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Sammanfattning 
I april 2011 arbetar riksenheten mot korruption med nio utredningar där koppling till kommu-

ner, landsting eller kommunala bolag finns. Trots att Sverige i en internationell jämförelse har 

en låg korruptionsgrad så förekommer fall av korruption. Syftet med denna uppsats är att un-

dersöka korruptionens mekanismer på kommunal nivå i Sverige. För att uppfylla detta söks 

svar på frågeställningar gällande den kommunala organisationens betydelse för korruption, 

om några sambandsfaktorer finns samt huruvida etiska förhållningssätt kan vara av betydelse. 

Teorin som övergripande används menar att en gynnsam frestelsestruktur främjar ett korrupt 

beteende. Till de olika delarna används skilda metoder såsom statistisk analys, fallstudie, be-

skrivande studie samt textanalys. Den genomgående design som tillämpas är komparativ, då 

kommunerna hela tiden jämförs för att hitta skillnader och likheter. Studien visar på att skill-

nader i kommunal organisation samt skillnader i etiska perspektiv hos kommunerna finns, 

samtidigt som skillnader i antal fall av korruption finns. I statistisk analys framstår bland an-

nat privatisering, medelinkomst, lokala partier samt skatteunderlag som faktorer som eventu-

ellt kan ha viss betydelse för antalet korruptionsfall. 

 

Nyckelord: korruption, kommun, etik, organisation. 
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1. Inledning 
I detta inledande kapitel ges en inblick i den problematisering som studien utgår ifrån. Denna 

mynnar ut i ett syfte och tre frågeställningar som kan användas för att uppnå detta. Några vik-

tiga distinktioner görs även.  

1.1 Problemformulering 
Slutet av 2010 och början av 2011 kommer förmodligen kommas ihåg som vintern då Nordaf-

rika och Mellanöstern sade ifrån. Med start i Tunisien utvecklades enstaka protester mot dåli-

ga levnadsförhållanden och brist på mat till demonstrationer mot diktatur och korruption. In-

nebär diktatur nödvändigtvis korruption? Kanske inte men då det innebär ett maktmonopol 

som utövas enligt diktaturens önskemål (Goldmann m.fl.1997: 47) så lever de båda ofta i 

symbios. Kontroll över de ekonomiska medlen kan vara en viktig del i kontroll över samhället 

i stort. Då avsaknad av demokratiska principer präglar diktaturer i stort, kan man även se att 

generella rättviseprinciper i ekonomins sfär sannolikt inte har högsta prioritet.  

Innebär demokrati nödvändigtvis en total avsaknad av korruption? Kanske inte men för 

att en demokrati ska anses legitim i medborgarnas ögon så bör de kunna känna förtroende för 

att de av den demokratiska staten behandlas i enlighet med acceptabla värden, normer och den 

kunskap som finns tillgänglig (ibid.: 145). Utifrån det kan man anta att den demokratiska legi-

timiteten blir högre ju mindre korruption som finns i ett land. För att värna om demokratisk 

legitimitet torde arbete med korruptionsbekämpning vara viktigt och relevant. Politiskt valda 

representanter och tjänstemän inom offentlig förvaltning är en viktig del i att skapa och upp-

rätthålla den demokratiska legitimiteten. De arbetar på olika sätt för medborgarna och samhäl-

let för att hålla igång den offentliga verksamheten. Om alltför stora brister uppstår i denna 

verksamhet riskerar medborgarnas förtroende för den att sjunka, och därmed legitimiteten. En 

sjunkande legitimitet i kommunal verksamhet exempelvis kan på sikt medföra ett ifrågasät-

tande av nuvarande organisering (Johansson 2004: 216).   

 Sverige ses ofta som ett land fritt från korruption. I hög grad kan man säga att det 

stämmer då Sverige ligger på en delad fjärde plats på minst korrupta länder
1
 (TI 2010). Helt 

fria från korruption är vi alltså inte. Varför och hur korruption kan förekomma är intressanta 

frågor. Eventuellt kan andra utmärkande faktorer än demokrati/diktatur finnas om man gör en 

mer ingående studie. Då länder jämförs blir jämförelsen på en generell nivå. Om man vill för-

klara varför korruption förekommer i demokratiska länder, såsom Sverige kan man eventuellt 

behöva gå in på djupet. På lokal nivå, i landets kommuner händer det då och då att så kallade 

mutskandaler förekommer. En större sådan och på senare tid mycket omtalad är den i Göte-

borg som våren 2010 avslöjandes i SVT: s Uppdrag granskning. Vid avslöjandet handlade det 

om att en lokal byggmästare hade mutat en tjänsteman vid en kommunal förvaltning (Bagge 

2010), sedan har härvan växt till att omfatta fler och fler inblandade. Efter uppdagandet har 

diskussioner om en speciell ”Göteborgsanda” aktualiserats. Denna kan bland annat sägas in-

nebära ett arbete i samförstånd mellan olika samhällssektorer. Någon form av samförstånd 

eller nära samarbete ser det också ut att ha handlat om i Göteborg. Bland annat har det före-

kommit osanna fakturor till stora värden, vilka förmodligen inte skulle kunna passera utan 

samförstånd eller samarbete från båda sidor. Denna stora muthärva är inte den enda i sitt slag, 

                                                 
1
 Antalet undersökta länder är 178. 
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dock kanske i sin omfattning. I april 2011 arbetar riksenheten mot korruption med nio utred-

ningar där koppling till kommuner, landsting eller kommunala bolag finns, vilket antyder att 

korruption förekommer i på fler ställen än i Göteborg (Delby 2011). 

 Diskussioner kring hur liknande händelser kan förebyggas i framtiden föranledde en 

utredning kring hur man i Göteborgs Stad ska arbeta med att stärka den interna kontrollen och 

öppenheten. En del av utredningens resultat var att man ska uppdatera och utbilda kring gäl-

lande regler (Andersch 2011). Även om vi i Sverige har lagstiftning utformad för att förhindra 

korruption så är det vanligt att man som ett komplement i offentlig verksamhet upprättar en 

skriftlig kod som ett stöd för anställda och förtroendevalda (Bengtsson 2010: 170). Det kan 

också vara ett sätt att medvetandegöra och mana till reflektion kring en ständigt aktuell och 

relevant problematik. I fallet Göteborg har man kommit till slutsatsen att en kontinuerlig upp-

datering samt utbildning kring den etiska policy man har är en viktig del i korruptionsbe-

kämpningen (Göteborgs Stad 2011). Om etik är en punkt av betydelse väcks intresset för att 

studera hur situationen i andra kommuner ser ut gällande detta.  

 Som sagt så innebär inte demokrati att korruption automatiskt försvinner. Demokrati 

innebär en ständigt pågående process, och kanske kan man säga det samma om arbetet mot 

korruption. Vi vet en hel del om demokratins mekanismer, på såväl nationell, internationell 

som lokal nivå (Gilljam & Hermansson 2003). Den ideala demokratin kan till och med sägas 

fungera som bäst på lokal nivå, i en mindre skala. Frågan är nu hur det ligger till med korrup-

tion på lokal nivå. Ett nära arbete mellan politik, förvaltning och näringsliv, som kanske Gö-

teborgsandan kan innebära, skulle ur korruptionssynpunkt kunna vara riskfyllt. Nära band 

mellan beslutsfattare, handläggare och näringslivet kanske rentav kan undergräva demokratin 

då vänskapsband kan göra att informellt samarbete ökar. Det offentligas krav på legitimitet 

och likabehandling kan i sådana fall bli svåra att upprätthålla.  

 En annan aspekt av problematiken kan skådas i senare års ökade användning av externa 

leverantörer för offentliga tjänster. Man kan säga att i synen på hur offentlig verksamhet bäst 

bedrivs så har man gått från att se externa leverantörer som ett komplement till externa leve-

rantörer som ett alternativ (Johansson 2006: 8). Genom detta kan gränsen mellan det offentli-

ga och marknaden blir svårare att ta fasta på. Generellt kan skillnaden mellan det offentliga 

och marknaden sägas ligga i att medan marknadens verksamhet syftar till att maximera vinster 

så syftar det offentligas verksamhet till att finnas till för medborgarna. För det offentliga arbe-

tet kan en otydlighet i fråga om var gränsen går medföra en oklarhet även i regelverk och ac-

ceptabla principer. Ett marknadsmässigt arbetssätt inom det offentliga kan vara en risk då 

marknadens mål på samma sätt som korruptionens, dock med skilda metoder, handlar om att 

tillskansa sig resurser.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Studien syftar till att undersöka korruptionens mekanismer på kommunal nivå i Sverige. Spe-

ciellt fokus ligger mot att hitta förklaringar eller försöka förstå hur och/eller varför korruption 

förekommer i ett land som generellt har en låg korruptionsgrad. För att nå någon form av 

klarhet i detta söker studien svar på följande frågeställningar;  

1. Hur kan den kommunala organisationen ha betydelse för korruption? 

2. Finns det några utmärkande faktorer för kommuner där korruptionsfall har uppdagats, 

och i så fall vilka? 

3. Hur kan förekomst och utformandet av etiska förhållningssätt i kommunal verksamhet 

spela en roll i arbetet mot korruption?
2
  

1.3 Korruption som begrepp 

Korruption som begrepp kan definieras på något skilda sätt. Olika definitioner kan anta lite 

olika riktning. Vad som skiljer korruption från ett missbruk av offentlig makt på ett allmänt 

plan kan sägas vara att utöver ett handlande som strider mot den offentliga etiken så skaffar 

man dessutom samtidigt sig själv fördelar av detta handlande (Sjölin 2010: 32). Vanligt är att 

definiera korruption som stridande mot de krav det offentliga uppdraget ställer. En ofta före-

kommande definition inom detta perspektiv har Joseph Nye gett, vilken lyder som följer 

 

Korruption är beteende som avviker från de normala plikterna för en offentlig roll på grund av 

privata hänsyn (till familj, andra närstående) och ger pekuniära [finansiella, min anm.] eller sta-

tusmässiga fördelar; eller bryter mot regler som förbjuder att vissa typer av privata hänsyn på-

verkar utövandet av det offentliga uppdraget (Nye 1967 i Sjölin 2010: 33).  

 

Då denna studie söker hitta mekanismer för korruption på kommunal nivå, och framför allt 

inom kommunal verksamhet är denna och liknande definitioner användbara. Gällande offent-

lig korruption beskriver Staffan Andersson och Gissur Erlingsson det som 

 

Missbruk av offentlig tjänst eller förtroendevald post för att gynna sig själv eller sina närmaste 

på det allmännas bekostnad (Andersson & Erlingsson 2010: 196). 

 

För att mäta korruption används här statistik för anmälda brott, vilket innebär att den defini-

tion som korruptionsbegreppet ges inom ramen för lagen även är viktig att ta hänsyn till. La-

gens utformning antar ett något vidare perspektiv som syftar till att omfatta både det offentli-

ga och det privata. Detta vidare perspektiv kan sägas fokusera på former av oetiskt utbyte som 

inte enbart sker inom det offentliga. Vi talar dock fortfarande om att gynna sig själv eller de 

närmaste på bekostnad av andra, vilket kan ske i olika former. Ett exempel är en tidigare chef 

för Röda korset som bland annat 2011 i hovrätten dömdes för mutbrott efter att ha förskingrat 

pengar (Hult 2011). En välgörenhetsorganisation som Röda korset har en verksamhet som 

faller inom det privata men de rättsliga bestämmelser som finns som verktyg i korruptionsbe-

kämpningen i Sverige tar inte hänsyn till detta. Gärningen att missbruka sin tjänst på det all-

männas bekostnad kan alltså även ske utanför det offentliga. Detta antyder att man i den vida 

definition som lagen antar mer fokuserar på ett oetiskt utbyte, vilket ofta direkt eller indirekt 

                                                 
2
 För att underlätta referering längre fram är frågeställningarna numrerade. Detta innebär inte någon rangordning 

dem sinsemellan. 
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handlar om ett ekonomiskt sådant. När det handlar om näringsverksamhet kan korruption vara 

ett hot mot marknadsekonomins funktion (Holmqvist m.fl. 2007: 20:37). 

1.4 Disposition 

Uppsatsen är indelad i sju kapitel, där det första ger en introduktion till problemområdet samt 

presenterar syfte och frågeställningar. Nästa kapitel redogör för aktuell forskning på området 

och det teoretiska ramverk som studien kommer att utgå ifrån. Därefter behandlas metod och 

material i kapitel tre. För att underlätta förståelsen av problemområdet något kommer det fjär-

de kapitlet ge en bakgrundsbild utifrån den svenska kontexten, vilket inledningsvis har be-

handlats i korthet. Samtidigt utgör kapitlet början av studiens empiriska del som i kapitel fem 

och sex övergår i en djupare analys av det empiriska material som insamlats. De tre fråge-

ställningarna behandlas separat i varsitt kapitel utifrån undersökningens resultat med en efter-

följande analys. Avslutningsvis ges i kapitel sju en sammanfattande analys och reflektion. 
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2. Teori 
Då studiens frågeställningar är av något olika karaktär och kräver olika angreppssätt faller det 

sig naturligt att de teoretiska ramverk som används för att analysera och besvara dem inte är 

identiska. Den teoretiska utgångspunkten vilar på samma grund, dock krävs olika utformning 

av den till de olika delarna. Först kommer en kort genomgång av det aktuella forskningsläget. 

2.1 Tidigare forskning 
Teorier om demokrati finns det i forskningsvärlden ett flertal av. En modern klassiker är 

Dahls teori om en demokratisk process (Dahl 1989). Studien använder sig inte på ett aktivt 

plan av någon demokratiteori, dock är ett grundantagande att demokrati i någon form är önsk-

värd och möjlig samt att legitimitet är av vikt för att upprätthålla demokratin. Ur rättslig syn-

punkt avspeglas detta i kriminaliseringen av att ge och ta muta, vilket inom den offentliga 

sektorn kan ses som ett hot mot det demokratiska systemet (Holmqvist m.fl. 2007: 20:36 f). 

Etik i offentlig verksamhet, demokrativärden samt tjänstemannens roll i att tjäna och hålla 

vakt om demokratiska värden har även varit föremål för forskning (Lundquist 1998). Detta för 

oss närmare det här aktuella studieobjektet.  

Forskare har länge intresserat sig för frågor och aspekter kring korruption. Internationellt 

sett kan Transparency International sägas vara en av de ledande organisationerna på området. 

Detta är en internationell organisation som arbetar mot korruption. Som nämnts inledningsvis 

presenterar de bland annat ett årligt Corruption perceptions index, vilket är en sammanställ-

ning av experters uppfattningar om förekomsten av korruption samt opinionsundersökningar i 

runt tvåhundra länder.  

I Sverige finns vid Göteborgs universitet Quality of government-institutet som forskar 

kring goda styrelsesätt och kvalitet i styret med en rad skilda utgångspunkter. Exempelvis har 

Bo Rothstein, en av ledarna för institutet ägnat sig mycket åt forskning om social tillit och 

dess effekter. I en studie från 2010 når han slutsatserna att länder med universella välfärdssy-

stem tenderar att ha låga nivåer av korruption tillsammans med höga nivåer av social tillit, 

lycka och socialt välbefinnande (2010: 20). För denna studie är det av intresse då vi på kom-

munnivå letar efter faktorer som skiljer kommunerna åt och vissa skillnader eventuellt kan 

ligga i kommunalt organiserad välfärd. 

Vid Växjö universitet (Linnéuniversitetet) avslutades under 2010 forskningsprojektet 

Tillit och korruption i svenska kommuner. Som en del i det finns en undersökning från 2008 

(Andersson m.fl.) där man skickade ut en enkät till ledande politiker och tjänstemän i samtliga 

svenska kommuner. I undersökningen försökte man på teoretisk väg underbygga varför kor-

ruption kan vara ett problem i kommunerna samt att förekomsten av offentlig korruption har 

ökat de senaste decennierna, och sedan se om enkätsvaren i någon mån återspeglade den teori 

man hade. Slutsatserna som drogs av undersökningen visade på att det finns en allmän pro-

blemuppfattning om korruption hos de som svarade på enkäten. Dock uppstår svårigheter i att 

bedöma någon frekvens eller omfattning utifrån undersökningen, och man efterfrågar här 

andra typer av studier för att komplettera bilden (ibid.: 27 f). Mot bakgrund av detta står det 

klart att en liknande sådan undersökning förmodligen inte kommer att ge några revolutione-

rande slutsatser. Därav ser angreppssätt, uppläggning och metod annorlunda ut i denna studie.  
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2.2 Teorin om en gynnsam frestelsestruktur 

Den teori som de olika delarna kommer att utgå ifrån är Andersson & Erlingssons teori om att 

korrupt beteende är vanligast där det finns en gynnsam frestelsestruktur. Villkor för en sådan 

som Andersson & Erlingsson ställer upp är att den institutionella omgivningen  

1. Ger individerna många möjligheter att genom korruption tillskansa sig resurser 

2. Tillåter stor avkastning vid korruption 

3. Har en låg grad av övervakning/tillsyn 

4. Ger relativt låga straff i fall av uppdagande av korruption 

5. Har regelsystem som är okända eller oklara (Andersson & Erlingsson 2010: 198).  

Genom att betrakta korruption på detta sätt ser vi att förändringar i den institutionella omgiv-

ningen kan ha betydelse för korruptionsnivåerna i den organisation eller det samhälle som 

studeras. En institutionell struktur som författarna menar skulle vara speciellt känslig för kor-

ruption är sådana av New Public Management (NPM)-karaktär, om inte tillsyn och gransk-

ning anpassas efter den marknadsanpassning som NPM kan innebära. Några huvuddrag som 

NPM-filosofier kännetecknas av är offentliga kostnadsminskningar och en marknadsinriktad 

styrning av offentlig ekonomi, intern och extern konkurrens som öppnar för privatisering, 

förskjutning från politik till managementinriktat ledarskap, förskjutning från processkontroll 

till efterkontroll med fokus på exempelvis mål- och resultatstyrning, betoning av medborgar-

nas individuella rättigheter samt betraktandet av dem som kunder på en marknad (Montin 

(2007: 117 ff).  

Fokus i synsättet att frestelsestrukturen är avgörande ligger på teorin om rationella val, 

det vill säga att individer agerar rationellt utifrån de förutsättningar de har framför sig. Man 

antar att individerna gör en kostnadskalkyl på vilket som lönar sig mest; korrupt agerande 

eller agerande för allmänhetens bästa. De institutionella förutsättningar som är för handen 

avgör vad beräkningen blir (ibid.). Utifrån detta och lämpliga variabler i datamaterialet kom-

mer en statistisk analys för att besvara frågeställning 2 utformas. Vilka variabler som väljs 

styrs av teorin och kommer att motiveras i nästa avsnitt. Även frågeställning 1 kommer att 

besvaras mot bakgrund av teorin. Här kommer analysen först att se vilken slags organisation 

de olika fallen har med hjälp av tre varianter av organisationsmodeller. Sedan kommer en 

jämförelse göras mellan anmälda korruptionsfall och den kommunala organisationens utform-

ning. Mot bakgrund av teorin om en gynnsam frestelsestruktur används även en teori om etik 

för att besvara frågeställning tre. 

2.2.1 Teorin blir mätbar 

Här ska vi för de separata delarna i teorin om en gynnsam frestelsestruktur utveckla ett sätt att 

analysera de olika delarna utifrån de frågeställningar som ställts. Denna operationalisering 

görs genom att se vart varje punkt riktar fokus och sedan hitta mätbara faktorer utifrån det. 

Figur 1 illustrerar tillvägagångssättet. Först har vi punkt ett som handlar om möjligheter. Den 

kommunala organisationen kan eventuellt ha betydelse för hur många möjligheter till korrupt 

agerande som ges. Speciellt organisatoriska upplägg av NPM-karaktär kan ge många möjlig-

heter. Undersökningen kommer titta på om de förutsättningar som teorin anger kan kopplas 

samman med förekomst av korruption i en statistisk analys. Detta kan även fungera som en 

referenspunkt för att upptäcka motsatta förhållanden eller eventuellt att något helt annat har 
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betydelse. Därefter kommer denna teoretiska aspekt även leda in på en fördjupad analys av 

några få fall. I den statistiska delen kan variabler som rör upphandling, organisation och ent-

reprenad vara relevanta att korrelera med korruptionsvariabler.  

Den andra punkten berör huruvida utsikter för stor avkastning vid korruption finns eller 

ej. Fokus riktas alltså mot ekonomiska faktorer av olika slag. Av speciellt intresse är offentli-

ga sådana, men då det offentliga finns till och är utformat för att tjäna allmänheten kan även 

vissa privatekonomiska förutsättningar vara av intresse i synnerhet då de kan ha betydelse för 

den offentliga ekonomin. Därav kommer både skatteunderlag, kommunala utgifter, ohälsotal 

och medelinkomst att undersökas i relation till korruption.  

Punkt nummer tre kan tyckas något utsvävande, då den i andra ledet har omsatts till att 

beteckna lokala förhållanden. Detta på grund av att egentlig övervakning i form av kommunal 

revision eller mediegranskning är svårt att mäta inom ramen för denna studie. Förvisso är det 

inga omöjliga aspekter att mäta, men det skulle kräva förhållandevis ingående undersökningar 

vilka endast delvis skulle uppfylla studiens syfte. Därför kommer de lokala förhållandena en-

dast undersöka indikatorer på lokalpress som kan vara av betydelse för hur mediegranskning-

en ser ut, och sedan gå på det vidare perspektivet och se vilka faktorer som annars kan inverka 

på övervakningen. Man kan då tänka sig att politiska majoriteter samt hur mandatfördelningen 

i kommunfullmäktige ser ut eventuellt kan ha inverkan på hur övervakningen sker, ett annat 

alternativ är att det kan skilja sig mellan storstäder och småstäder.  

Angående punkt fyra, som handlar om straff kan man säga att den riktar fokus på lagen 

och gråzoner som praktiskt sett kan uppstå. Vad lagen säger blir studiens mått för korruption. 

Enligt nuvarande utformning finns det i skilda kapitel i Brottsbalken (SFS 1962:700) paragra-

fer som på olika sätt rör korruption. Närmare bestämt finns det fem sådana som kan vara ak-

tuella. De två huvudsakliga är bestickning som berör givande av muta, samt mutbrott som 

berör tagande av muta. Givande och tagande av muta kan även bestraffas som tjänstefel när 

ett ärende innefattar myndighetsutövning samt trolöshet mot huvudman som riktar sig mot 

ärenden inom den privata sektorn. Givande och tagande av muta i samband med röstning kan 

falla under bestämmelserna om otillbörligt verkande vid röstning som avser oegentligheter vid 

röstning till eller i politiska församlingar (SOU 2010:38: 53, 85)
3
. Eventuella gråzoner blir 

dock svåra att mäta. 

Avslutningsvis har vi den sista punkten som handlar om oklara regelsystem. Där kan 

fokus sägas ligga på medvetenhet om dels hur lagen ser ut och vilka etiska aspekter man har 

att förhålla sig till. Teoretiskt sett talar lagen om vad som är tillåtet och ej, dock händer det att 

man i olika situationer bryter mot lagen. I sådana fall kan det både handla om ovilja att följa 

lagen eller okunskap om dess utformning. Vad analysen kommer att titta på i denna del är på 

vilket sätt man inom organisationen framhäver och använder sig av lagen och etiska regler 

som referensram. I första hand eftersöks dokument med etiketten etiska regler/policy, dock 

kan inköps- och upphandlingspolicy samt riktlinjer för bisysslor också vara av intresse i brist 

på renodlade etiska regler.   

 

 

 

                                                 
3
 För en mer utförlig förklaring se avsnitt 4.1. 
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2.2.2 Operationalisering av frågeställningarna 

Ett tydliggörande kring operationaliseringen av teorin kan vara på sin plats. Samtidigt som 

figur 1 reder ut hur teorin används i praktiken så tillhandahåller den en operationalisering av 

frågeställningarna. För frågeställning 2 ser vi i fältet tänkbara variabler vilka variabler, eller 

områden som kommer att undersökas statistiskt. Frågeställning 1 berörs även då det gäller 

organisatoriska förhållanden som kan undersökas statistiskt. Huvudsakligen kommer dock 

försök till att säga något om kommunal organisation ske genom att titta på kommuners orga-

nisationsscheman med hjälp av några organisationsmodeller. Angående frågeställning 3 som 

berörs i kolumnen längst till höger i figur 1 så ska svar på den eftersökas i kommuners polici-

es och styrdokument. De etiska förhållningssätt som studeras blir de som på något sätt rör 

korruption eller arbetet mot korruption utifrån teorins perspektiv. I det följande ska teori och 

angreppssätt för frågeställning 1 och 3 utvecklas. 

2.3 Teori om etik 
Enligt Andersson & Erlingsson är förklaringar till korruption baserade på moraliska och etis-

ka aspekter inte tillräckliga och inte vetenskapligt tillfredsställande (2010: 196, 224). Det må 

så vara att på egen hand kanske inte de etiska perspektiv aktörerna har säger så mycket, dock 

torde det vara av relevans hur de etiska normerna ser ut i en organisation för att förstå helhe-

ten. Att betrakta en organisation enbart som de strukturer och institutionella ramar som finns 

innebär att de mänskliga handlingarna läggs åt sidan. I eftersträvan att få med båda aspekterna 

för en större helhet kan det vara motiverat att även studera etiska aspekter av korruption. 

Lundquist använder sig av tre olika statstyper för att illustrera att den offentliga etiken kan ha 

olika utformning. I den han benämner auktoritetsstaten har staten rollen som överhet, sam-

hällsmedlemmarna betraktas som medborgare och det påverkansinstrument som används är 

Figur 1. Översikt av operationaliseringen av teorin 

 1. Många möj-

ligheter 

2. Stor av-

kastning 

3. Låg över-

vakning 

4. Låga 

straff  

 

5. Oklara 

regelsystem 

Fokus Kommunal organi-

sation 

Ekonomi Lokala förhål-

landen 

Lagen, grå-

zoner 

Medvetenhet  

Möjliga indi-

katorer 

Privatisering, 

entreprenad, de-

centralisering 

Ekonomiska 

förhållanden 

Press, politiska 

förhållanden, 

geografiska 

förhållanden, 

Gräns mel-

lan förvalt-

ning och 

näringsliv 

Lagen, etiska 

regler/policy 

Frågeställ-

ning 

2, 1 2 2, 1  3 

 

Tänkbara 

variabler 

Upphandling, 

organisationstyp, 

entreprenad, pri-

vatisering 

Skatteunderlag, 

kommunala 

utgifter, medel-

inkomst, 

ohälsotal 

Utgivningsort 

för största tid-

ning, politisk 

majoritet, man-

datfördelning, 

stostad/ mindre 

stad 

Korrup-

tionsvariab-

lerna; be-

stickning, 

mutbrott, 

tjänstefel 

Etisk policy, 

inköps- och 

upphandlings-

policy, riktlin-

jer för bisysslor 

 

Anm. Inspirerad av Andersson & Erlingsson 2010. För en mer utförlig förteckning av variabler som undersöks se  

bilaga 1.  
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styrning. I förhandlingsstaten är statens roll som part, även samhällsmedlemmarna ses som 

parter och påverkan sker genom förhandling. I marknadsstaten har staten rollen som säljare 

och samhällsmedlemmarna är köpare och där påverkar utbudet (Lundquist 2008: 154 ff). De 

tre statstyperna kan återfinnas i exempelvis myndigheter och kommunala förvaltningar. Om 

det finns olika synsätt på staten, samhällsmedlemmarna och hur man påverkar och arbetar i 

olika kommuner kan detta alltstå även innebära att man har skilda syn på vad som är etiskt 

riktigt. Detta motiverar än mer till att studera den offentliga etiken. Etik kan innefatta många 

aspekter, dock är det offentlig etik som fokus här riktas mot, eller mer specifikt etik gällande 

korruption. Undersökningen i denna del kommer handla om att se vilken etiktyp som kom-

munerna utgår ifrån. Vilka är då etiktyperna? Analysen tar sin utgångspunkt i tre typer av etik 

som Sjölin använder sig av. Han menar att offentlig etik kan ses som minimalistisk, funktio-

nalistisk eller rationalistisk (2010: 45 ff). En mer utförlig beskrivning av detta ges i nästa av-

snitt. 

2.3.1 Att studera etiktyper 

För att komma vidare med de etiska perspektiven behövs ett analysverktyg utifrån teorin som 

kan styra studiet av materialet. Med hjälp av de tre etiktyperna ska kommunernas policies och 

etiska ställningstaganden granskas. Tanken är att försöka avgöra vilken etiktyp kommunerna 

ligger närmast för att sedan sätta detta i ett större perspektiv. För det behövs de utmärkande 

dragen för de olika typerna. Utgångspunkten är Sjölins etiktyper, dock krävs viss anpassning 

för att de ska bli användbara i relation till materialet. Den uttolkning och utformning som etik-

typerna har nedan är vad som används i vidare analys. En sammanfattning av etiktyperna 

finns i figur 2.  

Den aktörsinriktade offentliga etiken fastställer en miniminivå för etik inom offentlig 

verksamhet, därmed kan den sägas vara minimalistisk. De etiska krav som ställs riktar sig mot 

enskilda aktörer i det offentliga, såsom politiker och tjänstemän och deras beteende. Fortsätt-

ningsvis syftar aktörer på enskilda sådana om inte annat anges. Man arbetar med etiska frågor 

i enlighet med en allmän vardagsmoral, exempelvis ska aktörerna inte ljuga eller bryta sina 

löften. På grund av detta har man inga specifika etiska regelverk utan förlitar sig på aktörernas 

sunda förnuft vad gäller moral och etik, samt att den lag som är till för att reglera sådana frå-

gor är tydlig och efterföljs. Ett problem med detta perspektiv som Sjölin menar och som här 

kan vara särskilt relevant är att utgå från en allmän vardagsmoral, då det är just en samman-

blandning mellan privat och offentligt som korruption ofta handlar om. Den aktörsinriktade 

etiken ger ingen fingervisning om att det finns en gräns mellan privat och offentlig etik, utan 

antyder snarare att den privata etiken är direkt tillämplig i det offentliga arbetet. Förvisso 

finns det en del principer såsom att avhålla sig från att ljuga som bör gälla i alla sammanhang, 

dock kan handlingar som anses riktiga i det privata tendera att vara otillbörliga eller korrupta i 

det offentliga. Exempelvis att hjälpa en släkting är inom det privata en självklarhet, dock är 

det inom det offentliga inte fullt så självklart att tillsätta en tjänst med en släkting. Där kan det 

rentav vara ett korrupt beteende (Sjölin 2010: 45 ff). 

Vidare till den processinriktade etiktypen så handlar den mer om en etik formad kring 

det offentliga uppdragets funktion och vad det innebär. Här ses den politiska processen som 

ständigt pågår i tjänstemännens och politikernas arbete som den viktiga. Hur de bör fatta sina 

beslut samt de etiska skyldigheter de har ligger i fokus. Några vanliga processvärden är of-
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fentlighet, ansvarighet, rättssäkerhet och deliberation. Man kan säga att det handlar om försök 

till att konstruera demokratinormer som kan ses som önskvärda av de flesta (Sjölin 2010: 48 

ff). Detta kan uttryckas i konkreta riktlinjer för verksamheten eller delar av den. Exempelvis 

kan det handla om etiska rekommendationer vid upphandling, där en korruptionsrisk kan fin-

nas.  

Avslutningsvis kommer vi till den substansinriktade etiktypen som antar ett rationellt 

synsätt och menar att bristande etik medför skadeverkningar på det demokratiska utflödet. 

Den offentliga verksamhetens substans, eller innehåll bör enligt denna etiktyp styras av de-

mokratiska normer. Några allmänt vedertagna sådana substansvärden är frihet, rättvisa, jäm-

likhet och solidaritet. Dessa bör styra den offentliga verksamhetens utformning och genomfö-

rande av beslut. Mot bakgrund av det förespråkas här etiska riktlinjer på ett mer generellt 

plan, utformade med demokratiska substansvärden i åtanke. Dock anger man inte hur politiker 

och tjänstemän bör agera i konkreta situationer. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2.3.2 Att dra slutsatser 

Då etiktyperna har definierats kommer vi till hur de ska användas praktiskt i relation till mate-

rialet. Tillvägagångssättet blir som så att de tre delarna i teorin studeras var för sig för att be-

stämma vilken etiktyp kommunerna ligger närmast. En kodning av materialet görs i två steg, 

dels ett försök att avgöra vilken etiktyp det rör sig om i de olika delarna samt en klassificering 

eller uppdelning i etiktypernas beståndsdelar, objekt arbetssätt och dokumenterat regelverk. 

Då det inför undersökningen är okänt huruvida en enhetlighet i sättet att se på etik finns med-

för nedbrytningen av etiktyperna att det kan upptäckas om kommunerna använder sig av en 

blandning av flera etiktyper eller genomgående håller sig till en typ. Olika utfall är med andra 

ord möjliga exempelvis så som figur 3 visar.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Typer av offentlig etik 

Etiktyp Objekt Arbetssätt Dokumenterat regel-

verk? 

1. Aktörsinriktad 

(minimalistisk) 

Aktörer: tjänstemän 

och politiker 

Allmän vardagsmoral Nej, lagen och det sunda 

förnuftet räcker 

2. Processinriktad 

(funktionalistisk) 

Politiska processer Specifik etik Ja, konkreta etiska re-

kommendationer i sitt 

sammanhang 

3. Substansinriktad 

(rationalistisk) 

Politikens substans Generell etik Ja, allmän etisk policy  

Källa: Sjölin 2010. 

 

 

Figur 3. Analysverktyget i praktiken – ett exempel 

Kommun Typ av 

dokument 

Riktat 

mot: T/F 

Objekt Arbetssätt Dok. re-

gelverk? 

Sammanfat-

tad etiktyp 

Kommun 1   1 1 1 1 

Kommun 2   1 1 2 1 + 2 

Kommun 3   1 (2,3) 2  2  2+1 

Anm. 1= Aktörsinriktad, 2= Processinriktad, 3= Substansinriktad. T = tjänstemän, F = förtroendevalda. 
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Huvudsakligen avser analysen att bestämma vilken övergripande etiktyp de olika do-

kumenten antar. Som en hjälp till detta studeras även vissa utvalda delar mer ingående. De 

kan sedan hjälpa till att avgöra vilken etiktyp det lutar mot vid osäkerheter. De kriterier som 

tillämpas vid slutsatsdragning visas i figur 3. Om de tre delarna visar på samma etiktyp blir 

det den sammanfattade etiken. Vid 1, 1, 2 som i exemplet blir det 1+ 2. Att 1 står först i sam-

manfattningsrutan indikerar att den väger starkare. Siffror inom parentes ges endast tillräcklig 

vikt för att vara med i sammanställningen om samma siffra förekommer mer än en gång inom 

parentes. 

2.4 Organisationsmodeller 
För att kunna säga något om frågeställning 1, utöver vad den statistiska undersökningen kan 

ge, ska kommunernas organisation studeras närmare. Hur man inom kommunerna organiserar 

nämnder och verksamhet kan ske utefter skilda principer. Den vanligaste kan benämnas en 

sektorsbaserad organisation. Denna innebär att det finns en nämnd och en förvaltning för de 

olika sektorerna. De nämnder som är vanligast är socialnämnd, byggnadsnämnd, kultur- och 

fritidsnämnd och barn- och utbildningsnämnd. Ett exempel på en kommun med en sektorsba-

serad organisation ges i figur 4. 

 

Figur 4. Sektorsbaserad organisation          Figur 5. Funktionell organisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I figur 5 visas ett exempel på hur verksamheten kan organiseras efter en funktionell princip. 

Sådan organisering kan få lite olika utformning, gemensamt är dock att de förtroendevalda 

agerar beställare och köper tjänster av kommunala eller privata utförare. I modeller av detta 

slag ligger ansvaret för driften på utförarna och beställarna blandar sig inte i detta. Däremot 

fyller beställarna funktionen att följa upp och utvärdera verksamheten samt ha kontakt med 

medborgarna. Andra sätt att organisera på är i territoriell form eller enligt en modell baserad 

på samverkan. Den territoriella organisationen består av stadsdelsnämnder där indelningen 

sker på geografisk basis och en nämnd ansvarar för flera verksamheter inom sitt geografiska 

 

Källa: Montin 2007. 

 

Källa: Montin 2007. 

Anm. Modellen visar principen. Fler nämnder, kontor 

och förvaltningar förekommer, här visas endast en ex-

empelbild. 
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område. I den samverkansbaserade modellen formar två eller fler kommuner en gemensam 

organisation inom något eller några verksamhetsområden. Två kommuner kan exempelvis ha 

en gemensam miljö- och byggnadsnämnd. En kommun kan på olika områden samverka med 

olika kommuner (Montin 2007: 39-43). Med hjälp av ovan presenterade organisationsmodel-

ler kan fastställas vilken modell kommunerna i denna studie använder sig av eller är mest lik. 

Vad som studeras är strukturella faktorer i organiseringen, och vilken bakomliggande princip 

som finns. Figur 4 och 5 fungerar endast som belysande illustrationer av hur det kan se ut. 

Detta blir ett led i att besvara frågeställning 1 som i denna del både blir beskrivande och kom-

parativ.  
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3. Metod och material 
I detta kapitel presenteras och diskuteras de metodologiska ställningstaganden som gjorts 

samt den forskningsmässiga uppläggningen. Studiens syfte och frågeställningar har i någon 

mån utformats på induktiv väg. För en förståelse för ämnesområdet och den forskning som 

gjorts samt för att uppfylla tanken om kumulativ forskning så startade arbetet med en littera-

tur- och teorigenomgång
4
.  

3.1 Metod 

Att studera och mäta korruption kan på många sätt vara problematiskt. Det finns några olika 

möjliga angreppssätt som på olika sätt har sina fördelar och nackdelar. Vilken legitimitet det 

offentliga har är av intresse i korruptionssammanhang då maktmissbruk och korruption i de 

flesta sammanhang brukar vara något illegitimt. Genom att undersöka korruption kan man i 

nästa steg eventuellt säga något om legitimitet i förhållande till det. Ett vanligt sätt att mäta 

korruption som bland andra Transparency International använder sig av är att undersöka upp-

fattningar om korruption. Vad man då tittar på är olika personers uppfattning av graden av 

korruption i ett land, exempelvis medborgares och experters sådana, vilket ger en subjektiv 

bild av det hela. Kritik mot detta sätt att mäta pekar på att människors uppfattningar inte nöd-

vändigtvis behöver vara desamma som den faktiska korruptionsgraden (Teorell 2010: 271 f). 

Vidare är detta sätt att mäta förhållandevis vanligt och välutforskat vilket väcker intres-

set för att använda andra angreppssätt i studiet av korruption. Hur Sverige ligger på korrup-

tionsskalan är redan känt och för endast ett fåtal år sedan har en enkätundersökning gjorts på 

kommunnivå. Frågan är då hur man i en studie kan fånga den faktiska korruptionen. Ett sätt är 

att använda sig av rättsväsendet som källa. Saker man då kan undersöka är exempelvis antalet 

domar, åtal eller anmälningar gällande korruption. Problemet med antalet domar och även åtal 

i Sverige är att de är väldigt få. Även gällande antalet anmälningar finns det få siffror att röra 

sig med, dock torde antalet anmälningar vara något fler än de som sedan blir rättssak. De siff-

ror som denna undersökning använder sig av är antalet anmälningar. Om detta är det mest 

adekvata sättet att göra en korruptionsundersökning på är oklart, dock är det i sammanhanget 

och för genomförandets skull ett lämpligt sätt. Fördelen att använda sig av rättsväsendet som 

källa, är att det ger en viss bild av en faktisk förekomst av korruption. Detta kan jämföras med 

människors uppfattningar som inte nödvändigtvis behöver stämma överens med verkligheten. 

En nackdel som finns är att det är svårt att avgöra om de siffror som finns är en följd av ett 

effektivt rättsväsende eller någon egentlig förekomst av korruption. Samma sak aktualiseras 

när man använder sig av rättsväsendet för att undersöka brottsstatistik över tid, det är svårt att 

avgöra huruvida ökade siffror indikerar en ökad förekomst eller ökad uppmärksamhet av 

rättsväsendet och detsamma kan sägas för en minskning (ibid.: 282). 

För att studien ska vara relevant ur forskningsmässig synpunkt har syfte och frågeställ-

ningar utformats med hänsyn till tidigare forskning. Därav föll det sig så att frågeställningarna 

fick en karaktär som skiljer sig åt ifråga om hur de bäst besvaras metodmässigt. I den mån det 

är möjligt kan det sägas vara önskvärt att anpassa metod och design efter frågor och inte låta 

metoden styra de frågor man ställer (Esaiasson m.fl. 2007: 98). Som en följd av detta kommer 

undersökningen då det gäller frågeställning 2 vara av kvantitativ art medan frågeställningarna 

                                                 
4
 Se stycke 2.1. 
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1 och 3 får en kvalitativ utformning. Detta innebär att olika metoder kommer användas. För 

frågeställning 2 tar analysen formen av en statistisk dataanalys med hjälp av spridningsdia-

gram och regressionsanalys. För frågeställning 1 och 3 studeras ett mindre antal kommuner 

mer ingående i de aspekter som efterfrågas. Här blir metoden en kombination av fallstudie, 

beskrivande studie och textanalys. Frågeställning 1 besvaras i beskrivande och form. Fråge-

ställning 3 besvaras med hjälp av textanalys. 

Det synsätt som anammas här lägger fokus på de tekniska aspekterna av de skilda 

forskningsstrategiernas metoder och ser det som möjligt och önskvärt att kombinera eller för-

ena dem (Bryman 2008: 558 f). Ett synbart argument för denna utformning är att den i högre 

utsträckning kan göra frågeställningarna rättvisa än om endast en metod skulle användas. Vi-

dare kommer frågeställningarna 1 och 3 grunda sig på ett urval som framkommer vid analys 

av frågeställning 2, vilket gör att valet av metoder även kan motiveras genom att detta upp-

lägg fungerar stärkande för studien som helhet (ibid.: 560). Undersökningen utformas följakt-

ligen som en flermetodsundersökning och i nästa avsnitt kommer de olika delarna att tas upp. 

3.2 Uppläggning  
Den metod som studien kommer att formas kring är alltså inte enhetlig. Den forskningsmässi-

ga och mer övergripande design vilken fungerar som den gemensamma referenspunkten är av 

jämförande art. Då kvalitativa studier till stor del grundar sig på tolkning bör man vara försik-

tig med att dra generella slutsatser av de resultat man får fram i sådana sammanhang. Dock 

kan chanserna för denna studie att säga något om hur det ser ut i Sverige öka om en kompara-

tiv studie görs. Det komparativa elementet kommer att vara genomgående i de tre analysde-

larna, dock på olika sätt. Vid analysen och besvarandet av frågeställning 2 kommer en jämfö-

relse göras mellan alla kommuner på en generell nivå. När det gäller frågeställningarna 1 och 

3 sker komparationen mellan de utvalda fall som studeras närmare. Komparation mellan frå-

geställningarnas resultat kan också ske.  

 Tanken är att de olika delarna tillsammans kan bilda en intressant helhet. Ur validitets-

synpunkt kan det vara problematiskt att dra slutsatser utifrån forskningsresultat som inte byg-

ger på samma metod och material. Dock skulle det inte gå att göra en liknande analys överhu-

vudtaget om metod och material var genomgående desamma. Då skulle istället fler avgräns-

ningar behöva göras.  

3.3 Material  

Arbetet med undersökningen börjar med att reda ut den statistiska delen. Detta för att i nästa 

steg kunna göra ett urval för de kvalitativa delarna med det statistiska materialet som grund. 

Det material som används är befintlig statistisk data. Huvuddelen av den är en databas bestå-

ende av från ett flertal källor insamlad och sammanställd statistik över kommuner, Kommun-

databasen. Där finns variabler av intresse för denna undersökning, exempelvis kommunernas 

storlek och ekonomiska förhållanden ur flera aspekter. Dock saknas variabler som säger något 

om korruption i kommunerna. Därför läggs sådana till, hämtade från Brottsförebyggande rå-

det (Brå). Det är problematiskt att på ett lämpligt sätt operationalisera korruption till något 

mätbart. Hänsyn måste tas till vad som är möjligt att undersöka, då det optimala skulle vara 

att fråga tjänstemän och politiker om de är korrupta så skulle man troligtvis inte få sannings-

enliga svar på en sådan fråga. Dels rör det sig om straffbara handlingar, och dels vill förmod-
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ligen den som gynnas av sådana handlingar om möjligt fortsätta med dem. Den statistik som 

Brå tillhandahåller är sådan som handlar om brott mot lagen. Det som sker i gråzoner kan vi 

alltså inte komma åt här. Man skulle kunna använda sig av data på antalet lagförda brott som 

handlar om korruption, dock riskerar bilden då att bli väldigt skev då det finns en stor risk att 

många brott inom detta område inte lagförs, om ens anmäls. Använder man sig av antalet an-

mälda brott så riskerar skevheten att gå åt andra hållet, då kanske fall som inte i egentlig me-

ning inneburit någon form av korruption utan endast en misstanke om det kommer med. Med 

detta i åtanke används i denna studie ändå data på antalet anmälda brott då utsikterna att få en 

balans i felaktiga misstankar och ej upptäckta korruptionsfall ser ut att bli störst vid detta val. 

Detta tankesätt kan även bekräftas av den bild av brottslighetens selektionsprocess som Brå 

uttrycker, se figur 6. Vidare bekräftas detta av forskning som visar att benägenheten att anmä-

la och rapportera vid mutbrott och bestickning är jämförelsevis låg (SOU 2010:38: 73).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korruptionsstatistik från två år, 2009 samt 2010, kommer användas då de specifika pa-

ragrafer som används vid korruptionsfall ej har redovisats separat tidigare
5
. En omräkning av 

brotten per 100 000 av medelbefolkningen gjord av Brå används för att underlätta jämförel-

sen. Viktigt att tydliggöra är att statistiken visar alla inrapporterade händelser som har regi-

strerats under ett år, och alltså inte antalet anmälningar (Brå 2006: 69). Vad siffrorna visar är 

med andra ord antalet brott och inte hur många anmälningar som gjorts, vilket är av vikt då ett 

brott kanske anmäls från fler än ett håll. 

 I fråga om korruptionssiffrorna finns ett visst internt bortfall som också bör nämnas. I 

Brå: s sammanställningar ligger kommunerna uppdelade per län, och i varje län finns en ko-

lumn för anmälda brott där kommunen inte är angiven
6
. Detta medför att studien går miste om 

dessa siffror då de inte går att föra in i kommundatabasen. De enda alternativen för ett inklu-

derande av dem skulle vara att antingen slumpmässigt fördela siffrorna på kommunerna eller 

att utesluta de län där sådana siffror finns. Att slumpmässigt fördela siffrorna skulle innebära 

en icke rättfärdig manipulation av verkligheten. Redan innan en sådan fördelning kan studien 

tyckas svag ur validitetssynpunkt. Men att sätta siffror på ställen där man inte vet om de hör 

                                                 
5
 Siffrorna från 2010 är fortfarande preliminära när de läggs in i kommundatabasen. En viss skillnad kan därför 

finnas gentemot slutlig statistik för året, dock är den generellt sett mindre än 0,5 % (Brå 2010: 21). 
6
 Siffrorna redovisas i bilaga 2. 

Figur 6. Hypotetiskt exempel på brottslighetens selektionsprocess 

 

Källa: Brå 2006. 
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hemma skulle minska den validitet som i nuläget ändå finns kraftigt. Vidare vid en snabb 

blick på tabellen över bortfall så inser man ganska snabbt att det inte finns något län som är 

helt fritt från detta. Detta medför att siffrorna bör användas med viss försiktighet. Åren då de 

oberoende variablerna är mätta skiljer sig något åt, ambitionen genomgående varit att i rela-

tion till korruptionsstatistiken använda oberoende variabler mätta tidigare år för att fånga de-

ras effekter på de beroende variablerna.  

 Efter att frågeställning 2 har undersökts går vi vidare till frågeställningarna 1 och 3 för 

den kvalitativa analysen. Där kommer ifråga om de båda frågeställningarna kommunala etik-, 

policy- och organisationsdokument användas som underlag för analysen. Då dessa kan se lite 

olika ut i olika kommuner är det svårt att ge dem en gemensam benämning, de väljs ut i enlig-

het med relevans gentemot frågeställningarna. För den kvalitativa delen har vi alltså att göra 

med primärkällor vilket i denna del kan vara en fördel då analysen bygger på tolkning av detta 

material och utsikterna att träffa rätt ökar ju närmare originalkällan man är. Angående det 

statistiska materialet som givet dess tidigare bearbetning är sekundärkällor, torde risken för 

tolkningsfel inte vara överhängande då det endast är den empiriska grunden i form av siffror 

som används och inte en redan gjord analys. Sekundäranalys av redan insamlad statistik följer 

dessutom principen om forskningens kumulativitet samtidigt som den kan antas hålla en hög 

kvalitet och öppnar upp för att undersöka variabler som annars av praktiska skäl inte hade 

kunnat inkluderas i denna undersökning (Bryman 2008: 299 ff). 

 Anledning att vara kritisk till det empiriska material man ställs inför finns alltid i forsk-

ningssammanhang. Källkritiska aspekter som kan vara användbara är källans äkthet, oberoen-

de, samtidighet och tendens (Esaiasson m.fl. 2007: 314). Något som särskilt beaktas vid in-

samling av dokument från kommunerna är att det material som de har på hemsidor inte behö-

ver vara det aktuella. Frågan har därför ställts till samtliga kommuner om önskan finns att 

komplettera något. Angående statistiken är den i kommundatabasen sammanställd av en eta-

blerad forskare och har genomgått en kritisk granskning som man får hålla för adekvat, det-

samma kan sägas om den statistik som hämtas från Brå. 

3.4 Den statistiska analysen 
För att underlätta kommande läsning görs här en kort utläggning av viktiga element för den 

statistiska analysen. Ambitionen med analysen är att se om några samband kan hittas mellan 

de oberoende (x) variabler som valts ut utifrån teorin och de beroende (y) variabler som ut-

görs av korruptionsstatistiken. En bivariat analys handlar om att analysera två variabler åt 

gången för att se hur de är relaterade till varandra. När man har två kvantitativa variabler kan 

man med fördel studera sambandet mellan x och y i ett spridningsdiagram. Punkterna i dia-

grammet representerar varje observation, i det här fallet kommunerna. Den linje som visas är 

regressionslinjen som med sin riktning visar tendensen i sambandet, om positivt är den riktad 

upp mot höger hörn och om negativt riktas linjen nedåt mot höger hörn. Vid ett fullständigt 

samband ligger alla punkter på linjen. Sambandsmåttet Pearson’s r, eller produktmomentkor-

relationskoefficienten, visar styrkan i sambandet (Bryman 2008: 326, Djurfeldt m.fl. 2010: 

153 f). Vad som fokuseras på i denna analys är dock den kvadrerade korrelationskoefficienten 

R
2
, även kallad determinationskoefficienten. Med regressionslinjens hjälp kan man för varje 

värde på x ange det förväntade värdet på y. R
2
 anger andelen total variation i y som kan för-

klaras med hjälp av det variationen i x. Värdet på R
2 

ligger mellan 0 och 1 och vid ett full-
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ständigt samband är R
2 

= 1. Med andra ord är sambandet starkare ju närmare R
2 

= 1 man 

hamnar. Genom att multiplicera R
2 

med 100 får man ett procenttal, så om R
2 

= 0,20 så blir det 

20 %. Alltså kan man då säga att 20 % av den totala variansen i den beroende variabeln kan 

föras tillbaka på den oberoende variabeln  (Djurfeldt m.fl. 2010: 160, 316 ff, Bryman 2008: 

329).  

Även i den multivariata regressionsanalysen är R
2
 av intresse för att se hur starkt ett 

samband är. Vad som här studeras är b-koefficienterna, de oberoende variablerna, samt huru-

vida de är statistiskt signifikanta. I de regressionsmodeller som redovisas i kapitel fem finns 

tre kolumner där b-, beta- och signifikans-värden (sig.) anges. B-värdena visar hur stor för-

ändring i den beroende variabeln en förändring i den oberoende variabeln medför. Regres-

sionsanalysens syfte är att skatta a och b. A kallas även konstanten och är den beroende varia-

belns värde då x = 0, alltså där linjen korsar y-axeln. Fokus riktas här mot värdena på de obe-

roende variablerna, då frågeställningen som ska besvaras handlar om att hitta faktorer som har 

samband med korruption. B-värdena är då centrala, eftersom de anger lutningen på regres-

sionslinjen, vilket i sin tur innebär ett mått på hur mycket en förändring i den oberoende vari-

abeln x med en enhet betyder för förändringen i den beroende variabeln y. B-värdet, eller lut-

ningskoefficienten, innebär därför ett mått på den effekt som x har på y.  

Siffrorna för beta-värdena är de standardiserade b-värdena och visar hur stark denna ef-

fekt är standardiserat för olika skalningar av oberoende variabler och kan alltså användas för 

att jämföra oberoende variablers effekter på y under kontroll för varandra, det vill säga jämfö-

ra deras unika effekter. Beta-värdet kan hamna någonstans mellan -1, vilket är ett perfekt ne-

gativt samband, och +1, vilket är ett perfekt positivt samband. Fördelen med att även titta på 

dessa värden är att det här inte spelar någon roll om variablerna har mätts på olika sätt (Sun-

dell 2011). Signifikansen anger huruvida t-testen av b-koefficienterna är signifikanta samt 

vilken nivå av signifikans de hamnar på (Djurfeldt m.fl. 2010: 311-320, Esaiasson m.fl. 2007: 

429 ff). Signifikansnivån visar hur sannolikheten ser ut för att resultaten orsakas av slumpen. 

Den vanliga högsta signifikansnivå man brukar acceptera är att en felaktig slutsats om ett 

samband dras i fem fall av hundra, vilket innebär att sambandet är signifikant på 95 % nivån, 

0,05 i tabellen. Denna undersökning har med några variabler med högre värden då de visar på 

en intressant samvariation med andra variabler. De mest signifikanta sambanden är de som 

ligger på 0,000 och alltså är signifikanta på 99,9 % nivån, vilket innebär att risken för att re-

sultaten skulle orsakas av slumpen bara är en på tiotusen eller mer (Bryman 2008: 334, Djur-

feldt m.fl. 2010: 185 f, Wahlgren 2008: 106).  

Många av variablerna var från början på intervallskalenivå i kommundatabasen vilket 

passar sig för denna typ av analys. Vissa av dem var från början utformade som ordinalskale-

variabler, dessa har kodats om till dummyvariabler med värdena 1 och 0 för att kunna använ-

das i regressionsanalyserna eftersom de då blir på intervallskala istället. Några har även inför 

presentationen logaritmerats med tio som bas för en tydligare framställning ur teknisk syn-

punkt. En ändring med 1 betyder mer för lägre än för högre värden på dessa variabler såsom 

medelinkomst eller invånarantal. De har förkortningen log. i regressionsmodellerna och det 

handlar om de som kommer från gruppen ekonomi. Logaritmeringen gör att de variabler som 

har fått väldigt många decimaler i sitt b-värde får en tydligare framställning. Dessa tal måste 

då tolkas som att en tiodubbling, snarare än endast ett steg i dem ger en viss förändring i den 

beroende variabeln. 
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3.5 Urval  

För den statistiska analysen tillämpas ett totalurval, vilket innebär att man undersöker alla 

enheter i populationen (Esaiasson m.fl. 2007: 196), i det här fallet alla Sveriges kommuner. 

Detta av det enkla skälet att möjligheten finns och att det ger största möjliga översikt. För 

textanalysen kommer samma fall att användas i båda delarna då det ger mest möjliga enhetli-

ga bild. Här krävs att ett mindre antal fall väljs ut för att få önskat djup i analysen. Urvalet i 

denna del blir strategiskt då det syftar till att få en variation i fall och grundar sig på den statis-

tiska analysen. Sikte tas på att göra en närmare analys av kritiska fall, både under gynnsamma 

och ogynnsamma omsständigheter. Då i den meningen att ett gynnsamt fall är en kommun där 

korruption förekommit, där det också förmodligen blir lättare att säga något om korruptionens 

mekanismer. Ett ogynnsamt fall blir följaktligen en kommun där inget fall av korruption har 

anmälts. Tidsmässigt finns en naturlig avgränsning i materialet då siffrorna från Brå endast 

finns för 2009 och 2010 i denna form som används här. 

3.5.1 Urval av fall för djupare analys 

Med hjälp av statistiken kan en avgränsning i valet av fall göras. Dels hjälper tidsaspekten till 

att begränsa till endast två år, och av dem används det senaste, 2010 för att om möjligt få en 

viss aktualitet i resultaten. I ett spridningsdiagram
7
 som visar förhållandet mellan antal fall av 

mutbrott och antal fall av tjänstefel i den totala populationen, kommunerna, framträder en bild 

av vilka skillnader som finns. Syftet med detta är att få fram fall som skiljer sig så mycket 

som möjligt från varandra och på så sätt få största möjliga varians. Vad som eftersöks är de 

mest ”extrema” residualvärden, eller restvarians, som man på detta sätt kan upptäcka. Följakt-

ligen blir urvalet de fyra kommuner som hamnar i diagrammets fyra hörn, då med en ambition 

att få olika korruptionsförhållanden. I andel fall av mutbrott ligger Mullsjö kommun högst, 

Solna kommun har en hög andel av både mutbrott och tjänstefel, Hylte kommun har en hög 

andel tjänstefel och av den mängd kommuner som ligger på noll i både andelen mutbrott och 

tjänstefel väljs Orsa kommun ut med hjälp av en slumpvalsgenerator
8
.  

Ett spridningsdiagram över förhållandet mellan bestickning och tjänstefel för samma år 

ger samma fall. Detta beror på att mutbrott och bestickning ofta är två sidor av samma brott, 

vilket kan medföra att de kommer i par. Exempelvis för att någon ska ta en muta (mutbrott) så 

måste den erbjudas av någon (bestickning). Dock kan fall inträffa där bestickning föreligger 

fast mutan inte accepteras av någon. Som en följd av detta kan det vara så att det förekommer 

fler fall av bestickning, vilket även statistiken antyder. Vad denna studie i första hand riktar 

sig mot är offentlig korruption, och man kan anta att det är vanligare att det offentliga oftare 

tar mutor än erbjuder dem. Detta finns i studiens empiriska del inget belägg för, utan är en 

medveten generalisering från min sida samt en motivering till varför urvalet grundar sig på 

mutbrott och inte bestickning. 

 

 

                                                 
7
 Se bilaga 3. 

8
 Den som används är Research Randomizer - www.randomizer.org/  

http://www.randomizer.org/
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4. Kommuner, korruption och kommunal organisation 
Då den kontext kring korruption som finns i praktiken är svårfångad och kräver en egen studie 

är det snarare en kortfattad överblick som kommer att ges här. För att underlätta förståelsen 

för de olika kommunernas förutsättningar syftar detta kapitel till att presentera den praktiska 

grund som studien utgår ifrån. Parallellt med detta besvaras frågeställning 1, vilken diskuteras 

mer utförligt i en avslutande analysdel. Av intresse för frågeställningen är de lokala skillnader 

som finns i den kommunala organisationen. 

4.1 Lagens utformning 

Enligt lagens nuvarande utformning finns det fem paragrafer i brottsbalken som berör korrup-

tion. Ambitionen med denna studie har från början varit att fokusera mot offentlig korruption, 

vilket har visat sig vara svårt. Detta på grund av att lagen gällande detta har utformats med 

tanken om att få till stånd ett närmande mellan den offentliga och den privata arbetsmarkna-

dens sanktionssystem (Holmqvist m.fl. 2007: 20:2). De två korruptionsparagrafer som inte 

används i denna studie är trolöshet mot huvudman (BrB 10:5) samt otillbörligt verkande vid 

röstning (BrB 17:8). Trolöshet mot huvudman har valts bort då den riktar sig mot den privata 

sektorn som förvisso även är en del av den offentliga på vissa plan men inte är av högsta rele-

vans i detta sammanhang. Paragrafen om otillbörligt verkande vid röstning handlar om påver-

kan vid val till allmän befattning eller annan utövning av rösträtt i allmänt ärende och hade 

varit intressant för att i högre utsträckning få med den politiska aspekten. Dock finns, vilket 

redan nämnts ingen specifik statistik för den hos Brå. De tre paragrafer som används i denna 

undersökning för att beteckna eller mäta korruption är bestickning, mutbrott och tjänstefel.  

Bestickning (BrB 17:7) är straffbeläggningen för gärning på den aktiva sidan av ett kor-

ruptionsbrott. Det handlar alltså om att ge eller erbjuda muta eller annan otillbörlig belöning 

för tjänsteutövningen. Ansvar för bestickning kan inträda oavsett hur mutan tas emot eller vad 

följden av den blir, och även om bestickningen endast syftar till att den som erbjuds mutan 

ska göra sin plikt. Detta gäller även för mutbrott (Holmqvist m.fl. 2007: 17:27 ff). Mutbrott är 

aktuellt för gärningar på den passiva sidan av ett korruptionsbrott, alltså den som tar emot en 

muta (BrB 20:2). Genom reformer i några steg har bestämmelserna kring mutbrott och be-

stickning gått från att endast gälla den offentliga sektorn till att även omfatta den privata. 

Mutbrott blir aktuellt vid utlovande eller begärande av muta eller annan otillbörlig belöning. I 

mutbrottsparagrafen anges den personkrets som kan ställas till ansvar för mutbrott, vilken 

även gäller för bestickning. Före 1975 års reform inkluderades endast ämbetsmän och de som 

hade någon form av ämbetsmannaansvar i personkretsen. Idag anges i paragrafens första 

stycke att den är tillämplig på arbetstagare. Vidare sker en uppräkning i punktform av andra 

som ingår i personkretsen. Det handlar bland annat om ledamöter av styrelse, verk, nämnd, 

kommitté eller annan statlig, kommunal, landstings- eller kommunalförbundsmyndighet, den 

som utövar uppdrag reglerat i författning eller den som på något annat sätt i förtroendeställ-

ning sköter en uppgift för någon annan
9
 (Holmqvist 2007: 20:34-58).  

När det gäller tjänstefel så finns här en större inriktning på offentlig verksamhet då pa-

ragrafen riktar in sig mot myndighetsutövning. Det handlar om att uppsåtligen eller av oakt-

samhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätta vad som gäller 

                                                 
9
 En uttömmande uppräkning av personkretsen ges inte här.  
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för uppgiften. Om brottet begåtts uppsåtligen och betraktas som grovt kan domen bli grovt 

tjänstefel med fängelse som påföljd (BrB 20:1)
10

. Att paragrafen handlar om myndighetsutöv-

ning behöver förvisso inte vara tillräcklig motivation för att vara en del av en undersökning 

om korruption. All behörig myndighetsutövning är grundad på lag eller annan författning. När 

de myndighetsutövande överträder gällande regler föreligger missbruk av myndighet (Holm-

qvist m.fl. 2007: 20:13). Det kan handla om ett korrupt maktmissbruk men det behöver inte 

nödvändigtvis vara så. Inom ramen för denna undersökning kommer inte de specifika fallen 

studeras närmare för att avgöra detta. Därför måste variabeln tjänstefel användas med viss 

försiktighet. I redovisat bortfall
11

 ser man att de största siffrorna ligger på tjänstefel. Genom 

att siffrorna minskas ned kan detta höja variabelns validitet något. Med säkerhet kan sägas att 

alla tjänstefel inte handlar om korruption, en del av dem kan göra det men denna studie tar 

inte reda på faktiska förhållanden. Detta är en av studiens svagare punkter, som dock till viss 

del kan kompenseras genom ett bortfall i statistiken som för tjänstefel i vissa fall är markant. 

Bedömningen har gjorts att detta bortfall istället för att vara försvagande för studien stärker 

begreppsvaliditeten något, då det till viss del snävar in siffrorna för tjänstefel (Esaiasson m.fl. 

2007: 64 ff). Tjänstefel som indikator för korruption kan tillsammans med mutbrott och be-

stickning ge en bredare bild vilket är av relevans då korruption inte nödvändigtvis behöver 

innebära rena mutor. Det kan även vara annan otillbörlig belöning som i vissa fall är svår att 

konstatera eller maktmissbruk av någon form, vilket paragrafen för tjänstefel kan täcka in. 

4.2 Den kommunala organisationen 

Hur den kommunala verksamheten utformas bestämmer kommunerna själva utefter de behov 

och förutsättningar som finns. Kommunallagen anger att det i varje kommun ska finnas en 

beslutande församling, kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ska tillsätta en kommunsty-

relse samt de nämnder som lokalt behövs för att fullgöra kommunens uppgifter (KL 3:1,2). 

Det medför att kommuners organisation och arbetssätt kan se olika ut då de är utformade en-

ligt skilda principer. Detta samt en allmän kortfattad faktabild presenteras för de fall som i 

denna undersökning studeras närmare i kommande avsnitt. För att studera kommunernas or-

ganisation används de organisationsmodeller som presenterats i teorikapitlet; den sektorsbase-

rade, den funktionella, den territoriella och den samverkansbaserade.  

4.2.1 Mullsjö kommun 

Mullsjö är en kommun i Västergötland som gränsar till Smålands nordvästra hörn. Till ytan är 

det en liten kommun där tätortsboende dominerar. Antalet invånare är omkring 7100 personer. 

Under nuvarande mandatperiod styrs kommunen i samverkan av Mullsjö framtid, Moderater-

na, Kristdemokraterna, Folkpartiet och Centerpartiet. Förra mandatperioden hade man i kom-

munen samma styre. Korruptionsstatistiken från Brå visar att det i kommunen under 2010 

anmälts ett fall av mutbrott, ett fall av bestickning samt inga tjänstefel. Uträknat per 100 000 

av medelbefolkningen ger ett fall 14 fall av bestickning och 14 fall mutbrott, siffrorna för alla 

kommuner redovisas i figur 7.  

Kommunens organisationsskiss ser ut att vara utformad i enlighet med den sektorsbase-

rade principen. Under kommunfullmäktige ligger valberedning, beredningar och kommunre-

                                                 
10

 I Brå: s statistik för tjänstefel är de grova brotten inkluderade. 
11

 Se bilaga 2.  
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vision. I nästa led längs en horisontell linje finns en socialnämnd, byggnadsnämnd, kommun-

styrelse, valnämnd, barn- och utbildningsnämnd och miljönämnd. Under kommunstyrelsen 

samt socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden finns några arbetsutskott. Förvalt-

ningen finns dock inte med i organisationsskissen. På grund av det kan helheten inte fastslås 

med säkerhet. Rimligtvis torde dock förvaltningarna finnas under nämnderna, men hur många 

som finns och hur de är indelade ger organisationsskissen ingen upplysning om. Det kan fin-

nas både fler och färre förvaltningar än nämnder. Det framgår inte heller om det finns några 

kommunala bolag. Angående miljönämnden så är den utformad efter en samverkansbaserad 

princip då den är gemensam för Mullsjö och Habo kommun som är grannkommuner. Efter-

som samverkan endast gäller en nämnd är organisationen dock till den övervägande delen 

sektorsbaserad (www.mullsjo.se, demokratidatabasen). 

4.2.2 Solna stad 

Solna är en storstadskommun och en del av Stockholms tätort. Antalet invånare är drygt 

65 000 personer. Efter valet 2010 styrs Solna stad av en borgerlig majoritet, bestående av 

Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet. Det politiska styret såg lika-

dant ut efter valet 2006. Under 2010 anmäldes i kommunen sex fall av bestickning, åtta fall av 

mutbrott samt 45 fall av tjänstefel. I samma ordningsföljd ger uträkningen per 100 000 av 

medelbefolkningen siffrorna nio, 12, 74. 

Den kommunala organisationen är i Solna uppbyggd längs en vertikal linje där nämnder 

och förvaltningar ligger mer eller mindre i par horisontellt med hel- eller delägda företag lig-

ger under det. Överst ligger kommunfullmäktige med kommunstyrelsen direkt under, sedan 

finns den sedvanliga kommunrevisionen, valnämnden och överförmyndarnämnden i direkt 

anslutning till dem samt en stadsledningsförvaltning. Längre ned längs den vertikala linjen 

ligger stadsbyggnadsnämnden –
12

 stadsbyggnadsförvaltningen, kultur- och fritidsnämnden – 

kultur- och fritidsförvaltningen, barn- och utbildningsnämnden – barn- och utbildningsför-

valtningen, kompetensnämnden – kompetensförvaltningen, socialnämnden +
13

 gemensamma 

familjerättsnämnden för Solna och Sundbyberg – socialförvaltningen, omvårdnadsnämnden – 

omvårdnadsförvaltningen, miljö- och hälsoskyddsnämnden – miljö- och hälsoskyddsförvalt-

ningen. Det vertikala upplägget som medför att nämnd och förvaltning ligger bredvid var-

andra längs linjen från kommunstyrelsen antyder att man här lägger lika vikt vid dem båda. 

Vid ett horisontellt upplägg som i Mullsjö skulle förvaltningarna hamna under nämnderna 

vilket tydliggör vem som bestämmer. Sättet att lägga nämnd och förvaltning på samma nivå 

skulle kunna antyda att man i högre grad tillmäter dem en jämsides status. Då i meningen att 

båda delar är viktiga för att verksamheten ska gå runt, inte att detta skulle innebära en föränd-

ring av de roller som nämnd och förvaltning har i grunden. Under nämnder och förvaltningar 

finns bolag och stiftelser
14

 som kommunen bedriver verksamhet inom samt styrelser för dem 

och kommunalförbundet. En uppräkning av dem görs inte här, då intresset i första hand riktar 

sig mot organisation av politik och förvaltning.  

Genomgången ovan är tillräcklig för att konstatera att även här har man utgått från den 

sektorsbaserade principen, vilket det här inte råder något tvivel om då man tydligt redovisar 

                                                 
12

 ”–” syftar i detta kapitel på att ett streck binder två punkter i ett organisationsschema. 
13

 ”+” syftar i detta kapitel på att två punkter i ett organisationsschema är förbundna med en gemensam punkt. 
14

 Sammanlagt tio stycken. 

http://www.mullsjo.se/
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hela den kommunala organisationen i den organisationsskiss som finns tillgänglig. En viss 

influens av den funktionella organisationens princip kan även skådas då organisationsmodel-

len till stor del liknar den exempelmodell som visas i figur 2.5. Skillnaden är dock att Solna 

kommun har en dragen linje hela vägen ned från kommunfullmäktige längs med alla nämnder 

och förvaltningar. Detta gör organisationen mer sammanhållen än en renodlad funktionell 

organisation. Även här finns en samverkansnämnd, Gemensamma familjerättsnämnden för 

Solna och Sundbyberg. Då den tillsammans med socialnämnden ansvarar för socialförvalt-

ningen skulle det kunna ses som att Solna kommun har en mindre andel samverkan än Mull-

sjö, givet antagandet att det finns någon form av miljöförvaltning under Mullsjö/Habo miljö-

nämnd. Dock kan det generellt sägas att det sociala området tenderar att vara större än miljö-

området, så förmodligen har Solna en större samverkansandel ur det perspektivet. Särskilt 

med hänsyn till antalet invånare som i Solna är betydligt större än i Mullsjö (www.solna.se, 

demokratidatabasen). 

4.2.3 Hylte kommun 

Hylte kommun är en inlandskommun belägen i två landskap, Halland och Småland. Tre tätor-

ter huserar de flesta av invånarna som är drygt 10 000 till antalet. Partierna som styr kommu-

nen efter valet 2010 är Centerpartiet, Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna samt det 

lokala partiet Kommunens väl.  Mandatperioden innan styrdes kommunen av Socialdemokra-

terna och Centerpartiet. Statistiken över anmälda korruptionsfall för 2010 visar på noll fall av 

både bestickning och mutbrott, samt 15 fall av tjänstefel. I uträkningen på 100 000 av medel-

befolkningen ger andelen tjänstefel en siffra på 137. 

Den kommunala organisationen i Hylte verkar vara något av en blandning mellan Mull-

sjö och Solna. Från kommunfullmäktige går en vertikal linje ned där revision, valberedning, 

valnämnd och överförmyndare finns. Från kommunfullmäktige går även en linje till kommun-

styrelse – kommunledningskontor, samt till arbets- och näringslivsnämnd – arbets- och när-

ingslivskontor, barn- och ungdomsnämnd – barn- och ungdomskontor, omsorgsnämnd – om-

sorgskontor, samhällsbyggnadsnämnd + tillsynsnämnd – samhällsbyggnadskontor. Utgångs-

punkten i organisationen ser även här ut att vara sektorsbaserad, dock i likhet med Solna så 

ligger nämnder och förvaltningar bredvid varandra med horisontella linjer mellan, istället för 

vertikala som i figur 2.4. Upplägget är i det hänseendet mer likt den funktionella organisatio-

nen, dock är Hyltes organisation i likhet med Solnas sammanbunden av linjer hela vägen. 

Detta antyder att man har en sektorsbaserad organisation med viss likhet till den funktionella 

principen. Inte heller här framgår det om det finns några bolag eller företag i kommunens 

verksamhet (www.hylte.se, demokratidatabasen).  

 

 

 

 

 

 

http://www.solna.se/
http://www.hylte.se/
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4.2.4 Orsa kommun 

Orsa är en mindre kommun i norra delen av Siljansbygden i Dalarna. Antalet invånare är ca 

7000. Styret av kommunen sker efter valet 2010 i samarbete mellan Socialdemokraterna, 

Folkpartiet, Moderaterna och Miljöpartiet. Föregående mandatperiod var det Socialdemokra-

terna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet som styrde i samverkan. Statistiken för korruptionsfall i 

kommunen är i alla delar noll för 2010. 

Organisationsmodellen i Orsa kommun är lite annorlunda utformad än i de andra kom-

munerna, där man använder sig av modeller med boxar och streck emellan som i figur 2.4 och 

2.5. I Orsa har man istället en mer tydlig uppdelning mellan politisk organisation och tjänste-

mannaorganisation, som ligger sida vid sida i två staplar eller kolumner. Istället för streck 

mellan exempelvis nämnd och förvaltning har man en pil, från politiker till tjänstemän. Detta 

tyder på en mer tydlig arbetsdelning mellan politiker och tjänstemän än i Solna och Hylte; 

politikerna ger uppdrag och tjänstemännen verkställer. Även om de också här ligger jämsides, 

är man mer tydlig med att uttrycka att nämnder och förvaltningar har sina specifika arbets-

uppgifter och ingenting annat. Pilarna mot förvaltningen öppnar inte för det mer jämsides 

förhållande man kan ana i särskilt Solnas organisation. För att börja från början så ligger den 

givna funktionen kommunfullmäktige överst i den politiska delen. Under fullmäktige ligger 

först valberedning, revision och överförmyndare. Sedan ligger några utskott följda av gemen-

sam servicenämnd IT Mora, samt gemensam servicenämnd lön Älvdalen. Ovan nämnda pos-

ter pekar med en pil mot tjänstemannaorganisationens kommunledningskontor, kommunchef, 

näringslivs- och utvecklingskontor, räddningstjänst, kulturkontor/ bibliotek/ bildarkiv, tek-

niskt kontor gata/ park/ fritid, IT avdelning säte Mora samt lönekontor säte Älvdalen. Funk-

tionerna nämns här i den ordning de ligger placerade i vardera kolumn. Vidare till nämnder 

och förvaltningar så finns det; socialnämnd + myndighetsnämnd Mora Orsa Älvdalen  soci-

alkontor, barn- och utbildningsnämnd + gymnasienämnd Mora Orsa Älvdalen  barn- och 

utbildningsförvaltning, byggnadsnämnd  stadsbyggnadsförvaltning gemensam Mora Orsa, 

miljönämnd gemensam med Mora  miljökontor gemensamt med Mora
15

. Under nämnder 

och förvaltningar finns bolag, stiftelser och övriga bolagsintressen.  

Denna organisation är liksom de föregående sektorsbaserad men då det finns ett flertal 

samarbeten med andra kommuner kan man säga att den till lika stor del är samverkansbase-

rad. Samverkan med framför allt Mora kommun men även Älvdalens kommun förekommer i 

hög utsträckning och är enligt organisationsschemat en naturlig och integrerad del av verk-

samheten. Hade det inte varit för de enkelriktade pilarna hade man även kunnat säga att orga-

nisationen hade en funktionell utgångspunkt, då den liksom den funktionella organisationen 

har nämnder och förvaltning i horisontell nivå med varandra. I en beställ-utför-organisation 

kan det uttrycka förvaltningens, eller säljarens, vikt och att den är en del i utformningen av 

verksamheten genom en marknadsprincip. De enkelriktade pilarna i Orsa indikerar dock en 

starkare hierarki där nämnderna och politikerna i alla lägen styr förvaltningen (www.orsa.se, 

demokratidatabasen).  
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 ”” avser de enkelriktade pilar som förekommer i Orsa kommuns organisationsschema. 

http://www.orsa.se/
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4.3 Kommunal organisation och korruption 
En kort sammanfattning är på sin plats. Mullsjös kommunala organisation har till övervägan-

de del bedömts vara sektorsbaserad, ett litet inslag av samverkan finns även. I detta avsnitt 

används fall av korruption per 100 000 av medelbefolkningen för att underlätta jämförelsen. 

Siffrorna för 2009 finns med som en referenspunkt, men då urvalet grundar sig på 2010 är det 

i första hand siffrorna för 2010 som diskuteras. För Mullsjö har vi att göra med 14 fall av be-

stickning samt 14 fall av mutbrott. Solnas kommunala organisation har bedömts vara i huvud-

sak sektorsbaserad men med inslag av funktionella och samverkansbaserade principer. Kor-

ruptionssiffrorna är nio fall av bestickning, 12 fall av mutbrott samt 74 fall av tjänstefel. Hylte 

kommuns organisation har bedömts vara sektorsbaserad med en relativt tydlig inspiration från 

funktionell organisation. Korruptionsfallen begränsar sig till tjänstefel där siffran är 137 fall 

för 2010. Även Orsa kommun har bedömts vara sektorsbaserad i organisationsutformningen, 

dock till en lika stor del samverkansbaserad. Det finns även en aning av funktionell princip i 

utformningen. Inga fall av korruption har anmälts i kommunen under aktuell tidsperiod.  

Kan då den kommunala organisationen säga något om korruption? Utifrån vad denna stu-

die har kunnat utröna så finns det vissa skillnader i organisationsuppbyggnad mellan kommu-

nerna, samtidigt som vissa skillnader mellan korruptionsförekomst också finns. Solnas kom-

mun har en organisation med inslag av alla tre organisationstyperna. Därtill är det den kom-

munen där korruption frekvent ser ut att förekomma om man ser till båda åren och de tre vari-

ablerna för korruption. Detta kan innebära att denna något spretiga organisation utgör en 

gynnsam frestelsestruktur. En fundering som dyker upp, om nu så skulle vara fallet, är vilken 

organisationstyp som orsakar vad. Man kan lätt ledas till alltför deterministiska tolkningar. En 

sådan skulle exempelvis kunna vara att den sektorsbaserade organisationen är den mest kor-

ruptionsneutrala. Mullsjö skulle då vara ett undantag från detta, beroende på att organisa-

tionsmodellen åtminstone på pappret verkar föga genomarbetad. Den funktionella organisa-

tionen kan då sägas leda till många tjänstefel, med stöd från situationen i Hylte. Den samver-

kansbaserade modellen verkar förvisso fungera bra i Orsa, men detta beror kanske snarare på 

Figur 7. Korruptionsstatistiken 

Korruption Mullsjö Solna Hylte Orsa 

Fall av bestickning 2010 1 6 0 0 

Fall av mutbrott 2010 1 8 0 0 

Fall av tjänstefel 2010 0 45 15 0 

Fall av bestickning 2009 0 2 0 0 

Fall av mutbrott 2009 0 2 0 0 

Fall av tjänstefel 2009 0 60 8 0 

Fall av bestickning/100 000 

av medelbefolkningen 2010 

14 9 0 0 

Fall av mutbrott/100 000 av 

medelbefolkningen 2010 

14 12 0 0 

Fall av tjänstefel/100 000 av 

medelbefolkningen 2010 

0 74 137 0 

Källa: Brå 2009, 2010. 

Anm. Samtliga siffror gäller anmälda brott. 
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den starka sektorsbaserade grund man har. Eller så är den samverkansbaserade modellen den 

som leder till minst korruption, men Solna och Mullsjö tillämpar den i för låg utsträckning. 

Alternativen är som synes flera. 

Det är föga troligt att hur kommunerna organiserar sin verksamhet utgör hela förklarings-

grunden till varför korruption förekommer. Ur ett annat perspektiv kan hävdas att vad som 

avgör är Solnas invånarantal vilket medför en stor, komplex och tungrodd organisation. Till 

stöd för detta kan sägas att även Orsa kommun har inslag av alla tre organisationsmodellerna, 

fast på ett annat sätt än Solna. Skulle detta automatiskt medföra korruption är det högst för-

vånansvärt att Orsa inte har några fall på de två aktuella åren. Att komma ihåg här är att kor-

ruption inte är en regel i Sverige utan snarare ett undantag. Vad som eftersöks i denna studie 

är de eventuella brister eller svagheter som kan orsaka korruption, men en deterministisk för-

klaringsmodell som endast riktar in sig på en faktor är av flera skäl ytterst problematisk att ta 

fram. Vidare har vi fyra andra teoretiska punkter att förhålla oss till, förutom den som i detta 

kapitel undersöks och som handlar om många möjligheter eller kommunal organisation. 

En del i att hitta en förklaring kan vara att titta på framgångsfaktorer. I en sådan här studie 

är det givetvis svårt, men vissa fördelar kan hittas. Exempelvis kan vi se att Orsa kommun har 

en väl utbyggd samverkan med andra kommuner i området. Förekomsten av en kontinuerlig 

formell samverkan skulle kunna förhindra att informell samverkan sker. Ur teoretisk synpunkt 

skulle eventuellt formella former för samverkan öka incitamenten för att frestelsestrukturen 

blir mindre gynnsam. Det kan också bidra till att bygga upp en medvetenhet till hur man sam-

verkar på bra sätt, vilket skulle kunna avspeglas i hela verksamheten även den som har kon-

takter med näringslivet och den privata sektorn. Även i Solna har man samverkan på det soci-

ala området, som förmodligen är betydande i en kommun med så många invånare. Korrup-

tionssiffrorna kanske hade varit högre utan denna samverkan, eller kanske man inte har hittat 

rätta formen för samverkan. Det finns många sätt att spekulera på och inga klara svar. En väl 

utvecklad samverksansstruktur skulle kunna vara en del i lösningen då man kan se att det 

skulle kunna minska möjligheterna att agera korrupt i det dolda. Detta kan även sättas i rela-

tion till den punkt i teorin som handlar om övervakning. Mer öppenhet kan kanske sägas öka 

graden av övervakning. En annan sak att lägga märke till är att både Mullsjö och Hylte kom-

muner har lokala partier med i styret. Förvisso hade Hylte inte det under den förra mandatpe-

rioden vilken torde ha påverkat korruptionssiffrorna mest, men de avvikande lokala opinioner 

som fört fram detta parti kan även ha varit verksamma under förra mandatperioden. Detta 

återkommer vi till längre fram i studien. 
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5. Utmärkande faktorer 
En del i denna studie har inneburit att försöka hitta faktorer som utmärker kommuner där kor-

ruptionsfall har förekommit och därmed besvara frågeställning 2. Samtidigt kan ytterligare 

svar till frågeställning 1 dyka upp. Arbetet började med att studera utvalda variabler var för 

sig, huvudsakligen i spridningsdiagram. Kontroller för samband i spridningsdiagram och re-

gressionsanalys har genomgående gjorts för de tre korruptionsvariablerna för både 2009 och 

2010. De variabler som i spridningsdiagram har uppvisat ett samband mellan någon av kor-

ruptionsvariablerna har sedan studerats vidare i multivariata regressionsanalyser. I ett första 

steg inkluderades endast de variabler som redan visat på ett statistiskt samband, sedan har 

även de övriga variablerna inkluderats för att kunna upptäcka eventuella signifikanta samvari-

ationer med de andra variablerna. Med hjälp av de multivariata regressionsanalyserna har se-

dan ett flertal av variablerna kunnat uteslutas som ej adekvata trots att de föreföll relevanta. 

De som har visat på starkast samband med korruption redovisas i detta kapitel
16

.  

5.1 Tjänstefel 
Endast ett fåtal av undersökta oberoende variabler har på egen hand visat på samband med 

någon av korruptionsvariablerna. Den som har visat på det starkaste är även av stort intresse 

ur teoretisk synpunkt. I spridningsdiagrammet i figur 8 över förhållandet mellan grad av pri-

vatisering och antal fall av tjänstefel 2010 ser vi ett svagt positivt samband. Detta visar att vid 

en högre grad av privatisering förekommer även fler anmälningar för tjänstefel. 
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 De metoder som används för att tolka statistiken har angetts i avsnitt 3.4. 

Figur 8. Förhållandet mellan grad av privatisering och fall av tjänstefel 

 

Källa: Brå 2010, Kommundatabasen. 

Anm. Variabeln privatisering är utformad som ett index som visar grad av privatisering inom den kommunala 

verksamheten omkring 1993-95. Måttet är beräknat som kommunens genomsnittliga rangnummer avseende fem 

indikatorer; 1. Procent enskilt anställda, 2. Procent elever i fristående skolor, 3. Andel social hemhjälp i ordinärt 

boende som anordnas i privat regi, 4. Andel äldre med särskilt boende, 5. Andel barn 1-12 inskrivna i barnom-

sorg som bedrivs i icke-kommunal regi. Högre indexvärde = högre grad av privatisering. R
2
 = 0,07. 
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Då många av kommunerna ligger en bit från linjen i diagrammet kan man inte tala om ett 

tydligt och starkt linjärt samband. Ett R
2
-värde

 
på 0,07 bekräftar att det samband som finns är 

ytterst svagt, då det ligger nära 0. Ett starkare samband skulle hamna närmare 1. För teorin om 

en gynnsam frestelsestruktur är det intressant att se att privatisering i vissa fall kan ha betydel-

se för andelen tjänstefel som förekommer. Det bekräftar teorin till viss del, dock tyder det 

svaga sambandet på att det finns andra faktorer än privatisering som har en avsevärt större 

betydelse för andelen tjänstefel. Ett spridningsdiagram för variabeln privatisering med ande-

len tjänstefel för 2009 visar på ett något svagare samband, då R
2
 = 0,05. Då spridningsdia-

grammet i figur 8 är det som uppvisat det starkaste sambandet bland de bivariata analyserna 

kan konstateras att denna undersökning fortsättningsvis bör fokusera på multivariata analyser 

för att hitta flera sambandsvariabler. 

Nästa steg i analysen blir att undersöka huruvida det finns variabler som samvarierar med 

privatisering och kan stärka sambandet med den beroende variabeln. För en översikt görs först 

en multivariat regressionsanalys med alla variabler i gruppen kommunal organisation
17

. Även 

de andra grupperna undersöks; ekonomiska respektive lokala förhållanden. Detta blir en ex-

trakontrollomgång för att inte riskera att gå miste om något samband av relevans, då alla vari-

abler redan har undersökts var för sig kan det vara så att de som inte verkat vara relevanta för 

sig själva kan visa på en samvariation med andra variabler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nämn 2009 

 

Figur 9 visar en regressionsmodell där endast de oberoende variabler som har uppvisat 

en hög signifikans för ett samband med tjänstefel finns med. Även i denna analys rör det sig 

om 2010. Av de tre oberoende variablerna har privatisering det starkaste sambandet med 

tjänstefel. Detta ser man dels då vi har att göra med en signifikans på 99,9 % nivån. Dessutom 

är privatisering den variabel i regressionen som har starkast beta-värde. Den förändring som 

ett högre rangmedelvärde på privatisering medför i tjänstefel är dock endast 0,183 eller ca 0,2. 

Vi kan dock se att eftersom kommunernas rangmedelvärden skiljer sig mellan 50-300
18

 så gör 

detta en viss skillnad. När det gäller medelinkomst är detta en av de logaritmerade variabler-

na. Det innebär att b-värdet på den inte kan läsas rätt av. Istället är det så att en tiodubbling i 

medelinkomsten ger en minskning med 125 tjänstefel. Detta är en mer markant förändring av 

x på y och kan tolkas som att kommuner där medborgarna har det betydligt sämre ställt har 

                                                 
17

 Figur 1 visar operationaliseringen, bilaga 1 visar alla undersökta variabler. 
18

 Se figur 8. 

Figur 9. Regressionsmodell 1: Påverkansfaktorer för tjänstefel 

Koefficienter B Beta Sig. 

Privatisering 0,183 0,344 0,000 

Medelinkomst log. - 125,298 - 0,190 0,002 

Övrig vågmästare 8,542 0,131 0,021 

Källa: Brå 2010, Kommundatabasen. 

Anm. Konstant (a): Fall av tjänstefel per 100 000 av medelbefolkningen 2010. R
2
 = 0,13. Privatisering 

visar ett rangmedelvärde för fem variabler, se figur 8. Medelinkomst är tkr för 2003, variabeln har 

logaritmerats med basen 10. Övrig vågmästare visar förhållandena efter valet 2002, de andra alternati-

ven är socialdemokratisk majoritet, borgerlig majoritet eller miljöpartiet som vågmästare. 
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fler tjänstefel. Den negativa effekten som beta-värdet visar är ca -0,2 vilket inte är så starkt 

dock. Men signifikansnivån är hög vilket ändå talar för att slumpmässiga resultat endast före-

kommer undantagsvis. Längst ner i regressionsmodellen finns variabeln övrig vågmästare, 

vilken talar om att om en övrig vågmästare finns med i kommunfullmäktige så förekommer 

det 8,5 fler tjänstefel. Enligt beta-värdet är detta dock ett svagt positivt samband så det bör 

användas med försiktighet. Signifikansnivån är också lite lägre, men över 95 % vilket ändå 

anses som acceptabelt. För denna regression finns ett R
2
- värde på 0,13 vilket inte är helt 

obetydligt, men samtidigt säger oss att det finns en eller flera andra variabler som påverkar 

andelen tjänstefel.  

5.2 Mutbrott 

I studiet av variabler som kan ha effekt på mutbrott går vi direkt till den multipla regressions-

analysen då inga variabler för sig själva har visat på relevanta samband. I figur 10 är ett större 

antal variabler med och ett ungefärligt likt R
2
 som i föregående styckes regressionsmodell.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 ger ett R
2
 på 0,014. 

 

 

 

 

Den högsta signifikansnivån återfinns överst och variabeln visar att stort sett alla fall så ökar 

andelen tjänstefel med 3,3 stycken i kommuner där ett lokalt parti har ordförandeposten i 

kommunfullmäktige, risken att samma resultat skulle orsakas av slumpen är endast en på tio-

tusen eller mer. Beta-värdet bekräftar att ett samband finns fast är det av den svagare sorten. I 

sammanhanget är det dock den tredje starkaste effekten om man jämför beta-värden. Angåen-

de kundvalssystem medför detta istället en minskning med 0,9 nästan ett mutbrott om det till-

lämpas. Detta är en av de variabler som har kodats om till dummyvariabler vilket gör den till 

en ja eller nej-fråga och en ökning/minskning i den kommer därför inte ske. Att mutbrotten 

blir färre med kundvalssystem är i högsta grad intressant ur teoretisk synvinkel då teorin skul-

le anta det motsatta. Signifikansnivån visar att detta resultat endast orsakas av slumpen i ett 

fåtal fall. Ungefär detsamma kan sägas om valfrihet; teorin skulle förmodligen anta det mot-

satta. Minskningen är gällande valfrihet väldigt liten, dock kan den på grund av att variabeln 

Figur 10. Regressionsmodell 2: Påverkansfaktorer för mutbrott 

Koefficienter B Beta Sig. 

Lokalt parti ordförande 3,326 0,321 0,000 

Kundvalssystem - 0,910 - 0,171 0,009 

Valfrihet - 0,148 - 0,166 0,020 

Skatteunderlag log. 13,470 0,522 0,007 

Medelinkomst log. - 14,758 - 0,438 0,017 

Kommunala utgifter log. - 2,017 - 0,072 0,216 

Källa: Brå 2010, Kommundatabasen.  

Anm. Konstant (a): Fall av mutbrott per 100 000 av medelfolkmängden 2010. R
2
 = 0,15. Ordföran-

de är i kommunstyrelsen och visar då ett lokalt parti har posten efter valet 2006, de andra alternati-

ven är m, c, fp, s, v, kd och mp. Kundvalssystem besvarar om kommunen tillämpar någon form av 

kundvalssystem 1998. Valfrihet avser inom skola, barn och äldre och är ett index 1-7, lägre = mer 

valfrihet. Variabeln är hämtad från en Almegarapport från 2005. Skatteunderlag är i kr/ invånare 

2003 och beräknas som skatteunderlag i kronor per invånare vid taxeringsårets ingång. Medelin-

komst är tkr för 2003. Kommunala utgifter är de totala sådana i kr/ invånare för 2003. Log betyder 

logaritmering med 10 som bas. 
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är utformad som ett index ge ungefär samma resultat. Att kundvalssystem medför en minsk-

ning skulle man kunna förklara med att variabeln är från 1998. Ur teoretisk synpunkt är risken 

för en gynnsam frestelsestruktur större vid plötsliga stora förändringar så efter den tid som 

gått är det inte orimligt att den effekt som kan ha funnits vid kundvalssystemens införande går 

denna studie förbi. Att även valfrihetsvariabeln visar på en svag minskning kan tyda på unge-

fär samma sak. Eftersom de två variablerna inte är konstruerade på samma sätt finns en osä-

kerhet, men då de berör ungefär samma områden och beta-värdena ligger nära varandra kan 

detta vara troligt.  

Vidare till skatteunderlaget så framgår det av regressionsmodellen, figur 10, att en tio-

dubbling i skatteunderlaget ger 13,5 fler mutbrott. Med andra ord vid ett betydligt ökat skatte-

underlag får kommunen mer pengar att röra sig med, vilket kan öka möjligheterna till stor 

avkastning vid ett korrupt beteende. Överlag visar denna variabel på det starkaste beta-värdet 

i vad som har valts ut för analys. Även vid studiet av medelinkomst framkommer intressanta 

saker. Vid en tiodubbling av medelinkomsten minskar mutbrotten med nära 15. Detta antyder 

att ju mer egna medel medborgarna har ju mindre intresserade blir de av att tillskansa sig me-

del i form av mutor. Beta-värdet visar att i jämförelse har vi har göra med ett i sammanhanget 

starkt negativt samband. Avslutningsvis i figur 10 finns de kommunala utgifterna som vid en 

tiodubbling medför en minskning med två mutbrott. Både signifikansen och beta-värdet är 

dock låga här. Denna variabel är dock nära besläktad med skatteunderlag och bör därav för-

modligen användas med försiktighet. Vad som enligt statistiken kan påverka andelen mutbrott 

således framför allt kombinationen av ett stort skatteunderlag i en fattig kommun med ett 

starkt lokalt parti i ledningen. 

5.3 Bestickning 
Inte heller när det gäller bestickning har några undersökta variabler på egen hand visat på 

samband av betydlig styrka. Sökandet efter samband har därför gått vidare till multivariata 

regressionsanalyser. Figur 11 är den kombination av variabler som har visat på det starkaste 

sambandet när det gäller bestickning, med ett R
2 

på 0,11. Denna kombination av variabler kan 

alltså endast förklara 11 % av variationen i antal fall av bestickning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11. Regressionsmodell 3: Påverkansfaktorer för bestickning 

Koefficienter B Beta Sig. 

Upphandlingsbedömning 0,831 0,133 0,035 

Kommunalanställdas hälsa 0,125 0,063 0,311 

Lokalt parti ordförande 3,713 0,314 0,000 

Kundvalssystem - 0,538 - 0,096 0,129 

Källa: Brå 2010, Kommundatabasen. 

Anm. Konstant (a): Fall av bestickning per 100 000 av medelfolkmängden 2010. R
2
 = 0,11. Upp-

handlingsbedömning avser företagens bedömning av kommunens upphandling på skala 1-6, där 6 

= bäst. Kommunalanställdas hälsa är ett hälsoindex från Folksam där värden mellan 0-5 kan fin-

nas, högre = bättre. Tre indikatorer har använts; 1. total sjukfrånvaro, 2. långtidssjukfrånvaro, 3. 

sjukfrånvaro för kvinnor. 36 kommuner har ej redovisat tillräckliga uppgifter för att kunna tas med 

i index. Lokalt parti ordförande se figur 10. Kundvalssystem visar om någon form av kundvalssy-

stem tillämpas 1998.  
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En snabb översikt av de oberoende variablerna i figur 11 visar en del av intresse. Lokalt 

parti som innehavande av kommunstyrelsens ordförandepost återkommer, och visar sig med-

föra 3,7 fler fall av bestickning. Här ser vi alltså en viktig högriskfaktor för kommunal korrup-

tion. Detta är signifikant på 99,9 % nivån och har ett beta-värde som ligger en ganska bra bit 

över 0. I termer av signifikans är nästa variabel att titta på upphandlingsbedömningen som 

visar att ett värde på skalan ger 0,8 fler fall av bestickning. Signifikansnivån är här lite lägre, 

dock fortfarande över den allmänt accepterade 95 % nivån. Beta visar att samband finns, dock 

ett relativt svagt sådant. En tolkning av detta mycket intressanta resultat enligt teorin kan vara 

att företagen bedömer upphandlingen som bättre om man inte strikt följer lagar och regelverk. 

Försiktighet bör iakttas gällande detta då variabeln är företagens subjektiva bedömning och 

inte hur väl den faktiska upphandlingen fungerar, samtidigt som vi har att göra med ett svagt 

samband.  

I övrigt visar regressionsmodellen att kundvalssystem samt kommunalanställdas hälsa 

kan påverka andelen fall av bestickning. Hälsoaspekten kan tolkas som att högre hälsa ökar 

bestickningsfallen, dock är detta väldigt marginellt. Man skulle kunna tro att sämre hälsa skul-

le öka benägenheten att ta genvägar och även möjligtvis benägenheten att utifrån försöka 

muta kommunala befattningshavare. Siffrorna indikerar dock det motsatta vilket istället skulle 

kunna tolkas som att möjligheterna till oegentligheter ökar när de anställda är friska och arbe-

tar. Den påverkan som kan ske är dock väldigt låg och inte statistiskt signifikant. Gällande 

kundvalssystem så visar variabeln som tidigare på ett negativt samband vilket har diskuterats i 

tidigare avsnitt. Inte heller de siffrorna är statistiskt signifikanta och bör användas försiktigt. 

5.4 Några intressanta faktorer 
En tillbakablick visar oss att grad av privatisering till viss del påverkar andelen tjänstefel. Det 

går inte att avgöra vad det beror på, dock behöver inte privatiseringen i sig vara en dålig orga-

nisationsform. Vad teorin menar är däremot att stora förändringar i organisation kan medföra 

att en gynnsam frestelsestruktur bildas. Frestelsestrukturen behöver inte enbart handla om 

ekonomisk avkastning, det kan även vara så att större möjligheter att missbruka den makt som 

myndighetsutövning innebär ges. Detta är av relevans både för frågeställningarna 1 och 2.  

Medelinkomst är en variabel som har visat sig ha betydelse för både tjänstefel och mut-

brott. Speciellt när det kommer till tjänstefel medför ökad medelinkomst en kraftig minsk-

ning. Även gällande mutbrott innebär ökad medelinkomst en minskning i antal anmälda fall, 

dock inte lika dramatisk. Vad medelinkomsten kan berätta i relation till teorin är att ju större 

privatekonomisk avkastning man har, ju mindre intresse har man har genom ett korrupt bete-

ende tillskansa sig resurser. I relation till detta är det intressant att se att ett ökat skatteunder-

lag har ett positivt samband med antal mutbrott.  

Skulle detta innebära att låga skatter minskar korruptionen? Förmodligen är svaret inte 

så enkelt, att ha i minnet är att det samlade R
2
 endast förklarar 15 % av variansen i andelen 

mutbrott. Det är alltså ett samspel mellan flera faktorer vi har att göra med här. Vad det posi-

tiva sambandet mellan skatteunderlag och mutbrott kan indikera är att kommunen vid högre 

skatter får mer medel att röra sig med, vilket eventuellt kan ge möjlighet till större avkastning 

vid korruption. Vad som även visar på ett positivt samband i samma regression och ej är av 

ekonomisk art är att kommunstyrelsens ordförande tillhör lokalt parti. Också i regressionsmo-

dellen för bestickning förekommer denna variabel, dock i kombination med några andra. Det-
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ta kan exempelvis innebära en lägre grad av övervakning, då lokala partier kanske inte har 

samma rutinerade organisation som de etablerade partierna. Det kan också innebära ett miss-

nöjesparti som fokuserar på populistiska frågor och inte så mycket mer, eller ett nära samröre 

med det lokala näringslivet som på det hela kan sudda ut gränsen mellan det offentliga och det 

privata. Detta är endast spekulationer ur det teoretiska perspektivet och kräver givetvis en 

djupare undersökning innan slutsatser dras. Något som stärker misstanken om att någon form 

av samband mellan lokala partier och korruption finns är att samband även hittats mellan va-

riabeln övrig vågmästare och tjänstefel. 

Att företagen bedömer kommunal upphandling som god visar sig ha en positiv effekt på 

bestickning. Som diskuterats ovan skulle detta kunna bero på att företagen upplever upphand-

lingen som bättre om de kan påverka den, exempelvis genom bestickning. Detta skulle i reali-

teten innebära att upphandlingen är dålig när företagen anser att den är bra. Återigen får man 

komma ihåg att resultaten i denna undersökning inte är tillräckligt starka för att dra sådana 

slutsatser. Det förefaller dessutom föga troligt att så skulle vara fallet, åtminstone i längden. 

Här finns återigen en intressant koppling till frågeställning 1. 

Vad som har framkommit i den statistiska analysen är ur teoretisk synpunkt intressant. 

Det ser dock ut att finnas andra viktiga förklaringsfaktorer som denna studie inte har kommit 

åt. Huruvida det beror på teorin eller datamaterialet är svårt att avgöra. Den analys som gjorts 

är ingen orsaksanalys utan mer ett sökande efter samband. Här kan endast konstateras vilka 

samband som funnits samt om de är negativa eller positiva. De tendenser som har upptäckts är 

dock i hög grad intressanta för vidare studier. Att de samband som hittats begränsar sig till 

2010, även om 2009 har undersökts parallellt beror troligen på att siffrorna för anmälda fall av 

korruption ser olika ut från år till år. För att se vilka samband som finns över tid behöver man 

studera ett flertal år, vilket ännu inte är möjligt i denna form då de siffror som används för 

korruption endast nyligen har börjat redovisas i denna form. Även de oberoende variablerna 

skulle vid vidare studier behöva studeras över tid. Innan man kan undersöka under en längre 

tidsperiod bör dock inga generella slutsatser dras. Man kan återkommande undersöka de vari-

abler som visar tendenser för samband i denna undersökning, samtidigt som andra förklar-

ingsvariabler eftersöks. Ytterligare ett problem med statistiken är att både mutbrott och be-

stickning har väldigt låga siffror. Det blir därför svårt att få fram några samband på statistisk 

väg. När det gäller tjänstefel är siffrorna högre och där har även fler och tydligare samband 

kunnat upptäckas snabbare. Olyckligtvis, ur validitetssynpunkt, är detta den korruptionsvaria-

bel som är mest osäker då vi inte vet om den handlar om egentliga korruptionsfall eller andra 

sorters misstag och dylikt.  
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6. Etiken 
Kan förekomst och utformande av etiska förhållningssätt spela en roll i arbetet mot korrup-

tion? Hur då? Vilka skillnader finns mellan de olika kommunerna? I detta kapitel presenteras 

resultat och analys för frågeställning 3. Det komparativa perspektivet kan förhoppningsvis 

öka förståelsen. Till en början presenteras kommunerna var för sig. Efter det följer en avslu-

tande mer övergripande diskussion
19

.  

6.1 Mullsjö 

I Mullsjö kommun finns en policy gällande mutor och bestickning. Det är en generell sådan 

som gäller alla anställda i kommunen. Policyn är i två punkter och lyder som följer. 

 

- Anställda i Mullsjö kommun har högt ställda krav på saklighet och opartiskhet i sitt arbete. 

- En anställd i Mullsjö kommun ska inte ens kunna misstänkas för att låta sig påverkas av 

ovidkommande önskemål eller hänsyn i sitt arbete (Mullsjö 2006). 

 

På ett övergripande plan uttrycker detta ett arbetssätt som lägger fokus på en generell etik. 

Den har dokumenterats i en allmän etisk policy och riktar sig mot politikens substans som 

objekt då den rör innehållsmässiga punkter och medborgarnas uppfattning om politikens samt 

verksamhetens utflöde. Det handlar alltså om den substansinriktade etiktypen. Därtill finns ett 

visst inslag av den processinriktade etiken i form av processvärden som saklighet och opar-

tiskhet som i större grad berör normer kring det offentliga uppdraget, som dessutom riktar sig 

mot de anställdas agerande och arbetssituation vilket inom den processinriktade etiken är det 

centrala objektet. Som objekt pekar man även på aktörerna, även om fokus inte ligger på dem. 

Intressant att notera är att policyn endast riktar sig mot anställda tjänstemän och inte mot för-

troendevalda.  

Vidare finns inom kommunen riktlinjer för bisysslor för de anställda. Det kan tyckas att 

detta svävar iväg från området korruption såväl som studiens syfte och frågeställningar. Dock 

kommer studien i denna del att undersöka det material som finns och på något sätt kan ha be-

röringspunkter med korrupta situationer. Bisysslor är ett område som visserligen inte direkt 

berörs i den lagtext som är studiens utgångspunkter, men vid förekomst kan orsaka fall av 

korruption. Exempelvis vid kommunal upphandling då upphandlande tjänsteman även sitter i 

styrelsen för ett företag som kommer med anbud så skulle företaget kunna gynnas på olika 

sätt.  

Då riktlinjerna kring bisysslor är ett etiskt perspektiv som man reglerar specifikt kan ar-

betssättet kring detta sägas vara processinriktat. Dessutom riktar man sig mot aktörer i form 

av de anställdas agerande vilket även är ett drag för den processinriktade etiken. Man har ett 

dokument bestående av sex sidor, vilket ger uttryck för att man här lämnar konreta etiska re-

kommendationer i sitt sammanhang som även det är processinriktad etik. En del i detta doku-

ment är en checklista för bedömningen av bisysslors förtroendeskadlighet, vilken även den på 

det övergripande planet visar på ett processinriktat arbetssätt då man går igenom en arbetspro-

cess och diskussion kring bisysslor. Då detta är ett mer omfattande dokument än policyn kring 

mutor och bestickning kommer endast relevanta utdrag att presenteras. Även om riktlinjerna 
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 För etiktyper samt analysverktyg se avsnitt 2.3.1. 
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kring bisysslor på ett övergripande plan bedöms vara processinriktade så är dess innehåll av 

en mer blandad karaktär. Några punkter yttrar att 

 

...Anställda ska inte utöva verksamhet som konkurrerar med kommunen.  

 

Ledarskap inom kommunen kräver heltidsengagemang och bisysslor är i allmänhet inte fören-

ligt med sådant uppdrag. För chefer ska detta regleras i anställningskontraktet (Mullsjö 2004). 

 

Utdragen kan till största delen ses som processinriktade då de syftar till att reglera arbetspro-

cesser. Vad som är objekt i de två punkterna kan både tolkas som politiska processer och ak-

törer. Kontexten är fortfarande specifik etik och konkreta etiska rekommendationer, därav kan 

denna del sägas vara processinriktad med inslag av aktörsinriktad etik ifråga om objektet. Det 

förefaller vara naturligt att en otydlig gräns finns mellan aktörer och politiska processer, samt 

att en sammanblandning ofta sker. Det hade snarare varit konstigt om så inte var fallet då 

verksamheten är beroende av både aktörer och processer för att existera.  

Återgivet material är vad man inom kommunen anser vara huvuddelen för arbetet mot 

korruption, då det vid förfrågan är vad man tagit fram. Därtill har man även lagt en policy 

angående kränkande särbehandling som ej har bedömts vara relevant för denna studie då den 

handlar om mobbing och trakasserier på arbetsplatsen. Att lägga märke till är att ingen upp-

handlingspolicy finns bland dokumenten, vilket är ett område som ofta är i riskzonen. Vad 

gäller tjänstemän har man en klar processinriktad etik enligt genomgången. Angående förtro-

endevalda finns inga riktlinjer eller policy vilket lägger fokus på aktörerna, i det fallet politi-

kerna, och att de agerar enligt en allmän vardagsmoral. Problemet med det vilket tagits upp i 

teoridelen är att när för mycket tillit hamnar på aktörerna som individer eller personer kan 

privat och offentlig etik sammanblandas med risk för oönskade konsekvenser. Givetvis är det 

inte en definitiv följd men man kan hävda att en risk finns. En intressant fråga är vidare varför 

man inte har en policy för både tjänstemän och förtroendevalda, framför allt gällande mutor 

och bestickning. Detta antyder att man har olika syn på olika aktörer, vilket kan tolkas som att 

de är olika benägna att begå den här typen av brott. Eller att de utsätts för olika risker. Oavsett 

orsaken till denna uppdelning är politikerna förmodligen inte fria från varken risker eller be-

nägenhet. 

6.2 Solna 

Det dokument från Solna stad som berör korruptionsproblematiken är riktlinjer för avtack-

ningar och uppvaktningar m.m. Dessa riktlinjer kan i sig sägas utgå från den processinriktade 

etiken då det är ett relativt specifikt etiskt rekommendationsdokument. Dock kanske inte rikt-

linjer av denna art är de första man kommer att tänka på att titta på om man letar efter vägled-

ning i frågan. Därför kan man även säga att man inom Solna stad till viss del utgår från den 

aktörsinriktade etiken då det lämnar mycket upp till aktörerna att hitta rätt bland de riktlinjer 

och policies som finns. Det aktuella dokumentet gäller både anställda och förtroendevalda i 

kommunen. Objektet man riktar fokus mot i dokumentet bedöms vara den process som av-

tackning och uppvaktning innebär, samt till viss del aktörerna då det bokstavligen står riktat 

till dem. Vad som är relevant för denna undersökning är två underrubriker i dokumentet; mot-

tagande av gåvor från utomstående samt mutbrott. Angående mottagande av gåvor från utom-

stående är följande av intresse för denna studie. 
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Mottagandet [av reklamgåva till anställda eller förtroendevalda, min anm.] kan dock endast ske 

under förutsättning att gåvotagaren inte omfattas av pågående upphandlingar eller inköp som 

kan medföra att förtroendet för staden som upphandlande enhet riskerar att rubbas (Solna 

2004).  

 

Gåvor från brukare/elever/vårdtagare/anhöriga till dessa kan endast i undantagsfall tas emot av 

anställd eller förtroendevald i staden. [...] Gåva i form av kontanter får aldrig tas emot (ibid.). 

 

Som en följd av det översta styckets fastställande kring upphandlingsprocessen är ställnings-

tagandet till den större delen processinriktat. Detta på grund av att fokus ligger mot processen 

som objekt samtidigt som man specifikt anger etiskt förhållningssätt i situationen kring upp-

handling i ett dokument vilket visar att även arbetssättet samt regelverkssynen är processinrik-

tade. En viss substansinriktad del kan anas i slutet av meningen då man hänvisar till förtroen-

deskadande handlingar på ett allmänt plan som kan innebära många skilda saker och riktar 

fokus mot politikens substans som objekt. Även det andra stycket kan till största delen sägas 

vara processinriktat då fokus även i denna del ligger på processer, eller vad som kan tolkas 

som det då det berör den dagliga verksamheten. Man arbetar också med en specifik etik då 

man i ett konkret och dokumenterat sammanhang talar om vad som får göras och ej. Objektet 

i denna del ser dock mer ut att vara aktörsinriktat då man pekar på anställda eller förtroende-

valda snarare än process. 

Nästa relevanta underrubrik handlar om mutbrott och den större delen av texten återges 

i citaten nedan. 

 

En gåva är otillbörlig om gåvan eller en förväntan om att erhålla en gåva är ägnad att påverka 

arbetstagarens utövning av arbetsuppgifterna eller på annat sätt sätta honom/henne i tacksam-

hetsskuld till givaren.  

I egenskap som anställd ska man inte heller låta sig bjudas på måltider [...etc.] om inte tillställ-

ningen har direkt samband med arbetet. Enklare luncher är tillåtna om de inte förekommer allt-

för frekvent. Resor och konferenser som affärskontakter vill bjuda på ska anställda alltid tacka 

nej till. [...] Anställd ska alltid tacka nej till rabatter, pengar, lån, gratis eller subventionerad 

hyra av fritidshus, båt eller deltagande i resor och tävlingar (ibid.). 

 

Den enskilde befattningshavaren har själv det juridiska ansvaret om denne tar emot en gåva, en 

förmån eller ett testamentariskt förordnande (ibid.).  

 

De två översta styckena kan tolkas som substansinriktade då de i stort berör substans och kon-

sekvenser av politiken och arbetets gång. Objektet man fokuserar på är i hög grad substansen, 

dock i kombination med aktörsinriktning då man även pekar på anställda. På andra ställen i 

det samlade dokumentet hänvisar man till både tjänstemän och förtroendevalda dock ej här. 

Att fundera över kan vara huruvida det i denna del endast omfattar tjänstemän eller om me-

ningen är att de förtroendevalda också ska omfattas. Arbetssättet och dokumentationen anty-

der även de en substansinriktad etik då det är etik på det generella planet som i huvudsak 

nämns. Detta i meningen att den omfattar hela den kommunala organisationen och inte enbart 

delar av den som skulle göra den mer specifik. Förvisso kan rekommendationerna också ses 

som konkreta och specifika då de bland annat nämner luncher och resor, dock kan det i sam-

manhanget ändå ses på ett mer allmänt plan detta kan förekomma i många olika situationer.  

Rörande det sista stycket så bedöms det på alla punkter ha karaktären av det aktörsinrik-

tade etiska perspektivet. Främst med tanke på att man riktar sig mot aktörerna som objekt, 
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därtill skulle denna mening kunna vara den enda i sammanhanget då den fokuserar på rättsliga 

aspekter samt befattningshavarnas egen bedömning.  

De två analyserade områdena kan i relation till det övriga dokumentet uppfattas som 

malplacerade, då andra områden som behandlas är uppvaktning och avtackning vid pensioner, 

födelsedagar och avslutad tjänst/utgången mandatperiod, personalarrangemang, dödsfall och 

begravningar. De andra områdena kan mer ses som kommunens arbetsgivarpolicy medan 

mottagande av gåvor och mutbrott berör tjänstemän och förtroendevaldas agerande. Därtill 

refererar man endast till de anställda tjänstemännen i delen om mutbrott fastän dokumentet i 

sin helhet gäller även förtroendevalda. 

6.3 Hylte 

I Hylte kommun har man en speciell upphandlingspolicy. Denna riktar sig både mot tjänste-

män och förtroendevalda. Bara förekomsten av den indikerar ett processinriktat perspektiv, då 

en önskan om konkreta etiska rekommendationer troligen föranlett dokumentationen av den-

na. Vid en undersökning av innehållet visar sig bilden trots detta inte riktigt vara så entydig. 

 

All upphandling skall ske enligt gällande bestämmelser, däribland lagen om offentlig upphand-

ling. 

 

Alla som deltar i upphandlingsprocessen skall kontinuerligt få information och genomgå ut-

bildning i upphandling/inköp för att ha god kunskap om de lagar och rutiner/anvisningar som 

gäller (Hylte 2007). 

 

Överst ser vi att man riktar fokus mot ett arbete inom ramen för lagen. Förvisso torde detta 

vara en självklarhet, men det antyder ett aktörsinriktat synsätt då det lägger ansvaret hos de 

inblandade att själva vara insatta i lagen. När man använder sig av generell eller specifik poli-

cy förtydligar man och tolkar viktiga punkter inom organisationen så att de enskilda aktörerna 

inte behöver göra det. I nästa del ser vi dock en fortsättning på tankegången om hur man har 

tänkt att gällande bestämmelser ska efterföljas. Man riktar sig här mot aktörer som objekt vil-

ket än mer indikerar ett aktörsinriktat synsätt. Återigen hänvisar man till lagen, samt andra 

rutiner och anvisningar som gäller. Eftersom man fortfarande rör sig på det generella planet 

och inte ger någon fingervisning i denna del om vad det är som gäller så stärker detta ytterli-

gare bilden av det aktörsinriktade perspektivet. Samtidigt hänvisar man till rutiner och anvis-

ningar som antyder att det finns mer specifika anvisningar, vilket ger ett inslag av den pro-

cessinriktade etiken. Om det handlar om den resterande delen av upphandlingspolicyn, vilken 

totalt omfattar två sidor, eller ej är oklart. Om så är fallet tar aktörsinriktningen överhanden då 

detta dokument överlag är ganska kortfattat och inte särskilt specifikt. Dock visar denna del ur 

ett annat perspektiv också på en processinriktning. Nämligen genom fastställandet att konti-

nuerlig information och utbildning ska ges till de inblandade i upphandlingsprocessen. Detta 

följer synsättet att upphandlingsprocessen är en pågående politisk process och inte ett fast 

stadium eller tillfälle. I nästa del av policyn finns ett stycke med rubriken etik. Vad som är av 

relevans i det återges nedan. 

 

Gåva eller förmån (muta) som kan påverka anställda i sin tjänsteutövning skall avvisas. Perso-

nal som deltar i upphandlingsprocessen får inte ha personliga engagemang som står i konflikt 

med kommunens intressen (ibid.). 
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Detta visar på en tydlig specifik reglering kring mutor. Detta i enlighet med det processinrik-

tade perspektivet. Även den andra meningen är i huvudsak av processinriktad karaktär då 

upphandlingsprocessen är i fokus som objekt. Personal som deltar kan också ses som objekt 

vid sidan av upphandlingsprocessen vilket medför ett inslag av aktörsinriktning i samman-

hanget. Då det utöver upphandlingspolicyn inte finns några andra direkt relevanta dokument i 

Hylte kommun
20

 så inkluderas här även ett citat från deras bemötandepolicy som eventuellt 

kan ge en bild av den övergripande etiken man tillämpar.  

 

Du kan vara säker på att Hylte kommun behandlar alla invånare på ett likvärdigt sätt (Hylte 

2006). 

 

Bemötandepolicyn gäller uttryckligen både för tjänstemän och förtroendevalda. Genom ovan-

stående citat framträder bilden av att man inom kommunen på ett allmänt plan arbetar i enlig-

het med demokratiska substansvärden såsom likabehandling. Man har även på ett allmänt plan 

fastställt detta i denna bemötandepolicy vilket faller under den substansinriktade etikens syn 

på dokumentation av regelverk. Fast det inte berör etiken i egentlig mening kan detta säga 

något vilken bakomliggande princip man utgår ifrån. Genom det utvalda citatet visar man 

indirekt att ett korrupt beteende inte är förenligt med hur verksamheten bedrivs. Vad som 

framkommer är här ett nytt perspektiv, det substansinriktade, som inte känns igen från upp-

handlingspolicyn. Detta är kanske inte så oväntat då denna bemötandepolicy endast kan vara 

generell om den ska kunna gälla hela verksamheten. Även en etisk policy som omfattar en hel 

organisation eller verksamhet skulle förmodligen till viss del vara utformad i enlighet med 

den substansinriktade etikens värden.  

I likhet med Mullsjö kommun så ser man att det material av huvudsaklig relevans som 

har valts ut betonar den processinriktade etiken. Det finns även inslag av aktörsinriktad etik, 

samt en bemötandepolicy som i den del den berör etik har bedömts vara substansinriktad. 

Bemötandepolicyn behandlas dock sekundärt då den i egentlig mening inte berör etik kring 

korruption. Som tidigare nämnts kan det aktörsinriktade etiska perspektivet merföra problem 

då det till stor del kan sägas bero på hur den enskilde aktören ser på etiska frågor vilka etiska 

hänsyn som tas. Ett aktörsinriktat etiskt förhållningssätt behöver inte vara negativt, men man 

kan se det som ett mer sårbart förhållningssätt än de andra två. Då dessutom en betydande del 

av upphandlingspolicyn kan sägas utgå från det aktörsinriktade perspektivet kan man se att 

den i praktiken kan ha vissa svagheter. Nu innehåller policyn även det processinriktade per-

spektivet, vilket balanserar upp det hela en del och samtidigt kan sägas vara utgångspunkten. 

Kring korruption är man relativt konkret i upphandlingspolicyn, vilket uttrycker en 

medvetenhet om problematiken. Det kan tyckas lite enkelspårigt att endast se korruption som 

ett problem i samband med upphandling. Ett komplement i form av en allmän etik kring mu-

tor eller fler konkreta policies i sitt sammanhang skulle bredda korruptionsarbetet. Både gäl-

lande upphandlingspolicyn och bemötandepolicyn så avser de tjänstemän och förtroendeval-

da. Detta kan man se som deras styrka, då man ser kommunen som en enhetlig organisation 

och verksamhet. Vid en jämförelse med Mullsjö ser vi att Hylte åtminstone till stor del, an-

vänder sig av ett etiskt förhållningssätt som gäller både tjänstemän och förtroendevalda ut-

ifrån de tre etiska perspektiven medan Mullsjö helt antar det aktörsinriktade perspektivet gäl-

                                                 
20

 Av de som denna studie har tagit del av. 
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lande förtroendevalda. Hylte kommuns etik ser i den delen mer enhetlig ut då man ställer 

samma etiska krav på alla inblandade. 

6.4 Orsa 

Orsa kommun har ett dokument som på ett allmänt plan presenterar verksamhetens vision, 

värdegrund och mål. Där återfinns en del som skulle kunna vara av relevans för denna studie i 

ett avsnitt om medarbetarskap. Man uttrycker där att medarbetarna 

 

...ska ha tydliga instruktioner av vad som förväntas av dem. 

Mål: En medarbetarpolicy utarbetas. 

Mått: Fastställande av medarbetarpolicy under 2010. Implementering under 2011 (Orsa 2011). 

 

Detta visar på en vilja att utforma någon form av riktlinjer. Vilken sort är okänt i nuläget då 

inga riktlinjer har presenterats för denna undersökning. Dock torde det röra sig om substansin-

riktade eller processinriktade sådana. Då det låter som att man avser att utforma en policy för 

alla är det troligt att den skulle få en inriktning mot politikens substans och en generell etik, 

om etik är ett av dess ämnen. Även detta är dock okänt. Vad som kan sägas med säkerhet är 

att ett utformande av policy i sig medför en förskjutning bort från den aktörsinriktade etiken. 

En analys kan dessvärre inte göras innan policyn i sig finns tillgänglig. Vad som konkret finns 

är en inköps- och upphandlingspolicy. Denna gäller för kommunalförbundet region Siljan och 

dess medlemmar, vilket visar på den utarbetade samverkansmodellen som finns inom kom-

munen och mellan kommunerna i regionen. Förekomsten av en inköps- och upphandlingspo-

licy är i sig en processinriktad förekomst då det är en konkret rekommendation i sitt samman-

hang. Dess syfte är att definiera kommunalförbundets uppdrag från medlemskommunerna i 

samband med inköp och upphandling, vilket antyder att objektet man övergripande fokuserar 

mot är det substansinriktade. Även om hela policyn inte berör området etik så kan etiska per-

spektiv till stor del sägas ligga bakom viljan att överhuvudtaget utforma en policy. Detta i 

enlighet med de tre etiktyperna, då exempelvis den aktörsinriktade etiken inte ser ett behov att 

ens utforma någon policy. Ett syfte man anger med den i övergripande mening processinrik-

tade policy som nu finns är att  

  

Säkerställa att inköp och upphandling sker i enlighet med gällande lagstiftning (Orsa 2007). 

 

Detta visar dels på det processinriktade perspektivet då man som objekt betonar en process. 

Dels så ser man inslag av det aktörsinriktade perspektivet då man pekar på gällande lagstift-

ning som betydelsefull. Samtidigt är detta dokument i sin helhet en konkret rekommendation, 

och även om den har gällande lagstiftning som utgångspunkt så blir poängen att sätta lagstift-

ningen i sitt sammanhang vilket i sig inte är en aktörsinriktad handling. Den aktörsinriktning 

som kan ses är därför i sitt sammanhang en svag sådan. Processinriktningen är här starkare. 

Längre fram i policydokumentet finns ett avsnitt som handlar om affärsetik. Där anger man att  

 

All upphandling ska präglas av affärsmässighet, utnyttjande av konkurrens samt objektivitet. 

Inga ovidkommande hänsyn får tas. 

 
Om situationen i samband med upphandling/inköp kan tolkas som jäv eller tagande av muta 

ska detta omedelbart anmälas till närmaste chef eller upphandlingsansvarig på Region Siljan 

(ibid.). 
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Det översta citatet uttrycker hur man vill att processen ska se ut och handlar därmed om pro-

cessvärden. Dessa processvärden kan även ytterst sägas handla om substans och vara på ett 

allmänt plan, så här har man en blandning mellan processinriktad och substansinriktad etik. 

Även i nästa del kan man säga att det handlar om en blandning mellan process- och substans-

inriktning såtillvida att den situation som avses eller som kan uppstå kan ha inverkan på poli-

tikens substans samtidigt som det är en konkret etisk rekommendation i samband med upp-

handling. I en bilaga anges angående direktupphandling att 

 

Den som genomför en direktupphandling bör vara observant om jäv föreligger, se vidare ”Kva-

litetsförsäkringsrutiner för upphandlingar inom Region Siljan” (Orsa 2007). 

 

Vad man hänvisar till är avsnittet med affärsetik som här behandlats i stycket ovan. En speci-

fik hänvisning som detta är visar även i denna del på den processinriktade etiken som ut-

gångspunkt. Sedan läggs visst ansvar på aktören på att vara observant vilket innebär att man 

ifråga om objektet även har influerats av det aktörsinriktade perspektivet. En intressant fråga 

är varför man har tagit upp frågan om jäv men inte muta som nämns i avsnittet om affärsetik. 

Skulle risken för jäv vara större vid direktupphandling och ingen risk för mutor finnas? Det är 

ytterst tveksamt och om något så kan överhuvudtaget risken för oegentligheter vid direktupp-

handling vara större då det i regel kan sägas vara en enklare och mer informell process med 

färre inblandade. Avslutningsvis har det vid materialförfrågan till denna studie bifogats en 

blankett för redovisning av bisysslor för anställda. Någon utförlig analys av denna är inte möj-

lig då blanketten i sig är ganska intetsägande. Däremot kan konstateras att man i frågan om 

bisysslor antar en aktörsinriktad hållning då inget annat dokument än denna blankett verkar 

finnas som berör bisysslor. Utifrån det är det alltså upp till aktörerna att redovisa de bisysslor 

som de anser sig skyldiga att redovisa. Utan riktlinjer kan denna bedömning som riskerar att 

bli något subjektiv, se annorlunda ut från fall till fall. Det är också risken med den aktörsinrik-

tade etiken att substansvärden som jämlikhet eller konkreta processrekommendationer inte 

anses vara viktiga att förtydliga, och därmed kan ett varierat agerande uppstå. 

Övrigt angående upphandlingspolicyn så består den till stor del av konkreta handlings-

rekommendationer gällande upphandling som inte direkt kan härledas till de etiska perspekti-

ven. Den är hittills det mest omfattande dokumentet i materialet men berör alltstå i det mesta 

rent praktiska detaljer som inte för denna undersökning kan ses som relevanta. Överlag kan 

sägas att man i Orsa i huvudsak antar det processinriktade etiska perspektivet då det genom-

gående finns med i relevanta delar. Inte heller här läggs något som helst etiskt fokus eller an-

svar gentemot de förtroendevalda på en generell nivå inom verksamheten.  
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6.5 Kommunerna och etiken 

Efter genomgången av etiska dokument med många delar kan en översikt vara behjälplig. 

Figur 12 sammanställer och konkretiserar vad som har funnits i analysen av kommunernas 

dokument som på olika sätt rör etik. I första hand avser sammanställningen att se vilken över-

gripande etik de olika dokumenten antar. Vid skilda perspektiv kan de olika delarna vara till 

hjälp för att avgöra vilken tendens det lutar mest åt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad sammanställningen visar är att kommunernas etiska perspektiv skiljer sig något 

från varandra. Det processinriktade perspektivet är det som genomgående finns med mest. 

Endast en kommun har en riktad policy mot korruption, eller mutor och bestickning som man 

konkret benämner det i Mullsjö. Denna till trots ligger Mullsjö högst av Sveriges kommuner 

när det gäller anmälda fall av mutor och bestickning per 100 000 invånare 2010. Nu är det 

inte så dramatiskt som det låter då det bara är ett fall vardera som förekommit, den höga siff-

ran i uträkningen beror på det låga invånarantalet. Konstateras kan, föga förvånansvärt, att en 

policy inte innebär ett konkret skydd. Det är troligtvis så att man måste arbeta med policyn 

kontinuerligt också. Denna studie tar inte reda på hur de olika policydokument och riktlinjer 

som finns används i praktiken. Ligger de långt ner i arkiven någonstans eller används de i det 

dagliga arbetet? Det kan ha betydelse för resultatet. 

Det dokument som finns i Solna har bedömts vara processinriktat med ett aktörsinriktat 

inslag. Det aktörsinriktade perspektivet kan som tidigare diskuterats innebära en svaghet, och 

i relation till korruptionsstatistiken för Solna kan man eventuellt se att en koppling finns. Det 

går inte att säga med säkerhet att det är på grund av det etiska perspektiv man utgår ifrån som 

statistiken ser ut som den gör, dock är det kanske ingen fördel att ha den otydlighet som finns. 

Sen kan det ju mycket väl vara så att man arbetar aktivt med etik och korruptionsfrågor på 

andra sätt.  

Figur 12. Etiken - en sammanställning 

Kommun Typ av dokument Riktat 

mot: T/F  

Objekt Arbets-

sätt 

Dok. re-

gelverk? 

Sammanfat-

tad etiktyp 

Mullsjö Mutor och bestickning T 3 (2, 1) 3 3 3 

Mullsjö  Riktlinjer för bisysslor T 2 (1) 2 2 2 

Solna Riktlinjer för avtack-

ningar och uppvakt-

ningar m.m. 

T + F (?) 2 (1, 3) 2 (1) 2 (1) 2 + 1 

Hylte Upphandlingspolicy T + F 1 (2) 2 (1) 2 2 + 1 

Hylte Bemötandepolicy T + F 3 3 3 3 

Orsa Vision, värdegrund 

och mål 

? ? ? ? ? 

Orsa Inköps- och upphand-

lingspolicy 

T + F 3 (2, 1) 2  2 2+3 

Orsa Redovisning av bisyss-

lor 

T 1 1 1 1 

Anm. T = tjänstemän, F = förtroendevalda. Etiktyperna: 1 = aktörsinriktad, 2 = processinriktad, 3 = substansinriktad. 

Sammanställningen fokuserar på den övergripande etiken, ( ) = inslag av något annat perspektiv. 
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Det är lite oklart om de delar i Solnas dokument som berör mutor och dylikt gäller för 

förtroendevalda såväl som tjänstemän eller endast tjänstemän. Detta är en annan svaghet. Den 

är man förvisso inte ensam om. I Mullsjö riktar sig dokumenten endast mot anställda. I Hylte 

är man tydlig att dokumenten gäller alla inom den kommunala verksamheten, både anställda 

och politiker. Eftersom man i där inte har några fall av varken mutor eller bestickning för de 

två undersökta åren kan detta indikera att man i denna del har lyckats. Eventuellt kan det ha 

att göra med att man betonar den kommunala verksamheten och alla inblandade som en hel-

het. Även i Orsa har man det helhetsperspektiv att man omfattar både förtroendevalda och 

tjänstemän i den policyn som finns. Och inte heller i Orsa har man haft några fall av mutbrott 

eller bestickning under de två åren. Detta är en gemensam nämnare. Tjänstefelen har dock 

inte denna koppling då Hylte ligger i topp när det gäller dem. Ifall Hylte i det fallet är ett un-

dantag vet vi ingenting om.  

Huruvida det finns en skillnad mellan konsekvenser av substans- och processinriktad 

etik är svårt att avgöra. Dock skulle man kunna se det substansinriktade perspektivet som nå-

got svagare då det saknar konkretisering. Mullsjös policy gällande mutor och bestickning 

skulle kunna antyda detta. Vad vi kan se är att den i teoriavsnittet diskuterade svaghet gällan-

de aktörsinriktad etik till viss del kan bekräftas i fallet Solna. Å andra sidan har Orsa ett do-

kument som har bedömts vara helt aktörsinriktat så hela förklaringen ligger inte där. Eventu-

ellt kan det vara av betydelse om man ser alla med en roll inom den kommunala verksamhe-

ten som utsatta för korruptionsrisker eller endast de anställda tjänstemännen.  

Viktigt att komma ihåg är att denna undersökning endast fångar det som finns i offentli-

ga dokument. Situationen i kommunerna gällande etik och etiska perspektiv kan se annorlun-

da ut i den praktiska verkligheten. Tanken bakom att skapa olika former av etiska dokument 

torde ändå vara att de ska följas, så vad som finns i dem bör rent normativt vara en grund till 

hur man arbetar och agerar inom verksamheten. Att jämföra dokumentation med verklighet är 

intressant vidare forskning. 

Huruvida det empiriska material som använts för att bedöma kommunernas etiska per-

spektiv är den allmänt rådande synen kring korruptionsarbete och etik eller enskilda tjänste-

mäns syn går inte att uttala sig om här. Studien har utgått från vad som vid förfrågan har pre-

senterats som relevant material, och detta tas som beskrivande av de etiska ställningstaganden 

som gjorts inom kommunen. Skulle det vara så att mer material finns än vad som har tagits 

fram kan resultatet givetvis bli ett annat. Intressant i detta sammanhang är att vissa problem 

fanns att få tag i material från Solna stad, och att upprepade försök gjorts tills det dokument 

som analyserats i studiens slutskede lades upp på kommunens hemsida och därefter kunde 

inkluderas i studien.  
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7. Sammanfattande analys och reflektion 
I detta kapitel binds undersökningens resultat och analys samman. En genomgång av fråge-

ställningarna och resultaten görs, samt ett försök till slutsatsdragning. Reflektioner kring stu-

diens innehåll och arbetssätt avslutar kapitlet.  

7.1 Att besvara forskningsfrågorna 
Syftet med studien har varit att undersöka korruptionens mekanismer i svenska kommuner. 

Fokus har legat på att förklara eller förstå hur och varför korruption finns i Sverige. En gene-

rell slutsats som kan dras är att det är svårt och problematiskt att komma med några klara 

svar. Några tendenser och intressanta aspekter har ändå hittats. En kort genomgång av dem i 

relation till frågeställningarna görs här.  

7.1.1 Kommunal organisation 

Studiens första frågeställning handlar om kommunal organisation och vilken betydelse det 

kan ha för förekomsten av korruption. Konstaterandet att skillnader mellan kommunernas 

organisation finns, samtidigt som skillnader i antalet korruptionsfall finns har kunnat göras. 

Huruvida detta har ett samband vet vi däremot inte med säkerhet. Enbart organisationsmodel-

len verkar inte ha en avgörande betydelse eftersom likheter i organisering finns mellan exem-

pelvis Solna som har haft en betydande andel fall och Orsa som inte har haft några fall. Vad 

som skiljer Orsa och Solna är dock att Orsa verkar ha en relativt väl utvecklad formell sam-

verkansstruktur som genomsyrar stora delar av organisationen, medan Solna endast har sam-

verkan på ett område. Eventuellt finns risker med informellt samarbete då en gränsdragning 

mellan offentlig och privat etik kan vara svår att göra. Ett strukturerat formellt samarbete kan 

eventuellt fungera både tydliggörande samt minska behovet av informellt samarbete. 

I den statistiska analysen har två faktorer framkommit som är av intresse för den för det-

ta avsnitt aktuella frågeställning; både privatisering och upphandling har visat på samband 

med korruption. Detta antyder att sättet man organiserar kommunal verksamhet på kan ha 

betydelse för antal korruptionsfall vilket är i enlighet med teorin.  

7.1.2 Utmärkande faktorer 

Den andra frågeställningen frågar efter om det finns några utmärkande faktorer för kommuner 

där korruptionsfall förekommit och vilka de i så fall är. Som nämnts i föregående stycke så 

har privatisering och upphandling visat samband när det gäller den utgångspunkt som handlar 

om kommunal organisation. Angående den ekonomiska delen har både medelinkomst och 

skatteunderlag framkommit som högst intressanta faktorer. I den del som handlar om lokala 

förhållanden har framkommit att ett lokalt parti som vågmästare eller som innehavare av 

kommunstyrelsens ordförandepost har ett samband med korruption. De utmärkande faktorer 

som har upptäckts har teorin om en gynnsam frestelsestruktur som utgångspunkt. Sambanden 

som har hittats är dock svaga, vilket både kan bero på att mer noggranna studier behöver gö-

ras över tid, eller att det helt enkelt finns helt andra förklaringsfaktorer som ligger utanför 

teorins perspektiv. En annan möjlighet är att operationaliseringen kunde ha gjorts på andra 

sätt. Vi återkommer till det i avsnitt 7.2. 
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7.1.3 Typer av etik 

Undersökningens tredje och sista frågeställning ställer frågan hur etik och etiska förhållnings-

sätt kan vara av betydelse i korruptionsarbetet. Vi har sett att ett processinriktat etikperspektiv 

är vanligt bland de undersökta fallen. Endast en kommun har en specifik policy för mutor och 

bestickning. Det har visat sig förekomma skillnader i till vilka man riktar de policydokument 

som undersökts, antingen endast till tjänstemän eller till både tjänstemän och förtroendevalda. 

Eventuellt kan detta vara en del i problemet för kommunerna, då både Mullsjö och Solna som 

har hög andel mutbrott och/eller bestickning på endast riktar sig till tjänstemän eller är otydli-

ga i frågan. Att se alla verksamma inom organisationen som en helhet kan eventuellt bidra till 

att stärka incitamenten för en gemensam etik. Detta behöver dock undersökas vidare. Den 

aktörsinriktade etiktypens teoretiska svaghet har möjligen kunnat bekräftas. Undantagsfallet 

är dock ett område i Orsa som helt igenom bedömts aktörsinriktat, samtidigt som Orsa inte 

har ett enda korruptionsfall redovisat. Huruvida de process- och substansinriktade perspekti-

ven ger olika resultat ur korruptionssynpunkt oklart. Möjligen skulle det processinriktade per-

spektivet vara mer fördelaktigt då det är mer konkret, dock krävs då ett större antal policies. 

Den substansinriktade vägen kan förmodligen fungera lika bra, dock kanske man på det gene-

rella planet kan utveckla en längre rekommendation än den som exempelvis finns i Mullsjö 

och består av två meningar.  

Vad som har visats är att kommunernas tillämpning av etik skiljer sig åt, samtidigt som 

antal fall av korruption varierar mellan kommunerna. Det är kanske inte möjligt att dra några 

långtgående slutsatser av detta, däremot vore det intressant att undersöka kommunernas stra-

tegier bakom de etiska aspekterna.  

7.2 Reflektioner 
Vad denna undersökning har kunnat bidra med är att hitta aspekter intressanta för det vidare 

studiet av korruption. Eftersom måttet på korruption är anmälda fall riskerar siffrorna att säga 

både för mycket och för lite. Enligt Brå är dock antalet faktiska brott generellt sett större än 

antalet anmälda
21

. Även om alla anmälningar inte i ett senare skede lagförs som brott torde 

det vara så att det finns en del korruptionsfall som aldrig kommer i det offentligas ljus. Så 

förmodligen tenderar siffrorna använda i denna undersökning att säga för lite snarare än för 

mycket. Rent hypotetiskt skulle det dock kunna vara så att flest fall av korruption förekommer 

i Orsa kommun, men att förekomna fall inte har uppdagats. Detta vet vi ingenting om, och 

studiet av korruption kommer förmodligen alltid innehålla en relativ osäkerhet då studieobjek-

tet befinner sig på flera sätt i en gråzon. Dels gråzonen av osäkerhet hur stor omfattningen är. 

Dels gråzonen av osäkerhet inför vad som är korruption eller ej. I denna undersökning har vi 

variabeln tjänstefel som inte behöver innebära korruption men som kan göra det i en del fall. 

Dels gråzonen av osäkerhet om vilka gränsdragningar som kan göras, då NPM-reformer och 

liknande medför större svårigheter att tydligt se vad som är offentligt och vad som är privat.  

Något annat undersökningen kan bidra med är att visa på alternativa angreppssätt i stu-

diet av korruption. Internationellt sett och även nationellt har fokus till stor del legat på under-

sökningar som mäter medborgares samt experters subjektiva bedömningar av korruptions-

grad. Svagheten med detta är att det behöver inte nödvändigtvis vara så att de bedömningarna 

                                                 
21

 Se figur 6.  
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motsvarar verkligheten. Detta är också denna studies fördel att den i högre utsträckning mäter 

faktisk korruption. Problematiken med statistikens tillförlitlighet i fråga om dess relation till 

faktiska händelser kvarstår dock. Stärkande för studien blir att andra aspekter än antal korrup-

tionsfall undersöks. Än mer stärkande hade varit att studera fler eller till och med alla kom-

muner mer ingående. Dels de delar som gjorts här, men kanske även andra. Exempelvis skul-

le, som tidigare nämnts, det vara intressant att jämföra den praktiska verkligheten med vad 

som finns dokumenterat. Vad studiet av ett fåtal kommuner kan bidra med är att visa på ten-

denser, genom att inkludera fler skulle man kunna se huruvida de tendenser som upptäckts 

kvarstår.  

Huruvida den operationalisering av teorin som gjorts för att hitta mätbara indikatorer är 

rimlig kan givetvis diskuteras. Överväganden kring vad som inom ramen för studien är möj-

ligt att mäta måste göras, samtidigt som indikatorerna helst ska vara så nära teorin som möj-

ligt. Speciellt när det gäller den del av teorin som handlar om låg övervakning kan det disku-

teras om den operationalisering som gjorts är rimlig så att man mäter det teorin syftar på. Op-

timalt skulle denna punkt mäta kommunal revision och mediegranskning i större utsträckning. 

Då möjligheten inte fanns till det fick de näst bästa alternativen användas, och lokala förhål-

landen som direkt och indirekt kan påverka graden av övervakning har undersökts. Genom 

detta har dock en intressant aspekt funnits som eventuellt kan kopplas till övervakningen. Att 

lokala partier som en maktfaktor genom två olika variabler har visat på ett samband med kor-

ruption skulle kunna vara en indikator för hur den kommunala revisionen fungerar. Eftersom 

de revisorer som granskar den kommunala verksamheten utgörs av förtroendevalda kan det 

vara så att de lokala partierna har påverkat revisionen. Inga belägg finns för detta, men skulle 

så vara fallet så kan operationaliseringen ha träffat rätt oavsett dess svaghet.  

Genom detta samband kan begreppsvaliditeten för den gjorda operationaliseringen stär-

kas något. Då den övriga delen av operationaliseringen torde vara mindre problematisk kan 

resultatvaliditeten sägas vara relativt god. Detta utifrån givna ramar och förutsättningar. Osä-

kerheten i det empiriska materialet måste här beaktas, dock är inte den något man kan påverka 

ur validitetssynpunkt. Det man kan påverka handlar om reliabilitet och att iaktta noggrannhet 

vid användandet av undersökningens mätinstrument (Esaiasson m.fl. 2007: 70).  

Både angående sätt att mäta och operationalisering visar studien på några av de svårig-

heter som finns i studiet av korruption. Att enbart avvända sig av kvantitativ respektive kvali-

tativ analys riskerar att bli enkelspårigt och endast visa en begränsad del av det komplexa 

problemområde vi har att göra med. Det har vidare visat sig svårt att göra en uppdelning i 

offentlig korruption och den som sker i den privata sektorn. Förvisso hade det för denna un-

dersökning varit relevant med en sådan uppdelning, och det kan ses som ett problem att det 

inte har gått att genomföra. Men i en demokrati är medborgarna och den privata sfär de lever 

och verkar i utgör grunden till det offentliga. Därför både kan och bör vad som sker i den pri-

vata sfären även påverka den offentliga. Även om avgränsningen här hade varit önskvärd att 

göra så innebär det därmed inte ett alltför omfattande problem. 

Avslutningsvis bör återigen poängteras att den korruptionsstatistik som används är nå-

got osäker vilket även gör resultaten osäkra. Dessutom finns ett bortfall som om inräknat i 

statistiken eventuellt hade kunnat ge andra resultat. Vad undersökningen kan bidra med är 

tendenser och indikatorer som kan vara relevanta för korruptionens mekanismer.  
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Bilagor 

Bilaga 1. 

Variabler som har testats för samband med korruption, uppdelade per område enligt operatio-

naliseringen. 

Privatisering, entreprenad, decentralisering 

Företagens bedömning av kommunens upphandling  

Organisationsförändring  

Typ av organisation  

Någon form av kundvalssystem tillämpas  

Finns system med brukarrepresentation  

Finns brukarkooperativ  

Beställ/ utför-organ finns/planeras  

Andel verksamhet i kommunal regi  

Andel entreprenader i % av total kostnad  

 

Ekonomi 

Medelinkomst tkr 

Disponibel inkomst för barnfamiljer  

Partistöd kr/invånare 

Månadsarvode för ordförande i kommunstyrelsen 

Antal kom årsarbetare/1000 invånare inom administration  

Kommundirektörens månadslön (även kanslichef) 

Antal fallskärmsavtal/10 000 invånare 

Skatteunderlag, kr/invånare (skattekraft)  

Total kommunal skattesats %  

Totala kommunala utgifter kr/invånare 

 

Lokala förhållanden 

Kommuntyp  

Kommun i storstadsområde  

% tätortsboende  

% sjukfrånvaro av kommunanställdas ord arbetstid 

Ohälsotalet  

% borgerligt mandat  

% S+V mandat  

% mandat för SD  

Politisk majoritet efter valet  

Parti för ordförande i KS efter valet  

Uppdragskoncentration (antal uppdrag/antal ledamöter)  

Största tidningen utges i kommunen 
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Bilaga 2. 

Anmälda brott där kommun inte är angiven, per län. 

 

Bortfall per län. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län Bestickn 

2009 

Tjänstef 

2009 

Mutbr 

2009 

Bestickn 

2010 

Tjänstef 

2010 

Mutbr 

2010 

Blekinge län 0 6 0 0 4 0 

Dalarnas län 1 4 0 0 2 1 

Gotlands län 3 3 3 0 2 0 

Gävleborgs län 0 3 0 0 3 0 

Hallands län 0 17 0 0 23 0 

Jämtlands län 1 15 0 0 17 0 

Jönköpings län 0 11 0 0 10 0 

Kalmar län 0 11 1 0 30 1 

Kronobergs län 0 2 0 0 9 0 

Norrbottens län 0 27 0 0 36 1 

Skåne län 1 295 3 1 277 5 

Stockholms län 20 192 19 15 445 11 

Södermanlands län 0 6 1 2 10 2 

Uppsala län 0 8 0 0 15 0 

Värmlands län 0 7 0 0 7 0 

Västerbottens län 0 11 1 0 13 0 

Västernorrlands län 0 10 0 3 22 3 

Västmanlands län 90 504 92 1 413 4 

Västra Götalands län 0 72 0 3 73 8 

Örebro län 0 8 0 0 14 0 

Östergötlands län 0 270 1 8 270 10 

Källa: Brå 2009, 2010. 
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Bilaga 3. 

Spridningsdiagram som används vid urval av fall. 

  

Förhållandet mellan antalet mutbrott och antalet tjänstefel 2010. 

 

 

 

 

 

 

Källa: Brå 2010. 


