utbredd 

korruption” i Kaukasien. Ytterligare kan konstateras att nuet är stark närvarande då resultaten i de 

internationella undersökningarna rapporteras; Finland är ”världens minst korrumperade land” (15). 

”Korruption” är således ett begrepp med hänvisning till en handling eller ett tillstånd som föreligger 

(nuet) eller är beläget i det förflutna (’erfarenhetsrum’), samtidigt som det finns en tendens att 

försöka reglera framtiden (’förväntningshorisont’). Detta visar att erfarenhet och förväntan är 

sammanlänkade med varandra. Med detta sagt kan språkets dialektiska förhållande skådas i 

sammanhanget. Korruptionsbegreppet påverkas inte enbart av händelser, utan det är även med och 

                                                            
24 1, 2, 5, 18, 20, 21, 22, 24. 
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formar de sociala processerna, till exempel lagstiftningsläget i detta fall, genom de erfarenheter och 

förväntningar som ”korruption” associeras med. 

5. Slutsatser och diskussion 

5.1 Slutsatser  

Tidigare forskning (Breit 2011) har hävdat att definitionsproblematiken kvarstår i mediediskursen.  

Då korruptionsbegreppet definieras framställs händelserna antingen utifrån moraliska eller juridiska 

perspektiv, vilket resulterar i motstridiga, skiftande betydelser. Resultaten i detta examensarbete 

stöder den tidigare forskningen; begreppets mångtydighet sätter sin prägel på nyhetsrapporteringen, 

bland annat i form av att korruptionsbegreppet i flera fall saknar en bestämd referens. De svaga 

modaliteterna i artiklarna stärker osäkerheten kring korruptionsfenomenets karaktär. Både den 

traditionella, moralbetonade och den moderna, intressebetonade korruptionsuppfattningen går att 

finna i artiklarna, vilket visar en skiftning mellan den juridiska och etiska dimensionen. Korruption 

är inte endast ett lagrelaterat fenomen, utan ses även i ljuset av de moralkoder som existerar i 

samhället. Korruptionen som ett mångfacetterat fenomen omfattar enligt analysen flera former av 

handlingar som inträffar i hela världen, men även inom de olika sektorerna i Finland.  

 Den semasiologiska analysen indikerar att korruptionsbegreppet har en rad 

innebörder, där maktmissbruk är den mest centrala. Förekomsten av artiklar där 

korruptionsbegreppet förblir mångtydigt, visar dock att begreppet har fastnat i gråzonen. Korruption 

används som begrepp i dessa artiklar, men eftersom klar referens, det vill säga vad ”korruption” 

syftar på saknas, blir begreppet inte entydigt. Korruptionsbegreppets mångtydighet i artiklarna är 

samma mångtydighet som kan skådas i diskursen om de otydliga mutbrottslagarna; lagarna kan inte 

specificeras. Vidare kan strävan efter en mer bestämd lagstiftning ses som en kamp för att göra 

begreppets innebörd entydigt. Begreppets temporala nivåer tyder på att erfarenheterna länkade till 

begreppet påverkar förväntningarna, det vill säga framtiden, vilket i sin tur står i växelverkan med 

sociala händelser. Således visar analysen att korruptionsdiskursens dialektiska förhållande med 

andra sociala praktiker konstant är närvarande.  

  Då det nuvarande forskningsläget (Weurlander 2007) visar att det i 

korruptionsdiskursen finns nedtonande aspekter vad gäller Finlands korruptionsnivå, har 

nedtoningen enligt min studie endast visat sig utgöra halva sanningen. Det råder ingen samklang i 

diskurserna om Finlands korruptionsläge och mycket tyder på att då större uppmärksamhet riktats 

mot korruptionen i Finland i slutet av 2000-talet, har diskussionen om fenomenet blivit alltmer 
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kritisk. Finlands legitimitet som ett okorrumperat land har tappat fotfäste och okunskapen om 

fenomenet erkänns i dagspressen. 

Korruption och förtroende utgör, likt tidigare forskning (Ibid.) antyder, ett starkt 

begreppspar. Analysen i min studie visar att förtroendet utgör det positivt präglade asymmetriska 

motbegreppet till korruption.  Då korruption och förtroende sätts i samma kontext med ord som 

”rättssamhälle”, ”förvaltning” och ”livskvalitet” kan paralleller dras med principer om öppenhet och 

transparens i ett demokratiskt samhälle. Förekomsten av korruption hotar medborgarnas förtroende 

för förvaltningen och näringslivet, vilket gör det till hela samhällets problem. Ständiga 

lagrevideringar under 2000-talet (strängare lagstiftning och ändringar från målsägande brott till 

brott under allmänt åtal) stöder diskussionen om den samhälleliga oron för korruptionsfenomenets 

utbredning.  

Korruptionsdiskursen och begreppsanvändningen får ideologiska effekter i samband 

med expertutlåtanden. Då begreppet ses som en allmän, stor enhet med en negativ prägel, används 

det av makthavare som en hotbild om värre förhållanden. Större delen av korruptionsdiskursen i 

Hbl bygger på just uttalanden av beslutsfattare och experter inom området, vilket visar att tidningen 

utgör en förmedlare av de makthavandes åsikter. En nämnvärd aspekt som dykt upp under analysen 

gång är att denna grupp även är den inom vilken maktmissbruk, korruptionsfenomenets kärna, anses 

förekomma. Journalisterna besitter en stor del makt i sitt nyhetsskapande, då de har makten att tolka 

utsagorna och begreppets innebörd i det specifika sammanhanget. Trots detta saknas i flera artiklar 

ifrågasättanden och beskrivningar av fenomenet. I och med att även experter inom området saknar 

förmågan att sätta fingret på fenomenet, ter sig inte journalisternas förenkling av fenomenet 

underlig. 

5.2 Avslutningsvis 

Finlands justitiekansler skriver att den knappa forskningen kring korruption lett till att fakta och 

känslor sammanblandas (Jonkka 2011:12). Detta utlåtande bör enligt mig tas på allvar. Utan 

forskning kring korruptionsfenomenet kan varken beslutsfattarna eller allmänheten bekämpa 

korruption. I sin nyligen publicerade forskning konstaterar Salminen och Mäntysalo (2013:3) att det 

är paradoxalt att undersöka korruptionen i ett land som inte anses vara korrupt. Just detta anser jag 

har varit den mest givande aspekten i forskningsprocessen. Då framställningen av fenomenet 

grundar sig på antagandet om att korruption inte föreligger, formar denna förförståelse all 

verksamhet kring fenomenet. En kritisk granskning kring ämnet tyder dock på att korruptionsläget 

kan utsättas för en mängd problematiseringar. Kritik mot antagandet om Finlands låga 
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korruptionsnivå har redan riktats från flera håll, däribland forskning, men även i media, någonting 

som även uppmärksammats i denna studie. 

Mitt mångperspektivistiska angreppssätt har under analysprocessens gång medfört 

både för- och nackdelar. Med hjälp av kombinationen av Kosellecks och Faircloughs perspektiv har 

både begreppet och diskurserna kunnat analyseras, vilket lett till en bredare helhetsbild av Hbl:s 

korruptionsframställning än vad endast en granskning av diskurserna respektive 

korruptionsbegreppet skulle ha bidragit med. Å andra sidan har sammanlänkandet av två metoder 

lett till svårigheter att hålla isär dem, vilket lett till att metoderna ibland osystematiskt överlappar 

varandra. Jag har även varit tvungen att skära ner på de för metoderna relevanta analysverktygen för 

att kunna kombinera dem, vilket lett till att en del relevanta komponenter i texterna inte inkluderats 

i analysen. Trots nackdelarna har kombinationen bidragit med komponenter som inte upptäckts om 

endast ett perspektiv använts. Till exempel har lagstiftningskontextens inverkan på begreppets 

mångtydighet kunnat inkluderas i studien, på grund av begreppshistoriska krav. Jag har dessutom 

haft möjligheten att utnyttja båda perspektivens syn på förändring och ideologi, vilket stärkt 

studiens resultat. Det vore ytterst intressant att bygga vidare på den teorikombination som påbörjats 

i denna studie. Med tanke på korruptionsbegreppets komplexitet, anser jag att en granskning av 

definitionen ur fler än endast ett perspektiv kan tillföra korruptionsforskningen ny kunskap om de 

självklarheter om fenomenet som existerar bland både beslutsfattare och allmänheten.  

 Jag vill uppmärksamma läsaren om att denna studie på kandidatnivå endast ger en 

inledande översikt över hur korruptionsbegreppet framställs i dagspressen. Denna studie har dock 

visat sig vara en inspirationskälla för mig att vidare problematisera korruptionsfenomenet och 

definitionsproblematiken kring begreppet. Under studiens gång har nya tankemönster samt 

ytterligare eventuella inriktningar kring korruptionsforskning dykt upp. Framtida forskning kunde 

bland annat ägna sig åt ett längre tidsperspektiv. Med tanke på kandidatuppsatsens omfattning har 

jag varit tvungen att göra radikala begränsningar i empirin. Ordet korruption kan enligt mina 

observationer hittas i finlandssvenska tidningsartiklar redan under 1820-talet
25

. Genom 

tillämpningen av en begreppshistorisk metod torde analyser om begreppsanvändningen över flera 

sekel bidra med givande information om korruptionsbegreppets förändring. En ytterligare intressant 

inriktning vore fortsatt forskning kring journalisternas nyhetsskapande; hur journalisterna i 

praktiken genom tillämpandet av olika professionella ramar
26

, skapar nyheter om korruption. 

Korruptionsrapporteringen är trots allt, vilket tidigare forskning (bland annat Breit 2011) visar, 

                                                            
25 I Nationalbibliotekets digitala samlingar, http://digi.lib.helsinki.fi/sanomalehti/secure/main.html?language=sv  
26 Förslagsvis genom tillämpning av journalistkriminologiska teorier, däribland Chibnalls teori om ”press ideologi”. 

http://digi.lib.helsinki.fi/sanomalehti/secure/main.html?language=sv
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starkt präglad av journalisternas betydelseskapande och strävan efter att skapa skandalliknande 

nyheter. 
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