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Abstract
From an international comparative viewpoint, Sweden is generally regarded as a low-corruption 

country. Nonetheless, instances of corruption in the public sector can be observed, with high profile 

cases often involving local elected officials or employees within the Swedish municipalities.

This paper explores instances of potential corruption cases in the Swedish municipalities with the 

purpose of mapping in which ways, and partly why, corruption appears in the municipalities.

First, a quantitative approach is deployed in order to survey the municipal corruption that has been 

highlighted by various Swedish media sources over a ten year period. Following this data 

collection, a qualitative approach is deployed in order to further analyze the generated data, offering

an explanation to significant patterns in the generated data. The theoretical framwork for analysis is 

primarily based on a collective action approach regarding the corruption prevalence in the observed 

context. 

The paper finds that a significant share of the observed corruption cases could be traced to public 

procurement processes where decision-makers within the municipality is at risk of undue influence 

from potential contractors, although every type of corruption is found in the collected data. 
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1. Introduktion

Inledning

I TV-programmet Uppdrag Granskning avslöjades år 2010 en omfattande härva av misstänka fall av

korruption i Göteborg. Kanske mest känt under namnet "Muthärvan i Göteborg" framkom att 

flertalet tjänstemän vid Göteborgs kommun och Göteborgs energi under en längre tid ska ha agerat 

olämpligt vid samarbeten med entreprenenörer inom kommunen1. "Göteborgsandan" – det tidigare 

namnet för en utbredd samförståndskultur fick istället innebörden av att till synes innebära ett 

samförstånd gällande avvikande från regler. 

Muthärvan i Göteborg fick med all rätt stor uppmärksamhet i vitt skilda sammanhang. Frågorna 

tycktes även handla om händelserna i Göteborg ett isolerat fall eller bara ett av relativt få 

uppmärksammade fall? Med bakgrund i denna fråga handlar denna uppsats om korruption inom 

svenska kommuner. Anledningen till detta intresse är inte mer komplicerad än att korruption är ett 

mycket allvarligt samhälls- och samhällssekonomiskt problem2 som jag menar kräver vår 

uppmärksamhet. 

Som fenomen är det däremot svårare att komma till klarhet kring vad korruption innebär. 

Exempelvis ser vi i utredningsbetänkandet beställt av Sveriges regering 2004 att någon given 

definition av korruptionsbegreppet inte tycks finnas3. Detta får ses som olyckligt, men förståeligt. 

Korruption är ett komplext fenomen som kan ta många uttryck.

Som land anses Sverige, trots fenomenets mångfacetterade uttryck, i ett internationellt perspektiv 

vara relativt förskonat från förekomsten av korruption.

Faktum är att Sverige, sedan de årliga mätningarna från Transparency International påbörjades år 

1995, aldrig placerat sig sämre än på en sjätteplats4 i denna kanske mest allmänt kända 

perceptionsbaserade mätningen av korruption i världens länders offentliga förvaltningar. Denna 

bottennotering - om vi i sammanhanget kan tala om den som sådan - inträffade år 2001 och trenden 

från TI:s och liknande mätningar  tycks tydlig: Sverige tycks alltjämt i ett internationellt perspektiv 

befinna sig i toppklass när det gäller frånvaro av korruption i kommunerna.

Sett till vad som framkommer ovan kan det tyckas underligt att studera fallet Sverige närmare. Om 

Sverige tycks vara relativt befriat från korruptionsförekomst inom den kommunala förvaltningen, 

vad är problemet?

1 Littorin, Jens. 2013. "Svidande kritik mot Göteborgsandan" . 13 juni. www.dn.se (Hämtad 2017-05-19)
2 Andersson et al. 2014. "Korruption, maktmissbruk och legitimitet". s. 18
3 SOU 2004:22 
4 Transparency International "Corruption Perceptions Index 1995-2016"
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Svaret återfinns i det relativa som givetvis inte är synonymt med förskonad. 

År 2015 redovisade SOM-Institutet vid Göteborgs Universitet en mer negativ bild än överblicken 

som presenterats ovan. Strax under 30% av respondenterna i denna undersökning uppgav att de tror 

att politiker och offentliga tjänstemän i Sverige är inblandade i någon form av korruption5. 

Potentiell korruption upplevs av respondenterna även vara mer förekommande på kommunal än på 

statlig nivå, vilket ger Sverige en unik ställning i den europeiska kontexten, där korruption främst 

anses vara ett statligt fenomen6. Den generella svenska uppfattning där korruption upplevs 

förekomma på kommunal nivå ska dock inte ses som överraskande givet hur den svenska 

välfärdsstaten är organiserad. Ett omfattande kommunalt självstyre, menar expertgruppen för 

studier i offentlig ekonomi (ESO), är ett särskilt känsligt område för korruptionsproblematik7. 

Detta då kommuner i hög grad i egen regi organiserar och ansvarar för exempelvis olika typer av 

tillståndsutfärdanden gentemot lokalt näringsliv och ägnar sig åt upphandlingar. Genom detta menar

ESO (2013) att det är naturligt att rikta fokus mot kommunerna vi ska förstå den svenska 

korruptionsproblematiken8.

Min uppsats har en viss utgångspunkt från frågorna som uppstår ur ESO:s rapport. Vilka typer av 

korruption förekommer i kommunerna? Hur kan vi förklara förekomsten?

Vi ska strax reda ut vad korruptionsbegreppet innebär för denna uppsats, men vi ska också vara 

medvetna om att det existerar en viss problematik gällande att försöka identifiera förekomsten av 

korruption.

Oavsett hur vi väljer att definiera begreppet stöter vi nämligen på problematik när vi försöker att 

mäta förekomsten. Vi kan inte gärna mäta den direkta förekomsten av olika korruptionsuttryck – per

definition är det svårt, om inte omöjligt, att få en exakt uppfattning kring utbredningen av 

förekomsten. Den dominerande metoden för att söka kartlägga korruptionsförekomst har därför 

kretsat kring perceptionsbaserade uppskattningar. Så kommer fallet att vara även i denna uppsats. 

Syfte och frågeställning

I ett jämförande perspektiv är Sverige förskonat från korruption. Denna positiva bild kan 

kontrasteras gentemot inhemska undersökningar där en mer negativ bild gällande uppfattningen om 

förekomsten av korruption inom kommunerna framkommer. Den huvudsakliga poängen vi kan ta 

med oss från dessa skilda bilder är att enbart för att korruptionsproblem relativt sett kan upplevas 

5 SOM-Institutet 2015. "Svenskarnas bild av korruptionen" s. 95
6 Finansdepartementet: ESO 2013. "2013:2 Allmän nytta eller egen vinning?" s. 2
7 Finansdepartementet: ESO. 2013. "2013:2 Allmän nytta eller egen vinning?" s. 2
8 Finansdepartementet: ESO. 2013. "2013:2 Allmän nytta eller egen vinning?" s. 3
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som att vara mindre förekommande i ett land betyder det inte att problemet inte finns9. 

Syftet med denna uppsats är i och med detta att undersöka vilka former korruptionen tar inom de 

svenska kommunerna och samt att undersöka vilka aktörer som är inblandade i korrupta 

förehavanden. På detta sätt kan vi få en indikation på var problematiken i den svenska kommunala 

kontexten kan ligga, vilket får ses som en god grund för vidare analys kring aspekter som påverkar 

förekomsten av korruption. 

Frågorna vi söker svar på är därmed:

Vilken eller vilka typer av korruption förekommer i de svenska kommunerna?

Denna fråga kommer att besvaras via eget insamlat empirisk material i syfte att identifiera hur 

förekomsten av korruption tycks se ut. Handlar svensk kommunal korruption om mutor eller om 

andra typer av korrupta beteenden? Vilka, i sådant fall, och i vilken omfattning?

Min tanke är att en kartläggning av korruption över tid i denna kontext kan påvisa brister i 

förutsättningar som råder, samtidigt som det kan påvisa att ett land kan vara relativt beskonat från 

vissa typer av korruption men desto mer drabbade av andra former. Genom att studera förekomsten 

av korruption i den  kommunala förvaltningen får vi inte minst en överblick kring var korruption 

tycks centreras i denna kontext i meningen att vi kan undersöka om vissa typer av korruption tycks 

förekomma mer frekvent än andra.

Hur kan vi förklara förekomsten av korruption inom kommunerna över tid?

Denna sekundära fråga kommer jag att söka besvara genom tolkning av sekundärlitteratur. Genom 

att tolka det empiriska materialet som framställts för att besvara uppsatsens första fråga, är mitt 

förhoppnings att kunna bidra tänkbara anledningar till varför förekomsten av korruption tycks se ut 

som den gör.

9 Andersson et al. 2014. "Korruption, maktmissbruk och legitimitet". s. 18
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2. Tidigare forskning och teoretiska perspektiv
I denna första del av detta kapitel ska jag skapa en bild av vad som tänkas göra Sverige till ett 

relativt korruptionsfritt land och vad för korruptionsrisker som trots detta kan förekomma inom 

kommunerna.

I den andra delen redogör jag för ett antal huvuddrag kring vad korruption kan tänkas vara för 

fenomen, för att sedan gå vidare till hur ett vanligt förekommande sätt att mäta 

korruptionsförekomst innebär för vår syn på förekomsten av korruption.

Slutligen redogörs för hur vi kan kategorisera korruption samt förklara dess förekomst.

Fallet Sverige

Vad kan tänkas göra Sverige speciellt i ett internationellt sammanhang med en till synes relativt 

korruptionsfri kommunförvaltning? Var finns riskerna för korruption i den svenska förvaltningen?

Staffan Andersson (2002) menar att Sverige är i en speciell sits gällande skyddet mot korruption.

I en laglig kontext menar Andersson (2002) att Sverige har gynnats av att det under en lång tid 

funnits en utbredd uppfattning om att öppenhet och och transparens gällande myndigheters 

verksamhet är ett effektivt sätt att minska maktmissbruk och korruptionsförekomst10. Detta kanske 

bäst exemplifieras genom meddelarfriheten som regleras i Tryckfrihetsförordningen och 

Yttrandefrihetsgrundlagen. I korthet innebär detta att en individ har rätt att lämna upplysningar till 

media utan att riskera att få sin identitet röjd samtidigt som avslöjandet av meddelarens identifitet 

kan vara straffbart. Med andra ord finns det därmed i teorin ett starkt skydd för individen att 

uppmärksamma vad denne upplever som problematiskt. 

Ytterligare skydd mot korruptionsförekomst kan enligt Andersson (2002) härledas till svensk 

lagstifning gällande förbud mot mutor. Redan 1734 var det enbart straffbart för domare och 

landshövdingar att ta emot en muta, och 1864 uttökades denna lagstiftning till att inkludera samtliga

offentliga företrädare. I ett liknande sammanhang har Sverige under senare år utvecklat 

lagstiftningen enligt EU-, FN- och OECD-rekommendationer11, vilket rimligtvis tyder på en  

ambition att Sverige ska vara fortsatt vaksamt mot korruption. Andersson (2002) lyfter även fram 

att lagstiftning genom 1991 års Kommunallag förbjuder förtroendevalda eller anställda att vara 

delaktiga i ärenden som berör dem själva eller närstående likväl i fall där dessas opartiskhet kan 

tolkas som tveksam12. Givet dessa relativt omfattande lagliga aspekter och en tradition av 

transparens är det lätt att mena att korruption tycks motverkas relativt genomgående i den svenska 

10 Andersson, Staffan. 2002. "Corruption in Sweden: Exploring danger zones and change" s. 69
11 Andersson, Staffan. 2002. "Corruption in Sweden: Exploring danger zones and change" s. 72
12 Andersson, Staffan. 2002. "Corruption in Sweden: Exploring danger zones and change" s. 86
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kontexten.

Detta är rimligtvis sant, men inte desto mindre kan vi inte se korruption som sker i det dolda, vilket 

gör att vi med fördel bör rikta vår blick mot riskområden. Med andra ord, vad finns det för risker 

avseende korruptions förekomst inom Sveriges kommuner?

För att svara på denna fråga lyfter Andersson et al (2014) fram förändringar i förvaltningspolitik 

som en riskfaktor – främst förändrad förvaltningspolitik i enlighet med New Public Management 

(NPM). Generellt kan vi förstå NPM-reformer som att de syftar till att offentlig förvaltning ska 

inspireras av det privata näringslivet genom metoder för ökad kostnadseffektivitet och mindre 

byråkrati13. Just de svenska kommunerna ses som särskilt känsliga för korruption då de i hög grad är

självstyrande och har uppdraget att ägna sig åt bland annat upphandlingar och tillståndsutfärdanden,

varför Andersson et al (2002) vill rikta fokus mot NPM-reformers påverkan på så kallade 

frestelsestrukturer14. Tanken bakom "frestelsestrukturer" kan uttryckas som att det är tillfället som 

gör tjuven, och Andersson et al (2014) lyfter fram att frestelsestrukturer ökar vid NPM-reformer. 

Detta gäller åt två håll – det privata näringslivet som kanske inte tänker på att förhålla sig till att en 

kommunalt anställd lyder under andra regler än en privatanställd, samtidigt som den kommunalt 

anställda kanske inte är fullt medveten om att denne fortfarande lyder under den kommunala 

lagstiftningen och inte kan agera som en privat aktör kunnat göra. Därmed uppstår en ökad 

frestelsestruktur enkelt uttryckt genom att vissa typer av förvaltningsreformer kan tänkas öka 

förekomsten av korruption givet denna sammansmältning av privat och offentlig verksamhet. 

Förekomsten av korruption
Det enkla svaret till var korruption uppstår är att det inte finns någon entydligt svar. Orsakerna kan  

istället i hög grad påverkas av ett samhälles förutsättningar ur en mängd perspektiv. Tidigare 

forskning talar dock gärna från särskilda perspektiv som förklaring till förekomsten av korruption, 

och nedan redogörs för vanligt förekommande förklaringar och resonemang till denna förekomst.

Korruption som kollektivt handlande

Rothstein (2011) menar att ett av det mer återkommande utgångspunkterna för att förstå 

korruptionsförekomst kan härledas till principal-agentproblematik. Enkelt uttryckt uppstår en agent-

principalproblematik när en principal inte kan kontrollera att en agent inte agerar eller gör det denne

fått i uppdrag att göra i enlighet med instruktioner.

13 Andersson Staffan et al. 2014. "Korruption, maktmissbruk och legitimitet". s. 192
14 Andersson Staffan et al. 2014. "Korruption, maktmissbruk och legitimitet". s. 196
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Korruption inom kommunal förvaltning uppstår därför när agenten agerar kriminellt under det 

beslutsrättsansvar denne fått delegerat till sig av en principal15. 

Denna till synes relativt enkla förklaringen till förekomsten av korruption dock inte utan 

problematik, menar Rothstein (2011). Detta exemplifieras kanske bäst om vi föreställer oss ett 

extremfall i termer av ett genomkorrupt samhälle. Vem är i detta läge den "goda" principalen som 

agerar med gott uppsåt och som agenten bryter förtroendet gentemot16? Det blir med med andra ord 

problematiskt att identifiera en "källa" till korruptionsförekomst om vi inte har någon välvillig 

principal att spåra det delegerade ansvaret till. Detsamma gäller om vi föreställer oss att det är 

medborgarna i ett samhälle som får representera principalen och politiker får representera de 

korrupta i ett genomkorrupt samhälle. Detta då tidigare forskning inte fullt ut stödjer uppfattningen 

att demokratiska val av offentliga företrädare skulle vara ett universalbotemedel för ett 

genomkorrupt samhälle17. Dessa exempel, som förvisso är dragna till sin yttersta gräns, visar att 

källan till förekomsten av korruption inte på ett oproblematiskt sätt går att spåra enbart genom 

agent-principalutgångspunkten. Problemet kan dock givetvis få uttryck genom det delegerade 

ansvaret agent-principalproblematiken kretsar kring, vilket vi ser om vi resonerar kring vad 

begreppet rent-seeking innebär. 

Innan vi gör detta vill jag dock lyfta fram att en del av det kollektivt handlandets problematik är att 

det inte är rationellt för en enskild individ att agera på ett okorrumperat sätt om den breda 

omgivningen tycks agera korrupt18. Tvärtom – det vore knappast rationellt att bete sig i enlighet 

med lagar och regler i denna typ av samhälle. 

För att återgå till rent-seeking syftar termen som ursprungligen återfinns inom nationalekonomin, 

till att en aktör vill öka sin andel av ett existerande värde utan att bidra med ett eget värdeskapande.

När vi föreställer oss en marknadsekonomier som exempelvis Sverige, är statliga regleringar i 

landets ekonomiska aktivitet en del av ekonomins funktionssätt och någonting marknadsaktörer 

tvingas anpassa sig efter. Regleringarna ger i sin tur upphov till möjligheter till förtjänster som 

aktörerna i ekonomin tävlar om att ta del av19. Denna konkurrens kan vara fullt laglig, men kan även

ge upphov till uttryck av korruption20. Här vill jag poängtera att rent-seeking och korruption inte är 

samma fenomen uttryckt på olika sätt, men effekten av rent-seeking är att det kan skapas utrymme 

för korruption. Vi kan se detta om vi föreställer oss en offentlig företrädare som har ett stort 

15 Rothstein, Bo. 2011. "The Quality of Government" s. 99
16 Rothstein, Bo. 2011. "The Quality of Government" s. 99
17 Rothstein, Bo. 2011. "The Quality of Government" s. 100
18 Rothstein, Bo. 2011. "The Quality of Government" s. 100
19 Krueger, Anne O. 1974. "The Political Economy of the Rent-Seeking Society" . s. 291
20 Krueger, Anne O. 1974. "The Political Economy of the Rent-Seeking Society" . s. 291

6



egetansvar och dessutom inte är lockad att bete sig enligt ett regelverk. Utrymmet för korrupta 

beteenden blir med andra en möjlig effekt av ett rent-seekingbeteende.

Här vill jag också lyfta fram att om korruption gick att härleda till enbart en fråga om principal-

agentproblematik skulle botemedelet mot korruption inte vara särskilt långt borta. 

Korruptionsproblematik borde kunna stävjas genom att vi föreställer oss att risken för att  bestraffas

är större än incitamentet att handla korrupt. Förekomsten bör därför i system med kraftiga åtgärder 

mot fenomenet minska dess förekomst21. 

Denna incitamentsbaserade syn på korruptionstävjande är dock inte heller oproblematisk.

Agenterna kan rimligtvis anse att de skulle tjäna på minskad korruptionsförekomst men inte desto 

mindre förvänta sig att övriga aktör beter sig korrupt. Plötsligt är vi tillbaka i 

ursprungsproblematiken där den rationellt handlande aktören bör agera i enlighet med de rådande 

normerna i ett till synes korrupt samhälle22.

Institutionell påverkan på förekomsten av korruption

I enlighet med Rawls (1971) kan förklaringen, och möjligtvis också lösningen, till förekomsten av 

korruption möjligtvis gå att hitta i institutionernas påverkan på ett samhälles medborgare och 

därmed deras agerande som aktörer i samhället.

Motiveringen till detta är att vi på goda grunder kan anta att ett lands maktutövande genom 

exempelvis lagar kan fungera som reglerande villkor för vad Rawls (1971) kallar socialt 

samarbete23. Detta kan skapa en situation där individer i ett samhälle inte nödvändigtvis behöver lita

på varandra på ett rent personligt plan, men inte desto mindre uppleva en grundläggande kollektiv 

trygghet i att de delar en gemensam grund för rättvisa. På liknande sätt kan vi föreställas oss att när 

det inte finns auktoritära institutioner som på ett effektivt sätt kan tolka och upprätthålla lagar och 

regler i ett samhället riskerar vad vi skulle betrakta som avvikande beteenden i form av exempelvis 

korruption att öka – helt enkelt eftersom det skulle vara relativt lätt att hitta anledningar att inte 

agera enligt reglerna24. 

Rawls menar att av samhället sanktionerade auktoritära institutioner är det som gör att individen 

inte behöver oroa sig för att en annan aktör inte agerar enligt de gemensamma reglerna. I ett 

välfungerande samhälle menar Rawls (1971), kan enbart närvaron av ett effektivt system för 

utkrävande av ansvar fungera nog så väl i detta syfte. Det är inte ens givet att straffsystemet behöver

vara strängt utformat eller ens användas på regelbunden basis. Tanken är istället att om den funktion

21 Rothstein, Bo. 2011. "The Quality of Government" s. 100
22 Rothstein, Bo. 2011. "The Quality of Government" s. 100
23 Rawls, John . 1971. "A Theory of Justice". s. 240
24 Rawls, John . 1971. "A Theory of Justice". s. 240
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institutionerna står för finns där, samtidigt som medborgarna har tillit till dem, kommer förekomsten

av avvikande beteenden att minska25.

Rothstein (2011) lyfter dock fram att utformandet av denna typ av insitutioner också kräver en typ 

av kollektivt handlade. Därför är det mycket svårt att skapa en snabb lösning på 

korruptionsproblematik i samhällen där en stor mängd aktörer är korrupta26. Detta kan vi relativt 

enkelt förstå genom att föreställa oss förändringar i en social miljö som spårberoende och att 

förändringar i institutionella förutsättningar därför sker stegvis och inte över en kort tidshorisont27.

I denna mening lyfter lyfter Andersson et al (2014) fram Sverige, som genom stegvisa 

institutionella förändringar, numera betraktas som förskonat från korruption. Detta visar Andersson 

et al (2014) genom att den svenska förvaltning har en lång historia av institutionella reformer som 

kan tolkas som påverkande för förekomsten av korruption. 

Bland annat kan vi inte minst se att den svenska staten redan år 1868 förbjud direkta betalningar 

från medborgare till tjänstemän. 

Korruption övervinns därför svårligen med direkta och snabba metoder, snarare handlar en effektiv 

förändringsstrategi om att förändra incitamentstrukturer. Detta kan ta nog så lång tid, vilket vi ser 

om vi tänker på fallet Sverige, som led av mycket hög korruption under 1800-talet, men till synes 

vänt utvecklingen28. En tolkning till denna bild går att hitta i de inkrementella förändringar som 

reformerade den offentliga förvaltningen, institutioner och därför också sättet individer interagerade

med varandra. Kanske finns förklaringen till varför vissa länder tycks mer utsatta av korruption än 

andra att finna i denna typ av resonemang. 

Korruption som fenomen
På vilka sätt kan vissa ageranden i den offentliga verksamheten betraktas som korrupta? Vid en 

litteraturgenomgång tycks vi kunna identifiera vissa huvuddrag till vad en korrupt handling är för 

någonting. 

Genom att förklara förekomsten av korruption som i konflikt med det offentliga uppdragets krav, i 

konflikt med ett allmänintresse och ur ett marknadsperspektiv är mitt syfte att skapa en bild över 

den existerande problematiken med att få en klar blick av dess innebörd. 

25 Rawls, John . 1971. "A Theory of Justice". s. 240
26 Rothstein, Bo. 2011. "The Quality of Government" s. 105
27 Andersson Staffan et al. 2014. "Korruption, maktmissbruk och legitimitet". s. 118
28 Andersson Staffan et al. 2014. "Korruption, maktmissbruk och legitimitet". s. 1117-118
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Korruption i strid mot det offentliga uppdragets krav

Vi kan i denna första definition se korruption som i konflikt med det offentliga uppdragets krav. 

Joseph Nye (1967) beskriver korruption genom detta synsätt som ett beteende som avviker från de 

krav en offentlig roll innebär. Det avvikande beteendet är i denna mening baserad kring privat 

hänsyn, i termer av att en offentlig aktör gynnar sig själv eller närstående på det allmännas 

bekostnad29. Nye (1967) beskriver även denna typ av beteende som karaktäriserat av mutbrott, 

förskingring av offentliga medel och nepotism30 - men jag vill lyfta fram att dessa typexempel på 

korrupt beteende inte nödvändigtvis är tillräckliga för att förstå korruption som fenomen31. 

Detta synsätt ger som följd att korrupta ageranden är sådana som är angivna i ett lands lagstiftning 

som otillåtna32 - enkelt uttryckt eftersom de bryter mot de regler som existerar i en specifik kontext. 

En stor fördel med detta synsätt är därmed att denna syn blir en form av legalistisk tolkning av 

korruption, vilket rimligtvis gör att vi vid en jämförande undersöking skulle kunna ta hänsyn till att 

länder anger korruptionsbrott på olika sätt. Förvisso innebär detta utrymme för relativism då vi 

enbart kan tala om korruption från givna kontexter – men vi kan studera korruptionsförekomst på 

rättvisa grunder då ett lands lagstiftning trots allt måste förutsättas att representera landets 

moraluppfattning33. Vad jag menar är den största fördelen med detta synsätt, är att vi på ett effektivt 

sätt kan operationalisera korruptionsbegreppet. Detta tar denna uppsats tar till vara på, då jag 

definierar korruption i enlighet med svensk lagstiftning. Jag menar att detta får förstås i ljuset av 

korruptionsfenomenets mångtydiga innebörd som på ett enkelt sätt kan skapa problematik i 

tolkningstermer. Detta då jag menar att en annan utgångspunkt hade påverkat uppsatsens validitet 

på ett negativt sätt.

Att utgå från svensk lagstiftning för att besvara frågeställningarna är dock inte helt oproblematiskt –

som jag ska visa riskerar detta att inte fånga hela spektrat av förekomsten av korruption.

Korruption i strid med allmänintresset

Det är rimligt att anta, eller utgå från, att syftet med offentlig verksamhet är att tjäna 

allmänintresset. Om vi med detta som grundtanke föreställer oss politiker och tjänstemäns 

handlande i nyttotermer, bör offentliga aktörer agera så att de skapar största möjliga nytta för 

medborgarna. 

Från detta kommer en del av korruptionslitteraturen till slutsatsen att det är resultatet av offentliga 

29 Nye, Joseph. 1967. "Corruption and Political development. A cost-benefit analysis". s. 423
30 Nye, Joseph. 1967. "Corruption and Political development. A cost-benefit analysis". s. 423
31 Bergh, Erlingsson, Öhrvall & Sjölin. 2016. "A Clean House? Studies of corruption in Sweden". s. 20
32 Andersson Staffan et al. 2014. "Korruption, maktmissbruk och legitimitet". s. 33
33 Andersson Staffan et al. 2014. "Korruption, maktmissbruk och legitimitet". s. 33
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aktörernas agerande som avgör om vi kan tolka ett beteende som korrupt eller inte – inte hurvida 

beteendet är lagligt eller inte34. Den bakomliggande tanken med detta synsätt är att visa att 

korruption är när offentliga aktörer premierar ett egenintresse framför ett allmänt intresse. 

Den omedelbara kritiken gentemot detta synsätt är dock att det allmännas intresse är svårt att 

bestämma och att allmänintresset är föränderligt35. Detta gör det med andra ord problematiskt att 

identifiera när och hur korruption uppstår, vilket tidigare redovisade synsätt har en klar fördel kring.

En intressant följd av denna typ av synsätt är dock att åtgärder mot korruption rimligtvis bör vara 

ineffektiva om den allmänna uppfattningen om vad korruption är inte överenstämmer med de 

lagliga definitionerna. Således poängterar detta på ett menar jag viktigt sätt, att medborgares 

uppfattning om korruption möjligtvis påverkar deras agerande som offentliga aktörer36. Exempelvis 

kan vi föreställa oss att om den allmänna opinionen kraftigt motsätter sig en viss typ av beteende 

hos offentliga aktörer, bör även förekomsten av denna typ av korruptionsuttryck vara mindre till 

antalet än om motsatt opinion rådde. Den omedelbara problematiken är dock som bekant att avgöra 

när och hur allmänintresset kan tänkas ha en viss syn på vad korruption är.

Korruption i ett marknadsperspektiv

Denna tredje definitionen kring korrupt beteende innebär i stora drag att söka applicera ekonomisk 

teori till politiska och administrativa ageranden37. När vi ska förstå vad korruption är ska vi därför 

rikta blicken mot utbud, efterfrågan och transaktionskostnader. Grundtanken är att förekomsten av 

korruption i den offentliga förvaltningen kräver att medborgare agerar under offentliga företrädare 

och utifrån regleringar av olika slag. Detta skapar en situation där den offentliga företrädaren 

existerar i relation till allmänheten38, i termer av vad jag vill tolka som någon form av samexistens. 

Denna samexistens skapar dock möjligheten till förtjänster - en rationell offentlig aktör som vill 

maximera sina förtjänster kan lockas att dra fördelar av sin position. Därmed finns också risken att  

aktören agerar korrupt. Utifrån detta tycks det dock som att synsättet är ett mer lämpligt försök att 

förklara uppkomsten av korruption snarare än att försöka definiera den39. En fördel detta till trots är 

att synsättet rimligtvis kan göra anspråk på att vara moralisk neutral40 – vilket tidigare synsätt har 

något större svårigheter att hävda genom fokuset på laglighet respektive allmänintresse.

34 Andersson Staffan et al. 2014. "Korruption, maktmissbruk och legitimitet". s. 34
35 Heidenheimer, J Arnold et al. 2002. "Political Corruption: Concepts and Contexts" s. 32
36 Heidenheimer, J Arnold et al. 2002. "Political Corruption: Concepts and Contexts" s. 33
37 Bergh, Erlingsson, Öhrvall & Sjölin. 2016. "A Clean House? Studies of corruption in Sweden". s. 23
38 Philp, Mark. 1997. "Defining Political Corruption". s. 444
39 Philp, Mark. 1997. "Defining Political Corruption". s. 444
40 Philp, Mark. 1997. "Defining Political Corruption". s. 443
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Att mäta korruption
En organisation som var tidig med att lyfta fram korruptionens skadliga effekter var organisationen 

OECD, främst med utgångspunkt i att korruption var ett hinder för rättvis konkurrens41. 

Denna uppfattning påverkade internationella organisationer som FN, EU och Världsbanken som 

slöt upp kring budskapet och gjorde korruption till en prioriterad fråga – inte minst med syfte att 

förbättra framtidsutsikterna för utvecklingsländer. Världsbanken uttryckte det sammanfattningsvis 

som att korruption är: "The single greatest obstacle to economic and social development"42. 

En effekt av att korruption blev en prioriterad fråga, var givetvis att frågan kring hur vi kan mäta 

korruptionsutbredning i olika länder uppstod. En betydande aktör i detta syfte var och är 

Transparency International (TI) som sedan 1995 publicerat årliga mätningar angående 

korruptionsförekomst i världens länder43. 

Metodiken denna för allmänheten kanske mest kända anti-korruptionsorganisationen använder sig 

av för att söka mäta förekomsten av korruption i ett land genomförs via perceptionsbaserade 

uppskattningar44. Precis som namnet avslöjar bygger denna typ av mätningar på uppfattningar om 

förekomsten av korruption och organisationen baserar uppskattningarna dels på lokala 

företagsledares subjektiva upplevelse av korruptionsförekomst i sitt verksamhetsland likväl som 

bedömningar från diverse expertis. Utifrån dessa undersökningar konstrueras sedan ett index där vi 

kan jämföra upplevd förekomst av korruption mellan länder. 

Den stora fördelen med denna typ av metodik återfinns i justdet faktum att vi systematiskt kan 

jämföra länder gentemot varandra. Andersson och Heywood (2009) menar framförallt att vi inte ska

underskatta betydelsen av perceptionsbaserade mätningar – de sätter nämligen fokus på 

korruptionsproblematiken och stimulerar till initiativ till åtgärder45. Metodiken är dock inte utan 

brister.

Den kanske mest uppenbara bristen oss gäller reliabiliteten i denna typ av undersökningar. 

Subjektiva uppfattningar om verkligheten är inte nödvändigtvis en korrekt bild av verkligheten och 

detta kan illustreras med att det inte är troligt att individer som är involverade i korrupta affär är 

öppna med detta. Samtidigt är det inte heller troligt att individer som inte är involverade i korrupta 

affärer har någon större insikt om problemets egentliga omfattning46. 

Ytterligare problematik gäller hur denna typ av mätningar är konstruerade. I fallet med 

41 Andersson, Staffan & Heywood, Paul M. 2009. "The politics of Perception". s. 746
42 Världsbanken. 2007. "A guide to the World Bank" s . 143
43 Andersson, Staffan & Heywood, Paul M. 2009. "The politics of Perception". s. 747
44 Andersson Staffan et al. 2014. "Korruption, maktmissbruk och legitimitet". s. 70
45 Andersson, Staffan & Heywood, Paul M. 2009. "The politics of Perception". s. 747
46 Andersson Staffan et al. 2014. "Korruption, maktmissbruk och legitimitet". s. 66
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Transparency Internationals mätmetod är det inte identiska frågeställningar som ligger till grund för 

datainsamlingen. Istället varierar de bakomliggande frågeställningarna som ligger till grund för 

indexkonstrueringen, vilket rimligtvis skapar en situation där organisationen riskerar mäta olika 

parametrar vid olika tillfällen. Dessa systematiska felmätningar vilket gör det svårt att uttala sig 

med säkerhet om utvecklingen i ett visst land över tid.

Typer av korruption
Den generella beskrivningen av korruption tycks, trots vissa skiljaktigheter i uppfattning om vad 

som kan utgöra ett korrupt beteende, bestå av olika formuleringar kring förståelsen av 

korruptionfenomenet som "...missbruket av en offentlig ställning eller tillgångar för 

otillbörlig/privat vinning"47. 

Definitioner från nationella institut, NGO:s och olika världsliga samfund tycks med andra ord 

härstamma från en grundläggande uppfattning om vad korruption är på en generell nivå. Detta 

hjälper oss dock inte särskilt väl om vi ska försöka förstå vad korruptionsutbredning betyder för en 

given offentlig förvaltning. Korruption kan som bekant ta olika form mellan olika länder av en 

mängd anledningar – däribland historiska och ekonomiska förutsättningar om vi väljer att se till 

problematiken på makronivå48. 

Ser vi till en mikronivå kan skillnader i korruptionsförekomst istället tänkas härledas till att 

individen fattar individuella beslut givet sociala, ekonomiska och institutionella förutsättningar49. 

Med bakgrund i detta kretsar korruptionsforskning ofta kring indelningar i olika typer av 

förekomsten av korruption, helt enkelt för att påvisa vad korruption kan innebära i en viss kontext. 

Politisk och administrativ korruption

I denna första skillnad mellan typer av korruption drar vi en skiljelinje mellan politisk och 

administrativ korruption. 

Den grundläggande tanken är att vi kan skapa ett ramverk där vi kan förstå korruptionen utifrån ett 

samhälles beslutande nivåer respektive den implementerande delen av det politiska systemet50. På 

detta sätt får vi en bild över hur förekomsten av korruption kan uttryckas på olika nivåer i ett 

samhälle. 

Politisk korruption innebär som namnet indikerar att det är politiker som agerar på ett korrupt sätt51. 

47 Robinson, Mark. 1998. "Corruption and development: An introduction". s. 3
48 Andersson, Staffan. 2002. "Corruption in Sweden: Exploring danger zones and change" s. 23
49 Andersson, Staffan. 2002. "Corruption in Sweden: Exploring danger zones and change" s. 23-24
50 Bergh, Erlingsson, Öhrvall & Sjölin. 2016. "A Clean House? Studies of corruption in Sweden". s. 26
51 Bergh, Erlingsson, Öhrvall & Sjölin. 2016. "A Clean House? Studies of corruption in Sweden". s. 26
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Detta sker exempelvis när det politiska beslutsfattandet innebär att offentliga medel hamnar i 

politikers eller närståendes ägo eller när lagstiftning tycks formas efter politikers egenintresse. 

Korruptionsproblematik ligger i detta fall inom den beslutande delen av samhällets utformning.

Den administrativa korruptionen uppstår där implementeringen av politiken sker – det vill säga där 

den offentliga verksamheten möter medborgarna52. Ett typexempel är att en offentlig tjänsteman 

accepterar mutor för att behandla exempelvis en tillståndsansökan snabbt eller fördelaktigt för den 

bestickande parten – vilket denna i sådant fall gör via den implementerande delen av samhällets 

utformning.

Institutionell och individuell korruption

Att dra en skiljelinje mellan institutionell och individuell korruption är ett ytterligare sätt att se till 

nivåer korruption kan nå i ett samhälle. Berg et al (2016) menar att detta analysverktyg är något mer

sofistikerat än andra typologier av förekomsten av korruption då det även skapar ett fokus på 

korruption som motsatsen till en demokratiskt grundtanke om oberoende, rättvisa och det offentliga 

uppdragets ansvar gentemot samhället53. 

Korruption kan i det första fallet ta uttryck genom en överträdelse av en oberoende aspekt där 

exempelvis en offentligt tjänsteman eller en politiker på något sätt otillbörligen gynnas i relation till

sitt uppdrag. Detta skulle i sådant fall kunna klassas som individuell korruption. 

Gällande rättviseaspekten innebär korruption istället att en medborgare eller organisation får 

olämpliga fördelar i kontakt med den offentliga förvaltningen.

Gällande det offentliga uppdragets ansvar gentemot samhället innebär korruption i det närmaste en 

sammanslagning av tidigare överträdelser54. Insitutionell korruption blir på detta sätt en oriktig 

sammankoppling mellan de tjänster som offentlig verksamhet erbjuder och tendensen att offentliga 

företrädare försöker dra nytta av att erbjuda dessa. På detta sätt talar Bergh (2016) om att korruption

i det närmaste kan bli insitutionaliserad i termer av att aspekter vi tar för givna i ett demokratiskt 

samhälle – rättvisa och oberoende – undermineras. På sådant sätt får vi ett något grundligare bild av

vilka typer av korruption som kan existera då den skapar ett analysverktyg över var korruption har 

sitt fäste, i avseende om att den är institutionaliserad eller i högre mån tycks finnas på individnivå.

Ringa och grov korruption

Litteraturen talar även gärna i termer av ringa respektiva grov korruption. En viktig aspekt inom 

detta är att litteraturen inte talar om exempelvis en summa kapitals inverkan på bedömningen om  

52 Bergh, Erlingsson, Öhrvall & Sjölin. 2016. "A Clean House? Studies of corruption in Sweden". s. 26
53 Bergh, Erlingsson, Öhrvall & Sjölin. 2016. "A Clean House? Studies of corruption in Sweden". s. 28
54 Bergh, Erlingsson, Öhrvall & Sjölin. 2016. "A Clean House? Studies of corruption in Sweden". s. 28
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korruptionen som ringa eller grov. Istället handlar denna kategorisering om vilken utbredning 

förekomsten av korruption tycks ha och vad detta innebär för ett samhälle. 

Ringa korruption – Denna typ av korruptionsförekomst innebär att offentliga företrädare bryter 

mot regelverk i syfte att gynna intressenter55. Ringa korruption berör i denna mening förkomsten av 

korruption som det klassiska mutbrottet likväl som favorisering inom den offentliga förvaltingen 

där personliga band tycks väga tungt56. Vi skulle även kunna betrakta detta - i motsats till grov 

korruption - som någon form av "vardaglig" korruption då det inte är systematiserad förekomst av 

korruption.

Grov korruption – Denna form beskrivs ofta som vanligast förekommande inom ett samhälles 

statliga nivå, långt in i själva systemets funktionssätt. Politiker och tjänstemän har i dessa fall 

korrumperat verksamheten till den grad att den återspeglar dessa aktörers privata intressen. Berg et 

al (2016) menar att denna typ av systematisk korruption förutsätter ett samspel mellan politiska och 

administrativa eliter57 i meningen att systemet för att upprätthållas måste involvera offentliga 

aktörer med olika roller gentemot allmänheten. Berg et al (2016) menar även att denna typ av 

systematisk korruption dock inte är förbehållet att existera enbart på högre politiska nivåer i ett 

samhälle. Där makt delegeras till mindre självstyrande enheter finns likväl utrymme för politiska 

och administrativa eliter att systematisera vissa typer av korruption till att bli en del av den 

offentliga förvaltningens funktionssätt58.

Operationalisering
För att kunna undersöka förekomsten av korruption i enlighet med uppsatsens frågeställningar och 

syfte måste vi även vara på det klara med vad det är vi ska mäta. Därför har begreppet korruption 

operationaliserats till någonting mätbart. Nedan motiverar jag även mitt val av operationalisering 

samt dess innebörd för denna uppsats.

Begreppet korruption har i denna uppsats i enlighet med tidigare teoretiska resonemang begränsats 

till företeelser vi kan samla in data kring59. I detta avseende operationaliserades korruption enligt 

Brottsbalken kapitel 1060 vilket anger korruption som mutbrott, trolöshet mot huvudman samt 

55 Andersson, Staffan. 2002. "Corruption in Sweden: Exploring danger zones and change" s. 26
56 Bergh, Erlingsson, Öhrvall & Sjölin. 2016. "A Clean House? Studies of corruption in Sweden". s. 27
57 Bergh, Erlingsson, Öhrvall & Sjölin. 2016. "A Clean House? Studies of corruption in Sweden". s. 27
58 Bergh, Erlingsson, Öhrvall & Sjölin. 2016. "A Clean House? Studies of corruption in Sweden". s. 27
59 Johannessen & Tufte. 2013. "Introduktion till samhällsvetenskaplig metod". s. 44
60 Brottsbalk (1962:700) 
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förskingring. 

Mutbrott

Som koncept innebär mutbrott dock att en individ tar emot ersättning av någon som vill skaffa sig 

en otillbörlig fördel61 – ersättningen kan exempelvis handla om kapital eller en tjänst. Givaren, eller 

bestickaren, har ett intresse av att mottagaren av mutan begår en viss handling. 

I denna uppsats har korruptionstypen mutbrott även kategoriserats efter mutans själva karaktär, för 

att på ett strukturerat sätt kunna se vilka typer av mutor som förekommer i högre grad än andra. 

Mutbrottet har bestämts kunna ta formen av en gåva, en resa eller utgöras av en typ av monetär 

ersättning. 

Mutbrott som tilldelas karaktäristiken av "gåva" innebär i detta fall att mutbrottet utgörs av en 

fysisk gåva. Det kan handla om att en kommunalt anställd eller förtroendevald erbjudits förtur i en 

bostadskö, möbler och andra husgeråd, en konstruktion av någon slag eller inbjudan/deltagande i 

fester/föreställningar och liknande. 

Mutbrottet "Resa" innebär i detta fall tvivelaktigheter kring en resa, en hotellvistelse eller en 

semester som den offentliga förvaltningsaktören misstänks vara engagerad i.

Mutbrottet "monetär" innebär direkt kapital likväl som över/undervärdering vid kommunala 

köp/försäljning av mark eller egendom. Den huvudsakliga poängen med denna kategori är fokus 

riktas mot förflyttandet av kapital. 

Trolöshet mot huvudman och förskingring

Uppsatsens ytterligare operationalisering av korruption innbär trolöshet mot huvudman och 

förskingring. Dessa verka vara relativt lika begrepp, men det finns givetvis viktiga skillnader.

Förskingring kan vi beskriva som att en gärningsman måste ha tillgång till huvudmannens egendom

och missbrukat detta förtroende och därmed orsakat huvudmannen skada62. För denna uppsats 

innebär detta att en kommunanställd eller förtroendevald har haft tillgång till den kommunala 

förvaltningens egendom, förvanskat denna och samtidigt gjort en egen förtjänst genom agerandet. 

För att dömas för brottet trolöshet mot huvudman ska jag poängtera att individen inte ska ha tjänat 

någonting personligen på sitt agerande. Individen ska uppfylla krav på att ha missbrukat 

huvudmannens förtroende när individen haft ansvar för ekonomiska angelägenheter eller tekniska 

förehavaden, och genom sitt agerande orsakat huvudmannen skada63. Trolöshet mot huvudman kan 

exemplifieras med att en kommunanställd gör affärsuppgörelser för kommunens räkning med 

företag som ägs av den kommunanställdes släktingar. Därmed har personen inte tjänat någonting 

61 Brottsbalk (1962:700) kap 10 §5e
62 Brottsbalk (1962:700) kap 10 §1
63 Brottsbalk (1962:700) kap 10 §5
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personligen på agerandet, men potentiellt orsakat kommunen skada.

Bestickarens bakgrund för påverkan

Slutligen är det empiriska materialet och ovan beskrivna variabelaspekter uppdelade efter vad jag 

vill kalla bestickarens grund för påverkan. Bakgrunden till bestickarens agerande bestämdes enligt 

att denna kan agera gentemot kommunen i rollen som leverantör, privatperson, anställd hos 

kommunen eller som en okänd aktör. Genom denna indelning kan jag kategorisera vilken typ av 

aktör som initierar ett potentiellt korruptionsfall, och förhoppningen är att jag med precision ska 

kunna identifiera de aktörer som agerar gentemot kommunen.

Nedan följer en beskrivning av de olika typer av bestickare som kan agera gentemot kommunerna.

"Leverantör" definieras som att bestickaren är involverad i en verksamhetsupphandling gentemot 

kommunen.

"Privatperson" definieras som att bestickaren agerat med privat uppsåt, exempelvis i syfte att 

försöka påverka förutsättningarna för dennes privata näringsverksamhet.

"Förvaltningsbaserat" definieras som att det är den kommunalt anställda/förtroendevalda som agerat

bestickare gentemot en annan part. 

"Okänd" innebär att mediarapportering inte redovisade detaljer som kunde härledas till någon av 

kategorierna. 

För trolöshet mot huvudman samt förskingring sker inte denna indelning då dessa handlingar enbart

förutsätter en kommunaktör och att det därför inte finns ett syfte med att studera dem i ytterligare 

detalj. 

3. Forskningsdesign, metod och material
I detta sista kapitel innan resultatet av min undersökning presenteras redovisar jag uppsatsens 

forskningsdesign med tillhörande för- och nackdelar, metodiken kring insamlingen av empiriskt 

material och även den påverkan materialet kan ha på uppsatsens resultat. 

Fallstudie

Ett fall innebär ett avgränsat fenomen av teoretiskt intresse64. Ett fall i största allmänhet kan bestå av

exempelvis länder, organisationer eller sociala grupper – i detta fall riktas som bekant blicken mot 

Sverige och förekomsten av korruption på kommunal nivå. Som metod kan en fallstudie enkelt 

uttryckt beskrivas vara en intensiv studie av ett enskilt fall. Att så är fallet kan vi förstå genom att vi

64 Gerring, John. 2017. "Case Study Research: Principles and Practices". s. 28
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konstaterar att tiden vi har att tillgå för att genomföra studien är given. Genom att hålla antalet fall 

på en låg nivå (i detta fall N=1) kretsar vår uppmärksamhet kring det enskilda fallet – och vi har att 

göra med en fallstudie gällande förekomsten av korruption inom svenska kommuner.

Syftet med att denna uppsats är utformad som en fallstudie är för att jag vill kartlägga och bidra 

med viss förklaring till förekomsten av svensk kommunal korruption. 

Som metod kan fallstudien innebära att vi vill kunna uttala oss om en större population än det 

enskilda fallet vi studerar65. Vi vill med andra ord kunna generalisera våra resultat till en större 

popolation.

Gerring (2017) menar att själva definitionen av en fallstudie är att vi ska kunna sätta våra resultat i 

perspektiv, och poängterar att det är en stor skillnad mellan att studera ett fall och att genomföra en 

studie av ett fall gällande ett visst fenomen66. Inom ramen för denna uppsats kan vi med andra ord 

föreställa oss att en berättelse om Sverige generellt inte hade varit en fallstudie – vi hade kunnat 

skriva om intressanta aspekter av Sveriges historia, men vi hade inte kunnat generalisera det vi 

författat till andra fall vilket är en del av mina intentioner. Mina generaliseringsanspråk från denna 

studie är förvisso relativt blyga men jag menar att de trots detta är viktiga. Jag ska nämligen studera 

ett land som generellt betraktas lida av en låg förekomst av korruption och som i ett internationellt 

perspektiv sticker ut i detta avseende. Sverige är dock inte ensamt om att uppfattas ha en låg 

korruptionsförekomst – framförallt tycks våra nordiska grannländer Danmark, Norge och Finland 

även dessa placera sig nära Sverige vid perceptionsbaserade mätningar67. Dessa länder har även en 

offentlig förvaltning som i hög grad påminner om Sveriges i termer av organisering. 

Min förhoppning är med andra ord att kunna påvisa att denna studie av korruption i en svensk 

kommunal kontext ska fungera som en rimlig grund för att även kunna uttala sig om ovan nämnda 

länders potentiella förutsättningar och problematik gällande korruption. 

Dessa blyga anspråk på generaliserbarhet försvåras dock rimligtvis av att korruptionsfenomenet 

som sådant är komplext. Kanske blir också därmed mina generaliseringsanspråk främst teoretiska i 

termer av varför vissa länder är mindre korrupta än andra.

Kvantitativ och kvalitativ metod

Att kombinera olika metoder för att producera ett resultat har potential att skapa en mer komplett 

bild av fenomenet vi undersöker än om vi skulle använda en enskild metod68.

Denna uppsats har enkelt beskrivet en grund i en kvantitativ ansats där en relativt stor mängd data 

65 Gerring, John. 2017. "Case Study Research: Principles and Practices". s. 30
66 Gerring, John. 2017. "Case Study Research: Principles and Practices". s. 30
67 Transparency International "Corruption Perceptions Index 1995-2016"
68 Eliasson, Annika. 2013. "Kvantitativ metod från början". s. 31
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har bearbetats och kodats. Utifrån det egenproducerade empiriska materialet data har sedan en 

kvalitativ metod används för att försöka förstå varför det empiriska materialet ser ut som det gör. 

Att denna uppsats metodologiska struktur ser ut på detta sätt menar jag får ses som naturligt utifrån 

den aktuella frågeställningen som ställer krav på vad som kallas metodtriangulering. 

Nedan förklarar jag den kvantitativa respektiva kvalitativa innebörd för denna uppsats.

Kvantitativ ansats

Den kvantitativa ansatsen är en pålitlig metod för att söka svar på hur frekvent ett visst fenomen 

förekommer i ett visst sammanhang69. I detta syfte har denna uppsats fokus på svensk tryckt media i

pappers- och digital form. Detta har möjliggjorts via tjänsten MediaRetriever, en av Södertörns 

Högskola rekommenderad söktjänst som är inriktat mot mediabevakning och analys. Urvalet för 

uppsatsens kvantitativa del är därmed tryckt media och analysenheterna är artiklarna som 

publicerats i sökningarna som genomförts. Urvalet avser mediaartiklar som refererar till denna 

uppsats operationalisering av korruption över en tioårsperiod, med start 2007-01-01 och avslut 

2016-12-31. Tidsperioden som sådan motiverar jag med dess nödvändighet för att svara på bägge 

frågeställningar.

 

Att den empiriska insamling av data utgår från tryckt och elektronisk media motiveras i huvudsak 

genom korruptionens dolda natur. Detta gör att vi inte gärna kan studera den egentliga förekomsten 

av fenomenet utan istället får förlita oss på offentligt uppmärksammade fall för att söka kartlägga 

dessa. Jag har även begränsat insamlingen av data till att enbart samla in polisanmälda potentiella 

fall av korruption för att undvika spekulationer från min sida som skulle kunna påverka 

dataframställningen.

Detta skulle kunna ske genom bearbetning av information som sammanställs via 

Åklagarmyndigheten, men vid kontakt med nämnda myndighet70, framkom att denna typ av 

tillvägagångssätt inte var möjlig då myndigheten inte lagrar uppgifter från utgivna rapporter. Istället

föreslog chefsadministratören på Åklarmyndigheten att jag kunde ta kontakt med Polismyndigheten

och aktuella domstolar för att inhämtning av data. 

Detta tillvägagångssätt hade med största sannolikhet inneburit att jag skulle kunnat producera ett 

större statistiskt underlag, då polisanmälningar gällande olika typer av korruption inkommer till 

denna myndighet även utan att media uppmärksammar detta. Trots detta bedömde jag att underlaget

och tidsaspekten som en mediaskanning innebär var att föredra – inte minst eftersom 

69 Esiasson et al. 2015 "Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ och marknad". s. 199
70 Egen korrespondens via mail. Se bilaga. 
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mediaskanningen i sig kan vara ett givande tillvägagångssätt, då det möjligtvis kan berätta 

någonting om perceptionen av korruptionsförekomst.

Sökord

De använda sökorden som användes i MediaRetreiver hämtades från denna uppsats teoretiska 

perspektiv.

Datainsamlingen genomfördes därför via sökorden:

(1) "Kommun"+"mutbrott"

(2) "Kommun"+"förskingring"

(3) "Kommun"+"trolöshet mot huvudman"

Sammantaget genererade denna sökning 8533 träffar i svensk digital och tryckt media över ovan 

angivna tioårsperiod. Dessa bearbetated manuellt. En betydande del av träffarna bestod av artiklar 

som hänvisade till samma polisanmälan eller berörde korruption i privat verksamhet, vilket givetvis 

minskade antalet de facto bearbetade artiklar i termer av noggran genomläsning. En stor del av 

materialet kunde sorteras bort även bort när sökningarna genererade oväsentliga artiklar. Det kunde 

exempelvis handla om att "kommun" och "mutbrott" nämndes på samma artikelsida men inte gällde

samma ärende. Jag vill här återigen poängtera att jag enbart registrerade potentiella korruptionsfall 

där artikeln tydligt angav att en polisanmälan hade upprättats. 

Ovan beskrivna felidentifieringar, dubletter och potentiella korruptionsfall i privat verksamhet 

sorterades bort manuellt och utgör således inte en del av det empiriska underlaget. 

Utifrån denna empiriska data som presenteras i uppsatsens resultat- och analysdel genomfördes 

därefter en kvalitativ analys i syfte att besvara denna uppsats andra frågeställning. 

Kvalitativ metod

Den kvalitativa aspekten av studien bygger i enlighet med ovan på egen genererad empirisk data. 

Att jag till en början använder mig av en kvantitativ metod för att sedan bearbeta materialet 

ytterligare en gång på kvalitativ väg bygger på att denna uppsats består två frågeställningar. 

För det första vill jag söka identifiera vilka typer av korruption som förekommer i de svenska 

kommunerna, för det andra vill jag försöka förstå varför det är på sådant sätt.

Den första frågeställningen: "Vilken eller vilka typer av korruption förekommer i de svenska 

kommunerna?" går att besvara med en kvantitativ metod. Den andra frågan: "Hur kan vi förklara 
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förekomsten av korruption inom kommunerna över tid?" menar jag kräver en kvalitativ ansats för 

att producera ett tillfredställande svar kring. 

I syfte att analysera det empiriska materialet använde jag sekundärlitteratur som bidrog med 

teoretiska perspektiv som stöd för att tolka materialet71. Enkelt uttryckt kan den tidigare forskningen

och teoretiska perspektiv som jag redogjort för i tidigare kapitel ge stöd för att producera en 

förståelse för varför ett potentiellt mönster ser ut som det gör72. 

På detta sätt får bildas en viss förståelse för det eventuella mönster som identifieras, om än att vi 

måste vara försiktiga med att dra generella slutsatser från materialet då en tolkning av material är 

just en tolkning. Om tolkningen är relevant beror till stor del på frågeställningen, mina egna 

kunskaper inom området och de teoretiska förutsättningarna för tolkningen73, vilket jag är medveten

om.

Reliabilitet och validitet

Målsättningen med denna uppsats är att den ska vila på en god vetenskaplig grund. Detta vill jag 

resonera kring genom aspekter kring upsatsens reliabilitet och validitet. 

Reliabilitet

Reliabilitet innebär tillförlitlighet och berör den aktuella datan, tillvägagångssättet för datans 

insamling och hur informationen har behandlats74. Vi kan bland annat pröva en studies reliabilitet 

genom att analysera samma material vid ett senare tillfälle75. För att en studies reliabilitet ska vara 

hög ska datainsamlingen präglas av en frånvaro av både slumpmässiga likväl som osystematiska 

fel76.

Ett lämpligt sätt att testa reliabiliteten är att gå tillbaka till materialet och genomföra en analys av 

hela eller delar av materialet än en gång77. Detta har skett gällande denna studies empiriska material.

Esiasson et al (2015) menar att detta sätt är speciellt lämpligt när vid arbete med exempelvis 

nyhetsartiklar, eftersom att tiden som passerar mellan mättillfällena saknar betydelse för resultatet 

som producerats78. Därför har jag efter materialets ursprungliga framtagande gått tillbaka till 

71 Johannessen & Tufte. 2013. "Introduktion till samhällsvetenskaplig metod". s. 214
72 Johannessen & Tufte. 2013. "Introduktion till samhällsvetenskaplig metod". s. 219
73 Johannessen & Tufte. 2013. "Introduktion till samhällsvetenskaplig metod". s. 211
74 Johannessen & Tufte. 2013. "Introduktion till samhällsvetenskaplig metod". s. 28
75 Johannessen & Tufte. 2013. "Introduktion till samhällsvetenskaplig metod". s. 28-29
76 Esiasson et al. 2015 "Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ och marknad". s. 63
77 Esiasson et al. 2015 "Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ och marknad". s. 64
78 Esiasson et al. 2015 "Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ och marknad". s. 64
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materialet, främst för att minska risken att jag har förbisett artiklar som kunnat påverka utfallet av 

datainsamlingen. Att jag har gått tillbaka till delar av materialet har även bakgrund i att jag velat 

säkerställa att jag inte gjort feltolkningar. Genom dessa kontroller menar jag att jag på goda grunder

kan ha skapat förutsättningar för god reliabilitet i studien. 

Validitet

Esiasson et al menar att validitet berör flertalet aspekter av en studie, och att därför bör skilja på 

begreppsvaliditet och resultatvaliditet när vi diskuterar en studies validitet79.

Begreppsvaliditet

Begreppsvaliditet innebär att de teoretiska definitionerna och de operationella indikatorerna 

överenstämmer med varandra. I detta fall har studien en klar och tydlig brist -  vad som är och vad 

som inte är korruption i en given kontext är, som vi har sett i tidigare delar av denna uppsats, 

beroende av en mängd aspekter. 

Genom detta kan vi på goda grunder ifrågasätta uppsatsens operationalisering av begreppet 

korruption. Främst då det finns en inbyggd brist mellan det generella teoretiska begreppet och 

studiens förståelse – det vill säga operationalisering – av fenomenet80. Operationaliseringen av 

korruption i denna uppsats har därför en tydlig brist i sig själv – jag kan helt enkelt inte göra 

anspråk på att studera samtliga möjliga fall av korruption utifrån dess stora definitionsgrund. 

Studiens empiriska material bygger, återigen, på polisanmälningar avseende samlingsnamnet för 

korruption inom Sverige – mutbrott, förskingring och trolöshet mot huvudman – men givet 

uppsatsens metodik måste vi dessvärre räkna med att jag inte kan fånga upp hela spektrat av denna 

typ av korruptionsfall. Genom dessa aspekter genomsyras därmed också studien av systematiska fel 

som återkom var gång jag sökte efter korruptionsfall genom de givna indikatorerna på korruption81.

Trots dessa brister vill jag mena att förutsättningar för god begreppsvaliditeten är ljusa. Detta 

genom Esiasson et al (2015) som menar att det går att resonera sig fram till en god begreppsvaliditet

genom att tänka på ett begrepps omedelbara validitet. Detta innebär att vi ska beakta det som kan 

benämnas som det "spontant självklara"82 när vi diskuterar validitet. I denna uppsats mening vill jag

genom detta lyfta fram att svensk lagstiftning inte berör korruptionsbegreppet annat än genom 

Brottsbalkens 10 kap. Att operationalisera korruptionsbegreppet efter denna lagstiftning menar jag 

79 Esiasson et al. 2015 "Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ och marknad". s. 57
80 Esiasson et al. 2015 "Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ och marknad". s. 58
81 Esiasson et al. 2015 "Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ och marknad". s. 58
82 Esiasson et al. 2015 "Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ och marknad". s. 61
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därför får ses som en naturlig konsekvens av att jag i den teoretiska genomgången visat för- och 

nackdelar med vissa definitioner. Däribland att en legalistisk definition gör insamling av material 

mer lämplig avseende denna uppsats förutsättningar, både gällande mig som författare och ur ett 

tidsmässigt perspektiv. 

Resultatvaliditet

Slutligen är resultatvaliditeten tätt sammankopplad med begreppsvaliditet och studiens reliabilitet83.

Begreppsvaliditetsaspekten har jag ovan redogjort för att den trots brister bör betraktas som god. 

Avseende reliabiliteten har jag via test för intrakodarreliabilitet (det vill säga att jag själv genomför 

en kontroll av redan bearbetat material84) kontrollerat det empiriska materialet efter den 

ursprungliga datainsamlingen. Jag menar att ansträngningarna för att minimera risken för antalet 

osystematiska fel talar till reliabilitetsaspektens fördel.

Då god begreppsvaliditet i kombination med hög reliabilitet är en förutsättning för en studies 

resultatvaliditet85, menar jag att denna uppsats har förutsättningar för att kunna betraktas som 

vilande på en god vetenskaplig grund. 

83 Esiasson et al. 2015 "Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ och marknad". s. 63
84 Esiasson et al. 2015 "Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ och marknad". s. 64
85 Esiasson et al. 2015 "Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ och marknad". s. 57
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4. Resultat och analys
Resultatet av mediaskanningen presenteras i detta kapitel genom diagram och grafer med syfte att 

besvara uppsatsens första frågegeställning. Den andra frågeställningen besvaras genom 

sekundärlitteratur, och denna analys presenteras i samband med figurerna då dessa representerar 

data jag kan analysera i relation till de teoretiska utgångspunkterna. Från en presentation och analys 

av den övergripande statistiken flyttas sedan fokus mot övergripande resonemang utfrån de 

teoretiska perspektiven.

Detta första diagram illustrerar samtliga identifierade korruptionsfall inom kommunerna.

I detta diagram kan vi notera vissa intressanta aspekter. Den första är att mutbrott representerar en 

betydande del av den identifierade förekomsten av korruption - i det närmaste hälften av den 

insamlade datan berör denna typ.

I detta tidiga skede vill jag även understryka att antalet fall (N=161) är relativt få fall. Vid en första 

anblick menar jag att detta bör tolkas som positivt. Men, korruptionsbegreppet och dess innebörd 

likväl som den perceptionsbaserade mätmetoden är som bekant inte utan svagheter.

I denna uppsats har jag utgått från en legal definitionsgrund för korruption i enlighet med Nyes 

(1967). Utgångspunkten för detta har varit att om vi ska betrakta ett agerande som korrupt måste det

också anges i landets lagstifning som kriminellt. För att återkoppla till tidigare presenterade 

definitionsgrunder för korruption har jag med andra ord inte kartlagt potentiella korruptionsfall som
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faller utanför den legalistiska ramen och jag har framför allt inte skapat statistik kring 

korruptionsfall som inte uppmärksammats via media. I ljuset av detta kan vi med teori som stöd 

anta att korruptionsproblematiken kan vara mer omfattande än vad vi ser genom denna uppsats. 

Vad kan påverka förekomsten av korruptionstyperna?

Om vi går tillbaka till teorin, och istället för en legalistisk definition av korruption utgår från 

korruption som i strid med allmänintresset tydliggörs en intressant aspekt kring varför förekomsten 

kan se ut som den gör enligt figur 1. 

Om korruption är ageranden som är i strid med allmänintresset är det rimligtvis så att förekomsten 

av korruptionsuttryck påverkas av en mer eller mindre tillåtande attityd kring vissa uttryck. Utifrån 

detta synsätt skulle med andra ord rimligtvis olika former av mutor i högre grad anses mindre 

problematiskt än trolöshet mot huvudman eller förskingring. Vi ser dock i enlighet med denna 

uppsats operationaliseringsgrund att mutbrott är olagligt, och om vi antar att ett lands lagstiftning 

utgör den dominerande moraluppfattningen i enlighet med Nye (1967) är vi tillbaka i första steget 

av analysen trots skiftet i korruptionsdefinition. 

Följdfrågan blir helt enkelt hur det kan komma sig att mutbrottet utmärker sig såpass kraftigt som 

figur 1 visar?

Det första svaret på denna fråga kan tänkas relativt uppenbar – kanske är det så enkelt som att 

mediarapporteringen i allmänhet har en tendens att i högre grad rapportera om mutbrott inom 

kommunerna än övrig förekomst av korruption. Detta menar jag inte går att utesluta då 

perceptionsbaserade mätmetoder onekligen har en viss inneboende problematik.  På en aggregerad 

nivå som denna uppsats empiriska material utgör är det inte orimligt att föreställa sig att vissa 

mönster avseende själva mediarapporteringen skulle kunna gå att urskiljas.

Eftersom att uppsatsen använt en typ av perceptionsbaserad mätteknik och att vi givet detta måste 

acceptera en viss reliabilitetsproblematik, kan vi via den kodning jag har strukturerat materialet 

efter gå in i detalj för att synliggöra viktiga aspekter som kan hjälpa oss att förstå varför 

förekomsten av korruption ser ut i enlighet med figur 1.

Förekomsten av korruption – varför uppstår ett mönster?

Genom att presentera de aktörer som är inblandade i förekomsten av korruption och vilka typer av 

korruption de ägnar sig åt, kan vi analysera förekomsten av korruption efter de teoretiska 

utgångspunkterna. I denna del av resultat- och analyskapitlet struktureras därför informationen 

utifrån de angivna aktörerna som kan agera gentemot kommuner i form av leverantör, 
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privatindivider, inom förvaltingen (kommunal bestickning) samt trolöshet mot huvudman och 

förskingring i en enskild figur. Att jag inte redovisar detaljerad information kring förekomsten av 

korruption i form av trolöshet mot huvudman samt förskingring är på grund av att dessa ageranden 

enbart förutsätter en aktör inom kommunen. 

Jag vill även poängtera att antalet korruptionsfall som inte varit möjliga att klassificera eller härleda

till en specifik aktör uppgick till fem stycken totalt, och inte presenteras i en figur.

Leverantörsinitierade mutbrott och dess karaktäristik

I detta diagram 1.1, ser vi vid en första anblick att N=51, vilket kan sättas i kontrast till det totala 

antalet kartlagda potentiella mutbrott där N=84. En majoritet av den insamlade datan kring mutbrott

kan härledas till en bestickare som agerat gentemot en kommun i en upphandlingssituation. 

Som vi ser i diagram 1.1 domineras mutbrottskaraktären även av formen av en gåva, vilket i 

enlighet med denna uppsats metoddel innebär en gåva med fysisk karaktäristik.

Som typexempel på vilken typ av gåvor det kan handla om vill jag återkoppla till tre exempel från 

den empiriska insamlingen av material: 

I Härnösands kommun bjöds under 2015 sex kommunalt anställda på flertalet luncher och middagar

av en entreprenör som hade intresse av goda affärsförbindelser inom kommunen. Det andra 

typexemplet exemplifieras bäst med ett fall i Göteborg under 2008, där ett byggbolags planer på 

byggandet av 1500 nya lägenheter resulterade i att Vdn för ett kommunalt bostadsbolag erbjöds och

till synes accepterade en annars inte tillgänlig lägenhet som gåva från byggbolaget.

Det tredje typexemplet, avseende det näst mest förekommande mutbrottet i form av en resa, 

exemplifieras bäst med händelsen där ett privat aktiebolag med intresse av ett gott förhållande med 

Gävle kommun till synes bjöd kommunledning på resor till USA och Disneyland i 

"inspirationssyfte". Dessa typexempel handlar om privata näringsidkare som ämnat påverka aktuell 

25

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Gåva Resa Monetär Okänt

Figur 1.1: Fall av leverantörsinitierade mutbrott
N=51



kommun inför mötet mellan privat och offentlig verksamhet – det vill säga upphandlingar.

Varför förekommer levantören som bestickare i så pass hög grad som figur 1.1 

visar?

Svaret menar jag går att finna i Anderssons (2002) resonemang kring att de svenska kommunerna är

särskilt känsliga för otillbörlig påverkan då de är självstyrande. Denna tanke tycks stämma in på de 

empiriska observationerna där vi tycks kunna se en viss överrepresentation av mutbrott initierade i 

upphandlingssituationer. I denna mening lyfter Andersson (2002) fram att vi kan rikta blicken mot 

New Public Management-reformers påverkan på så kallade frestelsestruktureri de svenska 

kommunerna. I denna mening talar Andersson (2002) om "frestelsestrukturer" som en möjlig 

inverkan på förekomsten av korruption i de svenska kommunerna. Frågan jag vill lyfta ur detta är, 

varför faller de kommunala akörerna faller för dessa frestelsestrukturer? 

Rothstein lyfter fram att ett sätt att förstå förekomsten av korruption går att spåra till en agent-

principalproblematik som kan uppstå vid delegerat ansvar, men varför skulle detta påverka 

förekomsten av korruption i de svenska kommunerna?

Om vi tar ett steg tillbaka och påminner oss själva om svårigheten med att spåra agent-

principalproblematiken till enbart en fråga om individers enskilda handlande kanske svaret blir 

något mer tydligt. Rawls (1971) menade att sanktionerade institutioner som kan utkräva ansvar mot 

de som bryter mot ett etablerat regelverk effektivt bör minska förekomsten av överträdelser.

I denna menings skulle vad en stor del av korruptionsfallen i form av mutbrott möjligtvis gå att 

härleda till vad vi kan kalla oklarheter gällande vad kommunala aktörer får och inte får göra i 

relation till det privata näringslivet. Problematiken med mutbrott i upphandlingssituationer menar 

jag kanske kan härledas till ordspråket att tillfället gör tjuven – om än att det i detta fall rimligtvis 

både handlar om kommunaktörer som agerar mer eller mindre medvetet. 

Annorlunda uttryckt skulle vi kunna tala om att den institutionella kontrollen över 

frestelsestrukturer i samband med upphandlingar inte är helt fulländad. Som vi har sett genom 

Andersson (2014) kan institutionella hinder mot förekomsten av korruption ta lång tid för samhället 

att få på plats och ett kollektivt handlade är därför inte någonting som utvecklas över en natt.
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Privatiniterade mutbrott och dess karaktäristik

I figur 1.2 ser vi antalet korruptionsfall där en privatperson agerat bestickare. Dessa fall har i en 

majoritet av fallen kretsat kring monetära mutor med bakgrund i en mängd fall i spridda 

kommunala verksamheter. Den vanligaste typen av fall har inneburit att en privatperson som varit i 

en beroendeställning gentemot en kommunal verksamhet erbjudit kapital till en handläggare i syfte 

att påverka handläggarens bedömning av ärendet.

Varför ser då figur 1.2 ut enligt ovan? Som bekant förbjöds betalningar från medborgare till 

tjänstemän redan 1868, varför jag menar att det institutionella skyddet mot denna typ av påverkan 

kan föreställas starkt. Samtidigt vill jag påminna om en viss perceptionsproblematik; Varför skulle 

en individ som framgångsrikt mutat en kommunaktör berätta om detta? Varför skulle en 

kommunanställd som tagit emot en muta anmäla sig själv eller privatpersonen? Jag vill i och med 

lyfta fram möjligheten av att ett mörkertal bör finnas. 
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Kommunbestickning och dess karaktäristik

Kommunal bestickning är försvinnande ovanligt som vid ser i figur 1.3. De identifierade fallen har 

kretsat kring att en kommunal aktör gett någonting till en utomstående aktör av genomgående  

oklara anledningar. Exempelvis berättar empirin om en kommunal chef i Västsverige som år 2009 

polisanmäldes för mutbrott då denne köpt kläder för en halv miljon kronor och givit dessa till 

kommunens kunder och underentreprenörer.

Varför är då dessa fall så försvinnande få?

Återigen vill jag främst rikta fokus mot perceptionsproblematiken som använts för att förklara 

förekomsten i figur 1.2. Om vi föreställer oss att en kommunaktör av någon anledning vill påverka 

en utomstående aktör är det inte särskilt troligt – i händelse av accepterande av mutan – att aktören 

skulle berätta om detta. Motsatt situation gäller givetvis kommunaktören. 
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Fall av trolöshet mot huvudman samt förskingring

I figur 1.4 ser vi att trolöshet mot huvudman i relation till antalet fall av förskingring.

Ett typexempel på trolöshet mot huvudman utplockat från det empiriska materialet handlar en 

kommunal chef i Småland som för kommunens räkning gjort affärer med närståendes företag. 

Denna individ tjänade inte någonting personligen på affärerna, men inte desto mindre skadade 

denna möjligtvis kommunen med sitt agerande. 

Förskingring innebär att en individ har haft tillgång till en annans egendom, förvanskat denna och 

gjort en egen förtjänst genom agerandet. Ett till synes vanligt förekommande agerande gällande 

detta exemplifieras bäst med ett händelse under 2013 i Gävle kommun, där en anställd med ansvar 

för fakturering satt i system att utfärda falska fakturor till kommunen för egen vinning.

Varför ser då förekomsten ut enligt figur 1.4?

Ur ett marknadsperspektiv, kommer den rationella aktören som vill maximera sina förtjänster göra 

detta när tillfället uppenbarar sig. Om vi i detta perspektiv ser till Anderssons (2014)  

frestelsestrukturer, blir förekomsten möjlig att förklara. Förskingring innebär att individen haft 

tillgång till egendom som stått under kommunens kontroll, men rimligtvis har en kommun 

överblick av sina tillgångar genom budgetering. I kontrast till detta kan en självbestämmande aktör 

eller förvaltning, vilket Andersson (2014) framhåller som en viktig orsak till förekomsten av 

korruption ha inflytande på vad kommunen ägnar sig åt. Som en rationell aktör är det med andra ord

inte särskilt rationellt att agera på ett sätt där kommunen har större möjligheter att etablera 

kontrollsystem. Om kommunaktören istället gynnar sina närstående, exempelvis genom att gynna 

närståendes företag, uppstår däremot förmodligen större svårigheter för kontrollsystemen att slå 

larm. Arbetet har trots allt efterfrågats, och det är den fristående aktörens ansvar att köpa in tjänsten 
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på ett försvarbart sätt.

Förekomsten av korruption över tid

I denna del presenteras korruptionsfallen över den studerade tioårsperioden. Detta för att se vilka 

typer av korruption som förekommer i vilken utsträckning över tid, och därmed också kunna 

producera ett möjligt svar på uppsatsens andra frågeställning.

Som vi ser i figur 1.5 tycks de kommunala korruptionsfallen i i hög grad beröra mutbrott, där jag 

genom figur 1.1 visade att leverantörer i upphandlingssituationer mot kommun tycks representera 

en betydande aktör. Enbart under mätperiodens första år var någon annan form av korruption än 

mutbrott den mest förekommande typen i form av trolöshet mot huvudman, som under detta år även

nådde sin toppnotering. Sedan 2007 tycks de uppmärksammade fallen av denna typ ha gått i vågor, 

om än att vi kan urskilja en trend med relativt få årliga fall. Den genomgående minst förekommande

typen av polisanmälda korruptionsfall inom kommunerna har varit förskingring, där antalet fall har 

kretsat kring samma nivåer under varje mätår. Detta kan enligt tidigare stycke härledas till 

förekomsten av en effektivare intern kontroll inom kommunerna, i kontrast till när varor eller 

tjänster köpts in av fristående kommunaktörer med inköpsansvar. I figur 1.5 kan vi även se att 

mutbrott relativt genomgående varit den dominerande typen av korruption inom kommunerna. 

Som svar på denna uppsats första frågeställning har jag därmed visat vilka typer av korruption som 

förekommer inom de svenska kommunerna, samt att dessa tycks följa ett visst mönster. Detta gör att
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vi har etablerat en bild över förekomsten av korruption inom kommunerna och gör att jag kan 

försöka svara på uppsatsens andra frågeställning:

Hur kan vi förklara förekomsten av korruption inom kommunerna över tid?

För det första, kan vi se korruption utifrån vilka typer som tycks förekomma.

Med undantag för år 2010 samt 2011 som dominerades av den så kallade Göteborgsskandalen tycks

korruption i hög grad återfinnas på administrativ nivå snarare än politisk nivå. Administrativ 

korruption innebär som bekant att korruptionen sker där den offentliga verksamheten möter 

medborgarna, och jag menar att denna kategorisering är talande för situationen i de svenska 

kommunerna. Det empiriska materialet pekar mot att korruptionen inte på ett synligt sätt skulle vara

systematiserad i någon större utsträckning i kommunerna, och vi kan se detta genom att påminna 

oss om institutionell kontra individuell korruption. Då korruptionsfallen utifrån det empiriska 

materialet ofta tycks handla om enskilda beslutsfattare, kommunanställda eller att ett mindre antal 

individer menar jag att vi inte bör betrakta förekomsten som ett utbrett fenomen. Förvisso är 

korruptionsfallen vara en indikation på överträdelse av oberoendeaspekten i ett demokratiskt 

samhälle – vilket givetvis påverkar rättviseaspekten – men jag menar att de faktiskta fallen är så 

pass få att de inte är ett hot mot vad teorin betraktar som ett hot mot offentlighetens ansvar 

gentemot samhället. Genom detta menar jag därför att vi inte kan betrakta förekomsten av 

korruption som institutionaliserad, utan att den snarare är individuell och i regel administrativ till 

sin karaktär. 

Gällande drygt hälften av korruptionsfallen som utgörs av trolöshet mot huvudman eller 

förskingring menar jag att svaret på dess utbredning över tid till viss är sammankopplad med 

resonemanget ovan. 

För det första, i likhet med ovan tycks fallen inte indikera ett institutionaliserat beteende eller 

regelmässig förekomst på hög politisk nivå. Tvärtom kretsar fallen i regel kring lokala chefer med 

inköpsansvar eller kommunaktörer med ansvar för kapital – och fallen tycks allt som oftast beröra 

en enskild individ eller ett fåtal individer inom kommunen som missbrukar ett ansvar. 

Jag menar därför i enlighet med uppsatsens teori att vi bör betrakta den övervägande majoriteten av 

det empiriska materialet som fall av ringa eller vardaglig korruption, framförallt då jag inte kan 

identifiera tecken på att korruptionen skulle utgöra ett systematiserat beteende inom kommunerna.

Jag har tidigare redogjort för institutioners i någon mån uppfostrande effekt som kan tänkas minska 
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förekomsten av ett agerande, men jag menar att det är mycket svårt att fullo skydda kommunerna 

mot ringa korruption och därmed också i regel en enskild individs handlande. 

Förekomsten av korruption över tid menar jag därför bör kunna härledas till främst två anledningar 

inom ramen för denna uppsats. 

För det första, gällande mutbrott och dess överrepresentation i upphandlingssituationer menar jag 

att uppsatsens teori i kombination med mitt empiriska resultat indikerar att denna 

korruptionsproblematik huvudsakligen återfinns i mötet mellan offentlig förvaltning och privat 

näringsliv. Som Andersson (2014) redogör för tycks riskerna som självstyrande kommunala enheter 

och dess förvaltningsmodeller utgöra en grund för möjligheten till otillbörlig påverkan på 

kommunaktörer. 

För det andra, gällande cirka hälften av de potentiella korruptionsfallen i form av trolöshet mot 

huvudman och förskingring, menar jag att förekomsten kan förklaras med stöd i teori där en 

individen har handlat rationellt givet de kontrollsystem som kommuner rimligtvis tillämpar. 

Genom Rawls (1971) ser vi att institutioner kan påverka individers handlande, och med detta som 

stöd menar jag att vi kan förklara förekomsten av korruption genom att rikta blicken mot 

exempelvis kommunernas regelverk och kontrollsystem som påverkar de anställdas eller 

förtroendevaldas ageranden. I sådant fall kan vi analysera förekomsten av mutbrott i 

upphandlingssituationer som en följd av att regelverket inte är tillräckligt anpassat efter mötet 

mellan offentlig verksamhet och det privata näringslivet, vilket möjliggör för vad vi i teorin såg kan

betraktas som otillåten rent-seeking. I fallen med trolöshet mot huvudman och förskingring menar 

jag att förklaringen i högre grad går att finna hos den rationellt agerande aktören som under eget 

ansvar i kommunens tjänst av någon anledning ägnar sig åt otillåtna beteenden.Trots att individen 

inte gynnas personligen genom trolöshet mot huvudman, är förekomsten större än förskingring 

vilket jag menar indikerar att fristående aktörer i högre mån kan bete sig i strid med regelverken.

Att vi har sett förekomsten av korruption sjunka under mätperioden kanske kan härledas till att 

regelverk kring affärsförbindelser mellan kommuner och privat verksamhet har skärpts, samtidigt 

som kommunerna inte fullt ut kan skydda sig mot enskilda individers otillbörliga gynnande av 

närståendes företag eller effekter av egetansvar. Vi kan också förstå det som korruption alltid 

kommer att existera, men att speciella fall som muthärvan i Göteborg leder till att brister hos 

kommunerna uppmärksammas - vilket kan förklara den nedåtgående förekomsten över tid vi ser i 

figur 1.5. 
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5. Slutsatser
I denna uppsats har jag kommit fram till att det finns olika typer av korruption i de svenska 

kommunerna och att dessa tycks följa ett visst mönster där mutbrottet tycks vara den mest 

förekommande korruptionstypen. 

Förståelsen av förekomsten av korruption över tid kan genom det teoretiska ramverket härledas till 

en bild där kommunaktörerna tycks agera korrupt inom de teoretiska ramarna för korruption i strid 

mot det offentliga uppdragets krav i form av ringa, individuell och i regel på administrativ nivå. 

Att förekomsten varierar över tid kan i denna mening härledas till att vägen till 

korruptionsförskonade kommuner inte sker omedelbart, utan sker stegvis. 

Det empiriska materialet öppnar upp för att uppmärksammade korruptionsfall kan leda till lägre 

framtida nivåer av korruption, men hurvida detta beror på kommuners skärpta tillsyn som följd av 

ökad uppmärksamhet eller att denna uppsats förlitat sig på en typ av perceptionsmått är oklart. 

Jag menar trots detta att bägge dessa aspekter kan ses som bidragande och som möjliga förklaringar 

till hur vi kan förstå förekomsten av korruption inom kommuner över tid.

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka vilka former korruptionen tar inom de svenska 

kommunerna. Jag ville även undersöka möjliga förklaringar till korruptionsförekomsten över tid.

Jag menar att detta syfte och frågeställningarna har besvarats, samtidigt som uppsatsen har skapat 

en bild över var problematiken tycks centreras.

Diskussion och framtida forskning

Den största frågan för denna uppsats har för mig kretsat kring vilket resultat som skulle uppmätts 

om tillvägagångssättet för kartläggandet av korruption varit annorlunda. Vid kontakt med 

Åklarmyndigheten framkom att det med en större tidsram hade gått att få ut samtliga 

polisanmälningar gällande typerna av korruption. Att kontrastera dessa gentemot den mediala 

rapporteringen på samma tema menar jag har varit ett utmärkt sett att påvisa brister 

perceptionsbaserade mått (och följdaktligen uppfattningar) lider av.

Därför menar jag att en framtida studie skulle kunna kontrastera antalet faktiska polisanmälningar 

avseende korruptionsbrott gentemot de medialt uppmärksammade. Kanske skulle detta effektivt 

kunna pröva uppfattningen om Sverige som ett lågkorrupt land och därmed påvisa 

mediarapporterings påverkan på subjektiva uppfattningar. 

Ytterligare forskning skulle även kunna bedrivas komparativt, förslagsvis involverande Sverige och 

de nordiska ländera för att undersöka om korruptionsproblematiken tycks dela karaktär och 

frekvens. I detta syfte kanske denna uppsats kan fungera som inspiration om de metodologiska 
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aspekterna var detsamma.

Ytterligare fråga som har uppstått under skrivandet av denna uppsats är om kommuner till fullo kan 

skydda sig mot korruption. Är det en realistisk förhoppning? 

De institutionella förutsättningarna tycks kunna påverka individen som aktör att - mer eller mindre 

– medvetet agera på ett korrupt sätt i sin roll som offentlig aktör. Vidare forskning på detta tema 

skulle kunna handla om att undersöka vilka kontrollsystem kommuner kan ta tillvara och vilka som 

är effektivare än andra. 

Med vidare forskning kring denna uppsats tema kanske en spårbundenhet, som tolkats som viktigt 

för korruptionsresistens i de svenska kommunerna, kan ta sin början för att ytterligare förstå 

korruptionsfenomenet och dess utbredning.
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Bilagor
Här återfinns email-konversationen med Åklarmyndigheten som jag refererat till under 
metodkapitlet, likväl som den bakomliggande datan för framställningen av figurerna i resultat- och 
analyskapitlet.

Email skickat 2/4-17 till Åklagarmyndigheten till "registrator.nationella@aklagare.se "
"Hej!
Jag heter Anders Leijonhielm, och jag är för tillfället i startbanan av skrivandet av en C-uppsats.

Uppsatsen är tänkt att behandla korruption på kommunal nivå inom Sverige och jag hoppades att ni 
kunde bistå mig i mitt sökande efter korruptionsfall på denna nivå.

Jag hittade till publiceringen "Den anmälda korruptionen i Sverige" Rapport 2013:15, där jag ser att
indelningen i korruptionsärenden skett enligt sektorerna statlig, kommunal, offentlig, privat och 
privatpersoner. 

Finns materialet som denna rapports kommunala översikt bygger på att tillgå? Jag tänker främst på 
anmälningarna som sådana likväl som domstolsutfallen eftersom mitt arbete kretsar kring 
perceptionen av korruption. Givetvis går det bra med diarienummer till underlaget, så undersöker 
jag saken vidare.

Min andra undran är om det finns liknande (och kanske även nyare) rapporter att läsa ni skulle vilja 
rekommendera?

Hoppas ni förstår vad jag är ute efter och jag är mycket tacksam för all hjälp jag kan få.

MVH

Anders Leijonhielm"

Svar mottaget 3/4-17
"Hej Anders,
För att kunna kontrollera om anmälningshandlingar och domar i de ärenden som rapporten bygger på finns 
tillgängliga hos Riksenheten mot korruption, skulle jag behöva veta vilka dessa ärenden är.

Generellt är det så att när ett ärende avslutas hos Åklagarmyndigheten så gallras handlingarna i ärendet, 
vilket innebär att anmälnings- och utredningshandlingar som inkommit till Riksenheten mot korruption från 
Polismyndigheten inte arkiveras hos Åklagarmyndigheten. För att begära ut dessa handlingar får man därför 
vända sig till Polismyndigheten. Detsamma gäller lagakraftvunna domar och beslut från domstol. Inte heller 
denna typ av handlingar arkiveras hos Åklagarmyndigheten efter det att ett ärende har avslutats, utan för 
att begära ut dessa får man vända sig till den aktuella domstolen.

Om det är så att en anmälan har inkommit direkt till Åklagarmyndigheten från anmälaren utan att först ha 
passerat Polismyndigheten så arkiveras handlingen hos Åklagarmyndigheten. Detta är tyvärr ingenting som 
jag kan söka fram i våra system, utan jag skulle behöva antingen diarienummer eller något annat sökbart 
värde för att få fram dessa ärenden.

Återkom gärna om du har några ytterligare frågor, och lycka till med din uppsats!

Med vänlig hälsning,

Leo Garpenhielm"
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Data för framställning av figur 1-1.5.
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År Län för händelsenKaraktär: Gåva Karaktär: Resa Karaktär: Monetär Bestickare Källa

2007 Uppsala 1 Leverantör
2007 Skåne 1 Okänd
2007 V.Götaland 1 Leverantör
2007 Skåne 1 Leverantör
2008 Uppsala 1 Leverantör
2008 Västerbotten 1 Privat
2008 V.Götaland 1 Privat
2008 Stockholm 1 Leverantör
2008 Dalarna 1 Okänd
2008 Stockholm 1 Leverantör
2008 Skåne 1 Privat
2008 V.Götaland 1 Inom förvaltningen
2008 Jönköping 1 Leverantör
2009 Gävleborg 1 Leverantör
2009 Östergötlands Okänd
2009 V.Götaland 1 Inom förvaltningen
2009 Jönköping 1 1 Privat
2009 Jönköping 1 1 Privat
2009 Östergötland 1 Inom förvaltningen
2009 V.Götaland 1 Inom förvaltningen
2009 Södermanland Leverantör
2010 V.Götaland 1 Leverantör
2010 Västernorrland 1 Leverantör
2010 Södermanland Privat
2010 V.Götaland 1 Leverantör
2010 Östergötland Okänd
2010 Östergötland Leverantör
2010 Värmland 1 Leverantör
2010 Stockholm 1 Leverantör
2010 Södermanland Privat
2010 Stockholm 1 Privat
2010 Västmanland 1 Leverantör
2010 V.Götaland 1 1 Leverantör
2010 Västernorrland 1 Leverantör
2010 Värmland 1 Privat
2010 V.Götaland 1 Privat
2010 Stockholm 1 Privat
2010 V.Götaland 1 Leverantör
2010 Örebro Leverantör
2010 Stockholm 1 Leverantör
2010 Kalmar Län Okänd
2010 Gotlands Län Okänd
2010 Gävleborg 1 Leverantör
2011 V.Götaland 1 Inom förvaltningen
2011 Kalmar Län 1 Leverantör
2011 V.Götaland 1 Leverantör
2011 Stockholm 1 Privat
2011 Södermanland 1 Leverantör
2011 V.Götaland 1 Leverantör
2011 Värmland Leverantör
2011 V.Götaland 1 Leverantör
2011 Dalarna 1 Leverantör
2011 V.Götaland 1 Leverantör
2011 Örebro 1 Leverantör
2012 Stockholm 1 Leverantör
2012 Jämtland 1 Privat
2012 Skåne 1 Leverantör
2012 Södermanland 1 Privat
2012 Dalarna Leverantör
2012 V.Götaland Leverantör
2012 Uppsala Leverantör
2013 V.Götaland 1 Leverantör
2013 Västernorrland 1 Privat
2013 Uppsala Leverantör
2013 Skåne 1 Privat
2013 Stockholm Privat
2013 Stockholm 1 Leverantör
2013 Skåne 1 Leverantör

2013 Blekinge 1 Leverantör
2013 V.Götaland 1 Leverantör
2013 Kronoberg 1 Leverantör
2014 Örebro 1 Leverantör
2014 V.Götaland 1 Leverantör
2015 Norrbotten Privat
2015 V.Götaland 1 Privat
2015 V.Götaland 1 Leverantör
2015 Uppsala 1 Leverantör
2015 Uppsala 1 Leverantör
2015 V.Götaland 1 Leverantör
2015 Jönköping 1 Privat
2015 Västernorrland 1 Leverantör
2016 Stockholm Privat
2016 Dalarna 1 Privat
2016 Västerbotten 1 Inom förvaltningen

Sveriges Radio Uppland 2007-05-04
Helsingborgs Dagblad 2007-07-24
Göteborgs-Posten 2007-11-16
Kvällsposten 2007-12-04
Enköpings-Posten 2008-01-09
SVT Västerbottensnytt 2008-02-14
PunktSE Stockholm 2008-03-12
Dalademokraten 2008-04-08
Dala-Demokraten 2008-07-21
Eskilstuna-Kuriren 2008-04-16
Metro Riks 2008-09-18
Metro Göteborg 2008-11-13
Enköpings-Posten 2008-11-20
Gefle Dagblad 2011-11-11
Östgöta-Correspondenten 2009-01-27
Göteborgsposten 2009-02-19
Sveriges Radio Jönköping 2009-11-16
SVT Jönköpingsnytt 2009-11-27
Östgöta Correspondenten 2009-12-03
Östran 2009-12-11
Södermanlands Nyheter 2009-12-24
Byggindustrin 2010-01-11
Nerikes Allehanda 2010-03-09
Södermanlands Nyheter 2010-03-31
TT 2010-05-12
Östgöta Correspondenten 2010-05-18
Norrköpings Tidningar 2010-05-21
Värmlands Folkblad 2010-03-09
Svenska Dagbladet 2010-03-27
Södermanlands Nyheter 2010-04-01
Barometern 2010-06-25
VLT 2010-07-14
Göteborgs-Posten 2010-04-28
Sundsvalls Tidning 2010-07-21
SVT Värmlandsnytt 2010-07-19
Göteborgs-Posten 2010-09-04
SKTF-Tidningen 2010-10-07
Folkbladet 2010-10-19
Dagen Tidning 2010-10-19
Mitt i Lidingö 2010-11-09
Östra Småland 2010-11-10
Gotlands Tidningar 2010-11-10
Gefle Dagblad 2011-11-11
SVT Västnytt 2011-02-13
Barometern 2011-01-04
Göteborgs-Tidningen 2011-04-27
Mitt i Sollentuna 2011-05-03
Dagens Nyheter 2011-07-09
Byggindustrin 2011-08-12
Dagens Samhälle 2011-09-08
Östersundsposten 2011-09-16
Falu-Kuriren 2011-10-22
Bohusläningen 2013-11-30
Nerikes Allehanda 2011-12-02
Mitt i Lidingö 2012-06-26
Östersunds-Posten 2012-09-18
Ystads Allehanda 2012-09-20
Södermanlands Nyheter 2012-10-12
Falu-Kuriren 2012-10-24
Metro Göteborg 2012-12-12
Uppsala Nya Tidning 2012-12-21
Borås Tidning 2013-01-18
Tidningen Ångermanland 2013-01-22
Upphandling 24 2013-02-21
DN 2013-03-25
SVT ABC 2013-03-27
Mitt i Haninge 2013-04-16
City Lund 2013-04-19

Sydöstran 2013-07-19
Göteborgs-Posten 2013-12-05
TT 2013-12-17
Nerikes Allehanda 2014-10-19
Bohusläningen 2014-12-18
Expressen 2015-02-02
Partille Tidning 2015-03-19
SVT Västnytt 2015-03-30
Norran 2015-06-04
SVT Uppsala 2016-06-04
Lokaltidningen Stenungsund 2015-06-29
Jönköpingsnytt 2015-10-13
SVT Nyheter Västernorrland 2015-12-15
Länstidningen Södertälje 2016-04-08
Dalarnas Tidningar 2016-06-21
Folkbladet 2016-11-01
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År Län Trolöshet mot huvudman Källa

2007 Södermanland 1
2007 Västerbotten 1
2007 Skåne 1
2007 V.Götaland 1
2007 Kalmar 1
2007 Kalmar 1
2007 Östersund 1
2007 Södermanland 1
2007 Västerbotten 1
2008 Dalarna 1
2008 V.Götaland 1
2009 Dalarna 1
2009 V.Götaland 1
2009 Västernorrland 1
2009 V.Götaland 1
2009 Halland 1
2009 Halland 1
2009 Skåne 1
2010 Stockholm 1
2010 Blekinge 1
2010 V.Götaland 1
2010 Stockholm 1
2010 Östergötland 1
2010 V.Götaland 1
2010 V.Götaland 1
2011 Norrbotten 1
2011 V.Götaland 1
2012 Jämtland 1
2012 Dalarna 1
2012 Örebro 1
2012 Skåne 1
2012 Dalarna 1
2012 Gävleborg 1
2013 Västerbotten 1
2013 Uppsala 1
2014 Skåne 1
2014 Uppsala 1
2014 V.Götaland 1
2014 Norrbotten 1
2014 V.Götaland 1
2015 V.Götaland 1
2015 Skåne 1
2015 Jämtland 1
2015 V.Götaland 1
2015 Västernorrland 1
2016 Södermanland 1
2016 Värmland 1
2016 Uppsala 1
2016 Kronoberg 1
2016 Kalmar 1

Katrineholms-Kuriren 2007-01-16
Västerbottens Folkblad 2007-03-26
Norra Skåne 2007-04-19
Sveriges Radio Väst 2007-06-20
Barometern 2007-07-14
SVT Smålandsnytt 2007-08-14
Länstidningen Östersund 2007-08-30
Dagens Samhälle 2007-10-31
Västerbottens Folkblad 2007-11-06
Dalarnas Tidningar 2008-05-27
Göteborgs-Posten 2009-01-09
Dala-Demokraten 2009-03-03
TTELA 2009-09-11
Sundsvalls Tidning 2009-09-25
Bohusläningen 2009-11-02
SKTF-Tidningen 2009-11-13
Sveriges Radio Halland 2009-12-23
Sydsvenskan 2009-12-28
Dagens Samhälle 2010-04-15
SVT Sydnytt 2010-06-08
SVT Uppdrag Granskning 2010-09-08
Nacka Kommun 2010-09-15
Sveriges Radio Östergötland 2010-10-15
Dagens Nyheter 2010-10-23
Svenskt Näringsliv 2010-11-08
Sveriges Radio Norrbotten 2011-01-03
Sveriges Radio Skaraborg
Östersunds-Posten 2012-05-12
Sveriges Radio Dalarna 2012-05-31
Sveriges Radio Örebro 2012-09-13
Ystads Allehanda 2012-09-20
Dalarnas Tidning 2012-10-23
Arbetarbladet 2012-11-14
Västerbottens-Kuriren 2013-05-15
Expressen 2013-11-19
Helsingborgs Dagblad 2014-02-28
Barometern 2014-03-22
Svenska Dagbladet 2014-04-28
Norrländska Socialdemokraten 2014-06-23
Östgöta Correspondenten 2014-12-16
Dagens Nyheter 2015-03-02
Sydsvenskan 2015-04-21
Östersunds-Posten 2015-04-21
Sveriges Radio Väst 2015-06-29
Sveriges Radio Västernorrland 2015-12-15
Eskilstuna-Kuriren 2016-01-23
Värmlands Folkblad 2016-04-01
Enköpings-Posten 2016-09-17
Smålänningen 2016-10-11
Nyheterna Östra Småland 2016-12-28

År Län Karaktär: Förskingring Källa

2007 Örebro 1
2007 Norrland 1
2007 Södermanland 1
2008 Norrbotten 1
2008 Uppsala 1
2008 Uppsala 1
2009 V.Götaland 1
2009 V.Götaland 1
2009 Västerbotten 1
2009 Jönköping 1
2010 V.Götaland 1
2010 Skåne 1
2011 V.Götaland 1
2011 V.Götaland 1
2012 Stockholm 1
2012 Kronoberg 1
2012 Gävleborg 1
2013 Skåne 1
2013 Västerbotten 1
2013 Norrbotten 1
2014 Kalmar 1
2014 Jämtland 1
2014 Jönköping 1
2015 Kalmar 1
2015 Jönköping 1
2016 Västerbotten 1
2016 Jämtland 1

Nerikes Allehanda 2007-03-31
Sveriges Radio Västernorrland 2007-08-01
Sveriges Radio Sörmland 2007-11-12
Norrländska Socialdemokraten 2008-07-02
Sveriges Radio Uppland 2008-08-15
Arbetarbladet 2008-10-22
Alingsås Tidning 2009-02-06
TTELA 2009-08-11
Västerbottens-Kuriren 2009-09-21
Sveriges Radio Jönköping 2009-12-09
Sveriges Radio Sjuhärad 2010-05-24
Helsingborgs Dagblad 2010-11-04
Smålandsposten 2011-05-27
Nya Lidköpings-Tidningen 2011-08-05
Mitt i Tyresö 2012-04-24
Smålandsposten 2012-10-10
Gefle Dagblad 2012-11-14
SVT Sydnytt 2013-04-26
Folkbladet VK/VF 2013-07-13
Västerbottens-Kuriren 2013-11-05
Östran 2014-01-22
Östersunds-Posten 2014-06-10
JMINI 2015-04-01
Barometern 2015-08-17
Värnamo Nyheter 2015-09-08
Västerbottens-Kurir 2016-03-19
Sveriges Radio Jämtland 2016-06-22
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