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Förord 

Den rapport du håller i handen är en första redovisning av en enkät som medarbetarna i projektet Tillit och 

korruption i lokalpolitiken skickade ut våren 2008 till omkring 1 900 ledande politiker och tjänstemän i 289 

svenska kommuner. Härvidlag är föreliggande rapport unik i sitt slag. Många forskare och debattörer har 

länge haft uppfattningar om hur bra eller illa det är ställt med hederligheten i lokalpolitiken, men aldrig 

förr har den lokala elitens subjektiva uppfattningar om förekomsten av korruption i kommunerna kartlagts 

på ett systematiskt sätt.  

 

I rapporten presenteras några grundläggande siffror rörande i vilken utsträckning korruption upplevs vara 

ett problem av de lokala eliterna, samt huruvida aktörerna anser att det är ett problem som har ökat över 

tid. Vi är skyldiga alla politiker som tagit sig tid att svara på enkäten ett mycket stort tack. Dessutom riktar 

vi speciell tacksamhet till Marcia Grimes och Bo Rothstein som gav oss matnyttig konstruktiv kritik under 

det nordiska statsvetenskapliga förbundets möte i Tromsö i augusti 2008. 

 

Projektet Tillit och korruption i lokalpolitiken är finansierat av Vetenskapsrådet sedan 1 januari 2007. Projektet 

har fyraårig finansiering, och vi är fyra medarbetare: professor Mats Sjölin (projektledare), fil dr Staffan 

Andersson, fil dr Andreas Bergh och fil dr Gissur Ó Erlingsson. Till dags dato har projektet hunnit med 

att få ut åtta publikationer: 

 

• Andersson, Staffan och Heywood, Paul M. (kommande). “The Politics of Perception: Use and Abuse of 

Transparency International’s Approach to Measuring Corruption”, i Political Studies. 

• Andersson, Staffan och Heywood, Paul M., 2008 (kommande). ”Corruption and Democratic Stability: on 

the Unintended Consequences of International Anti-Corruption Campaigns”, I antologin de Sousa, Luís 

och  Larmour, Peter, ed. Governments, NGOs and Anti-Corruption. London: Routledge. 

• Andersson, Staffan (2008). “Studying the Risk of Corruption in the Least-Corrupt Countries”, Public Integrity 

nr 3, 193-214. 

• Andersson, Staffan och Bergman, Torbjörn, (2008). “Controlling Corruption in the Public Sector”, 

Scandinavian Political Studies nr 4. 

• Andersson, Staffan, 2008. Exploring Corruption in Sweden - Types of Corruption, Danger Zones and Control 

Mechanisms, Saarbrücken: VDM Verlag 

• Erlingsson, Gissur Ó (2006). ”Organisationsförändringar och ökad kommunal korruption: Existerar ett 

samband?” Kommunal ekonomi och politik , nr 3, 7-40. 

• Erlingsson, Gissur Ó., Andreas Bergh och Mats Sjölin (2008). ”Public Corruption in Swedish Municipali-

ties: Trouble Looming on the Horizon?” Local Government Studies nr 5, 595-608. 

• Sjölin, Mats, Andreas Bergh och Gissur Erlingsson (2007). "Tillit och korruption i svenska kommuner”, 

Statsvetenskaplig tidskrift nr 2, 70–76. 
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Abstract 
 
Sweden has traditionally been regarded as a country free from corruption. But since the mid 90s, several 

corruption scandals, and frequent critique of weak institutional control mechanisms, have challenged this 

picture. The purpose of the paper is twofold, namely: i) present popular arguments that, taken together, 

suggest that corruption may have increased in Swedish municipalities, and ii) explore if corruption is 

regarded as a substantial problem by senior members and officers in Swedish municipalities and if there is 

reason to believe that corruption has increased over time. The paper establishes that changes in the public 

sector, among else New Public Management reforms, may have contributed to altered incentives for 

corruption, and indeed seem to have created possibilities, for elected representatives and civil servants, to 

abuse public power. Empirical results from our survey of senior civil servants and elected representatives 

in all Swedish municipalities carried out in 2008 show that respondents do not consider corruption as 

widespread, which is true no matter whether respondents are asked about the situation in Swedish 

municipalities in general, activities and operations in the own municipality or own experiences of bribe 

attempts. But despite this, respondents do perceive corruption as a substantial problem and judged from 

respondents’ own experiences one in 20 did experience corrupt offers. Finally, although it is not possible 

to establish conclusively, the paper discusses based on empirical findings whether corruption really is a 

widespread phenomenon and has increased over time.  
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1. Inledning 
 
Sverige är ett land som torde förbluffa de flesta korruptionsforskare. Den svenska staten är nämligen 

omfattande. Flera auktoriteter på området, t.ex. Alesina och Angeletos (2005), menar att detta ökar risken 

för offentlig korruption. Till detta kommer att svenska tjänstemän har förhållandevis stor handlingsfrihet, 

då här finns ett stort inslag av ramlagar och målstyrning är vanligt förekommande. Bl.a. menar forskare 

som Aidt (2003) och Jain (2001) att ju större handlingsfrihet ett politiskt system tillåter sina tjänstemän, 

desto större är risken för offentlig korruption. Därför gör flera etablerade teoretiska visdomar inom 

korruptionsforskningen att man förväntar sig höga korruptionsnivåer i en stat som den svenska, vilken 

både har omfattande offentlig sektor samt hög grad av handlingsfrihet för tjänstemännen. 

 

Hur ser det då ut med korruptionsbekymren när Sverige jämförs med andra länder? När organisationen 

Transparency International presenterade sitt Corruption Perception Index för 2008 hade Sverige ryckt upp sig från 

2007 års fjärdeplacering till en delad förstaplats.1 Ser man över den gångna tioårsperioden har Sverige 

aldrig varit sämre än sexa (www.transparency.org). Givet att man accepterar Corruption Perception Index som 

ett hyggligt tillförlitligt sätt att mäta korruptionsnivåer – eller åtminstone ett gott instrument att jämföra 

Sveriges korruptionsproblem med andra staters – kan man med fog definiera Sverige som ett förhållande-

vis icke-korrupt land.  

 

Föreliggande rapport behandlar ämnet ”korruptionens2 utbredning i ett icke-korrupt land”. I det här fallet 

intresserar vi oss för Sverige, och konkret riktas uppmärksamheten mot den korruption som eventuellt 

kan finnas i de svenska kommunerna. En relevant fråga att besvara är varför det är relevant att uppmärk-

samma korruption i icke-korrupta stater. När vi har berättat om vårt forskningsprojekt för vänner och 

kollegor, eller t.o.m. för de politiker och tjänstemän som vi kommit i kontakt med, har vi mött reaktionen: 

”Vad ska ni forska om detta för, de problemen finns ju inte i Sverige! Kan ni inte lägga pengarna på något 

där problemen finns i verkligheten, i Somalia eller någonting.”  Då uppfattningen ingalunda är ovanlig, är 

det viktigt att bemöta den. Det finns åtminstone två sätt att övertyga skeptikern om värdet av att studera 

korruption även i stater där det finns en förhållandevis låg grad av korruption.  

                                                
1 Sverige faller också väl ut även med andra sätt att mäta korruption, se t.ex. Global Corruption Barometer (”Report on 
the…”) som mäter korruption på ett litet annorlunda sätt. 
2 Med begreppet ”offentlig korruption” avser vi missbruk av offentlig tjänst eller förtroendevald post för den privata 
vinningens skull. Detta är mer eller mindre standarddefinitionen i korruptionslitteraturen (t.ex. Collier 2002: 1; 
Treisman 2000: 399; Shleifer och Vishny 1993: 599). Här tar vi en genväg till definitionsproblematiken, och ser 
därmed korruption, för att låna Jains (2001: 73) formuleringar, som handlanden “in which public officials, 
bureaucrats, legislators, and politicians use power delegated to them by the public to further their own economic 
interests at the expense of the common good”. Det är också på detta sätt som Världsbanken definierar offentlig 
korruption (Arikan 2004: 175). Denna breda definition brukar få svenska jurister att höja på ögonbrynen, då den är 
så mycket vidare än den svenska legala korruptionsdefinitionen (vilken enbart uppmärksammar bestickning och 
mutor i enlighet med BRB 17:7 samt BRB 20:2). I den gängse samhällsvetenskapliga definitionen inkluderas 
emellertid även gråzoner när politiker och tjänstemän bryter mot icke-legala normer som exempelvis nepotism vid 
tjänstetillsättningar, utnyttjande av vänskapsförhållanden samt förskingring, bedrägeri och trolöshet mot huvudman 
(jfr Berggren 2003; Andersson 2002: 29, 71f). 
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Vi tror knappast att majoriteten av dem som riktar denna kritik mot svensk korruptionsforskning skulle 

leverera samma argument mot den svenska genusforskningen. Det är inte många som skulle komma på 

tanken att ge sig på denna med argumentet: “Vad forskar ni om det för, Sverige är ju ett av världens mest 

jämlika länder! Fokusera på Somalia istället, där saknas jämställdhet.” Med detta vill vi understryka att det 

finns två typer av argument mot att bara förlita sig till Transparency-data när man försöker säga något om 

korruptionsbekymmer i ett och samma utvecklade land: ett som rör tillförlitligheten i perceptionsdata, och 

ett som handlar om problemet med att använda nationsjämförelser för att säga någonting om ett givet 

lands alldeles egna korruptionsproblem.  

 

För det första bygger Corruption perception index på subjektiva bedömningar av nivån. Undersökningen 

grundas på en summering av respondenters bedömning av korruptionsnivån i ett land och inte på en 

summering av människors egna direkt upplevda erfarenheter av korruption, vilket tidigare forskning visar 

inte alltid ger samma resultat (Miller et al. 1997). Vi bör alltså vara försiktiga med att använda perception 

som likvärdigt med faktisk korruption (jfr Andvig 2005, Knack 2006; Andersson & Heywood 2009). Detta 

är den metodologiska invändningen mot perceptionsdata. 

 

För det andra vill vi också varna för att hemfalla till Transparency-data och säga ”men Sverige ligger ju fyra i 

ligan över världens minst korrupta stater, därför finns heller inga korruptionsproblem här”. Dessa data 

kan nämligen bara säga någonting om Sveriges relativa position gentemot andra länder, men ger oss 

oerhört lite information om de faktiska problem som trots allt kan finnas med korruption, maktmissbruk 

och annat oetiskt beteende i utvecklade demokratier av Sveriges karaktär. Detta pekar på behovet av 

utförliga empiriska studier av korruptionens omfattning och natur inom ett och samma utvecklade demo-

kratiska system. Med andra ord, bara för att problemen är lindriga i Sverige relativt stater som Somalia och 

Moldavien, utgör det i sig inget argument för att bagatellisera de problem som trots allt kan existera.3 

  

Mot denna bakgrund ämnar vi företa oss två saker i denna rapport. För det första kommer vi att återge 

litteraturströmmar som sammantaget argumenterar att det finns skäl att tro att den offentliga korruptionen 

har ökat i de svenska kommunerna. För det andra ska vi se om det går att finna belägg för dessa strikt 

teoretiska förväntningar genom att redogöra för resultat från en enkät som gick ut till ledande politiker 

och tjänstemän i samtliga svenska kommuner under första halvan av 2008. Uppsatsen följer också denna 

disposition: forskningsinsatsen motiveras genom en introduktion till de teoretiska förväntningarna om 

                                                
3 En av orsaken till att även korruption i välutvecklade, förhållandevis ”korruptionsfria” demokratier förtjänar 
uppmärksamhet är att korruption antas ha en uppsjö negativa konsekvenser på det politiska systemet. Korruption 
snedvrider konkurrens, minskar företagens investeringsvilja och begränsar antalet entreprenörer. Dessutom hotar 
korruption rättsstatens legitimitet, sänker förtroendet för viktiga samhällsinstitutioner och minskar tilltron till 
marknadsekonomiska processer. Därigenom riskerar korruption att på en och samma gång undergräva 
förutsättningarna för ekonomisk utveckling och fundamenten för fungerande demokratiska styrelseskick (för 
genomgångar av negativa korruptionseffekter, se Bowler och Karp 2004; Andersson 2002: 235; Jain 2001; Rose-
Ackerman 1999: kapitel 1–2; Goudie och Stasavage 1998:140–148; della Porta och Vanucci 1997) 
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förvärrad korruptionsproblematik introduceras, och därefter redovisar enkätsvaren. Slutligen förs en 

diskussion kring de svar som framkommit undervägs. 

 

 

2. Varför tro att korruption blivit ett större problem i Sverige? 
 
Äldre förklaringar till korruption fokuserar mycket på den moraliska depraveringen hos de korrupta individer-

na, att de som utgör handlingarna är i något avseende är etiskt fördärvade (Andersson 2002: 20). Påståenden 

om enskilda individers psykologiska läggning ger emellertid inte någon vidare grund för att förklara korrupt 

beteende. I det följande lämnar vi därför sådant psykologiserande därhän och redogör för teorier som under-

stryker betydelsen av att institutioner påverkar individers incitament att bete sig i enlighet med gällande lagar 

och uppfattningar om vad som är etiskt handlande.  

 

För att korruption ska vara möjlig måste det finnas personer i den offentliga organisationen som besitter åtmin-

stone något slags reell handlingsfrihet4 vad rör fördelningen av resurser, dvs. ha en viss självständighet i 

utförandet av sina uppgifter (jfr Aidt 2003: 632f; Jain 2001: 77). För dessa personer finns en omgivning som 

dels avgör graden av handlingsfrihet, och dels ger mer eller mindre stora incitament att bryta mot det existe-

rande regelverket.  

 

I syfte att skapa redskap för att analysera omgivningens/institutionernas betydelse för om individer kommer att 

bete sig i enlighet med gällande regelverk och normer, brukar forskare hämta insikter genererade ur Gary 

Beckers (1968) banbrytande analys av förklaringar till varför människor ibland faller för frestelsen att agera 

kriminellt. För det första finns större eller mindre privat avkastning förenad med regelbrott och lagöverträdel-

ser. För det andra finns mer eller mindre välutvecklade möjligheter att övervaka individernas beteende. Kvali-

teten på tillsynsmekanismerna ger mer eller mindre stora sannolikheter till att korrupt beteende upptäcks och 

avslöjas. För det tredje kan institutionerna förena ett avslöjat regelbrott eller lagöverträdelse med högre eller 

lägre kostnader. 

 

Ur detta sätt att tänka kring omgivning/institutioner och korruption kan det tämligen okontroversiella påståen-

det härledas att korrupt beteende torde vara vanligast förekommande i miljöer där det finns en gynnsam frestel-

sestruktur jämfört med en situation där frestelsestrukturen är ogynnsam. Allt annat lika förväntar man sig 

därför högre korruptionsnivåer när institutionerna… 

 

1. Ger individerna många, snarare än få, möjligheter att kunna tillskansa sig resurser genom korruption. 

2. Förenar korrupt beteende med stor, snarare än låg, avkastning. 

                                                
4 Handlingsfriheten kan vara formell (så att exempelvis tjänstemännen tilldelas hög grad av autonomi i sin 
myndighetövning), men den kan också vara informell (så att tjänstemännen regelmässigt bryter mot normer och lagar 
till den grad att det existerar en de facto autonomi i beslutsfattandet). Grundtanken här är emellertid att ju mindre 
detalj- och regelstyrt ett politiskt system är, desto större är sannolikheten för att systemet präglas av korrupta 
aktiviteter. 
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3. Har bristfälliga tillsynsmekanismer, så att sannolikheten för att det korrupta beteendet ska upptäckas uppfat-

tas som lågt av dem som överväger att bete sig korrupt.  

 

Konsekvensen av detta sätt att resonera är uppenbar: förändringar i tjänstemännens och politikernas frestelse-

struktur bidrar till att antingen öka eller minska korruptionsnivåerna. Utgångspunkten för den här sortens 

argument är antagandet om rationella aktörer. Individerna antas göra en enkel kostnadskalkyl av typen: 

”jag vågar mig på den korrupta strategin om jag tror att jag vinner något på det, och om risken för upptäck 

är liten” (jfr Paternoster och Simpson 1996). Goudie och Stasavage (1999) uttrycker saken på ett rättframt 

sätt: ”Individuals would be expected to assess the net potential gains from engaging in corrupt practices by 

comparing the anticipated gross benefits of such behavior […] with the potential costs of so doing (as 

given by the expected costs of exposure).”  

 

Enligt denna teoribildning antas individen alltså jämföra den förväntade nyttan av att bete sig korrupt med 

status quo, dvs. fortsätta agera efter gällande normer, eller lagligt i enlighet med de regler och direktiv som 

han eller hon har att följa. Om kalkylen innebär att avkastningen förenad med det korrupta beteendet 

överstiger de resurser han eller får vid det lagliga, normkonforma beteendets status quo, då väljs alltså 

korruptionsstrategin.  

 

Med dessa verktyg som utgångspunkt skulle man alltså kunna förvänta sig högre korruptionsnivåer idag 

jämfört med för två decennier sedan. Kortfattat ser förväntningen ut såhär: organisationsexperiment i de 

svenska kommunerna sedan slutet av 1980-talet har gjort att tillfällena att bete sig korrupt har ökat, samti-

digt som möjligheten att bevaka, kontrollera och straffa sådant beteende har försvagats något. I det följan-

de underbyggs denna argumentationslinje utförligare. 

 

Färre  whis t le  blowers = minskad sannolikhet  at t avs lö ja korrupt ion 

Premfors med flera (2003) har lyft fram den historiska betydelsen av tjänstemännens yttrande-, informa-

tions- och meddelarfrihet, samt deras meddelarskydd, för att motverka maktmissbruk och korruption i 

svensk förvaltning. De svenska tjänstemännens unika möjligheter att agera s.k. whistle blowers har traditio-

nellt varit ett viktigt instrument för att avslöja felaktigheter och övergrepp i offentlig sektor. Det finns 

dock skäl att tro att detta kontrollinstrument har försvagats under de senaste decennierna. För att låna 

Hirschmans (1970) terminologi hävdar många – t.ex. Lundquist (1999) – att tjänstemännen allt oftare har 

gått från att använda voice-strategin till att tillämpa exit- alternativt loyalty-strategin (jfr Ström 2001). 

  

Orsaken till tjänstemännens förändrade inställning till att vara whistle blowers tros hänga samman med det 

tidiga 1990-talets ekonomiska kris. De därpå följande nedskärningskraven antas ha fått till följd att 

tjänstemän inte längre vågar slå larm eller kritisera den politiska ledningen. En undersökning som SKTF 

har gjort, visar att detta verkar stämma: var fjärde kommunanställd säger sig ha erfarenheter av att det 

straffar sig att framföra kritik på jobbet (Tystnaden på jobbet 1999). Slutsatsen återfinns också i den 
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Kommunala förnyelsekommitténs (SOU 1996:169, s 86) slutbetänkande, där man konstaterar att de 

anställda i stor utsträckning väljer avstår från att ta sin yttrandefrihet i anspråk (jfr SOU 1999:69, s 258, 

samt Demokratiutredningens slutbetänkande [SOU 2000:1, s 147ff]). Skälet till detta förefaller just vara de 

anställdas rädsla för att förlora sina jobb samt ökade lojalitetskrav från arbetsgivares sida. Märkligt nog är 

det så att offentliganställda – trots ett starkt lagstiftningsskydd – upplever sig ha sämre möjligheter att 

kritisera överordnade än vad privatanställda har (Aronsson och Gustafsson 1999). 

 

Givet de teoretiska utgångspunkter som presenterades ovan kan denna utveckling ha öppnat upp möjlig-

heter för aktörer som vill utnyttja systemet för den egna privata vinningens skull. När tjänstemän inte 

längre vågar slå larm, t.ex. för att de är rädda för att förlora sina arbeten eller bli utstötta på arbetsplatsen 

(Lundquist 1999; Sjöberg 1999), och när kommuner i allt större utsträckning ska ”drivas som företag”, 

menar somliga – t.ex. en ledarskribent på Aftonbladet (1999-11-24) – att makthavarna börjar ”göra som de 

vill” och därigenom skapar ”en kultur av förmåner och gentjänster” (jfr Nilsson 1999). Tesen om ”tystna-

dens förvaltning” ger därför ett första skäl till att tro att risken för att man som korrupt politiker eller 

tjänsteman ska upptäckas sjunkit sedan 1990-talets början (jfr Andersson 1999:14). 

 

Bolagi s eringar = minskad sannol ikhet  at t avs lö ja korrupt ion 

Många debattörer menar att bolagiseringen av kommunal verksamhet banat väg för attityd- och beteende-

förändringar bland ledande aktörer inom kommunal sektor. Bolagisering innebär att man byter rättslig 

form, dvs. att den offentliga rättens regler inte är fullt tillämplig, då t.ex. överklaganden av beslut försvåras 

när verksamheten inte längre är underställd JO-tillsyn. Normalt sett granskar heller inte kommunrevisio-

nen bolagens verksamhet (Lundin och Riberdahl 1999: 233ff). Därför har somliga debattörer, t.ex. 

Torsten Gavelin (1996), hävdat att bolagiseringen suddat ut gränsen mellan privat företagande och offent-

lig förvaltning. Vidare menar samme Gavelin att den begränsade medborgerliga insynen och de snabba 

beslutsprocesserna i de kommunala bolagen ökat risken för maktmissbruk och korruption. Samma analys 

av bolagiseringens finns hos överåklagare Christer van der Kwast (Svenska Dagbladet 2003-05-14). 

 

Hans L Zetterberg (2000) har riktat liknande kritik mot bolagisering av kommunal verksamhet. Här 

handlar det dock inte om den minskade risken för att korrupta aktiviteter ska upptäckas i kommunala 

bolag, utan om att den förväntade vinsten förenad med korruption har ökat i och med bolagiseringarna. 

Hans poäng är att bolagiseringarna har fått olyckliga sidoeffekter. Partiföreträdare kom att ta över styrel-

seposterna, och av privatekonomiska skäl vägrar de att gå med på utförsäljning eller börsnotering av bola-

gen. Zetterbergs kritik riktar sig bland annat mot korruptionsrisken: det rör sig om bolag som riskfritt 

arbetar utan konkurrens, samtidigt som styrelserna, direktörerna och ledningsgrupperna får sammanträ-

desarvoden, löner, kreditkort och fallskärmar som om de arbetade under marknadens krav och risker.  
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New Publi c Management  = ökad ri sk för korrupt ion 

En ny styrningsfilosofi sägs ha fått ett starkt fotfäste i de svenska kommunerna sedan slutet av 1980-talet. 

Inspirationen kom tydligt från näringslivet, och fick genomslag i de flesta OECD-länder. Nu skulle man 

styra verksamheten mot uppställda mål och resultat, inte – som tidigare – efter detaljerade regler och före-

skrifter. Det handlade om en ideologisk omställning som anammades av i princip samtliga politiska partier, 

där den sammanhållna, centralt styrda kommunala verksamheten utvecklades mot en mer fragmentiserad 

ordning vägledd av något som kommit att kallas New Public Management. I praktiken innebar det att den 

kommunala verksamheten allt mer kommit att präglas av just målstyrning, beställarstyrning och resultat-

enheter (jfr Montin 2004; Bäck 2000; Jacobsson 1994 [red.]). Många av de organisatoriska experimenten 

som ägt rum under de senaste årtiondena pekar mot att kommunerna försökt låta verksamheten påminna 

om marknadens funktionssätt (Forsell 1999).5 

 

Enligt flertalet korruptionsforskare finns ingen principiell anledning att oroa sig över denna utveckling. 

Marknadsstyrda politiska system – i jämförelse med system som präglas av omfattande statsapparat med 

höga offentliga utgifter – tros nämligen löpa mindre risk för utbredd korruption (t.ex. Goel och Nelson 

1998; Kaufmann och Siegelbaum 1996). Bekymret är alltså inte marknadsmekanismerna per se eller privati-

seringen per se. Nej, problemet verkar snarare vara mellanformerna, att verksamheten rör sig från att ha 

varit ett offentligt ägt, finansierat och förvaltad till att präglas av hybridkonstruktioner som ska påminna 

om, men ändå inte riktigt vara, marknadsstyrda. Faran är att miljöer som präglas av en mix av privaträttslig 

och offentligrättslig status leder till att gråzoner för offentlig korruption växer fram. 

  

Viss korruptionslitteratur uppmärksammar detta. Privatisering i sig är inget problem, men själva processen 

att gå från offentligt ägt till privatägt, skapar en möjlighetsstruktur som är gynnsam för politiker och 

tjänstemän som får ett utrymme att ägna sig åt korrupta aktiviteter. Jain (2001, sidan 79) uttrycker det på 

följande sätt: ”The discretionary powers associated with transfer of large volumes of assets from public to 

private hands can create opportunities for corruption”. Andersson och Bergman (2008) menar att NPM 

ställer andra krav på delegations- och kontrollsystem för att undvika ökade risker för korruption och på 

liknande sätt skriver Andersson (2004: 5) att ”det [har] visat sig att det på områden där det sker eller har 

skett snabba verksamhetsförändringar finns risker när kontrollsystemen inte anpassas till förändringarna, 

vilket det finns exempel på i Sverige under 1990-talet” (jfr Andersson 1999; Heywood 1997). 

  

Något som ger ammunition åt denna idé är att den offentliga upphandlingen i Sverige uppgår till uppemot 

500 miljarder varje år. Hans Eisler har, i en studie gjord för Transparency Internationals räkning, funnit att 

ungefär 100 miljarder handlas upp direkt – utan anbud och utan insyn. Efter intervjuer med företrädare 
                                                
5 Organisationsexperimenten handlar om försök att s.a.s av-Weberifiera byråkratin. Det är givande att dela in de 
senaste 15–20 årens experimentt på det sätt Forsell (1999, sidan 13) gör: (a) utläggning av verksamheter; (b) inre 
ekonomisering och (c) marknadsreformer gentemot avnämarna. De reformer som enligt teorin skulle uppmuntra 
korrupta beteenden är framför allt entreprenader/outsorcing, bolagisering och ökad, differentierad användning av 
avgifter. 



 11 

för tjänstesektorn når han slutsatsen att det sannolikt är mycket vanligt att vänner och bekanta gynnas vid 

ett sådant förfarande, samt att mörkertalet i korruptionen troligen är väldigt, väldigt högt (Svenska Dagbladet 

2006-01-20). Eislers iakttagelser stärks av resultatet från en enkätstudie som visar att drygt 30 procent av 

småföretagarna anser att den kommunala upphandlingen av entreprenader fungerar dåligt (Småföretagarna 

efterlyser… 2005). Detta torde innebära bristande konkurrens och högre kostnader, vilket måste betraktas 

som samhällsonyttigt. Andersson (1999: 13) berör idén när han skriver att upphandlingssituationer, och då 

kommuner försöker locka företag, är särskilda riskzoner för korruption att bre ut sig i (jfr Nilsson med 

flera 2005: 72). 

Kommunrevi s ionen = fort sat t  tandlös t  ins t rument för at t  s tävja korrupt ion 

Om den påstått urholkade ämbetsmannamoralen, bolagiseringar och olyckliga ”mixar” av privat och 

offentligt ökat tillfällena att bete sig korrupt, samt minskad sannolikheten för att politiker och tjänstemän 

som försöker tillskansa sig fördelar på skattebetalarnas bekostnad ska avslöjas, finns det då inga formella 

institutioner som kan hålla korrupta aktörer i schack?  

 

I offentlig debatt märks stundtals uppfattningen att det saknas effektiva instrument för att kontrollera och 

stävja korrupt beteende i svenska kommuner. T.ex. menar Niklas Ekdal (2001) att de svenska kommu-

nerna knappast utför revisioner värda namnet. Ja, det samlade intrycket som expertisen på området ger, är 

att den svenska kommunrevisionen är förhållandevis tandlös. T.ex. konstaterar Lundin och Riberdahl 

(1999: 252) att revisionens svaghet ligger i att de intima band som finns inbyggda mellan granskare och 

granskade: 

 

Många av nämndledamöterna har även plats i fullmäktige. Revisionens uppdragsgivare utgör 

granskningsobjekt samtidigt. Det ställer stora krav på integritet och personlig moralisk resning hos 

revisorerna, att i en sådan miljö kunna hävda sitt oberoende. Problemet är att, oavsett revisorernas 

egenskaper, för en utomstående kan revisionen uppfattas såsom icke trovärdig. Det är i så fall 

förödande inte bara för revisionen, utan för hela kommunen och det lokaldemokratiska systemet. 

 

Samma författare beskriver den svenska kommunrevisionen som en i internationell jämförelse lite reglerad 

och föga kompetent (Lundin och Riberdahl 1999: 240), vilket bland andra den före detta generaldirektören 

Inga-Britt Ahlenius också påpekat. Hon har gått så långt som att kalla kommunrevisionen för institutionali-

serade intressekonflikter (i Göteborgs-Posten 2003-04-22): kommunpolitiker som är valda av kommunfullmäktige 

ska i sin tur granska hur kollegorna i kommunstyrelsen förvaltar skattebetalarnas pengar (jfr Ahlenius 

2003). Britt-Marie Citron, journalisten som avslöjade den omfattande korruptionen i Motala kommun, är 

också kritisk till hur kommunrevisionen är konstruerad, och skriver: ”Bara det faktum att politikerna i 

revisionen väljs av sina partikamrater, samma personer som de sen ska granska, kan få en att fundera” 

(Citron 1999: 74).   
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Staffan Andersson (1999: 13) ger stöd för denna bild. Efter genomgång av rättsfall och ett stort antal 

djupintervjuer, slår han fast att det i förhållande till riksnivån finns stora risker för korruption på kommu-

nal nivå. Orsaken är ”otillräcklig kontroll, mindre effektiva revisionssystem och mindre omfattande 

granskning från pressens sida” (jfr Karlsson och Korsell 2007). Den minskade sannolikheten för att bli 

upptäckt om man beter sig korrupt, och kommunrevisionens relativa tandlöshet, skapar vissa oroväckande 

förväntningar korruptionsproblematiken i svenska kommuner.6 

 

3. Mer korruptionsbekymmer? Ett par indicier 

 
I de föregående avsnitten har vi presenterat (a) argument för varför det är viktigt studera korruptionens 

omfattning och natur i utvecklade demokratier, samt (b) redogjort för tankegångar som säger att korrup-

tionsproblematiken kan ha ökat under de gångna två decennierna. Den bekymmersamma frågan är dock: 

hur kan man gå till väga för att undersöka korruptionens omfattning och natur i mogna demokratier? 

 

Här ska man vara medveten om metodologiska begränsningar i studiet av offentlig korruption. Korrup-

tionsforskare har haft svårt att utvinna mätinstrument för att ta reda på hur utbredd korruptionen verkli-

gen är. Som Jain (2001: 76) skriver: ”By its nature it would be difficult to measure since it is carried out, in 

most cases, clandestinely and away from the public eye and records”. Innan vi redovisar våra enkätresultat, 

ska vi därför presentera några indicier som åtminstone inte oss skäl att förkasta den teoretiska misstanken 

som grundlades i föregående avsnitt, nämligen att korruptionen kan vara mer utbredd i Sverige än vad 

som traditionellt påstås.  

 

Det finns tre typer av material som sammantaget utgör indicier vilka antyder att korruptionen kan ha 

förvärrats:  

 

• den ökade journalistiska rapporteringen om kommunala ”skandaler” och ”affärer” från mitten av 

1990-talet och framåt (se nedan) 

• det ökade antalet misstänkta korruptionsfall (Karlsson och Korsell 2007), samt  

• att de forskare och praktiker som har lagt ned tid på att skaffa sig en bild över det empiriska läget 

(t.ex. Andersson 1999, 2002, 2004; van der Kwasts uttalanden i Svenska Dagbladet 2004-11-15; 

                                                
6 Tilläggas bör att debatten om kommunrevisionens brister har bidragit till vissa reformer av revisionsförfarandet. 
Efter den uppmärksammade ”Motalaskandalen” debatterades rimligheten i att revisionen inte behövde utföra 
granskningar så länge man inte ansåg detta vara nödvändigt. En lagändring trädde i kraft 30 maj 2002, då en årlig 
revision av nämndernas verksamhet lagstadgades (SFS 2002:438 9:9). Vidare antogs en lag 1 januari 2004 som 
innebar att kommunerna måste upprätta en verksamhetsplan inför varje budgetår (SFS 2004:775 8:5), något som tros 
kunna stärka insynen i den kommunala ekonomin och öka möjligheterna att upptäcka korrupta aktiviteter. De 
rationalistisk-institutionalistiska verktygen säger oss härvid att dessa institutionella justeringar stärkt den kommunala 
revisionen något, och då bidragit till att justera de korrupta individernas kostnadskalkyl på så sätt att sannolikheten 
för upptäckt höjts något. En arbetshypotes skulle därför kunna vara att möjlighetsutrymmet för korruption 
begränsats något sedan 2002, varför korruptionsfallen kanske har blivit färre sedan lagändringarna.  
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Ahlenius uttalanden i Sydsvenska Dagbladet 2005-05-20; Larssons [2006] debattartikel)7 uttalat sig 

om att offentlig korruption i Sverige kan ha ökat i omfattning.  

 

Låt oss kort göra en djupdykning i den första punkten. Sedan mitten av 1990-talet har alltså avslöjanden 

om så kallade politiska ”skandaler” och ”affärer” i form av oklarheter vid exempelvis offentlig upphand-

ling, misstänkta mutor samt besticknings- och förskingringsärenden förefaller ha blivit vanligare. Vid en 

första ser det ut som om att allt fler högre kommunala tjänstemän och kommunpolitiker försökt dra 

materiella fördelar av sin tjänst eller sin post som förtroendevald (jfr Andersson 2004: 212). I kölvattnet av 

den så kallade Sahlinaffären år 1995, avslöjades en uppsjö av kommunala skandaler. Här följer ett axplock 

av 1995 års kommunala skandaler (se exempelvis uppräkningarna i Dagens Nyheter 1998-01-15; Dagens 

Nyheter 1997-03-02; Expressen 1995-12-17; Dagens Nyheter 1995-12-15): 

  

• I mars åtalades Partilles kommunalråd för att ha tagit emot mutor från en byggmästare.  

• I juni avslöjades att Sandvikens KSO köpt bland annat videokamera, byggmaterial och växthus 

för sammanlagt 40 000 kronor – för skattebetalarnas pengar.  

• I september tvingades Mullsjös kommunalråd avgå sedan den interna revisionen avslöjat att han 

”lånat” 60 000 kronor från det kommunägda fastighetsbolaget för att betala egna skulder.  

• I oktober avslöjades att ledande politiker och kommunala tjänstemän från Motala reste med sina 

fruar till Nice och Berlin på kommunens bekostnad. Mängder av representation, klädes- och 

bensininköp blev föremål för utredning. Flera av de inblandade tvingades avgå. Sex politiker och 

tjänstemän blev dömda i tingsrätten (för en fördjupning i det här fallet, se Citron 1999).  

• I oktober beslutade Malmös kommunpolitiker att inte anmäla det före detta kommunalrådet som 

hade slarvat med kommunens kontokort och undlåtit att lämna kvitton för inköp på drygt 80 000 

kronor.  

• I november åtalades fyra kommunala företrädare i Bollnäs för mutbrott då de fått resor, uppehälle 

och biljetter till friidrotts-VM av ett företag som förhandlade om ett stort byggjobb i kommunen.  

 

Sedan detta ”korruptionsår”, 1995, har rapporter om politiker och tjänstemän som missbrukat sin makt-

position duggat tätt i media. Ett antal mut- eller bestickningsärenden har varit föremål för granskning.8 

                                                
7 Christer van der Kwast är överklågare och chef för Riksenheten mot korruption. Inga-Britt Ahlenius är chef för FN:s 
internrevision, och var under 10 år generaldirektör för Riksrevisionsverket. Hon ledde granskningen som avslöjade 
korruption och maktmissbruk inom EU-kommissionen, som tvingade hela kommissionen att avgå 1999. Kjell 
Larsson är nuvarande riksrevisor. 
8 Några fler exempel korruptionsfall som följde efter ”affärernas 1995”: I maj 1997 bjöd ett stort byggföretag fem 
personer från Östersunds och Krokoms kommuner på en konferensresa till Helsingfors. Det skulle egentligen bli en 
studieresa rörande äldrevården, men kom snarare att handla om sprit, mat och ishockey-VM. Notan landade på 
sammanlagt över 44 000 kronor (Expressen 2001-03-14). Ytterligare exempel på mutbrott var när representanter för 
det kommunägda utbildningsbolaget Skytteanska AB bjöd tjänstemän och politiker på älgjakt – återkommande, 
under flera års tid (Dagens Nyheter 2001-07-04). Ett av de mer aktuella exemplen är att Malmös kommunalråd (med 
hustru) bjöds på två resor av en känd IT-miljonär. Resorna ledde till förundersökningar rörande mutbrott och 
bestickning (Kvällsposten 2004-06-12; Kvällsposten 2004-06-11), men där kommunalrådet slutligen friades från 
misstankar. Ytterligare ett sentida exempel är det faktum att en chefstjänsteman och en handläggare i Norrköpings 
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Dessutom finns indikationer på att fullmäktigeledamöter ibland lägger motioner om politiska åtgärder som 

gynnar deras egna företag, alternativt försöker påverka offentlig upphandling så att kommunen köper 

tjänster från egna företag (Popova 2001; Dagens Nyheter 2002-06-18). Synen på politiker som tämligen 

ohederliga har också kommit att bli en uppfattning som medborgarna i allt större utsträckning hyser om 

sina politiker (Möller 2000: 112).   

 

I sammanhanget bör också uppmärksammas att GRECO (2001) (Group of States Against Corruption) utpe-

kade flera brister i Sveriges institutionella: dess möjligheter att upptäcka och bekämpa korruption är dåliga. 

Under 2006 redovisades också Riksrevisionens rapport Skydd mot korruption i statlig verksamhet (2006). Även 

här var slutsatsen nedslående, nämligen att skyddet mot otillbörlig påverkan i statliga bolag inte står i 

paritet med riskerna för korrupt beteende. Slutsatsen återfinns också hos Karlsson och Korsell (2007), där 

man lyfter fram avsaknaden av generella kontrollsystem och av specifika kontrollsystem riktade mot 

korruption som två viktiga förklaringar till varför korruption trots allt kan nå en förhållandevis stor 

utbredning i en stat som Sverige.  

 

Inga långtgående växlar ska dras av dessa iakttagelser, eftersom rimliga invändningar kan resas mot både 

”den ökade rapporteringen” och ”antalet fällande korruptionsdomar” som indikationer på att korruptio-

nen faktiskt ökat. Det kan argumenteras att den faktiska korruptionen inte ökat, utan bara graden av 

avslöjanden. Man kan faktiskt hävda att grävande journalister har (a) brutit en normbarriär så att det blivit 

accepterat att granska och kritisera makthavare och/eller så har journalisterna (b) blivit mer uppmärk-

samma på politiska skandaler som följd av ett par tidiga, större avslöjanden. Och man kan också hävda att 

det ökade antalet fällande korruptionsdomar inte har något att göra med att korruptionen faktiskt blivit 

vanligare – bara det att åklagarna utrustats med bättre resurser att utreda sådana fall, t.ex. i och med 

instiftandet av Riksenheten mot korruption. 

 

Emellertid ska man notera att det finns de som menar att de vanligare förekommande rapporterna om 

korruptionsskandaler som just indicier, ett slags smoking guns, kan vara tecken på att attityd- och beteende-

förändringar har ägt rum bland kommunpolitiker och kommuntjänstemän. Som nämndes i de introduce-

rande avsnitten, förmedlas en likartad bild i Anderssons (1999, 2002, 2004) arbeten, Eislers (2006) under-

sökning, samt av chefen för Riksenheten mot korruption, Christer van der Kwast, av den före detta riksrevi-

sorn, Inga-Britt Ahlenius samt riksrevisorn Kjell Larsson.  

 

I ljuset av de skandaler som uppmärksammats i medier och de fällande korruptionsdomarna, de teoretiska 

argumenten som presenterats i avsnitt två ovan, samt den tidigare, om än lätträknade, forskningen om 

svensk korruption, ges ett intryck av att åtminstone några fler kommit att utnyttja sin position för att 

                                                                                                                                                   
kommun dömts skyldiga till mutbrott av tingsrätten då en byggföretagare bjudit dem på resor till Åland och ett par 
restaurangbesök (Kristianstadsbladet 2005-11-21), något som bland annat fått till följd att 250 tjänstemän i kommunen 
tvingats gå en utbildning i vad som är att betraktas som en muta (Folkbladet 2005-10-25). 
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komma åt privata sidobetalningar för den egna materiella vinningens skull. Frågan är dock hur bilden ser 

ut när man systematiskt samlar in ledande politikers och tjänstemäns korruptionsuppfattningar och låter 

dem själva subjektivt få bedöma korruptionens utbredning på lokal nivå? Finns det korruption ute i de 

svenska kommunerna, och hur ser den i så fall ut? Det är dessa frågor vi nu vände 

 

4. Utbredningen av korruption – den lokala elitens bedömningar 
 

Webbenkät  om korrupt ion och maktmissbruk i  svenska kommuner 

Under vintern/våren 2008 genomförde vi en webbaserad enkätundersökning9 om korruption och 

maktmissbruk i svenska kommuner. Enkäten riktade sig till den politiska och administrativa eliten i 

samtliga Sveriges 290 kommuner. Vi valde att skicka enkäten till sju kategorier av personer i kommunerna: 

fyra politiskt tillsatta (kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande, kommunfulläktiges ordförande 

och kommunrevisionens ordförande) samt tre tjänstemannakategorier (kommunens högsta tjänsteman, 

dvs. kommunchef, kommundirektör, stadsdirektör eller motsvarande, ekonomichef och personalchef). 

Syftet med urvalet har varit att ringa in en grupp centralt placerade aktörer som kan antas ha en både 

ingående och bred kunskap om förhållanden i den kommunala verksamheten, vilken normalt är baserad 

på egen långvarig erfarenhet. 

 

Inalles har enkäten skickats ut till drygt 1 900 respondenter varav 1 184 personer faktiskt har besvarat 

enkäten.10 Svarsfrekvensen ligger därmed på något över 60 %, vilket får anses vara ett gott resultat för en 

webbaserad enkät (jfr Andrews med flera 2003: 191; Truell 2003: 33). Enkäten innehåller ett frågebatteri 

på drygt 30 olika frågor11 som täcker fem olika dimensioner av problematiken om korruption och 

maktmissbruk på kommunal nivå i Sverige: 

 

1. Aktörens egen konkreta erfarenhet av korruption. 

2. Aktörens bedömning av korruptionens omfattning i den egna kommunen. 

3. Aktörens bedömning av korruptions omfattning i svenska kommuner generellt. 

4. Aktörens uppfattning om olika åtgärder för att motverka korruption i kommunerna. 

5. Aktörens normativa uppfattningar av vad som är etiskt acceptabla respektive etiskt oacceptabla 

beteenden bland kommunala politiker och tjänstemän. 

 

                                                
9 De som så önskade erbjöds att i stället besvara en traditionell pappersenkät med samma innehåll. 
10 Antalet utskickade enkäter (1.900) är alltså något lägre än ett ”teoretiskt” definierat utfallsrum på 290 kommuner x 
7 aktörskategorier = 2.030. Skillnaden beror dels på att det i mindre kommuner finns personalunioner på 
administrativa funktioner – t. ex att kommunchefen också är ekonomichef, dels på att vi i ett antal fall inte haft en 
fungerande e-postadress till svarspersonen – inklusive en kommun som vägrade lämna ut e-postadresser till politiker 
och tjänstemän. 
11 För fördjupning i frågorna, se enkäten (Bilaga A). 
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I denna uppsats behandlas dock endast de empiriska aspekterna och frågorna om korruptionsproblemets 

omfattning i svenska kommuner, dvs. punkterna 1–3 i ovanstående lista. 

 

Frågebatteriet innehåller också ett antal uppgifter om respondenternas position och bakgrund. Därmed 

kan vi analysera skillnader mellan olika grupper av kommunala elitaktörer med avseende på uppfattningar 

om, erfarenheter och bedömningar av korruptionsproblematiken. Vad vi främst fokuserar på i denna 

uppsats är (a) den politiskt/administrativa dimensionen (dvs. om det finns systematiska skillnader mellan 

politiker och tjänstemän), samt, i viss utsträckning (b) erfarenhetsdimensionen (om det finns skillnader 

mellan aktörer som innehavt sitt uppdrag under olika lång tid). Aktörsvariablerna i enkätundersökningen 

har kompletterats med ett par uppgifter om strukturella förhållanden i kommunerna. Strukturvariablerna 

är: kommunstorlek (folkmängd), kommuntyp (från storstadskommun till glesbygdskommun), och 

inkomstnivå i kommunen – enligt Sveriges Kommuner och Landstings Kommungruppsindelning.12 

 

Enkätundersökningens aktörs- och strukturvariabler utnyttjas endast i begränsad utsträckning i denna 

uppsats, då vi här främst koncentrerar oss på att besvara frågor om hur omfattande problemet med 

kommunal korruption förefaller vara och om korruptionen har ökat. 

 

Begreppet korruption har inte uttryckligen definierats eller föreskrivits för respondenterna i enkätunder-

sökningen. Bedömningar om korruptionens omfattning i svenska kommuner blir därmed i viss utsträck-

ning beroende av vad svarspersonerna själva uppfattar som korrupt beteende. Samtidigt finns det i flera av 

våra frågeformuleringar tydliga indikationer om vad korruption handlar om.  Några exempel är: att bli 

”erbjuden pengar eller annan ersättning, för att fatta beslut som gynnar den/de som erbjudit ersätt-

ningen”, och att politiker/tjänstemän ”missbrukar sin makt- och förtroendeställning, och tillskansar sig 

eller sina närmaste fördelar på kommunens bekostnad”. På så sätt kan enkätens utformning sägas vara en 

kompromiss mellan å ena sidan en (normativt) teoretiskt grundad definition av vad som konstituerar 

korrupt beteende, och å andra sidan svarspersonernas egna subjektiva, erfarenhetsgrundade uppfattningar 

om vad korruption faktiskt är. 

 

Korrupt ion i  svenska kommuner – et t  fåge lperspekt iv 

Hur bedömer den lokala politiska och administrativa eliten utbredningen av korruption i kommunsverige? 

Svaret beror, som vanligt, på hur man ställer frågan. Vi börjar med att redovisa två ögonblicksbilder från 

enkätunderökningen om elitens allmänna reaktion på korruptionsproblemets omfattning. 

 

                                                
12 Ni finner kommungruppsindelningen på Sveriges kommuner och landstings hemsida genom adressen 
http://www.skl.se/artikel.asp?A=11248&C=445. 
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En första bild framträder när respondenterna tar ställning till påståendet att det är vanligt att kommunala 

politiker och tjänstemän missbrukar sin ställning för att tillskansa sig själva eller sina närmaste fördelar på 

kommunens bekostnad (figur 1). 

 

Figur 1. Påstående: Det är vanligt att hel- och deltidspolitiker/högre tjänstemän i svenska kommuner missbrukar sin 

makt- och förtroendeställning, och tillskansar sig eller sina närmaste förmåner på kommunens bekostnad. 

 

Svaren visar att det inte finns någon egentlig skillnad mellan hur korruptionsbenägenheten bland politiker 

respektive tjänstemän bedöms. Endast en försvinnande liten del, mindre än 2 procent av svarspersonerna 

instämmer helt eller till stor del i påståendet att det är vanligt att kommunala politiker eller tjänstemän 

beter sig korrupt. En stor majoritet, omkring 80 procent, tar helt avstånd från påståendet. Å andra sidan 

visar resultatet också att ungefär 20 procent av de svarande åtminstone delvis instämmer i påståendet att 

det vanligt med korruption bland kommunala politiker och tjänstemän. 
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En andra bild ges när vi ställer en uttrycklig fråga om hur ofta man bedömer att politiker och tjänstemän i 

svenska kommuner blir utsatta för korruptionsförsök. 

 

Figur 2. Fråga: Hur ofta tror du att politiker och tjänstemän i andra kommuner blir erbjudna pengar eller annan 

förmån, för att de ska fatta ett beslut som gynnar den/de som erbjudit sådan ersättning 

 

 

Resultaten i figur 2 visar att det inte är många, mindre än 2 procent, som tror att politiker och tjänstemän 

ofta blir föremål för försök till korruption. Men det är inte heller mer än drygt var tionde svarsperson som 

tror att det aldrig förekommer. En överväldigande majoritet av den lokala eliten bedömer alltså att det 

faktiskt förekommer att politiker och tjänstemän i svenska kommuner blir utsatta för propåer om korrup-

tion, men att det sker mycket eller ganska sällan. 

 

Det bör framhållas att de två bilder vi nyss redovisat handlar om två skilda aspekter av fenomenet korrup-

tion. I det första fallet gäller det faktiskt korrupt beteende. I det andra fallet är det så att säga fråga om 

”efterfrågesidan”, hur ofta politiker och tjänstemän blir utsatta för korruptionsförsök. Ändå förmedlar de 

sammantagna resultaten en tämligen entydig bild av hur den lokala politiska och administrativa eliten 

bedömer omfattningen av problemet med korruption i svenska kommuner: endast en försvinnande liten 

del tror att korruption förekommer i betydande utsträckning.  

 

Resultatet är knappast förvånande. Ja, i själva verket hade ju något annat varit direkt anmärkningsvärt i ett 

land som i internationella jämförelser utpekas som en av världens överlägset minst korrupta stater. En 
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betydligt större grupp – men fortfarande en klar minoritet av den lokala eliten – har en helt motsatt 

uppfattning om korruptionsläget i kommunsverige. De anser att korruption egentligen inte alls förekom-

mer, förutom i rena undantagsfall. Och att korruption faktiskt förekommer i enstaka fall vet vi ju från de 

kommunala korruptionsskandaler som avslöjats under senare år. En tydlig majoritet av den lokala eliten 

ger emellertid uttryck för en uppfattning som ligger någonstans där emellan. De bedömer att korruptions-

försök visserligen äger rum, men är ett sällan förekommande, inslag i den kommunala verksamheten. 

 

Hur ska vi tolka och förhålla oss till dessa resultat? Hur omfattande är egentligen korruptionen i svenska 

kommuner? I så fall, hur stort är problemet? Är det överhuvudtaget ett problem? För det första måste 

framhållas att enkätsvaren i figur 1 och figur 2 väsentligen ger uttryck för en allmän problemuppfattning 

om korruption hos den lokala politiska och administrativa eliten. De varken kan eller ska tolkas som ett 

direkt empiriskt mått på korruptionens faktiska omfattning. Vi ska strax återkomma till den frågan. För 

det andra är tolkningen av problemuppfattningar inte heller självklar. Vad betyder det egentligen att 

omkring 20 procent av den lokala eliten åtminstone delvis instämmer i påståendet att det är vanligt med 

korruption i svenska kommuner, eller att omkring 15 procent tror att korruptionsförsök förekommer 

ganska sällan/ganska ofta?  

 

Att säga något om nivåerna på svaren är ungefär som att försöka besvara frågan om glaset är halvtomt 

eller halvfullt. Men vi kan i varje fall säga att det verkar finnas någon påtaglig mängd vätska i glaset, att 

korruption i kommunerna uppfattas vara ett substantiellt problem av en inte obetydlig del av den lokala 

politiska och administrativa eliten. Med andra ord, bara för att Sverige toppar Transparency Internationals lista 

över världens minst korrupta stater 2008, betyder det inte att korruption inte är ett problem i Sverige. 

 

Korrupt ion på hemmaplan 

En kritisk läsare invänder naturligtvis att de personer som besvarat vår enkät inte rimligen kan veta något 

bestämt om hur omfattande korruptionen i svenska kommuner i allmänhet är, och att svaren på sådana 

frågor i bästa fall speglar rykten om förekomst av korruption, men inte säger något om hur ofta det 

faktiskt förekommer.13 Invändningen är väsentlig, och som vi redovisat tidigare finns det fog för argumen-

tet att inte enbart förlita sig på uppskattningar av korruption, vi behöver även inkludera data som bygger 

respondenternas egna erfarenheter, även om vi på goda grunder kan hävda både att flertalet kategorier av 

våra elitbedömare kan antas ha goda insikter i förhållandena runtom i Sveriges kommuner, och att det är 

nog så allvarligt i sig om ledande politiker och tjänstemän i kommunerna tror att korruption är något som 

förekommer mer än rent undantagsvis. I denna undersökning kompletteras därför bedömningar av 

korruption med frågor om direkta erfarenheter. 

                                                
13 Detta är en generell metodologisk invändning mot validiteten i empiriska undersökningar som bygger på att 
försöka kartlägga komplexa samhällsfenomen genom att fråga ett antal insiktsfulla bedömare hur de anser att de 
förhåller sig. Sådan kritik har exempelvis riktats mot den s.k. ryktesskolan inom maktforskningen (Fainstein 
2001:2371; Hague, Harrop & Bresling 1992:14). 
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För att konkretisera uppfattningar om korruptionens omfattning har vi också ställt enkätfrågor till den 

lokala eliten om deras bedömning av förhållanden på hemmaplan, i den egna kommunen. En fråga 

handlar om hur ofta politiker och tjänstemän i den egna kommunen blir utsatta för korruptionsförsök. 

Svaren redovisas i figur 3. 

 

Figur 3. Fråga: Hur ofta tror du att andra politiker och tjänstemän i din kommun blir erbjudna pengar eller annan 

förmån, för att de ska fatta ett beslut som gynnar den/de som erbjudit sådan ersättning? 

 

Eliten har en klart mer positiv uppfattning av korruptionsläget i den egna kommunen jämfört med hur de 

bedömer situationen i andra kommuner. Det handlar om en förskjutning över hela skalan av svarsalterna-

tiv. Den största skillnaden är att andelen svarspersoner som tror att politiker och tjänstemän aldrig utsätts 

för korruptionsförsök ökar mycket kraftigt, från var tionde till drygt var tredje – alltså en tredubbling! Men 

fortfarande är det en klar majoritet som bedömer att korruptionsförsök faktiskt förekommer i den egna 

kommunen, och 7 procent som tror att det förekommer oftare än rent undantagsvis. 

 

Hur kan det komma sig att den lokala eliten bedömer att problemet med korruption är väsentligt mindre i 

den egna kommunen än i svenska kommuner i allmänhet? Resultaten kan tolkas på åtminstone två funda-

mentalt olika sätt. För det första finns en rent statistisk förklaring som dels har att göra med utformningen 

av svarsalternativ (som efterfrågar frekvens, eller ”vanlighet”), dels att svarspersonerna i den ena frågan 

bedömer förhållandet i en enda enhet, den egna kommunen, och i den andra frågan gör en samlad 

bedömning av förhållandet i 289 olika enheter, dvs. alla kommuner utom den egna. Det blir då fullt rimligt 
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att en person exempelvis samtidigt gör bedömningen att korruptionsförsök aldrig förekommer i den egna 

kommunen (frekvens = 0), och att sådana ibland förekommer i någon av Sveriges kommuner (frekvens = 

1 eller högre). Det finns också ett tydligt svarsmönster i våra enkätdata som stödjer en sådan tolkning – se 

tabell 1. 

 

Tabell 1. Sambandet mellan den lokala elitens bedömning av hur ofta korruptionsförsök förekommer i den egna 

kommunen och i andra kommuner.14 

 

 

Framför allt är det just svarspersoner som tror att korruptionsförsök aldrig förekommer i den egna 

kommunen, som förändrar sin bedömning när frågan i stället gäller kommuner i allmänhet. Av dem som 

inte tror att korruption förekommer på hemmaplan, bedömer 70 procent att det kan förekomma på andra 

håll (varav de allra flesta anger ”minimialternativet” mycket sällan). Det finns också en tydlig tendens att 

de som tror att korruption kan förekomma undantagsvis (mycket sällan) på hemmaplan, i något större 

utsträckning bedömer att svarsalternativet ganska sällan är en bättre karaktäristik av kommunsverige som 

helhet. Däremot finns det, som det också bör vara enligt denna förklaring, inte någon tendens att göra en 

mer ”negativ” bedömning av andra kommuner bland dem som tror att korruptionsförsök förekommer 

mer än undantagsvis (minst ganska sällan) i den egna kommunen. Svaren går i båda riktningarna. 

 

Förklaringen till att svarsfördelningarna ser olika ut när vi frågar den lokala eliten om hur ofta politiker 

och tjänstemän blir utsatta för korruptionsförsök i den egna kommunen respektive i andra kommuner är 

                                                
14 Jämförelsen i tabellen begränsas för överskådlighetens skull till dem som bedömer att politiker och tjänstemän i 
den egna kommunen blir utsatta för korruptionsförsök Ganska sällan, Mycket sällan eller Aldrig. 
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alltså, enligt denna tolkning, att de helt enkelt bedömer skilda empiriska kontexter – gör bedömningar 

utifrån olika förutsättningar. Annorlunda uttryckt: vi får olika svar därför att vi frågat om olika saker. 

 

Den andra, diametralt motsatta, tolkningen är att svarsfördelningarna ser olika ut just därför att många 

svarspersoner faktiskt tror att korruptionen är mindre omfattande på hemmaplan än i andra kommuner. I 

enkätundersökningen har vi ställt den lokala eliten inför påståendet att det förhåller sig så, att det är 

vanligare att politiker och tjänstemän gynnar sig själva på kommunens bekostnad i andra kommuner än i 

den egna kommunen. Resultaten redovisas i figur 4. 

 

Figur 4. Påstående: Det är vanligare att hel- och deltidspolitiker/tjänstemän gynnar sig själva på kommunens bekost-

nad i andra kommuner än i min kommun. 

 

 
En överväldigande majoritet tar avstånd från föreställningen att korruptionen är mer utbredd bland politi-

ker och tjänstemän i andra kommuner än i den egna. Dessutom känner många i den lokala eliten uppen-
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barligen osäkerhet inför att överhuvudtaget ta ställning till frågan. En stor andel, 25–30 procent av 

svarspersonerna har avstått från att svara.15 Men samtidigt finns en inte obetydlig grupp, 15 procent av de 

svarande, som tror att problemet med korruption är mindre på hemmaplan. Vi kan förstå en sådan 

uppfattning med utgångspunkt från att det rent faktiskt kan vara så att det finns systematiska skillnader i 

korruptionens utbredning i landet. Tolkningen stöds av att det finns systematiska geografiska skillnader i 

svarsmönstret (se tabell 2). 

 

Tabell 2. Uppfattningar om huruvida det är vanligare att politiker/tjänstemän gynnar sig själva på kommunens 

bekostnad i andra kommuner uppdelade efter kommunstorlek. 

 

 

 

 

Ju mindre den egna kommunen är, desto mer är de lokala elitpersonerna benägna att tro att fenomenet 

med korruption är mer utbrett bland politiker och tjänstemän i andra kommuner. En mer detaljerad analys 

av data visar att skillnaden är allra störst mellan rena landsbygdskommuner, där minst 30 procent av den 

lokala eliten bedömer att korruption är mindre vanlig på hemmaplan, och större städer, där bara 5 procent 

                                                
15 Denna fråga har det absolut största interna bortfallet i enkätundersökningen. 
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gör samma bedömning.16 Det kan finnas en substantiell empirisk grund för detta, nämligen att nivån på 

korruption faktiskt varierar och att den är något mindre omfattande i små kommuner. Men man kan inte 

heller utesluta att det i mindre kommuner, där anonymiteten inte är så utbredd, finns en benägenhet för 

önsketänkande hos den lokala politiska eliten av typen ”sådant händer inte här oss”. En alternativ för-

klaring skulle kunna vara att man har mer kunskap om förhållanden i den egna kommunen och att den 

bedömningen därmed bygger mer på egna erfarenheter än vad gäller bedömningen för kommuner i 

allmänhet. 

 

Den grupp som bedömer att det är vanligare att politiker och tjänstemän beter sig korrupt i andra 

kommuner än den egna är emellertid inte tillräckligt stor för att förklara hela den skillnad i svarsfördelning 

vi får när eliten bedömer korruptionen i ett fågelperspektiv och på hemmaplan. Slutsatsen måste bli att vi 

här både har att göra med en metodologisk artefakt och en systematisk geografisk variation i hur den 

lokala eliten uppfattar korruptionens omfattning. Samtidigt ska understrykas att analysen av kommunal 

korruption på hemmaplan inte ger anledning att revidera den grundläggande bilden. Korruption i 

kommunerna uppfattas vara ett substantiellt problem av den lokala politiska och administrativa eliten – 

det gäller såväl svenska kommuner i allmänhet som i den egna kommunen. 

 

Egen erfarenhet  av korrupt ion 

De resultat vi hittills presenterat handlar om den lokala elitens subjektiva bedömning av hur omfattande 

problemet med korruption är i landets kommuner. Politiker och tjänstemän i ledande ställning som besva-

rat enkäten har normalt en lång erfarenhet av kommunal verksamhet. Det finns ingen anledning att 

betvivla att deras bedömningar grundar sig på mycket god empirisk kunskap om sakförhållanden i 

kommunal politik och förvaltning, särskilt i den egna kommunen. Men hur välgrundade dessa bedöm-

ningar än må vara, kan de trots allt inte tas till intäkt för att dra några direkta slutsatser om korruptionens 

faktiska omfattning i Sveriges kommuner. 

 

För att ändå försöka närma oss ett svar på frågan om korruptionens faktiska omfattning, har vi ställt en 

enkätfråga till politiker och tjänstemän i den lokala eliten om deras egen konkreta erfarenhet av att bli 

utsatta för korruptionsförsök (se figur 5). 

 

Resultaten visar att fem procent av den lokala eliten anger att de någon gång utsatts för korruptionsförsök. 

Någon skillnad mellan hur stor andel politiker respektive tjänstemän som blivit utsatta finns inte. Däremot 

finns en svag tendens att elitpersoner i stora kommuner, särskilt storstadskommuner, något oftare anger 

att de blivit föremål för korruptionsförsök. 

 

                                                
16 Analysen baseras på SKL:s kommungruppering i nio olika typer av kommuner (se 
www.skl.se/artikel.asp?A=11248&C=445) . 
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Figur 5. Fråga: Hur ofta blir du i egenskap av förtroendevald eller i tjänsten, erbjuden pengar eller annan förmån, för 

att du ska fatta ett beslut som gynnar den som erbjudit ersättningen? 

 
 

Hur ska vi tolka svarsfördelningen 95 procent (figur 5)? Först måste framhållas att fördelningen inte alls 

kan jämföras med de svar vi fått när vi frågat den lokala eliten om kollektiva entiteter, dvs. hur ofta politi-

ker och tjänstemän i andra kommuner och på hemmaplan blivit utsatta för försök till korruption. Att 65 

procent bedömer att politiker och tjänstemän i den egna kommunen någon gång utsatts för korruptions-

försök, men bara fem procent anger att de själva drabbats, betyder alltså inte att den faktiska omfattningen 

av korruptionsförsök är lägre än vad de subjektiva bedömningarna ger vid handen. 

 

I sammanhanget är respondenternas textkommentarer i anslutning till denna fråga värda att uppmärk-

sammas. Föga överraskande – med tanke på att 95 procent av respondenterna säger att de aldrig utsatts 

för korruptionsförsök – har de flesta skrivit saker i stil med att ”jag har aldrig fått en sådan fråga” eller att 

”jag har aldrig mött detta i något sammanhang” (och en skriver t.o.m. att ”frågan är uppseendeväckande 

dum, tror ni verkligen att omgivningen är så korkade”). Emellertid tonar fler nyanser fram vid en 

noggrann läsning av kommentarerna, nyanser som implicerar att gränsdragningen mellan vad som är 

rimligt att ta emot, och vad som kan vara oetiskt, inte är glasklar. För det första påpekar flera att det 

händer företag bjuder på lunch, fika eller middag i samband med att de presenterar sig eller en tjänst. För 

det andra menar några att företag kan jobba betydligt mer subtilt än att komma med regelrätta förslag om 

ersättningar mot ett givet beslut. En skriver att ”Det sker mycket mer subtilt än så, man erbjuds teater-

föreställningar, deltagande i events etc., men utan någon som helst koppling till företagets verksamhet”, 

och en annan att erbjudanden kan vara mycket smarta, man erbjuds ”kurs i samband med friidrotts EM, 

eller rabatter … när man handlar saker”.  
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Detta aktualiserar återigen frågan om hur vi ska bedöma nivån i glaset. Naturligtvis kan man argumentera 

för att allt är frid och fröjd, eller i varje fall att problemet med korruption på kommunal nivå är en högst 

marginell företeelse i Sverige, när 95 procent anger att de aldrig själva blivit utsatta för korruptionsförsök. 

Vi vill dock, med viss emfas, hävda att resultaten indikerar att det kan finnas ett problem med korruption i 

Sveriges kommuner. Ja, man kan t.o.m. argumentera för att det rentav är mycket allvarligt när var tjugonde 

politiker och tjänsteman i ledande ställning uppger att han eller hon faktiskt blivit utsatt för försök till 

korruption. Samtidigt ska också sägas att resultaten måste tolkas med viss försiktighet. Framför allt utgör 

den politiska och administrativa elit som besvarat vår enkät inget representativt urval i statistisk mening. 

Därför kan resultaten inte utan vidare generaliseras till hur vanligt det är att beslutsfattare i kommunerna i 

allmänhet blir utsatta för korruptionsförsök. 

 

Mottagl i ghe t  för korrupt ion 

Så långt har vi enbart studerat hur vanligt det bedöms vara att ledande politiker och tjänstemän får ”erbju-

danden” om otillåtna förmåner. Sådana korruptionsförsök representerar korruptionens efterfrågesida. 

Detta är en central aspekt av korruption på kommunal nivå. Men korruption handlar alltid om en relation 

mellan två parter. Minst lika viktig blir därmed korruptionens utbudssida, dvs. frågan om kommunala 

politiker och tjänstemän är benägna att mottaga erbjudna förmåner. Vi har därför också ställt enkätfrågor 

om i vilken utsträckning politiker och tjänstemän faktiskt mottagit den förmån de blivit erbjudna. 

 

Figur 6. Hur ofta tror du att andra politiker och tjänstemän i din kommun faktiskt mottagit den förmån de 

blivit erbjudna? 

 

 
 

Vi börjar med förhållandena i den egna kommunen – se figur 6. Det är inte många, knappt 6 procent, som 

tror det förekommer ganska sällan eller oftare att andra politiker eller tjänstemän i den egna kommunen 
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faktiskt mottagit otillåtna förmåner de blivit erbjudna. 43 procent av den lokala eliten tror tvärtom att det 

aldrig förekommer. Men majoritetsuppfattningen, 51 procent, är att politiker och tjänstemän mycket sällan 

tar emot förmåner de blir erbjudna. 

 

Jämfört med våra tidigare redovisade resultat om förekomsten av korruptionsförsök i den egna kommu-

nen – se figur 3 – ligger bedömningen av hur ”koruptionsbenägna” politiker och tjänstemän faktiskt är 

generellt sett på en något lägre nivå. Det är exempelvis 64 procent av den lokala eliten som tror att politi-

ker och tjänstemän i den egna kommunen åtminstone någon gång erbjudits otillåten förmån, men bara 57 

procent som tror att politiker och tjänstemän någon gång faktiskt mottagit erbjuden förmån – en positiv 

differens på 7 procentenheter. 

 

Vi tolkar resultaten så att uppfattningar om utbredningen av kommunala korruptionen beror dels på hur 

omfattande korruptionsförsöken bedöms vara, dels på hur motståndskraftiga mot dessa korruptionsförsök 

man tror att politiker och tjänstemän faktiskt är. Ett exempel är att majoriteten av den lokala eliten tror att 

korruptionsförsök förekommer mycket sällan i den egna kommunen. Av dessa är det tre fjärdedelar som 

bedömer att kommunala politiker och tjänstemän faktiskt mottagit förmåner i samma utsträckning 

(mycket sällan), men också en betydande andel – en femtedel – som tror att det sker i mindre utsträckning 

(aldrig). 

 

Figur 7. Hur ofta tror du att politiker och tjänstemän i andra kommuner faktiskt mottagit den förmån de 

blivit erbjudna? 

 

 
 

När vi i stället frågar den lokala eliten om hur ofta de tror att politiker och tjänstemän i andra kommuner 

faktiskt mottagit framträder en mörkare bild av korruptionsläget – se figur 7. Bara 13 procent tror att det 
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aldrig förekommer. Ungefär 10 procent anger att det förekommer ofta eller ganska sällan, och mer än tre 

fjärdedelar bedömer att sker mycket sällan. 

 

Vi känner igen mönstret sedan tidigare. Den lokala eliten tror både att problemet med korruptionsförsök 

(se tabell 1 ovan) är större i andra kommuner än den egna, och att problemet med politiker och tjänste-

män faktiskt mottar otillåtna förmåner är mer utbrett i andra kommuner än den egna. Ja, det är t. o. m. så 

att den lokala eliten inte bara bedömer att politiker i tjänstemän i andra kommuner är mer ”korruptions-

benägna” i meningen att det generellt sett är vanligare att de mottar otillåtna förmåner. De tror dessutom 

att politiker och tjänstemän i andra kommuner är mindre motståndskraftiga mot korruptionsförsök. I den 

stora majoritet av den lokala eliten som bedömer att korruptionsförsök förekommer mycket sällan i andra 

kommuner, bedömer det helt överväldigande flertalet, drygt 90 procent, också att kommunpolitiker och 

tjänstemän i andra kommuner faktiskt mottagit förmåner i samma utsträckning (mycket sällan). Bara 5 

procent tror att det sker i mindre utsträckning (aldrig). Motsvarande svarsresultat för den egna kommunen 

är, som tidigare redovisats, cirka 75 procent respektive 20 procent. 

 

Har korrupt ionen ökat? 

Ett allmänt problem med tolkningen av svaren på enkätundersökningen är att det inte finns några andra 

liknande empiriska studier om korruption på kommunal nivå som kan tjäna som referenspunkt för våra 

analyser. Särkilt besvärande blir detta för vår ambition att säga något substantiellt om frågan ifall proble-

met med korruption i svenska kommuner har ökat eller inte. Enkäten ger egentligen bara en ögonblicks-

bild av hur den lokala politiska och administrativa eliten bedömer korruptionsläget i 2008 års kommunsve-

rige. Det finns inga andra empiriska nedslag på tidsaxeln som vi kan relatera resultaten till. Vi vet inte 

något om huruvida den lokala eliten för, säg, fem eller tio år sedan skulle ha bedömt läget i Sveriges 

kommuner på likartat sätt eller inte. Det finns, så vitt vi vet, inte heller några andra systematiska 

undersökningar, exempelvis av antalet faktiskt avslöjade korruptionsfall på kommunal nivå, som skulle 

kunna kasta ljus över utvecklingen. 

 

För att ändå, åtminstone i någon mån, få en uppfattning om förändringstendenser har vi bett den lokala 

eliten att ange om de bedömer att korruptionen i kommunerna har ökat eller minskat. Enkätfrågan har 

utformats som en allmän fråga om problemen med maktmissbruk har förändrats under den tid de varit 

verksamma som politiker respektive tjänstemän (se figur 8). Elitpersonerna som besvarat enkäten har, som 

vi tidigare framhållit, normalt en både långvarig erfarenhet av och djupgående kännedom om kommunal 

verksamhet. De bör därför vara väl skickade att göra en bedömning av utvecklingen när det gäller proble-

men med korruption. Trots detta tvekar många i den lokala eliten inför frågan. Omkring 20 procent av 

svarspersonerna har helt avstått från att göra någon bedömning.17 

 

                                                
17 Denna fråga har det näst största interna bortfallet i enkätundersökningen. 
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Figur 8. Jämfört med när jag började som kommunpolitiker/tjänsteman, har besvären med maktmissbruk… 

 
 

Också bland dem som besvarat frågan är bilden ganska splittrad. Det är inte särskilt stor andel, samman-

lagt drygt 10 procent, som bedömer att det skett stora förändringar när det gäller problemen med korrup-

tion under den tid de varit verksamma. En tydlig majoritet på drygt 60 procent anser att läget är oföränd-

rat. Men vi kan också notera att ”opinionsbalansen” i den lokala eliten ger en tydlig övervikt för en positiv 

bedömning av utvecklingen. Ungefär 30 procent bedömer att problemen med korruption faktiskt hart 

minskat, men bara 7 procent anser att problemen ökat. 

 

På så sätt kan sägas att resultaten i figur 8 kraftigt sparkar bakut mot de teoretiska antaganden och empi-

riska indicier som säger att problemen med korruption i kommunerna kan ha ökat under senare tid. Det är 

helt enkelt inte särskilt många i den lokala eliten som håller med om ett sådant påstående. När detta är 

sagt, måste emellertid också framhållas att det bakom denna generella bild döljer sig betydande variationer 

mellan hur olika delar av den lokala eliten bedömer om och hur det skett förändringar. 

 

Tabell 3. Bedömning av hur problemen med maktmissbruk har förändrats i relation till inställning till påståendet att 

det är vanligt att politiker missbrukar sin maktställning. 
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Framför allt finns en tydlig och systematisk samvariation mellan hur elitpersoner uppfattar problemet med 

korruption i dagsläget och hur de bedömer att det har förändrats. Vi kan ta inställningen till påståendet att 

det är vanligt att politiker missbrukar sin maktställning som exempel (se tabell 3). 

 

Resultaten visar att det finns en allmän polarisering i bedömningen av hur problemet med korruption 

förändrats. Bland de svarspersoner som helt eller delvis instämmer i att det är vanligt att politiker missbru-

kar sin maktställning bedömer bara en knapp majoritet att problemen med korruption är oförändrade och 

omkring 20 procent att de har ökat. Och ”opinionsbalansen” mellan de som tror att problemen har 

minskat respektive ökat har kraftigt utjämnats. 

 

Mönstret är generellt och kan beskrivas så här: Den del av den lokala eliten som tror att korruption är 

något som förekommer mer än rent undantagsvis i svenska kommuner, och/eller har egen personlig 

erfarenhet av att bli utsatt för korruptionsförsök, tenderar att i väsentligt större utsträckning bedöma att 

problemet med korruption är något som har ökat, snarare än att det är oförändrat. De som bedömer att 

korruption är något som sällan eller aldrig förekommer i kommunal politik och förvaltning, och/eller 

aldrig själva har blivit utsatta för korruptionsförsök, är tvärtom mer benägna att tro att problemet har 

minskat eller är oförändrat. 

 

Resultaten visar alltså att svarspersonernas allmänna problemuppfattning är en komponent som tydligt 

påverkar uppfattningen om huruvida omfattningen av korruption i kommunerna faktiskt ökat, minskat 

eller är oförändrad. Därmed finns också anledning att iaktta stor försiktighet i tolkningen av enkätfrågan 

om hur den lokala eliten bedömer förändringen av korruptionens omfattning. 

 

Maningen till försiktighet understryks av att det dessutom finns relativt betydande skillnader mellan hur 

olika grupper av elitpersoner bedömer att problemet med korruption i svenska kommuner förändrats över 

tid. Några exempel är att en väsentligt större andel av de kommunala tjänstemännen (38 procent) än 

kommunalpolitikerna (26 procent) tror att problemet med korruption minskat över tid, att de politi-

ker/tjänstemän som innehavt sitt nuvarande uppdrag i mer än tio är i väsentligt mindre utsträckning 

bedömer att problemet med korruption är oförändrat (54 procent), än politiker/tjänstemän som är nytill-

trädda på sin nuvarande position (70 procent). Listan kunde göras betydligt längre, men vi stannar här. 

 

Vad kan vi då sammanfattningsvis säga om hur problemet med korruption i svenska kommuner har 

förändrats? Har det ökat, minskat eller är det oförändrat? Även om data från enkätundersökningen, som vi 

framhållit, måste tolkas med försiktighet kan en tydlig slutsats dras om korruptionens förändring över tid. 

Det finns helt klart anledning att ifrågasätta påståenden om att saker och ting är värre idag jämfört med, 

säg, för tjugo år sedan. En mycket stor majoritet av den lokala politiska och administrativa eliten menar i 

stället att problemet med korruption är oförändrat eller rentav har minskat på senare tid. Med de data som 
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här presenterats får alltså de teoretiska förväntningar som redogjordes för i rapportens andra kapitel inget 

stöd. 

 

Som vi sett finns det ett samband mellan problemuppfattning och bedömning av korruptionens faktiska 

förändring över tid. Det kan vara så att den faktiska omfattningen av korruption i svenska kommuner varit 

i stort sett oförändrad under en längre tid, men att insikten om att den måste ses som ett problem har 

ökat. Detta är också vår arbetshypotes: Medvetenheten om att korruption kan vara ett problem i kommu-

nal verksamhet har ökat bland den politiska och administrativa eliten. 

 

5. Avslutande diskussion 
 
Syftet med uppsatsen har varit tvåfaldigt. För det första var ambitionen att argumentera för varför det är 

viktigt att studera korruptionens omfattning och natur i mogna demokratier samt redogöra för teoretiska 

argumentationslinjer som säger att det finns skäl att tro att korruption faktiskt kan vara ett reellt problem i 

de svenska kommunerna, samt att den offentliga korruptionen sannolikt kan ha ökat under de gångna två 

decennierna. För det andra syftade uppsatsen till att genom redovisande av enkätdata säga någonting om 

korruptionens utbredning i korruptionssverige. 

 

Huvudresultaten då? I kölvattnet av New Public Management, samt de beställar-utförarformer, upphandlings-

förfaranden och bolagiseringar som inbegrips i detta paraplybegrepp, kan man teoretiskt argumentera för 

att möjligheterna har ökat till att utnyttja sin tjänstemannaanställning eller förtroendevalda post för att 

skaffa sig privata sidobetalningar. Förändrade möjligheter för korruption har inte har åtföljts av nya dele-

gations- och kontrollsystem anpassade till de nya organisationsformerna. Med andra ord förefaller tillfällena 

att kapa åt sig privata sidobetalningar blivit fler. För det tredje: I kombination med lägre risk för att bli 

upptäckt och avslöjad på grund av (1) kommunrevisionens relativa tandlöshet; (2) den dåliga insynen i vad 

som pågår i kommunala bolag och (3) tjänstemännens tilltagande rädsla att agera whistle blowers när de 

upptäcker oegentligheter, ger detta upphov till en misstanke om att korrupt beteende i de svenska 

kommunerna kan vara mer utbrett än vad man traditionellt har trott. 

 

För att kunna säga någonting empiriskt om dessa teoretiska förväntningar har vi redovisat enkätdata för 

att komma närmare svaret på frågan om korruption verkligen uppfattas vara ett problem ute i svenska 

kommuner, samt om det finns fog för misstanken att korruptionsbekymren förvärrats. Det finns skäl att 

fundera över vad man kan förvänta sig för slags svar på enkätfrågorna från den lokala politiska och 

administrativa eliten i ett land som i internationella jämförelser utpekas som ett av de minst korruptions-

benägna i världen. Om de flesta elitpersoner exempelvis skulle ge uttryck för uppfattningen att det är 

vanligt att politiker och tjänstemän beter sig korrupt, eller att de tror att korruption är regelmässigt 
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förekommande i den egna kommunens verksamhet, vore det ett anmärkningsvärt, ja, rent sensationellt 

resultat. 

 

I våra enkätdata framträder förvisso en bild som stämmer med förväntningarna på ett land som tillhör de 

bästa i klassen. Inte på någon av våra frågor är det mer än några få procent som bedömer att korruption 

förekommer i betydande utsträckning – oavsett om det gäller svenska kommuner i allmänhet, verksamhe-

ten i den egna kommunen eller om man själv blivit utsatt för korruptionsförsök.  

 

Men bakom denna yta finns en annan bild som visar på sprickor i fasaden. Allt är faktiskt inte frid och fröjd 

när det gäller kommunal korruption i världens minst korrupta land. Omkring var femte person i den lokala 

eliten instämmer åtminstone delvis i att det är vanligt med korruption bland kommunala politiker och 

tjänstemän. En stor majoritet tror att det faktiskt förekommer att politiker och tjänstemän – i såväl den 

egna som andra kommuner – blir utsatta för korruptionsförsök, även om det endast sker mycket eller 

ganska sällan. Bara var tionde person i den lokala eliten tror att korruption aldrig förekommer i Sveriges 

kommuner, och var tredje att det inte förekommer i den egna kommunen 

 
Men vad säger egentligen dessa resultat egentligen om hur stort problemet med korruption är i svenska 

kommuner? I avsaknad av empiriska referenspunkter – dvs. andra jämförbara undersökningar – blir det 

ungefär som att besvara frågan om glaset är halvtomt eller halvfullt. Vi menar inte heller att enkätsvaren 

ska, eller ens kan, tolkas som ett direkt empiriskt mått på korruptionens faktiska omfattning i Sveriges 

kommuner. För det behövs andra typer av studier. Resultaten ger däremot uttryck för en allmän problem-

uppfattning om korruption hos den lokala politiska och administrativa eliten. Och i denna mening kan vi 

säga något om innehållet i glaset: det finns faktiskt en påtaglig mängd vätska. Annorlunda uttryckt: 

korruption i kommunerna uppfattas vara ett substantiellt problem av en betydande del av den lokala 

eliten. 

 

Vi har emellertid också ställt en enkätfråga om svarspersonernas egna, konkreta erfarenheter av korrup-

tionsförsök. Var tjugonde politiker och tjänsteman i ledande ställning uppger att han eller hon faktiskt 

utsatts för korruptionsförsök. Resultatet stärker intrycket att det finns ett reellt problem med kommunal 

korruption, som i varje fall inte kan eller bör negligeras. Men som indikation på omfattning eller frekvens 

bör det tolkas med försiktighet. De som besvarat vår enkät utgör inget representativt urval i statistisk 

mening, och resultaten kan därför inte direkt generaliseras till hur vanligt det är att beslutsfattare i 

kommunerna i allmänhet blir utsatta för korruptionsförsök. 

 

Svaret på frågan om kommunal korruption är ett problem i Sverige blir alltså entydigt jakande i ett avseen-

de. Korruption uppfattas som ett substantiellt problem. Om den faktiska omfattningen av kommunal 

korruption också är ett problem är en mer svårbedömd fråga. Vi menar dock att de indikationer som ges i 

enkätresultaten talar för att svaret även här bör bli jakande, eller i varje fall inte uttryckligen nekande. Vi 
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bygger denna slutsats dels på svarspersonernas redovisade egna konkreta erfarenheter av korruptionsför-

sök, dels på att den lokala elit som besvarat enkäten normalt har en både långvarig erfarenhet av och djup-

gående kännedom om kommunal verksamhet – i synnerhet när det gäller förhållanden i den egna 

kommunen. En rimlig tolkning är därför att deras problembild också har en empirisk grund, även om det 

naturligtvis inte kan uteslutas att den i stället väsentligen baseras medierapportering eller allmän mytbild-

ning om kommunal korruption. 

 

Har då problemen med kommunal korruption ökat? Våra enkätdata sparkar onekligen bakut mot ett 

sådant påstående. En majoritet av den lokala eliten tror inte alls att problemen med korruption har föränd-

rats. Av den minoritet som bedömer att situationen har förändrats är det fler som tror att problemen har 

minskat än som tror att de har ökat. Samtidigt finns anledning att tolka resultatet med försiktighet. Påfal-

lande många har helt avstått från att besvara frågan, och det finns stora variationer mellan hur olika 

kategorier i den lokala eliten bedömer utvecklingen. Dessutom kan vi se en tydlig och systematisk samva-

riation mellan hur elitpersoner uppfattar problemet med korruption i dagsläget och hur de bedömer att det 

har förändrats. Vi tolkar det så, att resultaten väsentligen speglar en varierande problembild hos elitperso-

ner snarare än en tydlig indikation på den empiriska utvecklingen över tid. 

 

Överhuvudtaget är problemet med att det inte finns några andra liknande empiriska studier om korruption 

på kommunal nivå som kan tjäna som referenspunkt för våra analyser särskilt besvärande för ambitionen 

att säga något substantiellt om frågan ifall problemet med korruption i svenska kommuner har ökat eller 

inte. Enkäten ger en ögonblicksbild av hur den lokala politiska och administrativa eliten bedömer korrup-

tionsläget i 2008 års kommunsverige. Men vi vet inte något om huruvida den lokala eliten för, säg, fem 

eller tio år sedan skulle ha bedömt läget i Sveriges kommuner på likartat sätt eller inte. 

 

Vi kan alltså inte veta något om ifall problemuppfattningarna har förändrats över tid. Det vi vet är att 2008 

års politiska elit har divergerande uppfattningar, och att majoriteten inte bedömer att problemen med 

korruption förvärrats. Vi kan inte heller säga något bestämt om huruvida problemen med korruption i 

kommunerna faktiskt ökat, minskat eller varit oförändrade under senare år. Det finns helt enkelt inga 

jämförelsepunkter på tidsaxeln, t.ex. undersökningar av antalet avslöjade korruptionsfall i kommunerna, 

som skulle kunna kasta ljus över frågan. 

 

Men det kan mycket väl vara så, och det är vår arbetshypotes för fortsatt analys, att medvetenheten om att 

korruption kan vara ett problem i kommunal verksamhet har ökat bland den politiska och administrativa 

eliten. Närmast till hands ligger tolkningen att den faktiska omfattningen av korruption i svenska kommu-

ner varit i stort sett oförändrad under en längre tid, men att insikten om att den måste ses som ett problem 

har ökat. Men vi kan trots allt inte utesluta möjligheten att den ökade medvetenheten om korruption som 

problem beror på att korruption på kommunal nivå faktiskt ökat i omfattning under senare tid. Även om 
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resultaten i vår enkätundersökning talar emot den senare tolkningen, finns det både teoretiska skäl och 

andra empiriska indikationer i motsatt riktning som gör att frågan måste hållas öppen. 

 

Här är det vår uppfattning att jämförelser med andra länder kan ge ett bidrag till ökad kunskap om dessa 

frågor. Sverige är på intet sätt unikt i erfarenheter av ökat fokus på kommunal korruption. Dessutom är 

det så att de förändringar av incitamentsstrukturen för korruption som föranleddes av reformer i offentlig 

sektor skett på liknande sätt i andra europeiska länder. Ett intressant fall att jämföra resultaten från Sverige 

med är Storbritannien, som liksom Sverige uppfattas vara relativt fritt från korruption men där också 

kommunal korruption hamnat i fokus sedan 1990-talet efter en rad uppmärksammade skandaler. Storbri-

tannien genomförde tidigt NPM reformer i offentlig sektor, men till skillnad från Sverige har man i 

mycket högre utsträckning sedan 1997 genomfört en rad institutionella åtgärder med direkt avsikt att 

minska riskerna för kommunal korruption. Att jämföra erfarenheter mellan dessa två ”icke-korrupta” 

stater skulle vara ett sätt att gå vidare i ambitionen att bidra med ytterligare teoretisk kunskap till i vilken 

grad risker för kommunal korruption har ökat och hur problemen med korruption har förändrats. 
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