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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att bidra till en ökad förståelse av hur uppfattningar om 

korruption kan påverka kommuners arbete med att motverka korruption. Det var av 

intresse att studera attityder till korruption till följd av att tidigare forskning visat på att 

förekomsten av korruption påverkas av människors uppfattningar av korrupta 

beteenden. Toleransnivån mot korruption är låg i Sverige men en oroande utveckling är 

att toleransen tycks ha ökat. Det finns dock både få nationella samt internationella 

studier om korruption i Sverige, det är därmed svårt att avgöra hur korruption i Sverige 

utvecklats över tid.  

Studiens två frågeställningar var: Vad anser kommunrepresentanterna vara 

korruption inom den kommunala förvaltningen? Hur arbetar Söderhamn- Hudiksvall- 

och Ljusdals kommun för att motverka korruption? Denna studie har avgränsats till att 

studera tre kommuner i Hälsinglands landskap. Vidare har studien avgränsats till att 

studera hierarkiskt högt uppsatta personer inom kommunens tjänstemannastab, 

personalchefer och kommunchefer. I denna studie användes Heidenheimers 

kategorisering av korrupta beteenden i termerna svart- grå- och vit korruption samt 

Papakostas indelning av korruption i ”iögonfallande-” respektive ”sofistikerad 

korruption”. Kategorierna har varit användbara i studien för att förtydliga och 

uppmärksamma svårigheterna i att definiera vad korruption innebär. 

 En kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer användes då det fanns en 

önskan om att erhålla en djupare förståelse för vad kommunrepresentanterna ansåg vara 

korruption och hur kommunerna arbetade för att motverka detta. Ett målinriktat urval 

har använts där fem av de sex tillfrågade valde att delta i studien, både kvinnliga och 

manliga kommunrepresentanter har intervjuats och deras arbetslivserfarenhet har 

varierat i stor utsträckning. Sammanfattningsvis gick det att konstatera att korruption 

uppfattas på många olika sätt, majoriteten av intervjupersonerna beskriver korruption 

som ageranden där personer skapar egen vinning på bekostnad av verksamheten de 

utgör en del utav. Vidare arbetade ingen av de tre kommunerna aktivt med att förebygga 

korruption, till följd av att korruption inte uppfattades som ett problem i kommunerna. 

Resultaten som framkommer i studien stämmer väl överens med tidigare forskning. 

Nyckelord 

Korruption, kommun, uppfattningar samt arbete mot korruption.
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1. Inledning  

Det finns idag ingen enhetlig definition av begreppet korruption (Andersson, 2002; Rose- 

Ackerman, 2006). De beteenden som innefattas i begreppet korruption påvisar en ansenlig 

bredd i både form, omfattning och konsekvenser (Andersson, 2002; Bergh, Erlingsson, Sjölin 

& Öhrvall, 2013; Erlingsson, 2006; Sandgren, 2008) men det som förenar de flesta 

definitionerna är att de i grunden handlar om maktmissbruk (Karlsson & Korsell, 2007). Detta 

innebär att det finns stora skillnader gällande begreppets innebörd och att det finns många 

exempel på maktmissbruk och oegentligheter som inte lagförs som korruptionsbrott men som 

ändå betraktas som olämpliga, inom forskningen benämns detta som gråzonskorruption eller 

legal korruption (Bergh et al., 2013; Karlsson & Korsell, 2007). De två handlingar som 

bedöms vara olagliga i Sverige är: tagande och givande av muta, vilka regleras i tionde 

kapitlet om förskingring, annan trolöshet och mutbrott, 5a-e§ i Brottsbalken. I den juridiska 

definitionen är mutor i fokus men korrupta beteenden kan även utgöras av nepotism, 

vänskapskorruption samt olika typer av förtroendemissbruk (Bergh et al., 2013).  

Erlingsson (2006) förklarar korruption som maktmissbruk där politiker eller tjänstmän 

gynnar sig själva eller sina närstående på skattebetalarnas bekostnad samt det allmännas bästa. 

Detta kan jämföras med följande definitioner av korruption; ”[…] an act of corruption as any 

illegitimate use of public power or authority for private benefit.” (Nas, Price & Weber citerad 

i Kawata 2006: xii). “To put it plainly, corruption is the illegal privatization of public power.” 

(Kawata, 2006: xii).  Nye (1967) uttrycker sig på liknande sätt  ” Corruption is behavior 

which deviates from the formal duties of a public role because of private-regarding (personal, 

close family, private clique) pecuniary or status gains; or violates rules against the exercise of 

certain types of private- regarding influence” (s.419). I denna studie ansluter jag mig till den 

forskningstradition där korruption definieras som ett beteende som strider mot det offentliga 

uppdraget för den egna vinningens skull, korruption uppfattas därmed som ett maktmissbruk.  

I de flesta länder råder uppfattningen att korruption inverkar så pass skadligt på 

möjligheterna till politisk stabilitet samt ekonomisk utveckling att korruption måste 

motverkas (Cars, 2002). Därmed betraktas korruption som ett av de allvarligaste hoten mot 

utveckling och välstånd i länder och regioner runt om i världen (Holmberg, Rothstein & 

Nasiritousi, 2009). I Sverige innebär det kommunala självstyrandet att en stor del av det 

politiska beslutsfattandet sker i kommuner och därmed sker en betydande maktutövning på 

denna nivå. Då makt är en förutsättning för korruption (Andersson & Erlingsson, 2010) finns 
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det därmed stora möjligheter till korrupta beteenden inom kommuner. Den svenska offentliga 

sektorn genomgick stora och snabba förändringar under 90-talet, vilket verkar ha bidragit till 

en oklarhet och okunskap gällande vad det är för regler och normer som skall gälla 

(Andersson, 1999, 2002; Erlingsson & Linde, 2011). Kontaktytorna mellan den offentliga och 

den privata sektorn har även förändrats i Sverige under de senaste decennierna, med ökad 

offentlig upphandling, konkurrensutsättning och privatisering har risken för oegentligheter av 

olika slag eventuellt ökat (Bergh et al., 2013).  

Sedan tjugo år tillbaka anses korruption även vara ett problem på platser där en stor 

utbredning inte kan påvisas (Della Porta & Vannucci, 1999) och korruptionsforskningen i 

Sverige är bristfällig, det finns i nuläget både få internationella studier där Sverige varit 

forskningsobjekt samt få nationella studier. Studier av attityder och uppfattningar gällande 

korruption har ansetts viktiga i länder där korruptionsbekämpning varit aktuellt men även i 

länder där korruption inte varit lika vanligt förekommande (Bauhr & Oscarsson, 2011; 

Oscarsson, 2010). I dagsläget vet vi relativt lite om svenska folkets uppfattningar och åsikter 

om korruption (Bauhr & Färdigh, 2012). Det är därmed av intresse att studera attityder till 

korruption, särskilt då tidigare forskning presenterat teorier om att förekomsten av korruption 

påverkas av människors uppfattningar av korrupta beteenden (Andersson, 1999). Toleransen 

mot korruption är låg i Sverige men en oroande utveckling är att toleransnivån tycks ha ökat 

(Andersson, 2002).  Ifall en växande andel medborgare uppfattar att fler tycks ägna sig åt 

korruption, kan det bidra till långsamt förändrade normer och föreställningar om vad som är 

normalt beteende (Bauhr & Oscarsson, 2011; Oscarsson, 2010; Papakostas, 2009) därmed 

finns det en risk att nämnda normförskjutningar sprids till andra grupperingar (Andersson, 

1999; Bauhr & Färdigh, 2012; Papakostas, 2009; Persson, Rothstein & Teorell, 2010).   

Syftet med denna studie är att bidra till en ökad förståelse av hur uppfattningar om 

korruption kan påverka kommuners arbete med att motverka korruption. Att undersöka ifall 

det stämmer att det inom den offentliga sektorn råder olika åsikter gällande vilka regler och 

normer som ska gälla och vad som anses vara korrupta beteenden. Med hänsyn till att det 

finns en risk för spridning av korrupta beteenden om fler människor uppfattar korruption som 

vanligt förekommande är det av intresse att undersöka ifall korruption anses vara ett problem 

och vad kommunerna gör för att stävja dessa möjliga problem. Av dessa anledningar är det av 

intresse att undersöka hur korruption uppfattas i tre svenska kommuner samt belysa hur 

arbetet mot korruption ser ut. Ytterligare en anledning till varför det är viktigt att 

uppmärksamma korruption i Sverige är att vi lever i en allt mer globaliserad värld, Sverige 
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påverkas av internationella förehållanden och därav påverkas Sverige av korruption i andra 

länder (Andersson & Korsell, 2007). Till följd av att det oavbrutet bildas nya kontaktytor 

mellan länderna samt mer komplexa relationer mellan stat och marknad, anses korruptionen 

gynnas (Della Porta & Vannucci, 1999).  

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att bidra till en ökad förståelse av hur uppfattningar om korruption 

kan påverka kommuners arbete med att motverka korruption.    

1.2 Frågeställningar 

 Vad anser kommunrepresentanterna vara korruption inom den kommunala 

förvaltningen? 

 Hur arbetar Söderhamn- Hudiksvall- samt Ljusdals kommun för att motverka 

korruption?  

1.3 Avgränsningar  

Studien har avgränsats till att studera tre kommuner: Söderhamn-, Hudiksvall- samt Ljusdals 

kommun i Hälsinglands landskap, totalt ingår sex kommuner i landskapet. Orsaken att dessa 

tre kommuner valdes ut var att de befann sig inom samma region dvs. Hälsinglands 

lanskapsgränser samt hade någorlunda liknande förutsättningar. Enligt Sveriges kommuner 

och landsstings kommungruppsindelning kategoriseras Ljusdals kommun som en 

”glesbygdskommun” dvs. en kommun med mindre än åtta invånare per kvadratkilometer och 

en tätortsgrad som understiger sjuttio procent. Hudiksvall- och Söderhamns kommun 

kategoriseras som ”kommuner i glesbefolkad region” dvs. kommuner med mindre än 300 000 

personer inom en radie på 112.5 km (SKL, 2011a; SKL, 2011b). Studien har avgränsats till att 

studera hierarkiskt högt uppsatta personer inom kommunens tjänstemannastab, personalchefer 

samt kommunchefer, och därmed har de förtroendevalda politikerna exkluderats.  
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2. Tidigare forskning  

Till följd av att korruption i de flesta sociala miljöer ses som illegalt eller åtminstone mindre 

hedersvärt sker de flesta korrupta beteenden i det fördolda (Papakostas, 2005; Torell, 2010) 

och mörkertalet anses vara mycket stort (Andersson, 1999; Cars, 2002; Papakostas, 2009). De 

personer som har bäst inblick i graden av korruption i ett land är de som själva är inblandade, 

men de individerna bör dock vara minst benägna att rapportera om sina erfarenheter 

(Andersson, Bergh & Erlingsson, 2010). Det finns idag ingen enhetlig definition av begreppet 

korruption vilket leder till att begreppet kan innebära en mängd olika företeelser. Korruption 

är svårt att definiera, forskare har gjort flertalet försök men alla definitioner har särskilda 

problem (Rose-Ackerman, 2006). Trots att den juridiska definitionen av korruption enbart 

innefattar ett ”tvåpartsförfarande”, inkluderar både forskning, allmänhet och media åtskilliga 

”enpartsförfaranden” (Andersson, 1999; Bergh et al., 2013; Leijonhufvud refererad i Karlsson 

& Korsell, 2007; Oscarsson, 2010). Den akademiska definitionen av korruption innefattar 

ofta, till skillnad från den svenska juridiska definitionen, både nepotism, vänskapskorruption 

samt olika förtroendemissbruk (Bergh et al., 2013) men även trolöshet mot huvudman och 

förskingring, därmed är den mycket bredare (Berg et al., 2013; Castillo, 2009). Korruption i 

Sverige sker enligt Brås (2007) undersökning diskret och stillsamt, därmed är den svår att ta 

fasta på. Vänskapskorruption är ex. en form av diskret korruption som fungerar väl med de 

koder som finns i Sverige (Karlsson & Korsell, 2007). Korruptionsproblemet bör definieras 

bredare och i en kontext av oetiska beteenden och maktmissbruk, annars finns risken att 

viktiga aspekter av korruptionsproblemet bortses (Bergh et al., 2013). Däremot skapar enbart 

mutor och bestickning förvirring då mutor kan se ut på många olika sätt. Institutet mot mutor 

(IMM) har därför skapat en ”lathund” i ett försök att reda ut problematiken för anställda och 

allmänhet (www.institutetmotmutor.se/litteratur).  

2.1 Studier kring korruption  

Tidigare forskning har enligt Andersson (1999) b.la. försökt förklara korruptionens 

utbredning i olika länder, motiven och dess effekter samt åtgärder mot korruption. Andersson 

(1999) menar att korruptionsförklaringarna kan indelas i tre kategorier 1) samhällets grad av 

modernisering eller ekonomiska utveckling, 2) samhällets kultur, dess normer och tradition 

och slutligen 3) de politiska institutionerna. I början koncentrerades forskningen på att försöka 

förklara korruption i olika utvecklingsländer, idag har fokus riktats om till att förklara 
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förekomsten i industriländer (Andersson, 1999, 2002) och det råder en enig åsikt om att 

korruption i princip existerar världen över (Andersson, 1999; Della Porta & Vannucci, 1999). 

Korruption är som redan nämnt ett svårfångat fenomen vilket avspeglas i forskningen, 

statsvetare, sociologer och ekonomer studerat korruption utifrån olika perspektiv (Karlsson & 

Korsell, 2007) och nivåer, mikro- respektive makronivå (Andersson, 2002; Oscarsson, 2010). 

Den internationella forskningen fokuserar alltmer på de mekanismer som sker på individnivå 

och söker förklaringar till varför korruption och maktmissbruk kan öka (Oscarsson, 2010).  

Statsvetare studerar ofta politisk korruption och använder sig av övergripande 

strukturperspektiv. Sociologer fokuserar på det som sker mellan individer men på en social 

nivå, de använder däremot även olika strukturperspektiv. Ekonomer å sin sida utgår ofta från 

olika rational choice-teorier, dvs. att människor är rationella och väger för och nackdelar. I 

dessa studier är individen i centrum samtidigt som hänsyn tas till de faktorer i omgivningen 

som kan påverka beslutsfattandet (Karlsson & Korsell, 2007). Det finns utbredd 

korruptionsforskning internationellt sett men minimalt med forskning där Sverige varit 

studieobjekt (Andersson, 2010). Endast ett fåtal svenska vetenskapliga studier har ägnats åt 

korruption utifrån ett empiriskt perspektiv, huvudsakligen rör det sig om akademiska 

avhandlingar, ex. Andersson 2002, Castillo 2009 och Johansson 2004 (Andersson et al., 

2010). Ett ökat intresse för fenomenet kan anas baserat på att flertalet utredningar gällande 

korruption presenterats under de senaste åren av ex. Brå, ESO, Riksrevisionen, SOM-institutet 

m.fl. (Bergh et al., 2013).  

2.2 Förekomst av korruption 

I den internationella akademiska litteraturen associeras inte Sverige tillsammans med 

korruption utan snarare tvärtom. Sverige tillsammans med övriga skandinaviska länder 

framstår som världens minst korrumperade (Papakostas, 2009) och betraktas nästintill som 

föregångsländer gällande stater där korruption är minst utbredd (Andersson & Korsell, 2007). 

Nästan alla länderjämförande undersökningar tenderar att visa att rikare länder med en mer 

högutbildad befolkning är mindre korrupta (Andersson et al., 2010). Vid internationell 

jämförelse utifrån olika korruptionsindex anses Sverige vara relativt förskonat från korruption 

(TI, 2013). Sveriges höga placeringar har ofta tagits som en intäkt för att problemen med 

korruption tillhör undantagen i Sverige (Erlingsson & Linde 2011) och en avvikelse från 

normen, därmed har forskningsresurserna inriktas på det som uppfattats som mer angelägna 

frågor (Andersson, 1999; Erlingsson & Linde, 2011). Korruptionens svaga förankring i 
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Sverige har ofta förklarats med välfungerande politiskt system och rättsväsende, en relativt 

effektiv byråkrati, offentlighetsprincipen, ett stort socialt kapital och en låg toleransnivå för 

korruption hos medborgarna (Andersson & Korsell, 2007). Denna inställning möter dock mer 

motstånd till följd av att oegentligheter och korruptionsfall runtom i landet exponeras. Två 

nationella studier (Bauhr &Färdigh, 2012; Bauhr & Oscarsson, 2011) som nyligen gjorts visar 

på att svenskarnas syn på korruption att korruptionsproblemen kan vara betydligt mer 

utbredda än vad internationella rankningar visar (Bergh et al., 2013). Utifrån en internationell 

jämförelse tror svenskarna i betydligt större utsträckning än resterande nordbor att personliga 

kontakter har betydelse för hur man blir behandlad av tjänstemän, detta framkommer i flera 

undersökningar (Berg et al., 2013; Erlingsson & Linde, 2011). Den stora faran med de 

svenska korruptionsproblemen är att allt fler människor tror att korruptionen är utbredd samt 

att den ökat (Erlingsson & Linde, 2011). Människors uppfattningar av korruptionens 

utbredning kan i ett inledande skede i själva verket spela en större roll än den faktiska nivån 

av korruptionens förekomst (Bauhr & Oscarsson, 2011, Papakostas, 2009). Till skillnad från 

vad de internationella rankningsystemen visar så uppfattar svenskarna att det finns stora 

problem med korruption, särskilt favorisering i form av nepotism och vänskapskorruption, 

inom den offentliga maktutövningen (Bergh et al., 2013). En svaghet gällande Transperency 

Internationals ”Corruption Perceptions Index (CPI)” är att CPI inte mäter den faktiska 

korruptionsnivån utan är baserat på experters uppfattningar gällande förekomsten av 

korruption i världens länder (Andersson et al., 2010). Dessutom baseras CPI utifrån statlig 

nivå, därmed uppmärksammas inte korruptionsproblemen på den kommunala nivån (Bergh et 

al., 2013). Tidigare forskning har även visat att det föreligger större risk för korruption på den 

kommunala nivån jämfört med den statliga. Förklaringar som ger belägg för detta är den 

otillräckliga kontrollen, mindre omfattande granskning från medias och allmänhetens håll och 

fler informella vänskapsband (Andersson, 2002). Samt att kommunerna ansvar för olika typer 

av tillståndsgivning, inspektioner och upphandlingar, uppgifter som är särskilt riskutsatta för 

otillbörlig påverkan (Bergh et al., 2013). Det är svårt att med säkerhet veta hur korruption i 

Sverige utvecklats över tid, en orsak till detta är att få korruptionsstudier genomfördes i 

Sverige innan 90-talet, och att förekomsten av korruption är svår att mäta (Bergh et al., 2013; 

Erlingsson & Linde, 2011).  
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2.3 Konsekvenser av korruption 

Utifrån ett etiskt perspektiv anses korruption vara felaktigt eftersom det kringgår fastlagda 

system och åsidosätter demokratiska spelregler (Andersson, 1999). Korruption inom 

näringslivet påverkar konsumenter genom snedvriden konkurrens (Andersson et al., 2010) 

vilket i sin tur innebär att varor och tjänster kan bli dyrare, försämrade eller marknadsförda 

utan korrekt information (Cars, 2002). Utbredd korruption leder även till lägre ekonomisk 

tillväxt, mer misstro människor emellan och kanske även mindre lycka och livstillfredställelse 

(Bauhr & Oscarsson, 2011). Korruption minskar även företags investeringsvilja, viljan till 

entreprenörskap, till marknadsekonomiska processer, förtroendet för viktiga 

samhällsinstitutioner och undergräver demokratin (Andersson et al., 2010; Bergh et al., 2013).  

2.4 Arbete mot korruption 

Länge rådde åsikter om att det inte var möjligt att bilda sig en uppfattning gällande korruption 

och dess spridning, omfattning eller närmare karaktär, vilket bidrog till att man hade 

överseende med samhällsfenomenet (Sandgren, 2008). Synen på korruption och dess 

bekämpning löpte parallellt med synen på demokrati och mänskliga rättigheter. Under lång tid 

betraktades korruption som ett slags smörjmedel och positivt incitament i växande ekonomier 

(Bauhr & Oscarsson, 2011). Idag råder närmast en motsatt syn där korruption ses som orsak 

till fattigdom snarare än verkan, vilket tidigare nämnts.  

I Sverige finns ingen nationell samordnad antikorruptionsstrategi där en specifik 

myndighet eller departement har det övergripande ansvaret, istället är ansvaret fördelat 

beroende på område (Riksrevisionen, 2013:2). Varje kommun ansvarar själva för att 

informera anställda och förtroendevalda om de regler och lagar som finns, samt hur de skall 

tillämpas inom respektive verksamhet. Många organisationer väljer att komplettera den 

befintliga lagstiftningen med särskilda riktlinjer som gäller just deras verksamhet (SKL, 

2006). Enligt Brottsförebyggande rådets (BRÅ) rapport från 2007 fanns en stark tro på att 

tydliga regler och riktlinjer kan förebygga korruption om de kommuniceras inom 

organisationen och till organisationens omgivning (Karlsson & Korsell, 2007). Även 

Riksrevisionen (2013:2) har framfört att värdegrundsarbete är viktigt för att förebygga 

korruption. Bergh et al. (2013) uttrycker detta på ett liknande sätt då de ansåg att ett verksamt 

sätt att motverka korruption är att ha en levande offentlig debatt om korruption och vad som 

utgör acceptabelt beteende.   
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Riksrevisionen (2013:2) genomförde en granskning av hur de 65 största statliga 

myndigheterna, som tillsammans omsätter ca 90 procent av den statliga budgeten, arbetar 

förebyggande mot korrupta beteenden. Det som framkom var att många hade ett otillräckligt 

skydd och att korruption förekom inom de svenska myndigheterna. Kunskapen gällande hur 

myndigheterna skulle kunna skydda sig var dålig och det var få som systematiskt arbetade 

med förebyggande åtgärder (Riksrevisionen, 2013:2). I den offentliga debatten i Sverige 

framkom ofta uppfattningar om att det saknats effektiva sätt att kontrollera och stävja korrupta 

beteenden i de svenska kommunerna (Erlingsson, 2006).  

3. Teori 

Korruption är ett samhällsproblem som uppstår i en social relation och inte utifrån en 

individuell egenskap, fenomen har därmed enligt sociologer ”emergenta egenskaper”, sådana 

som inte hör ihop med eller kan härledas från människors individuella egenskaper, därmed 

kan även människor med strikt privatmoral hamna i korrupta relationer (Papakostas, 2009). 

Även om majoriteten av världens befolkning uppfattar korruption som moraliskt felaktigt, 

uppfattas vissa typer av korruption som mer acceptabla än andra (Bauhr & Färdigh, 2012, 

Bauhr & Oscarsson, 2011). Vilka former av korruption som uppfattas som mer eller mindre 

accepterade, varierar mellan kontexter och policyområden (Bauhr & Oscarsson, 2011), vilken 

typ av samhällssystem de uppträder i (Andersson, 1999), beroende på land (Cars, 2002; 

Papakostas, 2009), vilken kultur som råder, socialgrupps tillhörighet, samt över tid (Sjöstrand, 

2005). Att studera sammanhanget där handlingen upptäcks/utförs är enligt Sjöstrand (2005) 

viktigt till följd av att vad som anses vara korrupt är socialt konstruerat och varierar över tid. 

Enskilda aktörers handlingar kan i vissa sammanhang uppfattas som korrekta men kan i andra 

sammanhang betraktas som omoraliska, detta visar att kontexten till stor del är avgörande.  

För att korruption inom den offentliga sektorn ska kunna äga rum måste det finnas personer i 

organisationen som åtminstone har någon slags makt och viss självständighet i utförandet i 

sina uppgifter. De som arbetar inom offentliga organisationer omges av institutioner som dels 

avgör graden av handlingsfrihet, dels ger mer eller mindre stora incitament att bryta mot 

rådande regelverk (Erlingsson & Linde, 2011). Ett av problemen gällande motsättningen 

mellan handlingsfrihet och kontroll är att det är svårt att övervaka sociala relationer som är av 

informell natur (Castillo, 2009). I hierarkiska organisationer följer kontroll och 

handlingsutrymme rakt motsatta sociala mönster, det finns mer handlingsutrymme högre upp i 

hierarkierna och mer kontroll längre ner (Ahrne refererad i Papakostas, 2009). Med 
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handlingsutrymme tilltar också möjligheten att rama in handlingarna i skilda diskurser och 

översätta dem till något annat (Papakostas, 2009).   

Heidenheimers och Papakostas kategoriseringar av korrupta beteenden används i analysen 

av studiens resultat då jag önskade belysa hur korruption kan uppfattas på olika sätt och att 

korruption kan ske i olika former. Heidenheimer kategoriserar korrupta beteenden utifrån 

andelen människor som uppfattar beteendet som korrupt, kategoriseringen är intressant för att 

tydliggöra ifall det råder olika åsikter inom kommuner och dess anställda kring vad som anses 

vara korrupta beteenden.  Papakostas resonemang visar att korruption kan ske i relationer 

mellan organisationer ex. kommunal förvaltning och utomstående individer samt mellan olika 

typer av organisationer. Vad som anses vara korrupt är socialt konstruerat och varierar över 

tid, kontexten är därmed till stor del avgörande. Den ena formen av korruption är mycket 

tydligare och lättare att stävja, medan den andra formen är svårare till följd av möjligheten att 

rama in handlingen i särskilda diskurser och översätta dem till något annat. Därmed är det av 

intresse att undersöka vilka former av korruption som anses vara problematiska inom 

kommuner och hur kommunerna arbetar för att motverka dessa problem.     

3.1 Svart-, Grå- och vit korruption 

Heidenheimer kategoriserar korruption beroende på hur det uppfattas, men i moderna 

ekonomiska system kan det enligt Heidenheimer vara svårt att avgöra vad som är korruption 

(Heidenheimer, 1989). Kategoriseringen underlättar förståelser i variationerna av korruption 

samt attityder till korrupta beteenden i olika samhällen (Andersson, 1999). Ansatsen är 

baserad utifrån de politiska relationernas utformning där samhällena är grupperade i fyra 

grupper baserat på hur de politiska åtaganaden och relationerna är organiserade jmf. med 

engelska political obligation relationships. Andersson (1999)  uppfattar att Sverige mest liknar 

Heidernhemiers klassificering av det så kallade ”medborgarsamhället” jmf. med engelska the 

civic culture based system, ett samhälle där befolkningen inte behöver några mellanhänder för 

att omfattas av lagen eller ta del av statens medborgliga rättigheter. Det ökade utbytet 

människor emellan skapar en grund för stort förtroende och därigenom uppfattas färre typer 

av korrupta beteenden som accepterade, desto mer orienterat samhället är 

”medborgarsamhället” desto färre typer av korruption accepteras.  Korruption kan enligt 

Heidenheimer beskrivas i termerna svart-, grå- eller vit korruption, där skillnaden mellan de 

olika formerna är hur korrupt agerandet uppfattas av eliten och den allmänna opinionen, där 

svarta handlingar är brottsliga och vita är lagliga (Heidenheimer, 1989; Heidenheimer 

refererad i Andersson, 1999, 2002; Heidenheimer refererad i Karlsson & Korsell, 2007). Vit 
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korruption utgörs av handlingar som inte är straffbara men som av många betraktas vara 

oetiska, samtidigt som fler eller lika många anser att handlingarna är acceptabla, denna typ av 

handlingar uppfattas inte som korrupta av varken eliten eller folk i allmänhet. Grå korruption 

rör sig i gränslandet mellan det lagliga/olagliga och moraliska/omoraliska, inom denna 

gränszon uppfattar vissa individer att handlingen ska vara straffbar medan andra anser att den 

ska vara tillåten, detta kan betraktas som en mellankategori då elitens uppfattningar avviker 

från allmänhetens. Somliga elitgrupper kan betrakta beteendet som lagligt och vill därmed 

inte straffbelägga dessa handlingar medan andra har motsatt åsikt. Svart korruption avser 

handlingar som både är brottsliga och omoraliska, handlingar som uppfattas som 

korrumperade av en majoritet av både eliten och allmänheten.  

3.2 Iögonfallande- och sofistikerad korruption 

Papakostas använder två begrepp för att kategorisera korrupta beteenden - iögonfallande 

respektive sofistikerad korruption (Papakostas, 2005, 2009). Den iögonfallande korruptionen 

kännetecknas av att den förekommer i områden mellan en organisatorisk gräns och den 

omgivande allmänheten. En sådan relation innefattar en ”organisatorisk grindvakt”, ex. polis 

eller tulltjänsteman samt en utomstående individ. Detta har stora likheter med den klassiska 

formen av korruption, där en muta ges för att mottagaren skall förfara pliktstridigt till förmån 

för givaren, ex. polismannen som tar emot ett kontantbelopp för att inte rapportera ett 

begånget brott som denne fått kännedom om. Med bakgrund av grindvaktens 

handlingsutrymme, som hör samman med dennes ämbete, kan personen fatta ett beslut utifrån 

verksamhetens regler och riktlinjer eller välja att handla korrupt och därmed begå fel och 

därmed få ett slags förmån.  

Den sofistikerade korruptionen jmf. med engelska grand corruption/high level corruption, 

sker däremot i gränssnittet mellan organisationer och då ofta mellan aktörer på en högre 

hierarkisk nivå (Papakostas, 2005, 2009; Rose- Ackeman 1999). Många gånger förtäcks 

denna form av korruption med hjälp av skenbart neutrala och affärsmässiga termer 

(Papakostas, 2009). Den sofistikerade korruptionen sker alltså mellan organisationernas 

representanter, vare sig de kommer från statliga organisationer, företag inom näringslivet eller 

andra föreningar (Castillo, 2009; Papakostas, 2005, 2009). Att den sofistikerade formen äger 

rum mellan organisationer gör den svår att observera samt svår att motverka (Papakostas, 

2009). De korruptionsbrott som begås av högstatuspersoner är särskilt svårupptäckta eftersom 

dessa personer traditionellt sett är minst kontrollerade inom sina organisationer, dessutom 
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saknas oftast ett direkt offer då korruptionen för det mesta utförs i gränslandet mellan 

organisationer snarare än mellan privatpersoner (Papakostas, 2005). Sofistikerad korruption 

kan utgöras av ”kompisinflytande”, jmf. med engelska crony bias/crony capitalism, vilket 

innebär att stat, näringsliv och intresseorganisationer är sammanflätade i olika nätverk. 

Nätverken kan då utöva inflytande samt skaffa sig ekonomiska fördelar utan att några faktiska 

mutor betalas (Sandgren, 2008), det handlar snarare om belöningar i efterhand för att stärka 

relationen (Karlsson & Korsell, 2007).  

Sammanfattningsvis kan man säga att den iögonfallande korruptionen äger rum i 

gränssnittet mellan organisationer och allmänheten, medan den sofistikerade korruptionen 

äger rum i gränssnittet mellan olika organisationer. Desto större kontaktytor mellan 

organisationerna är, desto fler relationer mellan människor skapas och därmed fler möjliga 

relationer som kan omvandlas till korruptionsrelationer.  

4. Metod 

4.1 Val av forskningsmetod 

I denna studie har en kvalitativ metod i form av intervjuer använts eftersom det fanns en 

önskan att erhålla en djupare förståelse för vad kommunrepresentanterna ansåg vara 

korruption och hur kommunerna arbetar för att motverka detta. Larsson (2005) beskriver att 

genom intervjupersonernas egna ord, uttryck och meningsbeskrivningar försöker forskaren 

genom den kvalitativa metoden få kunskap om individens egna upplevelser.  

4.2 Datainsamling  

Vid datainsamlingen användes både induktiva- och deduktiva strategier, den var deduktiv till 

följd av att vissa teoretiska begrepp önskade belysas, (Patton refererad i Larsson, 2005). 

Insamlingen var även induktivt då vissa frågor fokuserade på intervjupersonernas upplevelser: 

vad innebär korruption för dig? Därigenom får intervjupersonen möjligheten att med egna ord 

och begrepp beskriva sina upplevelser i olika avseenden (Patton refererad i Larsson, 2005). 

Datamaterialet till studien samlades in via semistrukturerade intervjuer, där en tematisk 

intervjuguide användes. Guiden innehöll därmed förslag på frågor och teman (Kvale & 

Brinkman, 2009) och således fanns möjlighet att skapa en fråga-svardialog (Aspers, 2011). 

Intervjun var strukturerad på så vis att olika teman skulle behandlas under intervjutillfället och 

de var konkretiserade i ett antal frågor, detta liknar Aspers (2011) beskrivning av en tematiskt 



 

12 

 

öppen intervju. De teman och frågor som undersöktes med hjälp av intervjuguiden var 

baserad på studiens syfte samt dess frågeställningar. En av fördelarna med att en 

semistrukturerad intervjuguide användes var att det fanns möjlighet att följa upp intressanta 

uttalanden på ett sätt som inte varit möjlig vid en helt strukturerad intervjuguide. Dessutom är 

det svårt att i förväg konstruera samtliga frågor som är av intresse för studien. Samtliga frågor 

ställdes inte till alla intervjupersoner utan en bedömning gjordes under samtalets gång av vad 

som var lämpligt, även nya frågor ställdes som inte fanns med i intervjuguiden som en 

konsekvens av att intervjupersonen inte förstod eller svarade otydligt på frågan, därmed har 

inte intervjuguiden bifogats. En av intervjupersonerna kritiserade intervjuguiden samt 

frågornas utformning, personen ansåg att alltför ledande frågor användes, vilket resulterade i 

en olust att svara på vissa frågor. Min uppfattning är att det finns både för- och nackdelar med 

ledande frågor, det avgörande är inte enligt Kvale & Brinkamn (2009) om ledande- eller inte 

ledande intervjufrågor används utan vart frågan leder, ex. ny värdefull kunskap. Det fanns 

ingen tid för omformulering av intervjuguiden eller analys av den första intervjun innan 

resterande intervjuer genomfördes, detta till följd av att intervjuerna hölls tätt inpå varandra 

pga. praktiska skäl som boende, kostnader och tillgång till bil. Samtliga intervjuer 

genomfördes enskilt på respondenternas kontor, vilket de själva föreslog. Detta innebar att jag 

under två perioder åkte till Hälsingland, vid första resan genomfördes en intervju och under 

den andra resan genomfördes resterande fyra intervjuer, där två av intervjuerna ägde rum 

under samma dag.  Genomsnittstiden på intervjuerna var 43 min, den längsta 60 min och den 

kortaste 37 min.  Intervjuerna spelades in och studiens datamaterial utgjordes av 

inspelningarna, en kommuns policy mot mutor och bestickning samt den transkriberade 

texten. Vid första kontakten informerades intervjupersonerna om syftet med studien, att de 

skulle vara anonyma, att svaren skulle behandlas konfidentiellt samt att det var frivilligt att 

delta. Först vid själva intervjutillfället tillfrågade jag intervjupersonerna om deras tillåtelse att 

spela in intervjun, av misstag hade detta inte frågats tidigare men i samband med detta 

betonades återigen intervjupersonernas anonymitet. Dessutom förklarade jag att det var 

önskvärt att spela in intervjun för att få ett bättre samtalsflöde samt undvika felkällor p.g.a. 

bristande minnesanteckningar. Det var viktigt att spela in intervjuerna av flera skäl, det 

möjliggör att datainsamlingen blir mer korrekt samt mer utförliga och ordagranna citat av 

intervjupersonernas utsagor kan användas i studien (Patton refererad i Larsson, 2005).  
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4.3 Urval 

I denna studie har ett målinriktat urval använts, kortfattat innebär det att forskaren väljer ut 

enheter ex. individer och organisationer som är relevanta utifrån de forskningsfrågor som 

formulerats i studien i ett försök att skapa en överensstämmelse mellan dem (Bryman, 2011).  

Många av de kommunala uppgifterna har en speciell karaktär som gör dem särskilt sårbara för 

otillbörlig påverkan, därmed är korruptionsproblemet större i kommunerna än på den statliga 

nivån (Andersson et al., 2010; Bergh et al., 2013) och således fattades beslutet att studera 

kommuner. Valet att studera Söderhamn- Hudiksvall- och Ljusdals kommun baserades på 

kommunernas liknande förutsättningar (se tidigare avsnitt 1.3 Avgränsningar) samt en analys 

gjord av Bauhr & Oscarsson (2011) som presenterat en hypotes om att landsbygdsbor 

generellt bedömer att korruption är mindre utbrett än vad statsbor gör. Detta kan enligt Bauhr 

& Oscarsson bero på att landsbygdsbor har färre erfarenheter gällande korruption samtidigt 

som korruption uppfattas som ett större problem i städerna. Sex personer tillfrågades från de 

tre kommunerna om de ville delta i studien, två från respektive kommun, fem 

kommunanställda valde att delta i studien, därmed blev det ett bortfall på en person. Både 

manliga och kvinnliga kommunrepresentanter (kommunchefer och personalchefer) har 

intervjuats och deras arbetslivserfarenhet varierade i stor utsträckning. En av 

intervjupersonerna som inte arbetat så länge inom kommunen funderade på om denne var 

lämplig att intervjua med hänsyn till dennes upplevda brist på arbetslivserfarenhet. 

Anledningen till att intervjupersoner i hög hierarkisk ställningen valdes ut berodde på att de 

ofta har ett mer övergripande ansvar för kommunen. Enligt BRÅs (2007) undersökning 

förklarades det att personer i regel måste uppnå en viss position i förvärvslivet för att ens bli 

intressanta för korrupta transaktioner.  

4.4 Analys av data 

När intervjuerna var genomförda behövde det insamlade datamaterialet organiseras och 

systematiseras för att bli mer överskådligt. Analysarbetet leder till att materialet ges en mer 

tolkningsbar form och enligt Kvale (1997) kan analysprocessen delas in i tre delar. 

Inledningsvis struktureras materialet genom att det transkriberas, vilket kan medföra vissa 

problem då det insamlade materialet byter form från tal- till skriftspråk (Kvale & Brinkman, 

2009). För att i så stor utsträckning undvika de problem som kan uppstå vid transformeringen 

har intervjuerna skrivits ut i sin helhet av mig personligen, där endast små justeringar gjorts 

för att få ett bättre skriftspråk, ex. har ”Mm”, ”Ehh”, ”Ahh” eller liknande uttryck inte alltid 
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skrivit ut, så till vida att de inte varit meningsbärande. Inom kvalitativa studier kan forskaren 

både vara intresserad av vad intervjupersonerna säger och hur de säger det (Bryman, 2011) 

därför har vissa pauser, skratt, betoning av ord eller andra utrycksformer ex. sarkasm har 

tagits med där de bidragit. I analysens andra del enligt Kvale (1997) klarläggs datamaterialet 

så att det blir tillgängligt för analys, detta för att belysa det mest väsentliga utifrån syfte och 

frågeställningar. Därefter i själva analysarbetet ”[…] utvecklas innebörder i intervjun, 

klarläggs den intervjuades egna uppfattningar och ger forskaren nya perspektiv på 

fenomen.”(Kvale, 1997: 171). Det kan jämföras med kodningsprocessen som både Aspers 

(2011) och Creswell (2013) beskriver där materialet bryts ner i en mängd olika delar s.k. 

koder.  Studiens syfte och frågeställningar gav vissa insikter om hur kodschemat kunde 

struktureras. Efter att materialet organiserats, påbörjades analysen genom att materialet lästes 

igenom från början till slut för att skapa en helhetskänsla. Detta överensstämmer med Agars 

(1980) rekommendation ”read the transcripts in their entirety several times. Immerse yourself 

in the details, trying to get a sense of the interview as a whole before breaking it into parts” 

(citerad i Creswell, 2013: 183). Därefter lästes materialet återigen men denna gång 

antecknades intressanta uttalanden, beskrivningar mm. i separata avsnitt i ett häfte för att 

underlätta jämförelserna av intervjupersonernas uttalanden. Marginalmetoden användes även, 

vilken enligt Aspers (2011) är lämpad för mindre projekt vid ex. en c-uppsats. Detta innebar 

att även anteckningar fördes i marginalen på de utskrivna pappersarken med olika sorters 

pennor, färger och storlekar då materialet organiserades. Denna studie hade dragit nytta av att 

det insamlade materialet hade börjat kodas tidigare, under kodningsprocessen uppstod nya 

frågor, funderingar och teman. Detta stämmer överens med Aspers (2011) beskrivning av att 

kodningsprocessen kan verka omvänt, dvs. att genom kodning och analys styrs det fortsatta 

empiriska arbetet, andra frågor vid intervjun hade bl.a. ställts.  

4.5 Validitet 

Till följd av att en kvalitativ metod använts i denna studie är själva mätningen inte av främsta 

intresse (Bryman, 2011) istället kan forskaren fråga sig själv om han eller hon fångat in det 

som avsetts fångas in, istället för att fråga sig om det som avsetts att faktiskt mätas mätts 

vilket görs i en kvantitativ undersökning (Larsson, 2005). Även om intervjupersonerna 

mestadels fick besvara generella frågor om korruption, går det aldrig att garantera att den 

intervjuade inte påverkats i sina svar av ämnets känsliga natur. Det kan förhålla sig på så vis 

att de intervjuade var oroliga över att ge svar som kunde verka negativt mot kommunen, 
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kollegor eller sig själva. Att intervjupersonerna nämnt liknande saker och därmed verkar ha 

uppfattat frågorna på liknande sätt samt att det finns likheter mellan tidigare forskning och 

mitt resultat kan tyda på att denna studie har en högre grad av validitet.  

4.6 Reliabilitet 

Reliabiliteten är inte lätt att fastställa på ett enkelt och tydligt sätt vid kvalitativa studier till 

följd av att forskaren inte gör någon direkt mätning utan mer är intresserad av att upptäcka, 

beskriva och förstå en annan persons upplevelser i något visst studerat avseende (Carlsson 

refererad i Larsson, 2005). Reliabilitet handlar om forskningsresultatets tillförlitlighet, det vill 

säga om studiens resultat kan reproduceras vid andra tidpunkter samt av andra forskare (Kvale 

& Brinkman, 2009). Intervjusituationen i sig skapar reliabilitetsproblem till följd av att 

semistrukturerade intervjuer innehåller förslag på frågor, därmed kommer olika forskare ställa 

olika frågor. Detta kan då innebära att olika forskare kommer fram till olika resultat (Kvale & 

Brinkman, 2009). Studiens begränsade urval försämrar studiens reliabilitet eftersom intervjuer 

med anställda i andra kommuner skulle kunna generera andra resultat. Att studiens resultat 

stämmer väl överens med tidigare forskning kan däremot tyda på att studien har en högre grad 

av reliabilitet. Transkriberingen försämrar i detta fall inte studiens reliabilitet då jag haft 

tillgång till det inspelade materialet samt ensam transkriberat samtliga intervjuer. Därmed 

kringgås problemet att olika personer transkriberar samma intervjuavsnitt på olika sätt, 

detaljnivån, förstärkta uttalanden, skratt mm kan skilja sig mellan transkriberarna eftersom de 

inte har samma uppfattning av dess vikt (Kvale & Brinkman, 2009).  

4.7 Generaliserbarhet 

Resultat från kvalitativ forskning är möjlig att generalisera, dock inte genom samma metod 

som vid kvantitativ forskning då ex. urvalen är målinriktade och intervjupersonerna ofta är 

färre. Generaliseringen av denna studies resultat måste göras mer försiktigt gällande 

överförbarheten till andra kommuner men det är möjligt att jämföra resultaten med andra 

liknande studiers resultat. Till följd av att denna studie studerar tre kommuner och de alla 

visar på liknande uppfattningar och arbetssätt gällande korruption kan studiens resultat visa på 

mer allmänna företeelser (Ahrne & Svensson, 2011). Resultaten som framkommit stämmer 

dessutom väl överens med tidigare forskning, detta tyder på en högre grad av 

generaliserbarhet. 
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4.8 Etiska överväganden 

Enligt Kvale & Brinkman måste forskaren ”[…] bedöma konsekvenserna av en kvalitativ 

studie både efter den skada som deltagarna kan lida och efter de vetenskapliga fördelar som 

deras deltagande i studien ger.” (Kvale & Brinkman, 2009:89). Studien har enligt mitt tycke 

bidragit till en ökad förståelse av hur uppfattningar om korruption kan påverka kommuners 

arbete med att motverka korruption men även påvisat svårigheterna att avgöra vad som är 

korruption samt det egentliga behovet av att arbeta med frågan. Flera av intervjupersonerna 

uttryckte att intervjusituationen bidragit till att nya diskussioner i kommunen skapats t.ex. 

skulle en av kommunerna justera sitt introduktionsprogram för nyanställda i ett steg att 

motverka korruption. Enligt Vetenskapsrådets forskningsprinciper ska forskaren informera 

berörda personer om forskningsuppgiftens syfte, vilket innebär att ”Informationen skall 

omfatta alla de inslag i den aktuella undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras 

villighet att delta.”(Vetenskapsrådet, 1990: 7). I detta avseende har studiens utförande brustit 

då intervjupersonerna först vid själva intervjutillfället tillfrågades om möjligheten att spela in 

intervjun. Intervjupersonerna bör inte ha tagit skada av att ha deltagit i studien men en av dem 

uttryckte ett starkt obehag över att intervjun spelades in och att svaren kunde påverkas av 

detta. Det var upp till mig att bestämma ifall intervjun skulle spelas in eller ej, där det första 

alternativet valdes då fördelarna med att spela in intervjun övervägde de negativa 

konsekvenserna. Övriga deltagare uttryckte att de kändes bra att delta i studien och vid 

intervjuns slut uttryckte de återigen detta. Ett informerat samtycke liknande det Kvale & 

Brinkman (2009) presenterat, erhölls ändå från intervjupersonerna genom att jag förklarade 

vem jag är, anledningen till varför studien görs, uppsatsen syfte samt att deltagandet var 

frivilligt och att de hade rätt att dra sig ur. Ljudinspelningarna och de transkriberade texterna 

har endast varit tillgängliga för mig, vilket betonades flertalet gånger innan och efter 

intervjun, samt att materialet kommer förstöras i samband med examinationen. Privata data 

som skulle kunna identifiera deltagarna i studien kommer inte avslöjas, därmed behandlas 

intervjupersonernas identitet konfidentiellt (Kvale & Brinkman, 2009).   

5. Resultat och analys 

Detta avsnitt är uppdelat utifrån de två frågeställningarna. Det första avsnittet, 5.1, handlar om 

vad de fem kommunrepresentanterna anser vara korruption inom den kommunala 

förvaltningen. I det andra avsnittet, 5.2, redogörs det kring huruvida intervjupersonerna anser 
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att det föreligger risk för korruption, samt hur de tre kommunerna arbetar med att motverka 

korruption. De två resultatavsnitten följs av två motsvarande analysdelar. Citaten som 

presenteras i resultatdelarna är försedda med en bokstav från A-E som gör det möjligt för 

läsaren att se vilken intervjuperson som uttrycker vad samtidigt som anonymiteten bibehålls. I 

vissa citat presenteras mina uttalanden vid intervjutillfällena för att göra utsagorna mer 

tydliga, mina uttalanden är presenterade med parentestecken. Vid ett fåtal tillfällen har citaten 

justerats på så vis att xxx skrivits istället för kommunernas namn, detta för att inte riskera 

anonymiteten. Jag har fått tagit del utav en kommuns Policy mot Mutor och Bestickning, 

vilken kommuns kommer ej avslöjas, den kommer vara föremål för diskussion i analysdelarna 

då den belyser intressanta aspekter trots att policyn inte förklaras vidare i resultatavsnitten. 

Detta till följd av att resultatavsnitten fokuserar på intervjupersonernas egna utsagor. 

Ytterligare ett förtydligande är att samtliga tre kommuner använder sig av Inköp Gävleborg. 

Det är ett kommunalförbund som genomför upphandlingar enligt lagen om offentlig 

upphandling samt ger stöd och rådgivning åt kommuners förvaltningar och kommunala bolag. 

För närvarande handahar däremot inte Inköp Gävleborg byggentreprenader, viss 

direktupphandling samt tjänsteupphandling inom utbildning, hälso- och sjukvård, socialtjänst 

samt kultur, fritids- och idrottsverksamhet (www.inkopgavleborg.se/Om-oss1/).  

5.1 Vad anser kommunrepresentanterna vara 

korruption inom den kommunala förvaltningen? 

Inledningsvis går att konstatera att det inte är självklart vad korruption faktiskt innebär samt 

vart gränserna går. Korruption betraktas sammanfattningsvis av intervjupersonerna som 

ageranden där personer skapar sig egen vinning på bekostnad av verksamheten de utgör en del 

utav. Att berörda personer får något som de i sin arbetsroll inte har rätt att få och att de 

påverkats i sin tjänstutövning negativt sätt utifrån verksamhetens perspektiv. Korruption hör 

samman med makt och kan innefatta väldigt mycket, från småskaliga till storskaliga mutor, 

förmåner av ekonomisk bemärkelse till mindre synliga aspekter som inflytande eller 

kompisrelationer. Nedan presenteras samtliga intervjupersoners mest kärnfulla beskrivningar 

av vad korruption inom den kommunala förvaltningen innebar för dem:  

För mig är ju korruption kopplat till att det är ett särintresse. Att någon enskild individ eller grupp av 

individer, som får något för egen vinning. Jag vill nog gärna se korruption på det sättet. 

/Intervjuperson E 
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 Ja alltså korruption det innebär ju att det är, som begrepp är det ju ett slags system, där man skapar 

sig en egen vinning genom att ta emot ex. mutor då, eller förmåner av olika slag. Och förstås den 

som gör det hela också vill ha någon fördel eller förmån. /Intervjuperson B 

Ja alltså man får något som man inte och då till sig själv, som man inte i jobbet… som man inte har 

rätt att få, så tänker jag. […] det kan vara allt möjligt, jag kan tycka att t.ex. vänskapskorruption om 

man tar det som, jag vet inte ens om det är ett begrepp? […]kunde ju också vara det, t.ex. se till att 

folk får ett jobb skulle kunna vara ett slags korruption. Det första man tänker på är mutor 

naturligtvis och från alla olika möjliga håll… men det kan ju vara mycket annat också, det förstår du. 

[…] Så det kan finnas lite olika varianter kan jag tycka, jag tror det är ganska ovanligt det här med 

att, du får en hundring om du gör det här, utan det är mer sofistikerat det här. /Intervjuperson D  

Det tänker jag är utifrån tjänstemannaroll, att man som tjänsteman låtit sig påverkas i sin 

tjänsteutövning på ett för verksamheten negativt sätt. /Intervjuperson C 

Korruption känns ju som något jättestort för mig det, första tanken det är det vi håller på med i 

öststaterna, det är min första tanke. Det är stort, det är maffialikt, så tänker jag. […] Korruption 

känns som ord mycket tyngre för mig än muta. Ja korruption är för mig, som är mycket större och 

mycket mer maffialikt, kopplat till makt och sådana saker, jag tänker inte riktigt lika på muta, inte så 

där i första tanke. /Intervjuperson A 

Majoriteten av intervjupersonerna uttryckte att korruption med stor sannolikhet innebär olika 

saker för olika slags människor och att det ibland kan vara svårt att avgöra om det är korrupt 

eller inte. Samtidigt bedömde intervjupersonerna att de flesta har en relativt tydlig uppfattning 

om var gränserna går. Vissa fall av korruption är självklara enligt intervjupersonerna men 

sedan finns det gränsfall som uppfattas som diffusa och otydliga, de sofistikerade formerna av 

korruption upplevs som särskilt svårbedömda. Samtliga intervjupersoner uttryckte att det 

finns en insikt hos kommunanställda att inte utsätta sig för situationer där de skulle kunna bli 

anklagade för att bete sig korrupt, hellre avstå än riskera anklagelse. En av intervjupersonerna 

exemplifierade detta genom att nämna lathunden mot korruption som IMM publicerat. Några 

intervjupersoner gav även uttryck för att det råder en viss osäkerhet kring vad som utgör 

korrupta beteenden.  Nedan presenteras vidare intervjupersonernas citat.  

Alltså vissa fall av korruption är ju naturligtvis solklara och det tror jag att de flesta i Sverige och 

även i xxx då har en känsla för vad som absolut inte går för sig va! Om du tar exemplet från 

Göteborg och den där härvan, att man fick en massa saker till sin egen villa eller… det är ju så 

solklart. Sen tror jag säkert att det kan finnas gränsfall där det kan kännas mindre klart. 

/Intervjuperson B 

Det är väl klart att det finns folk som har svårt att skilja på det, men jag tror att det är en 

försvinnande liten del. Utan jag tror att de allra flesta vet nog var gränserna hyfsat går om man 

säger så, men sen så är det ju inte säkert att de följer dem. /Intervjuperson E 
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Att man inte är riktigt medveten om vad det här innebär och vart gränserna går. Är det ok att få en 

penna? Det är ok. Men att bjuda på en brakmiddag på kvällen, det är inte ok, var går gränsen? Och 

sen tror jag det också finns lite okunskap, vad är det egentligen, hur definierar man det här eftersom 

det finns från olika håll. […] att man kanske inte reflekterar fullt ut vad muta, korruption och jäv och 

sådant där innebär och när jag skulle kunna vara utsatt för det. /Intervjuperson D 

Ja det beror ju på hur man definierar vad korrupta beteenden är, har man den där tanken som jag 

har att korruption är något väldigt stort och allvarligt och maktmissbruk nästan, på det sättet, då tror 

jag… då tror jag inte att det är så svårt, men om du lägger in i min begreppsvärld som jag tycker… 

lite mildare former, då tror jag att det kan vara lite svårt, det tror jag. […] Några saker är så himla 

självklara att man tycker att man inte ens behöver prata om det, jag tar det där med teglet då. Men 

sen tror jag det finns andra saker som det är omedvetenhet, och enda sättet att komma tillrätta med 

det är att resonera om det. /Intervjuperson A 

En av intervjupersonernas svar var avvikande från de övriga respondenterna då denne ansåg 

att det inte var några svårigheter för kommunanställda att avgöra vad som utgör korrupta 

beteenden.  

Utan jag är fullständigt medveten om vad som gäller här och det är någonting som jag utgår ifrån att 

man känner till. […]Det utgår jag från att det inte gör.(Nä, att det inte är svårt?) Nej jag utgår från 

att det, att man förstår det. (Så jag tänker… en julklapp eller att man har blivit bjuden på lunch, 

skulle folk reagera på att det kan uppfattas?) Vi är oerhört medvetna i vår värld att en julklapp. Det 

finns ju väldigt tydligt definierade vilka gränser det är som gäller och att man inte låter sig bjudas på 

ens lunch, ja… fullständigt. /Intervjuperson C  

Intervjupersonerna gav som tidigare nämnts uttryck för att de flesta kommunanställda på ett 

ungefär vet var gränserna för korruption går. Däremot uppfattas vissa kommunanställda vara 

mer frikostiga i sina bedömningar där berörda personer inte ser handlingen som korrupt. 

Under intervjuerna diskuterades även eventuella orsaker till att människor agerar korrupt, ett 

återkommande tema under flertalet intervjuer var en slags förskjutning av normsystem, där 

nya normer och vanor med tiden växte fram inom gruppen eller hos den enskilda individen 

och som av utomstående inte anses vara acceptabla. Till följd av att det kan ha skapats nya 

normer reagerar inte de inblandade personerna på beteendet, vilket medför att den interna 

kontrollen inom kommunerna inte fungerar som den är tänkt att göra. En av 

intervjupersonerna uppmärksammade även att de kommunala politikerna kan riskera att begå 

korrupta handlingar till en följd av att de blivit för engagerade i föreningslivet.     

Jag tror att man har… har ribban satt lite olika. Jag tror att vissa är ganska frikostiga med att 

bedöma, ja man ser det inte som korruption om jag tar emot, låt säga att jag jobbar på tekniska 

avdelningen exempelvis och så får jag gå och handla plank på någon brädgård här för halva priset 
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så att säga. Det tror jag inte att man… det tror jag finns ganska många som skulle kunna tänkas göra 

det, utan att se det som… vara medvetna om att det faktiskt är korrupt beteende. /Intervjuperson E   

Det verkar som om att ju längre någon sitter vid makten, antingen det är politiskt eller du är en högt 

uppsatt tjänsteman… så verkar det… de gånger som det hänt […] att det är personer som varit 

ganska länge i den positionen och då drar jag den slutsatsen att man mattas av det där. Du befinner 

dig i en värld där människor är ganska långt från verkligheten, jag säger verkligheten, meningen 

med kommunal verksamhet. Tänk på de här i Göteborg de var ju antagligen väldigt långt ifrån 

vardagen, människor i Göteborg och så är du där och så blir du på något vis avtrubbad. Av någon 

konstig anledning så utkristalliseras det andra regler som inte är som vi i allmänheten tycker är ok. 

De är i de världarna och det verkar ju vara som att det händer när man varit länge i samma position 

och kanske samma människor runt sig. Jag har en fantasi att det är det som har uppstått i det här. Du 

har tappat egentligen kontakten med vad människor i allmänheten tycker är ok, för du är i en grupp 

människor där det händer och så blir det något annat som är ok i den gruppen. […] om vi tar det här 

med teglet att de visste att det inte var ok, men frestelsen blev för stor och den här spärren i vad som 

är ok, delvis hade försvunnit för du är inte nära människor i allmänheten där man pratar om vad som 

är rätt och fel, vad som är ok och inte, då slår inte den här spärren till eftersom den ramlar bak i 

huvudet på något vis. /Intervjuperson A 

De politiker som var inblandade dom bara gapade och det här var väl inget konstigt med det här 

tyckte de, först. Det var den första reaktionen tills de förstod att omvärlden tyckte nog att det var lite 

konstigt. /Intervjuperson E 

Det är klart att ju längre du sitter, desto fler relationer hinner du skapa, apropå att alla känner alla. 

Så jag tror att internt så är det så.. den interna bevakningen tror jag blir svagare på en mindre ort 

och speciellt om man sitter länge. /Intervjuperson B 

Ja man kan ju ta Leksands kommun som ett exempel och deras knytning till hockeylaget och deras 

affärer med isladan. […]I politiken så märker man att politikerna själva är engagerade i 

föreningslivet, är det korruption när man för en förenings talan, när man egentligen i förtäckta 

ordalag kallar det politik. Så är det nog i alla kommuner och det är klart att det finns ett ömsesidigt 

beroende där, får de fart på hockeylaget igen så är det klart att det betyder mycket för kommunen.     

/Intervjuperson D  

5.1.1 Analys 

Det framkom tydligt under intervjuerna att det inte är självklart vad korruption innebär och att 

korrupta beteenden utgör olika saker för olika människor, därmed finns stora variationer i 

begreppet. Trots att intervjupersonerna gav uttryck för att många har en känsla av vad som 

menas med korruption är det inte enkelt att beskriva och avgränsa korruption. Det ovan 

nämnda stämmer väl överens med resultat från såväl nationell som internationell forskning, se 

Andersson (2002), Erlingsson (2006), Karlsson & Korsell (2007), Rose- Ackerman, 2006 
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samt Sandgren (2008). Det är enligt min mening problematiskt att det finns en omedvetenhet 

och okunskap inom kommuner om vad korruption tydligt innebär samt insikt i när anställda 

kan vara utsatta. Trots att samtliga intervjupersoner gav uttryck för att det finns en 

medvetenhet inom kommunerna att inte utsätta sig för situationer där de kan riskera att bli 

anklagade för korruption, så medför okunskapen att korrupta handlingar riskerar att begås 

ändå. Detta kan ha påverkats av att den offentliga sektorn i Sverige har genomgått stora 

förändringar vilket medfört nya riskzoner för korruption (Andersson, 2002; Bergh et al., 

2013). De berörda personerna är kanske inte medvetna om att handlingen betraktas som 

korrupt och/eller att handlingen befinner sig i gråzonen mellan tillåtet och otillåtet samt 

moraliskt och omoraliskt. Detta kan exemplifieras genom lathunden som IMM presenterat 

och som påvisar svårigheterna gällande gränsdragningen av korrupta beteenden: När du vill 

visa gästfrihet – Det kan vara bestickning! eller När du låter dig bjudas- Det kan vara en 

muta! Avsikten med en viss handling kan därmed många gånger inte vara att handla korrupt 

utan t.ex. bara visa gästfrihet eller tacksamhet.  

Intervjupersonernas utsagor omfattade korrupta beteenden som kan kategoriseras från vita 

till svarta handlingar, respektive iögonfallande och sofistikerad korruption. Bedömningarna av 

vad som är vit, grå eller svart korruption skiftar från land till land och mellan olika kulturer 

och sociala miljöer (Karlsson & Korsell, 2007). Enligt Heidenheimer (1970) kategorisering 

utgör vita handlingar något som visserligen inte är straffbart men som av många uppfattas 

som oetiska. De vita handlingarna uppfattas som de lite mildare formerna av korruption vilket 

gör dem svårare att utpeka, detta stämmer överens med intervjupersonernas uppfattningar. Ett 

exempel utifrån intervjupersonernas utsagor är vänskapskorruption där en kommunanställd 

ordnar så att dennes vän får ett uppdrag, anställning eller liknande, likväl kan detta betraktas 

som en grå handling då det rör sig om ett möjligt jävsförhållande, vilket kan betraktas som 

mindre accepterat. Skillnaden mellan kategorierna är som tidigare nämnt hur korrupt 

beteendet uppfattas. Majoriteten av intervjupersonerna uttryckte att vissa typer av korrupta 

beteenden uppfattas som svårbedömda och osäkra, vilket stämmer in på de gråa handlingarna. 

De beteenden som hör till denna gråzon kan variera mycket, ex jäv har nämnts av 

intervjupersonerna. Tidigare forskning har som tidigare nämnts visat på att 

gråzonsproblematiken är omfattande till följd av att lagstiftningens gränser gällande korrupta 

beteenden är begränsande och otydlig (Bergh et al., 2013; Karlsson & Korsell, 2007). 

Intervjupersonerna har som tidigare nämnts uttryckt att enskilda individer kan vara mera 

frikostiga i sina bedömningar. De svarta handlingarna betraktas som så självklara fall av 
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korruption att man inte ens behöver diskutera dessa. Flera intervjupersoner exemplifierade 

detta med korruptionsskandalen i Göteborg där de berörda personerna fått föremål till sina 

privata bostäder. Samtidigt som Göteborgsskandalen beskrevs som ett självklart fall av 

korruption upplyste en annan intervjuperson om att det säkerligen finns ganska många 

kommunanställda som skulle kunna tänka sig att begå angränsade handlingar. Ifall ett privat 

erbjudande om att inhandla plank för halva priset presenterades som ett slags vänskapsgest av 

brädgården som kommunen vanligtvis använder fanns det enligt intervjupersonen säkerligen 

många som skulle kunna tänka sig nyttja erbjudandet. Gränserna för de svarta handlingarna 

varierar därmed och det som vid första anblick kan te sig som en självklar svart handling kan 

även kategoriseras som en grå handling. En intervjuperson påpekade att en ”brakmiddag” inte 

anses vara tillåtet att bjudas på. Det kan dock vara svårt att avgöra vad som utgör en 

”brakmiddag” i förhållande till en representationsmiddag. En annan av intervjuperson 

uttrycke att kommunanställda självklart inte ens låter sig bjudas på lunch, denne menade att 

det är tydligt definierat vilka gränser som gäller och att bjudas på lunch är inte tillåtet, jag 

anser dock att det inte verkar vara tydligt definierat. I en kommuns policy mot mutor och 

bestickning som jag fick ta del utav kunde följande läsas:  

Som anställd eller förtroendevald bör man tacka nej till att bjudas på måltider av utomstående om 

inte måltiden har ett naturligt samband med uppdraget och är en normal arbetslunch eller 

motsvarande. […] För att en förmån skall utgöra en muta eller annan otillbörlig belöning krävs det 

att förmånen i det aktuella fallet framstår som så attraktiv att den har haft en påverkanseffekt […]Det 

behöver heller inte bevisas att man faktiskt har påverkats eller skulle bli påverkad av ett erbjudande. 

Det räcker med att man objektivt sett skulle kunna tänkas bli påverkad av förmånen. 

Enligt min mening ställer detta stora krav på den enskilda individen, hur definieras ett 

”naturligt samband” eller ”attraktivt”? Det som betraktas som normalt och attraktivt för en 

anställd kan av en annan anställd uppfattas som helt onormalt eller inte alls attraktivt. Detta 

tyder på att det är viktigt att studera attityder till korruption, vilket tidigare forskning påvisat 

(Andersson, 1999; Bauhr & Färdigh, 2012) samt viktigt att studera sammanhanget (Sjöstrand, 

2005). En möjlig konsekvens av att det inte finns någon nationell samordnad 

antikorruptionsstrategi, vilket tidigare nämnts, är att det är upp till de enskilda kommunerna 

att informera om lagar och normer. Detta medför att olika tolkningar av korruption kommer 

göras, i vissa kommuner betraktas en viss handling som tillåtet medan exakt samma handling 

betraktas som otillåtet i andra kommuner. En av intervjupersonerna gav exempel på att i 

dennes grannkommun betraktades en särskild handling som korrupt medan de i dennes 
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kommun inte gjorde det, gränsdragningen är därmed uppenbart olika. Vissa kommuner 

kommer tillämpa en hårdare bedömning medan vissa kommuner kommer vara mer frikostiga. 

Majoriteten av intervjupersonerna antydde att trots rådande osäkerhet kring begreppets 

innebörd ansågs de flesta kommunanställda ha en relativt samstämmig uppfattning om vad 

som utgör korruption och oegentligheter. Intervjupersonerna betonade att det är de mer 

sofistikerade formerna av korruption som utgör de beteenden som är svårast att bedöma ifall 

de är korrupta eller inte, vilket stämmer väl överens med Karlsson & Korsell (2007) 

resonemang om gråzonskorruption/legal korruption samt Papakostas resonemang (2005. 

2009). Ett tydligt exempel på iögonfallande korruption är mutor i form av pengar eller 

föremål, denna typ av korruption är lättare att identifiera på så vis att den är mer konkret, ex. 

en utomstående individ ger en kommunanställd en summa pengar för att göra något fel ur 

dennes tjänstemannaroll vilket särskilt nämns av en intervjuperson. Däremot är det som 

tidigare nämnts problematiskt att avgöra vad som är en muta, vad som är attraktivt och utifrån 

vems bedömning.  Sofistikerad korruption är svårare att bedöma då denna typ av korruption 

ofta förtäcks av skenbart neutrala och affärsmässiga termer och många gånger utövas 

inflytande och/eller skaffas fördelar utan att några mutor betalas. När denna typ av korruption 

uppmärksamas är den omvandlad till något annat och uppfattas möjligen inte som korruption. 

Papakostas (2009) uttrycker det på så vis att samma typer av handling kan tolkas annorlunda 

beroende på var i den sociala strukturen den äger rum, handlingen får en annan innebörd 

genom inramningen. Vidare sker oftast den sofistikerade korruptionen mellan aktörer på en 

högre hierarkisk nivå samt mellan organisationer (Papakostas, 2009; Rose- Ackerman, 2006 ). 

Enligt Ahrne finns mer kontroll nedåt i organisationer och mer handlingsutrymme högre upp i 

hierarkierna, vilket möjligtvis är orsaken till att sofistikerad korruption är mer svårbedömt. 

Det utökade handlingsutrymmet innebär att möjligheten att rama in de korrupta handlingarna i 

särskilda diskurser tilltar (refererad i Papakostas, 2009). Sjöstrand (2005) belyser detta genom 

att uppmärksamma vikten av att studera sammanhanget där korruption upptäcks eller utförs 

då detta är socialt konstruerat vilket i sin tur implicerar att det är sammanhanget som avgör 

hur handlingen definieras.  

Två exempel av möjlig sofistikerad korruption skulle enligt intervjupersonernas utsagor 

vara olika maktförhållanden eller relationer. Som tidigare nämnts är definitionen enligt svensk 

lag alltför begränsande vilket medför att många oetiska beteenden och maktmissbruk som är 

viktiga aspekter av korruptionsproblemet riskerar att bortses från (Bergh et al., 2013). Då den 

svenska befolkningen enligt vissa undersökningar är av den åsikten att vi har stora problem 
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med korruption, speciellt i form av favorisering ex. nepotism och vänskapskorruption, 

beteenden som idag inte räknas som korruptionsbrott, samt att befolkningen uppfattar att 

personliga kontakter har betydelse.  En intervjuperson menade att ju längre tid en person 

innehar samma befattning desto fler relationer hinner skapas vilket kunde leda till att den 

interna bevakningen blev svagare. Detta stämmer in på Papakostas (2009) och Della Porta & 

Vannucci (1999) resonemang om att ju större kontaktytor mellan organisationer, desto fler är 

relationerna som kan omvandlas till korruptionsrelationer.      

De flesta intervjupersonerna påtalade att orsaken till att folk agerar korrupt kan bero på en 

slags förskjutning av normsystem, att nya normer och vanor med tiden växt fram men som av 

utomstående inte anses vara acceptabla. Det behöver inte bara vara inom en särskild krets som 

denna förskjutning av normsystem sker utan det kan även handla om större delar av ett lands 

befolkning. När uppfattningar om korruption ändras och korrupta beteenden ses som alltmer 

utbredda i samhället riskerar det medföra en ökad acceptans för korrupta beteenden, det 

medför att nämnda normförskjutningar kan spridas till andra grupperingar (Andersson, 1999; 

Bauhr & Färdigh, 2012; 2011; Papakostas, 2009; Persson, Rothstein & Teorell, 2010). 

Papakostas (2009) menar att korruptionsavslöjanden sätter minst två sociala mekanismer i 

rörelse, å ena sidan kan fler börja bete sig korrupt eftersom de tror att alla andra gör det, å 

andra sidan kan fler sluta agera korrupt då det förlorar sin tjusning. Papakostas uppfattar att 

den första mekanismen, att fler börjar agera korrupt är starkare än den andra mekanismen.     

5.2 Hur arbetar Söderhamn, Hudiksvall, och 

Ljusdals kommun för att motverka korruption? 

Detta avsnitt är uppdelat i två delar, dels om korruption faktiskt anses vara ett problem och 

dels hur kommunerna arbetar för att motverka korrupta beteenden. Uppdelningen är gjord då 

det är av intresse att belysa attityder gällande uppfattningen av korruptionens utbredning i 

Sverige då det kan påverka kommunernas arbete mot korruption. Inledningsvis gick det att 

konstatera att åsikterna intervjupersonerna emellan gick isär huruvida korruption är ett 

problem i Sverige eller inte, men majoriteten uppfattade inte korruption som ett stort problem 

inom Sveriges kommuner. Intervjupersonerna ansåg vidare att Sverige varit väldigt förskonat 

från korruption, särskilt i jämförelse med andra länder. Däremot påpekades att 

samhällsfenomenet uppmärksammas allt oftare vilket kan indikera att det ändå finns problem 

med korruption.  
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Alltså jag tror att, vi tror i Sverige att vi inte har korruption och jämföra med internationella 

jämförelser så har vi naturligtvis inte det. Men sen tror jag ändå att man får vara lite på sin vakt. 

/Intervjuperson B  

Min bild utav Sverige är ju, och har varit, att vi har varit väldigt förskonade […] här i Sverige här 

har vi nästan inget, det har ungefär varit min bild. Men de sista fem-tio åren, då tycker jag nog att 

den har kommit lite på skam, alltså den bilden, genom de här… Göteborgsskandalen och så vidare. 

Men det är klart att om man tittar internationellt så är det väl fortfarande så att Sverige hör till de 

länder där du har minst av det så att säga. /Intervjuperson E 

Den tekniska förvaltningen (som ofta ansvarar för områden som: avfall, gata, trafik, transport, 

mark, fastigheter samt vatten och avlopp) uppfattas av intervjupersonerna som en mera utsatt 

del av den kommunala verksamheten. Dessutom framkom att de delar av kommunen som 

använder sig av underleverantörer i större utsträckning också uppfattas som mer utsatta för 

korruption än de förvaltningar som inte använder sig av underleverantörer.  

Tekniska är nog och det betyder inte att dem… att jag ser dem som de mest korrupta som människor 

betraktade. Utan det är mera att de sitter i situationer där det snurrar ganska mycket pengar, de 

köper ganska mycket och de kan själva, de har själva fullständiga ja eller fullständiga, men de har en 

stor möjlighet att själva påverka var de gör sina affärer. […] Jag tror att rent generellt tror jag att 

risken blir större i en decentraliserad organisation, ju mer decentraliserad en organisation är, ju 

större är risken att sådant här kan hända. /Intervjuperson E 

Jag tror säkert att det finns enheter som är mycket mer utsatta för det här, de som har mycket 

underleverantörer och sådär. (Tekniska?) Ja tekniska precis! /Intervjuperson D 

Den verksamhet i kommunen som jag… min bedömning kommer mest i kontakt med det här är 

tekniska. Tekniska är de som har så oerhört mycket… och det är ju ingen av våra andra 

verksamheter som har det. Så jag vet att tekniska pratar om det här, för det är väl där det kan vara, 

men vi andra är ju inte i de kretsarna. /Intervjuperson A 

Intervjupersonerna var överens om att korruption är mycket skadliga då det minskar 

förtroendet för samhällets institutioner och dess representanter, medför hot mot demokratin, 

samt kan få ekonomiska följder. Dessutom nämndes att samhällsproblemet riskerar leda till ett 

parallellt samhällssystem där mutor är vanligt förekommande.  

Det innebär ju att du får ett tappat förtroende, det kanske är den största grejen det, att det blir ett 

förtreondetapp åt organisationen. Sen kan det ha pekuniär betydelse, att det försvinner pengar från 

systemet som skulle kunna ha används till andra saker. […] Ja den viktigaste grejen är ju som sagt 

det här med tappat förtroende, förtroende för verksamheten och tappar man tilltron till en 

organisation ja då nästan vågar du kanske inte ha med den att göra och det är förödande för en 

kommun. […]Vi har fått ett stort förtroende att utföra tjänster till våra medborgare som är livsviktiga 



 

26 

 

i många fall och vi gör det för deras pengar och det är ju egentligen en jätteförmån att jobba med så 

viktiga frågor. /Intervjuperson E 

Det skadar ju offentlig verksamhet, det skadar trovärdigheten och det vi skall värna om att … ja 

likhet inför lag och annat och det tycker jag känns ledsamt att det skadar trovärdigheten och det här 

med allas lika värde och vad som skall vara möjligt och inte hur man bedöms och så… så det känns 

inge bra. Så tror jag det blir när sådana här saker uppmärksammas och man tappar också i 

allmänhet… många tappar tilltron till våra förtroendevalda, någonstans blir det så… då blir det i en 

förlängning ett hot mot demokratin om man inte tror och litar på de folkvalda och det är ju 

jätteallvarligt. /Intervjuperson A 

Ja alltså om det sätts i system, då har man ju ett parallellt samhällssystem om man säger så, där 

muta är mer regel än undantag naturligtvis, då har man ju, det är inte bra. Sedan handlar det om 

förtroende, framförallt är det ju förtroendeskadande skulle jag säga. /Intervjuperson B 

Trots insikten om de skadliga effekterna av korruption var det ingen av kommunerna som 

aktivt arbetade förebyggande mot korruption. Vissa policydokument fanns men de användes 

inte i det dagliga arbetet och diskussioner eller utbildningar i ämnet förekom ej.  

Intervjupersonerna ansåg att det inte fanns något behov av att arbeta förebyggande mot 

korruption. En av intervjupersonerna uttryckte detta på följande vis: Den kommunala 

förvaltningen har en sådan oerhörd mängd uppgifter, arbetet mot korrupta beteenden blir 

därmed en så kallad ”ickefråga” som en följd av att korruption inte uppfattas som något 

problem. Detta resultat skiljer sig dock från den kommuns policy mot mutor och bestickning 

som jag tagit del av där bl.a. följande framgick ”Anställda eller förtroendevalda i den 

offentliga sektorn är särskilt integritetskänsliga, och det finns därför särskild anledning att 

uppmärksamma dessa frågor för en offentlig arbetsplats.”. Flera av intervjupersonerna 

menade även att den offentliga sidan bör vara ett föredöme och att medborgarna har rätt att 

veta att allt går rätt till. De två följande citaten belyser orsakerna till varför intervjupersonerna 

uppfattar att kommunen inte arbetar med korruptionsfrågan. Därefter följer två citat där 

intervjupersonerna fått frågan ifall han eller hon varit på någon utbildning eller liknande.  

Jag har inte sett det och kommit i kontakt med att det här är någon stor fråga i vår kommun, jag har 

inte varit med om det, så därför har jag inte tyckt att det finns anledning att i xxx arbeta med frågan. 

/Intervjuperson A 

Eftersom mig vetligen så händer det inte… då blir det på något vis en ickefråga i en flora, för vi har 

redan en oerhörd mängd med uppgifter så det går liksom inte, det funkar inte så. /Intervjuperson C 

Jag har inte varit det och jag vet inte om någon annan har varit det heller, nä överhuvudtaget så 

pratar vi ganska lite om det. /Intervjuperson B 
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Ja nu när du skrev, så lyssnade jag runt lite här och om man haft några utbildningar inom det här, 

men det var ingen som påminde sig om det… måste ha varit hemskt länge sedan, så där ligger vi 

risigt till på den fronten. […]Den offentliga sidan behöver föregå med gott exempel tycker jag. Och 

då menar jag ur ett demokratiskt perspektiv, medborgarna har rätt att veta att här går det rätt till. 

Det duger liksom inte att säga att, jag visste inte om reglerna eller, ojdå fick jag inte ta emot en 

present, några vinglas. […] Alltså när man sitter och pratar såhär… man anar ju att man är alldeles 

för naiv när det gäller sådana saker. /Intervjuperson D 

Endast en av kommunerna presenterade en policy gällande mutor och bestickning vid 

intervjutillfället, ett tillägg bör dock göras då liknande material inte efterfrågats inför eller 

under intervjun. Detta kan ha medfört att övriga intervjupersoner ej presenterade något 

material. Ett problem som dock framkom under intervjun var att policy och riktlinjer inte 

används i det dagliga arbetet och därmed riskerar bli verkningslösa.    

Jag har tittat på den, men jag har inte gjort något åt dem, utan jag har bara tänkt. Och jag tänkte när 

de kom att de här borde vi lyfta vid något tillfälle, men det har inte blivit av. […] (Anser du att det 

finns ett behov av policydokument och riktlinjer inom kommunen?)Ja det anser jag, vi har ju, men det 

jag anser om det är att vi borde lyfta, vi borde lyfta fram det regelbundet och titta på det och det har 

vi inte gjort. /Intervjuperson B 

Det fanns stora skillnader i intervjupersonernas svar kring hur kommunerna bör och/eller kan 

motverka korruption. Värdegrundarbete och attityder till korruption ansågs av fyra av fem 

intervjupersoner vara särskilt viktigt för att motverka korruption. Detta skiljer sig dock från 

den femte intervjupersons uppfattning, då den ansåg att det är den enskilde politikern eller 

tjänstemannens uppgift att förstå vad korruption innebär samt förstå vart gränserna för 

korrupta beteenden går, därmed betonade intervjupersonen att kommunen inte har ansvar att 

arbeta förebyggande mot korruption. Vidare påpekade flera av intervjupersonerna påpekade 

även att det inte helt går att motverka korruption och oegentligheter då det handlar om ett 

mänskligt beteende.   

Ja på utbildningar och så tror jag att man ska ha levande samtal om det, man kanske ska inför nya 

mandatperioder. Jag kan också tänka att de politiska partierna ska ta ett ansvar för, dels för att höja 

kunskapen inom sina led och faktiskt kanske internt ta itu med om man ser att det finns, att det finns 

personer som har svårt att skilja på det här. Jag tror nog mer på det, höja medvetenheten och aktivt 

resonera. /Intervjuperson A 

Ska man förhindra korruption… jag tycker att det handlar mer om ett eget ansvarstagande, den egna 

moralen, så jag… jag ser det tvärt om. Jag ser att det är upp till den enskilde 

politikern/tjänstemannen att förstå med sin egen moral att det här är fel, du ska inte behöva hindra 

det, det ska vara alldeles givet liksom, det är min uppfattning då. […] Jag tror inte att, egentligen är 
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det ingen som tror på att du kan förbjuda människor att göra saker, utan du måste förstå att man inte 

gör det. Och de som inte gör det kommer vi inte åt i alla fall… så är det. /Intervjuperson C 

Det jag tänkte på direkt det var ju det klassiska, det var ju högt upp på dagordningen i högsta 

ledningen, uppmärksamma. Jag tror att attityden är otroligt viktig men man kan ha hur mycket 

kontrollsystem som helst, smarta personer går ju runt dem i alla fall. Men attityden att det inte är 

acceptabelt, de här riktlinjerna gäller, det tror jag är otroligt viktigt. Och agerande när det 

upptäcks./ Intervjuperson D 

5.2.1 Analys 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att intervjupersonerna inte betraktade korruption 

som ett stort problem i Sverige, detta stämmer överens med såväl nationell som internationell 

forskning (Andersson, 1999; Andersson & Korsell, 2007; Papakostas, 2009; TI, 2013). Flera 

av intervjupersonerna uttryckte att Sverige varit väldigt förskonat från korruption vilket 

stämmer med tidigare forskning (TI, 2013) men att korruptionsproblem uppmärksammas allt 

oftare (Bergh et al., 2013), tidigare forskning har däremot poängterat att det är svårt att veta 

med säkerhet hur korruption i Sverige utvecklats över tid pga att få studier genomförts samt 

att förekomst av korruption är svårt att mäta (Bergh et al., 2013; Erlingsson & Linde, 2011) . 

Intervjupersonerna verkade ha en viss kännedom om forskning gällande korruption, ex. 

uttryckte de att Sverige ansetts ha låga nivåer av korruption vilket påvisats i tidigare forskning 

(TI, 2013).  

Enligt flera intervjupersoner framstod den tekniska förvaltningen och de delar av 

kommunens verksamhet där underleverantörer används, vara de delar av kommunen där risk 

för korruption ansågs vara störst. Detta motiverades med att tjänstemännen som arbetar där 

har förhållandevis stora möjligheter att påverka vem kommunen gör affärer med samt att de 

hanterar stora summor pengar. Detta liknar Erlingsson & Linde (2011) resonemang om att för 

att korruption i den offentliga sektorn ska vara möjlig måste personen ha någon slags makt 

samt handlingsutrymme. Tjänstemännen på de delar av verksamheten som använder 

underleverantörer, riskerar hamna i situationer där det finns mer eller mindre stora incitament 

att bryta mot de existerande regelverken till förmån för sig själva eller andra. Tjänstemännen 

har stort handlingsutrymme och agerar som kontakt mellan organisationer ex. vid 

upphandling då kommunen har kontakt med olika företag. Detta är därmed ett område där 

sofistikerad korruption kan förekomma och som tidigare nämnts är den typen av korruption 

både svårare att upptäcka samt motverka (Papakostas, 2005, 2009).  
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Samtliga intervjupersoner ansåg att korruption medför allvarliga konsekvenser. De följder 

av korruption som intervjupersonerna lyfte fram var att korruption minskar trovärdigheten för 

offentliga organisationer och dess representanter samt medför hot mot demokratin, dessa 

konsekvenser har även uppmärksammats i tidigare forskning se (Andersson et al., 2010; 

Bergh et al., 2013). Flera av intervjupersonerna menade att kommunerna fått ett stort 

förtroende då de har hand om viktiga samhällstjänster, därmed måste kommunanställda värna 

om detta förtroende, medborgarna har rätt att veta att allt går rätt till. Detta var något som 

även påpekades i den policy mot mutor jag tog del utav, att det finns särskild anledning att 

uppmärksamma dessa frågor till följd av att den offentliga sektorn är särskilt 

integritetskänslig.  

Trots insikten om de negativa konsekvenser som korruption medför var det ingen av 

kommunerna som arbetade aktivt med att motverka korruption. De hade inga aktiva 

diskussioner eller resonemang kring korruption, inga utbildningar hölls samt inget aktivt 

värdegrundarbete förekom.  Enligt intervjupersonernas utsagor berodde detta på att 

kommunanställda inte uppfattar korruption som ett problem i deras respektive kommuner, 

därmed ansågs det inte finnas något behov att arbeta mot korruption. En av intervjupersonerna 

uttryckte det som att till följd av att kommunerna har en sådan oerhörd arbetsbelastning och 

många arbetsområden så blir korruptionsfrågan nedprioriterad. Detta kan jämföras med den 

tidigare rådande uppfattningen om att forskningsresurser ska inriktas på mer angelägna frågor 

(Erlingsson & Linde, 2011) och Riksrevisionen (2013:2) granskning som visade att det är få 

statliga verksamheter som systematiskt arbetar med att förebygga korruption. Att varken vissa 

kommuner eller statliga myndigheter verkar arbetar förebyggande mot korruption kan vara en 

konsekvens av att det saknas en nationell samordnad antikorruptionsstrategi. Det är inte 

möjligt att avgöra utifrån denna studie hur arbetet mot korruption ser ut överlag i Sveriges 

kommuner men denna studies resultat stämmer väl överens med tidigare forskning och 

därmed kan visa på mer allmänna företeelser. Med utgångspunkt från Bauhr & Oscarssons 

(2011) hypotes, är det möjligt att det förebyggande korruptionsarbetet ser annorlunda ut i 

storstadskommuner med hänsyn till att korruption kan betraktas som ett större problem i 

storstäder, möjligtvis är korruptionsarbetet mer prioriterat i storstadskommuner.  

Intervjupersonernas åsikter gick isär huruvida kommunerna bör och/eller kan motverka 

korruption. En intervjuperson uttryckte att kommuner inte behöver motverka korruption då 

det är individens egna ansvar att inte agera korrupt. Resterande intervjupersoner ansåg dock 

att värdegrundsarbete kunde vara ett lämpligt medel för att motverka korruption, vikten av 
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värdegrundarbete har även uppmärksammats av Berg et al., (2013) och enligt den 

undersökning Brå (2007) genomfört fanns då en stark tro på att tydliga regler och riktlinjer 

kan förebygga korruption om de kommuniceras inom organisationen. Till följd av att 

korruption är ett mänskligt beteende upplevde intervjupersonerna att det aldrig går att 

förebygga problemen helt, de personer som vill agera korrupt kommer alltid finna sätt att göra 

det, därav poängterades återigen värdegrundarbetet. Trots denna insikt arbetar kommunerna 

inte med värdegrundarbete, de förekommer inga diskussioner och policys blir liggande. Ett 

tydligt exempel på denna motsägelse utgör tidigare nämnda policy mot mutor och bestickning 

där det står att kommunanställda aktivt ska arbeta med detta ämnesområde. Det är svårt att 

avgöra varför kommunerna inte aktiva arbetar aktivt mot korruption, en möjlig orsak är, som 

intervjupersonerna nämnt, att det finns viktigare problem samt att stor fokus lagts vid 

upphandling, samtliga tre kommuner använder sig av Inköp Gävleborg vilket eventuellt 

betraktas som en lösning att motverka korruption, trots detta uppfattas tekniska förvaltningen 

med flera som de mest riskutsatta områdena.  

Att arbetet mot korruption inte prioriteras anser jag vara problematiskt då tidigare 

forskning (Bauhr & Färdigh, 2012; Bauhr & Oscarsson, 2011; Erlingsson & Linde, 2011; 

Papakostas, 2009) påpekat att den stora faran med det svenska korruptionsproblemet är att i 

en inledande skede spelar medborgarnas uppfattningar av korruptionens utbredning en större 

roll, än den faktiska förekomstens nivå, därmed finns risk för spridning. Majoriteten av 

intervjupersonerna har som tidigare nämnts uttryckt att värdegrundsarbete kan vara ett 

lämpligt medel för att motverka korruption. En möjlig orsak till detta är att korruption ansågs 

vara ett resultat av förskjutningar av normsystem, vilket beskrevs i tidigare avsnitt. 

Värdegrundarbetet kan då medföra att normer kring vad som är eftersträvansvärt förstärks. En 

intervjuperson uttryckte t.ex. att ett kraftfullt agerande när korrupta beteenden upptäcks bidrar 

till att tydliggöra att det korrupta beteendet inte är acceptabelt inom organisationen.  

6. Diskussion 

Syftet med denna studie var att bidra till en ökad förståelse av hur uppfattningar om 

korruption kan påverka kommuners arbete med att motverka korruption. Metodvalet anser jag 

bidragit till en ökad förståelse genom att intervjupersonerna med egna ord, uttryck och 

meningsbeskrivningar gjort det möjligt för läsaren att erhålla kunskap om individernas egna 

upplevelser av korruption.  Det går att konstatera att korruption uppfattas på många olika sätt i 

de tre kommunerna men sammanfattningsvis betraktar intervjupersonerna korruption som 
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ageranden där personer skapar sig egen vinning på bekostnad av verksamheten de utgör en del 

utav. Korruption hör samman med makt och innefattar allt från mutor och förmåner men även 

mindre synliga aspekter som inflytande eller relationer. Det verkar därmed finnas en oklarhet 

inom kommuner över vilka regler och normer som ska gälla, studiens resultat överensstämmer 

således väl med tidigare forskning (Andersson, 1999, 2002; Erlingsson & Linde, 2011) ifall 

fler anställda inom kommunerna uppfattas ägna sig åt korrupta beteenden kan det bidra till 

långsamt förändrade normer och föreställningar om vad som utgör normalt beteende inom 

kommuner. Samtliga intervjupersoner var överens om att korruption är skadligt men det 

uppfattas inte som något egentligt problem i Sverige överlag eller i deras kommuner.  

Vidare fanns delade meningar intervjupersonerna emellan om kommunerna bör och/eller 

kan motverka korruption. Majoriteten av intervjupersonerna ansåg dock att värdegrundsarbete 

kan vara ett lämpligt medel för att motverka korruption. Trots insikten om de negativa 

konsekvenserna av korruption var det ingen av kommunerna som aktivt arbetade med att 

förebygga korruption, inga diskussioner förekom och policys användes inte i det dagliga 

arbetet. En möjlig orsak till varför kommunerna inte aktivt arbetade med att förebygga 

korruption var att det enligt intervjupersonerna fanns viktigare problem att fokusera på 

därmed uppfattades inte korruption som ett problem. Studiens resultat är inte 

uppseendeväckande då tidigare forskning visat att det förebyggande arbetet mot korruption 

saknas eller inte prioriteras (Riksrevisionen, 2013:2) trots att forskning även har visat att det 

föreligger stor risk för korruption på kommunal nivå (Andersson, 2002; Bergh et al, 2013). 

Det resultat som denna studie visat skiljer sig från den tidigare forskningen då 

intervjupersonerna inte själva ansåg att korruption var ett problem i deras respektive 

kommuner. Det är anmärkningsvärt att ingen uppmärksammar korruptionsbekämpningen som 

en integrerad del av kommunens arbete med intern kontroll. Ett flertal kommuner utgår från 

den så kallade COSO-modellen där en av grundpelarna är risk och väsentlighets bedömning. 

Eftersom risken kan vara liten men skadan/förtroendeskadan stor, skulle troligtvis 

korruptionsarbetet fått en mer framträdande position om insikten avseende korruption 

behandlats på ett annat sätt.  

Det är viktigt att vidare studera attityder till korruption då tidigare forskning presenterat 

teorier om att förekomsten av korruption påverkas av människors uppfattningar av korrupta 

beteenden. Genom att studera attityder till korruption kan man se ifall det är någon skillnad 

mellan Heidenheimers tre kategorierna av korrupta beteenden för att undersöka om det finns 

en ökad acceptans för korrupta beteenden. Toleransen mot korruption har varit låg i Sverige 
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men en oroande utveckling är att toleransnivån tycks ha ökat. Tidigare forskning har påpekat 

att den stora faran med det svenska korruptionsproblemet är att i en inledande skede spelar 

medborgarnas uppfattningar av korruptionens utbredning än större roll, än den faktiska 

förekomstens nivå, därmed finns risk för spridning. Kartläggning av uppfattningar om 

korruption kan därmed utgöra en del i arbetet med att förebygga korruption. Den juridiska 

definition av korruption i Sverige, där fokus ligger på mutbrott anser jag vara begränsande, 

det finns en risk att viktiga aspekter av korruption bortses ifrån om inte hänsyn tas även till 

oetiska beteenden och maktmissbruk.  

I denna studie användes Heidenheimers kategorisering av korrupta beteenden i termerna, 

svart-, grå- och vit korruption. Kategorierna har varit användbara i studien för att tydliggöra 

ifall det råder olika åsikter inom kommuner och dess anställda kring vad som anses vara 

korrupta beteenden, svårigheterna i att definiera vad korruption innebär och var gränserna för 

går. Intervjupersonerna kategoriserade inte korrupta beteenden utifrån begreppen, vit, grå och 

svart korruption, utan i analysen presenterades min tolkning av intervjupersonernas utsagor. 

Detta kan medföra att det finns meningsskiljaktigheter mellan min tolkning samt vad 

intervjupersonerna själva skulle anse vara ex. en svart handling. Detta påvisar återigen 

svårigheten med att kategorisera korrupta beteenden. I denna studie användes även 

Papakostas uppdelning av korruption - iögonfallande respektive sofistikerad korruption. 

Uppdelningen anser jag vara användbar då den kan illustrera hur den svenska juridiska 

definitionen kan vara begränsande, givande och tagande av muta är tydliga exempel på 

iögonfallande korruption. Till följd av att vad som anses vara korrupt är socialt konstruerat 

och varierar över tid samt påverkas av kontexten handlingen utförs var uppdelningen 

användbar för att undersöka vilka former av korruption som anses vara problematiska och hur 

de arbetar för att motverka eventuella problem. Begreppet sofistikerad korruption visar då att 

korrupta beteenden kan utgöras av fler handlingar än givande och tagande av muta.  

Förslag till vidare forskning är att jämföra studiens resultat med studier av andra 

kommuner, särskilt intressant vore att jämföra korruptionsarbetet och uppfattningar i 

storstadskommuner med tanke på Bauhr & Oscarsson (2011) analys om att korruption kan 

betraktas som ett större problem i städerna. Skiljer sig arbetet med att motverka korruption 

gentemot lands- och glesbygdskommuner? Utifrån Bauhr & Oscarssons teori vore det rimligt 

att skillnader förekommer och jag tror det kan vara givande att pröva denna hypotes.  
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