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Abstract 
 

Corruption is a global phenomenon were countries get involved socially, politically and 

economically.1 Corrupted actions in one country don’t need to be seen as corruption in 

another country, the law on what is considered corruption differs. The empirical analysis 

which I used is a qualitative theory-consuming research design with Kosovo as case in center. 

The essay’s research question is Which corruption syndromes does Kosovo get affected by? 

The essay explains in which way corruption affects Kosovo by Johnston corruption 

syndrome. Johnston uses influence markets, elite cartels, oligarchs and clans and official 

moguls as different corruption syndromes, to explain diverse corruption. Influence markets 

handle uses of wealth to search influence within political and administrative institutions. Elite 

cartels consist of politicians, bureaucrats, military and ethnic leaders who distribute the 

benefits of corruption among themselves. Oligarchs and clans handle organized crime, 

officials and corrupted politicians who use political power and violence to get their will 

through. Political figures within official moguls “set the frame” for which direction societies 

shall strive. Kosovo, I find is undergoing official moguls-syndrome corruption because of its 

occurrences which show that those who are involved in corruption cases have connections to 

senior politicians.  
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1 United Nations Office on Drugs and Crime. UNODC’s Action against Corruption and Economic Crime. 2018. 

https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/index.html?ref=menuside (Hämtad 2018-11-15) 

https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/index.html?ref=menuside


 
 

 

  

 

 

Förkortningslista 

AAK: Agjencia kundër Korrupsionit (Agenturen mot korruption) 

BTI: Bertelsmann Stiftung’s Transfomation Index 
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IDI: Instituti demokratik i Kosovës (Demokrati institutionen i Kosovo)  

KTA: Kosovo Tax Administration  
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PDK: Partia Demokratike e Kosoves (Kosovos demokratiska parti) 

SAEK: Support to Anti-Corruption Efforts in Kosovo 

TI: Transparency International 
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1. Inledning 
 

Korruption är ett socialt, politiskt och ekonomiskt problem som påverkar alla länder och 

territorier. Fenomenet underminerar demokratin, sänker den ekonomiska utvecklingen och 

bidrar till instabilitet i samhället.2 Korruption innebär missbruk av förtroende genom 

exempelvis offentlig makt där förmåner nyttjas privat. I föränderliga samhällen är det inte 

alltid tydligt vad som avses med korruption och termen kan på så sätt tillämpas i stor 

utsträckning beroende på vem som beskriver termen. Bland utvecklingsländer som övergått 

från centraliserad ekonomi till marknadsekonomi tenderar korruptionen att öka.3 Tongivande 

personer som statsministrar, premiärministrar eller presidenter har står påverkan över hur 

korruption ska hanteras. De sätter riktlinjerna och principer.               

 

Kosovo har på varierande sätt prövat att sätta korruptionen i kontroll men utan större 

framgång. Forskningsrapporten ”Vlërsimi i korupsionit në Kosovë” finansierat av den 

Europeiska unionen visar att sektorer och delar av regeringen påverkas mycket av korruption. 

Fenomenet är ett allvarligt hinder för demokratiutvecklingen och för institutionernas 

funktionalitet och transparens i Kosovo.4   

 

Civilsamhället förstår att korruption är ett svårhanterligt fenomen i Kosovo och det läggs 

resurser på att informera allmänheten om korruption och dess påverkan. Genom engagemang 

och politiska reformer från regeringens sida har uppdrag för anti-korruption inletts i landet. 

Kosovo strävar dessutom efter ett framtida EU-medlemskap vilket innebär att landet är i 

behov av aktörer som kämpar för korruptionsbekämpning och upprätthåller ett hållbart läge i 

landet.5   

 

                                                 
2 United Nations Office on Drugs and Crime. UNODC’s Action against Corruption and Economic Crime. 2018. 

https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/index.html?ref=menuside (Hämtad 2018-11-15) 
3 Michael Johnston. Syndromes of Corruption – Wealth, Power and Democracy. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2005, s. 2.   
4 Enisa Serhati. Fatos Hoxha. Alban Hashani. Lumir Abdixhiku. Gent Beqiri. Alban Zogaj. Vlerësimi i 

korrupsionit në Kosovë. Southeast European Leadership for Development and Integrity. Prizren: Instituti 

Riinvest, 2016. 

http://riinvestinstitute.org/uploads/files/2016/September/15/Vleresimi_i_korrupsionit_ne_Kosove1473932044.pd

f (Hämtad 2018-11-15), s. 8.  
5 Enisa Serhati. Fatos Hoxha. Alban Hashani. Lumir Abdixhiku. Gent Beqiri. Alban Zogaj. Vlerësimi i 

korrupsionit në Kosovë, s. 9.  

https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/index.html?ref=menuside
http://riinvestinstitute.org/uploads/files/2016/September/15/Vleresimi_i_korrupsionit_ne_Kosove1473932044.pdf
http://riinvestinstitute.org/uploads/files/2016/September/15/Vleresimi_i_korrupsionit_ne_Kosove1473932044.pdf
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Transparency international är en organisation vars huvudmål består av att världen ska vara fri 

från korruption. De arbetar tillsammans med regeringar, företagare och medborgare för att 

eftersträva sina ambitioner.6 Varje år presenterar organisationen ett index mellan 0 – 100 för 

att gradera ländernas korruptionsnivå. Siffran 100 innebär att ett land är fritt från korruption 

medan 0 innebär att landet är helt korrupt. Världens minst korrupta land utifrån TI 

(Transparency International) är Nya Zealand på plats 1 medan Somalia på plats 180 är 

världens mest korrupta land. Från indexet 2017 fick Kosovo siffran 39. Indexet mäter 180 

länder, där Kosovo har plats 85. Rankningen upplyser att Kosovo är närmare Nya Zealand än 

Somalia.7       

         

1.1. Syfte och frågeställning  
 

Uppsatsens syfte går ut på att förklara på vilket sätt korruptionen påverkar Kosovo utifrån 

Johnstons korruptionssyndrom. Att undersöka korruption i Kosovo är intressant eftersom det 

är ett ungt land i Europa som utropade sin självständighet den 17:e februari 2008.8 Efter 

självständigheten som ännu inte erkänts av samtliga medlemmar i FN har landet präglats av 

svårigheter och utmaningar, däribland korruption.9 Kosovo har dessutom visioner om ett 

framtida EU-medlemskap vilket i praktiken innebär att de behöver hantera och bekämpa 

korruptionsproblemen skyndsamt, vilket gör ämnet mer intressant.  

 

För att fördjupa mig i fallet ser jag följande frågeställningar som riktlinjer: 

 

o Vilka korruptionssyndrom påverkas Kosovo av?  

o Hur motverkas korruption i Kosovo? 

 

1.2. Disposition 
 

                                                 
6 Transparency International. What is Transparency International? https://www.transparency.org/about (Hämtad 

2018-11-15)  
7 Transparency International. CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2017. 2017.  

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017 (Hämtad 2018-11-15) 
8 Bo Inge Andersson. Sveriges Television. Efter Kosovos självständighetsförklaring – Hela EU måste hålla  

tummarna – och andan. 2008. https://www.svt.se/nyheter/efter-kosovos-sjalvstandighetsforklaring-hela-eu-

maste-halla-tummarna-och-andan. (Hämtad 4:e november 2018) 
9 Anna-Maja, Persson. Sveriges Television. Unga vill fly arbetslösheten i Kosovo. 2015. 

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/unga-vill-fly-arbetslosheten-i-kosovo (Hämtad onsdag 8:e november 2018)  

https://www.transparency.org/about
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
https://www.svt.se/nyheter/efter-kosovos-sjalvstandighetsforklaring-hela-eu-maste-halla-tummarna-och-andan
https://www.svt.se/nyheter/efter-kosovos-sjalvstandighetsforklaring-hela-eu-maste-halla-tummarna-och-andan
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/unga-vill-fly-arbetslosheten-i-kosovo
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Efter en kort inledning om korruption så presenteras uppsatsens frågeställningar följt av 

metodvalet. I metodavsnittet redogörs även avgränsningar och vilket material som används 

för undersökningen. Teoriavsnittet består inledningsvis av tidigare forskning därefter ett 

förtydligande vad som avses med korruption i den här uppsatsen. Den teoretiska 

utgångspunkten hämtas från Michael Johnsons bok Syndromes of Corruption. Därefter 

introduceras analysdelen i uppsatsen där den teoretiska utgångspunkten förstås utifrån fallet 

Kosovo. Avslutningsvis presenteras uppsatsens slutsatser.                 

2. Teori  
 

2.1. Definitioner av korruption 
 

Den huvudsakliga definitionen av korruption består av att handlingen är illegitim och 

olämplig. Det finns en mängd varierande definitioner av korruption men ändå är det 

problematiska med vad som tydligt är ”illegitimt eller ”olämpligt”.10 En handling som är 

olämplig i ett land behöver vanligtvis inte vara olämplig i ett annat land. Uppfattningen på 

gåvor och korruption är en svår skiljelinje. I ett land kan en tjänsteman som hjälper anhöriga 

med hjälp av sin offentliga position uppfattas som berömlig medan i ett annat land kan 

handlingen bedömas som korruption.  

 

Statsvetaren Joseph Nyes har gjort ett uttalande om korruption som citeras flitigt i fenomenets 

sammanhang:” Corruption is behavior which deviates from the formal duties of a public role 

because of private-regarding (Personal, close family, private clique) pecuniary or status gains; 

or violates rules against the exercise of certain types of private-regarding influence.” 11 

Förståelsen av Nyes definition av korruption kan tydas som att fenomenet består av att frångå 

förpliktelsen som en offentlig position faktiskt innebär. Den korrupta handlingen utförs till 

egenintresse i form av individuella förmåner och fördelar.  

                                                 
10 Wayne Sandholtz. William Koetzle. Accounting for corruption: Economic Structure, Democracy and trade. 

International Studies Quarterly, Vol 44 (2000): s. 31–50.    
11 Joseph Nye. Corruption and Political Development: A Cost-Benefit Analysis. The American Political Science 

Review, Vol. 61 (1967): s. 417-427.   
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Organisationen Transparency International ger korruption definieringen ”abuse of entrusted 

power for personal gain”.12 Korruption förekommer när en person med makt utnyttjar sin 

position för att främja sig själv, ett exempel är när beslutsfattare i en institution tar emot 

mutor och ger löfte om att arbeta mot en specifik riktlinje. I svensk lagstiftning är korruption 

inte en rättslig term utan ämnet preciseras i form av muta, bedrägeri, jäv eller förskingring. 

Om en aktör får förtur i upphandling eller att aktören frångår visa ordningsregler ger det 

indikatorer på korruption.13 TI menar att korruption underminerar demokrati och beskyddet av 

mänskliga rättigheter. Korruptionen skadar och förhindrar handel, investeringar samt minskar 

tilliten för institutioner i samhället. Det är anledningarna till att alla former av korruption 

måste bekämpas.14  

 

I en rapport utfärdat av parlamentet i Kosovo om anti-korruption med hänvisning till artikel 

65 i Kosovos konstitution definieras korruption som: “Any abuse of power or any other 

behavior of official person, responsible person or other person for the purpose of achieving or 

obtain of an advantage for himself or for illegal profit for his/her self or any other person”.15 

Mycket likt de tidigare definieringarna  av korruption, definieras även korruptionen i Kosovo 

där personer i maktposition använder makten för privata intressen.  

 

Michael Johnston menar att korruption är en djup normativ fråga och att länder strider om 

vems ord och riktlinjer som gäller. Bestämmandet är en central självklarhet i det politiska 

livet. Korruption innebär missbruk av förtroende för privata förmåner som oftast involverar 

pengar. I snabbt föränderliga samhällen är de inte alltid givet eller självklart vilken definition 

korruptionen har. Ett särskiljande mellan det ”offentliga” och det ”privata” är svårt att 

tydliggöra, eftersom policyändringar kan på så sätt förklara offentliga positioner som 

privata.16 Johnston definierar korruption som missbruk av offentliga positioner eller resurser 

för privat nytta men betonar att begrepp som ”missbruk”, ”offentlig”, ”privat” och även 

”fördel” är frågor av strid i många samhällen eftersom de är tvetydiga. Att kategorisera 

                                                 
12 Transparency International Sverige. Vad är korruption. 2018. https://www.transparency.se/korruption 

(Hämtad 2018-12-10) 
13 Transparency International Sverige. Vad är korruption. 
14 Ibid. 
15 LAW No. 03/L-159. On anti-corruption agency. Kuvendi i Kosoves. 

https://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/2009-159-ang.pdf (Hämtad 2018-12-18)  
16 Michael Johnston. Syndromes of Corruption – Wealth, Power and Democracy, s. 11.  

https://www.transparency.se/korruption
https://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/2009-159-ang.pdf
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specifika handlingar som korrupta eller icke-korrupta är en svårighet. Otydliga gränser mellan 

det ”offentliga” och ”privata” signalerar institutionella svagheter. När tjänstemän trotsar 

formella regler med straffrihet, indikerar det på att rättsväsendet är svagt.17 Johnstons primära 

fokus är inte på korruption som kännetecken av specifika åtgärder utan snarare på 

systematiska korruptionsproblem som exempelvis användningar och anslutningar mellan 

rikedomar och makt som försvagar politiska institutioner eller förhindrar dess utveckling. På 

så sätt är korruption ett symptom på utvecklingssvårigheter. Vissa systemtematiska 

korruptionsproblem kan innebära användning av rikedomar och makt som är laglig men som 

på sikt ändå försämrar institutionerna. Även i länder där institutionerna är starka kan viktiga 

beslut tas med mindre begränsade regler eller utan ansvarsskyldighet.18 Uppsatsen utgår från 

Johnstons förklaring och uppfattning om korruption.       

 

Michael Johnstons fyra korruptionssyndrom  
 

Michael Johnston använder fyra former av korruptionssyndrom för att förklara vilka former 

av korruption som varierande länder präglas av. De fyra korruptionssyndromen består av 

influence markets, elite cartels, oligarchs and clans och official moguls som jag i kommande 

avsnitt presenterar.   

   

2.2. Influence Markets: influence for rent, decisions for sale   
 

Influence markets-korruptionssyndrom handlar om användningar av rikedomar för att söka 

inflytande inom politiska och administrativa institutioner. Det sker att politiker är tillgängliga 

för ”uthyrning” dvs de driver igenom någon annans politiska ställningstaganden mot 

utbetalningar. Där institutionerna är starka och majoriteten förespråkar accepterande gränser 

förekommer det att influence markets samhällen utvecklas i politiska och ekonomiska eliter. 

Korruptionssyndromen hotar vanligtvis inte institutionernas handlingskraft eller det bredare 

systemet men påverkar dess funktionalitet.   

 

Genom finansiering till politiken kan grupper vara befriade från att betala skatt genom att 

privata aktörer erbjuder tjänstemän mutor eller pressar dem. I influence market är sådana 

                                                 
17 Michael Johnston. Syndromes of Corruption – Wealth, Power and Democracy, s. 12.  
18 Ibid, s. 12.  
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åtgärder undantag och inte riktlinjer samtidigt som de begränsas till specifika myndigheter 

eller beslut. Vid vissa tillfällen kan det vara svårt att dra en skiljelinje mellan juridiska 

politiska bidrag och korruption förhandlingar. Det betyder inte att byråkrater i influence 

market aldrig samverkar med tjänstemän och intressegrupper utan att det är enklare att genom 

politiska donationer driva igenom en viss vilja. Det är tjänsten som en korrupt politiker kan 

erbjuda. För byråkrater kan erbjudanden vara riskabla eftersom vänskap med politiker som 

besitter makt kan vara lockande.19               

 

Argumentet i influence market består av att politisk belöning inte är korruption, i demokratier 

är donationer en legitim form av påverkande eftersom kampanjer kostar pengar för politiska 

representanter. Men även om pengar strömmar genom myndigheter kan korruptionen vara en 

stor oro. Uppfattningen om korruption är vanlig även om medborgarnas besvikelse pressar 

korruptionsproblemen i de flesta influence market. Det råder dessutom brist på politisk 

konkurrens bland partier eller mellan utmanare. Även där de ekonomiska effekterna verkar 

vara tillbakadragna kan influence market undergräva det politiska livets kraft och 

konkurrenskraft.           

 

Japan, Tyskland och USA är tre av världens starkaste demokratier uttrycker Johnston. 

Ländernas kraftfulla företag, dess globala politiska utsträckning och rollerna som bankerna 

innefattar resulterar till att de hanterar intäkterna av korrupta transaktioner och dess 

konsekvenser. USA dominerar reformer vad gäller den internationella anti-korrupta agendan. 

Länderna har tagit del av stora skandaler såsom Watergate i USA, Flick och Elf/Aquitaine i 

Tyskland och Sagawa Trucking i Japan men ändå har ingen av länderna krävt grundläggande 

politiska eller ekonomiska reformer menar Johnston.20  

 

Stora skandaler i Japan ledde i början av 1900-talet politiska förändringar där LDP 

(Liberaldemokratiska partiet i Japan) tillfälligt slutade. Det innebar att nya kampanjer tog 

form och förändrade relationer mellan politiker och byråkrater uppstod, dessutom gjordes 

lagliga ansträngningar för att reglera pengar i politiken. Johnston påstår dock att dessa 

regleringar inte fick någon större effekt och att politiken i stora avseenden fortsatte som 

                                                 
19 Michael Johnston. Syndromes of Corruption – Wealth, Power and Democracy, s. 60. 
20 Ibid, s. 61.  
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tidigare. Det tydliga med systemet är inte att den undvikit korruption vilket den inte har utan 

att starka institutioner tillsammans med liberaliserad politik och ekonomi påverkat 

korruptionen och på så sätt motstått dess effekter.21 

 

Samhällen i influence markets består inte bara en form av korruption utan flera. Korruptionen 

förekommer bland annat vid valprocesser, lagstiftningsprocesser och rättliga processer där 

individer både med privat bakgrund och med offentliga positioner tar initiativ. Tyskland, 

Japan och USA har en mängd korruption i exempelvis polisorganisationen.22    

 

2.3. Elite Cartels: how to buy friends and govern people   
 

Korruption kan vara en fråga mer om att influera än att kontrollera. Där sammankopplade 

grupper finns beståendes av politiker, affärsmän, byråkrater, militanta individer och etniska 

ledare förekommer det att korruptionens fördelar delas mellan varandra. På så sätt kan de 

konstruera nätverk och förstärka sin makt samt undanskjuta opposition. Denna typ av 

korruption är fördelaktig för eliter och även en strategi för politisk ändring.   

 

Korruptionssyndromen i elite cartels influerar marknader genom byten av pengar och 

förmåner med ett gynnande för affärsmän. De flesta involverade samhällen är relativt stabila 

med medelinkomst och demokrati eller under en demokratisk process. Johnston uttrycker att 

den upplevda nivån av korruption är högre bland influerade marknadssamhällen medan den är 

lägre i oligarkier.23  

 

Politiska regimer som styrt i kortare tid har varit svagare än institutioner av influerade av 

marknadssamhällen. Ledare i dessa samhällen handskas med politiska utmaningar som växer, 

är mindre institutionaliserade och är relativt oförutsägbara. Domstolarna är svaga och ofta 

kompromissade, där kontrakt är svårt att inrätta och fast egendom är en utmaning att skydda 

menar Johnston. Politiska partier tenderar i grunden att följa elite cartels viljor snarare än att 

representera samhällssegmentet. Elite cartels hanterar många risker och oklarheter.24 Länder i 

                                                 
21 Michael Johnston. Syndromes of Corruption – Wealth, Power and Democracy, s. 61. 
22 Ibid, s. 63.   
23 Ibid, s. 89.  
24 Ibid, s. 89.  
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elite cartels kärna består därigenom av att skydda korruption såväl som att berika dess nätverk 

av högre nivåer av eliter.  

 

Korrupta överenskommelser tar inte bara plats mellan offentliga tjänstemän och privata 

intressen eller mellan politiska ledare och dess anhängare utan även mellan politiker i ledande 

ställning, byråkrater och affärsmän. Poängen är inte att bara att influera politiken utan även att 

hindra utmanare från att styra och reglera ekonomin. Även i länder där elite cartels-

korruptionssyndrom är omfattande kan staten inte vara helt ”utesluten”. Tyngdpunkten ligger 

på att integrera politisk och ekonomisk makt istället för att ge en avgörande fördel gentemot 

den andra. Samhällen bestående av elite cartels har betydande verksamheter som arbetar för 

anti-korruption. Det kommer inte att finnas ett underskott av officiella kampanjer om anti-

korruption även om de ofta används annorlunda istället för att driva igenom dem tänka 

reformerna.25   

 

Korruptionen inom elite cartels är centraliserad, organiserad och relativt förutsägbart i dess 

räckvidd och process. Motsägelsefullt nog är det så att där elite cartels korruptions bredd är 

starkt kan den minskas till förmån för färre och större avtal på högnivå som upprätthåller 

elitsammanhållning. För dessa anledningar kan elite cartels och dess korruption samexistera 

med snabb ekonomisk tillväxt, åtminstone för en tid.  

   

Elite cartels korruption är på så sätt en ersättare för svaga institutioner. Men det är i bästa fall 

en ofullkomlig ersättare, ofta beroende av andra styrkor som tvång, gemensam gruppidentitet 

eller ett upplevt hot från utan för att vara en del av sammanhållningen. De politiska 

anpassningar som elite cartels upprätthåller kan bli stela och oföränderliga. När elite cartels 

nätverk ändras är det ofta skarpt och avskyvärt. Utfallet kan bli mer demokrati i samhället 

eller en störning av förnyat förtryck.26 

 

2.4. Oligarchs and Clans: we are family – and you’re not  
 

                                                 
25 Michael Johnston. Syndromes of Corruption – Wealth, Power and Democracy, s. 90. 
26 Ibid, s. 90.   
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Oleg Deripaska en av Rysslands oligarker hade ögonen på en fabrik långt österut i landet. Deripaska 

hade önskemål om äganderätt på en fabrik och fick igenom sin vilja men inte genom ett utköp av 

fabriken utan genom en lågprofilerad rättslig rättegång där domaren utgick efter Deripaskas vilja. 

Fabrikens första rättsliga ägare visste inget om fallet när den lokala polisen hjälpte Deripaska att 

beslagta fabriken. Lopez-familjen i Filippinerna var jordägare och producerade socker och såg i 

generationer rikedomar och makt öka och falla beroende på vem som var styrande i landet. 

Presidenten Ferdinand Marcos genomförde ofta reformer som bekämpade hans motståndare. I Mexico 

dominerade beväpnade droggäng vissa positioner och engagerade sig i rättsliga ärenden men även 

verksamheter som penningtvätt. Droggängen var även involverade politiskt och var beskyddade från 

den lokala polisen.27 

 

I fall som dessa är det svårt att skilja mellan organiserad brottslighet, statliga tjänstemän och korrupta 

politiker. Ett antal individer använder rikedom, politisk makt och våld för att bekämpa strider och 

belöna följare där institutionella kontroller och juridiska garantier inte betyder något avsevärt. Deras 

makt är varken offentlig eller privat utan den är ofta både och men definitivt personlig. De politiska 

och ekonomiska möjligheterna är stora men vinsten är svår att skydda. De modiga som utreder eller 

offentligt publicerar uppgifter om korruption kan bli av med sina liv som konsekvens.28 

 

Om elite cartel- korruption kan förstås utifrån kontroll så kan oligarch and clans-korruption förstås 

utifrån skydd. Länder i denna kategori har upplevt snabba politiska förändringar där 

affärsverksamheter, institutioner och civilsamhället är svaga. Det finns mycket korruption att 

bekämpa både i affärsverksamheten och i den politiska sfären men riskerna kan vara extrema 

eftersom utmanarna kan vara hänsynslösa. Statliga tjänstemän och deras institutioner är ineffektiva, 

oförutsägbara och går att köpa ut. Genomdrivbarheten av kontrakt och säkerheten av fast egendom 

och investeringar är inte alls säkra. Fallen måste ofta skyddas genom korruption eller våld.29 

Korruption finns i många ställen, i många situationer men den största korruptionen består av relativt 

få antal eliter och deras utökade klaner. Fattigdom, osäkerhet och behovet av skydd genererar enkel 

rekryt av människor. Oförutsägbar konkurrens kan göra det svårt att behålla dem rekryterade 

människorna till anledning av korruptionen och våldet. Johnston menar att staten kan förlora mycket 

av deras autonomi och bli en annan aktör av skydd. Att bekämpa klaner påverkar affärsverksamheter, 

                                                 
27 Michael Johnston. Syndromes of Corruption – Wealth, Power and Democracy, s. 120-121.  
28 Ibid, s. 120.  
29 Ibid, s. 120. 
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statliga organ, politiska partier, rättsväsende, media och organiserad brottslighet. En sådan situation är 

inte hållbar eller lovande för demokratisk utvecklingen, eller den ekonomiska tillväxten.30 

 

Oligarch and clans-korruption kan i stor omfattning resultera till våld. Parlamentariker, journalister 

och jurister som gjort invändningar till korruptionen i Ryssland har blivit mördade precis som 

affärsmän, statliga tjänstemän och utredare blivit i Mexico. I Filippinerna har det förekommit mord 

vid motstånd till valbedrägeri. Oförutsägbarhet och svaghet till brottsbekämpning bidrar till våld men 

lika viktig är den bristande förmågan att lösa tvister för domstolar och andra statliga institutioner. En 

förstärkning av kontrakt eller skydd av fast egendom är utmaning och när myndigheter inte kan 

upprätthålla grundläggande garantier eller skydd så bedöms inte domstolen som särskilt stabil. Hot 

om våld spelar en viktig roll i att disciplinera följare som har varierande möjligheter, deras stöd är dyr 

och opålitligheten kan innebära kraftiga demonstrationseffekter.31  

 

Oligarch and clans förstärker osäkerheten och oförutsägbarheten, en oförutsägbar korruption är den 

mest skadliga av alla i utvecklingens villkor menar Kaufmann och Zoido-Lobato´n i Syndromes of 

corruption.32   

 

Investerare i oligarch och clans fokuserar på kortvariga vinster istället för att planera långsiktiga och 

hållbara investeringar. En brist på ordnad utveckling betyder emellertid inte en frånvaro av politik och 

affärer eftersom mycket aktivitet kommer att äga rum utanför det formella systemet. Affärer på den 

svarta marknaden är svåra att beskatta, reglera och att hindra, för att se till att legitima företag kan 

växa. Politiska partier och civilsamhället kan lockas av den svarta marknaden och dess förmåner. 

Trots att den svarta marknaden består av värderingar som inte är demokratiska kan den vara mer 

belönande än dem legitima alternativen. Lagens rätt kan bli en ”saga” utan hänsynstagande bland 

oligarchs and clans medan förväntan av korruption och våld blir en självuppfyllande förutsägelse 

menar Leizel i Syndromes of corruption.33  

 

 

2.5. Official Moguls: reach out and squeeze someone  
 

                                                 
30 Michael Johnston. Syndromes of Corruption – Wealth, Power and Democracy, s. 120.  
31 Ibid, s. 121. 
32 Ibid, s. 122. 
33 Ibid, s. 122.  
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I influence market-samhällen hotar maktfulla privata intressen integriteten av institutioner 

men blir dessutom kontrollerade av institutionerna genom tävling av grupper. Elite cartels 

skyddar sig mot ökad konkurrens genom att bygga korrupta nätverk som balanserar eliternas 

varierande intressen. Oligarch och clans möter ett antal begränsningar men kan fortfarande 

hantera konflikt sinsemellan och finna nya vägar med syftet att skydda deras vinster. Där 

statliga eliter verkar tyder det på en svag institution eftersom politiska utmanare finns i liten 

omfattning. Uppsättningen av stegen är formade för korruption med straffrihet. Det fjärde 

korruptionssyndromet är official moguls där maktfulla politiska figurer och deras kollegor 

sätter ramarna för mot vilken riktning landet ska eftersträva.34    

 

Kina, Kenya och Indonesien är länder där korruptionen är ofta girig och involverad i ensidigt 

missbruk av politisk makt snare än utbyte av offentliga och privata intressen. Tjänstemän som 

stjäl av offentlighetens resurser, affärsverksamheter ägs av politiker och militanta figurer, 

skatteflykt organiseras av byråkrater där utvalda personer inkluderas i affärer men 

förekommer inte ofta i influence market eller elite cartels samhällen. 35                 

 

Förhandlingsfall bland oligarch and clans är i stor skala svåra att upprätthålla i ett omtvistat 

klimat och kräver skydd från den privata sfären. Förhandlingsfall i official mogul går i en liten 

omfattning att förhindra politiska figurer och deras personliga ”klienter” från att plundra 

samhälle och ekonomi. Official mogual har dubbla meningar vad gäller tjänstemän och 

politiker som berikar sig själva genom korruption och mer eller mindre flyttar ekonomin 

genom att omvandla statsbyråer till vinstdrivande företag där affärsmän besitter skydd från 

tjänstemän.     

 

Oavsett om makten finns inom staten där tjänstemän använder politisk inflytande för att öka 

rikedomar, så finns det gränser mellan offentliga och privata områden där makten är 

”genomsläpplig”. Många officials moguls arbetar i en sfär mellan staten och samhället där 

makt och resurser inte är klart offentliga eller privata. Makt är ett verktyg för att skapa 

varierande monopol. En del monopol kan vara små i sin omfattning medan andra tillåter 

official moguls och deras affärsriktade klienter att dominera den ekonomiska marknaden. 

                                                 
34 Michael Johnston. Syndromes of Corruption – Wealth, Power and Democracy, s. 155.  
35 Ibid, s. 155.  
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Kombinationen är tydlig mellan makt och rikedom, byråkrater tar emot mutor av politiska 

representanter för att driva på vissa politiska frågor. Individer och länder i official mogul 

behöver inte en form av kartellstyrning för att politiska motståndare tenderar att vara svaga 

och i många fall är det inte en fråga om vem som är i kontroll och styr. De styrande blir 

specialister som utnyttjar och splittrar statens auktoritet och möjligheter öppnas upp av 

politiska anhängare. Olikt oligarchs som kontinuerligt måste finna vägar att belöna och 

disciplinera deras klaner för att skydda vinsterna. 36 

 

Official mogul-korruption drivs av tvunget våldmissbruk av politisk och offentlig makt. Det 

kan finnas en klart dominant person som Suharto i Indonesien eller mer fungerande och 

samordnat land som Kina. Ledare i dessa länder har ofta personliga anhängare såsom 

anhöriga, affärsmän och lokala ledare. Ekonomiska möjligheter växer i dessa samhällen men 

brister förekommer bland institutioner där ansvarsutkrävande krävs för en organiserad 

marknadsekonomi.37 

  

Korruption av denna typ är ofta storartad och inte avgränsad av regler eller acceptans, där 

internationella gränskontroller korsas med både stat och ekonomi. Den politiska 

liberaliseringen och ekonomin har förvärrat korruptionens problem i denna grupp. Dessa 

personer har ett fåtal utmanare och ett fåtal rättsliga eller politiska villkor. En sådan 

okoordinerad monopol med ingen kontroll sett till pris som på så sätt kan den kväva hela den 

ekonomiska aktiviteten menar Shleifer and Vishny i Syndromes of corruption. Oförutsägbar 

korruption är skadligt för den ekonomiska utvecklingen, även om ett land som Kina i official 

mogul genererat snabb ekonomisk tillväxt. Andra effekter inkluderar hinder av nationell 

integration av marknader där en försvagning av ekonomiska institutioner sker som 

exempelvis obligationer och aktier. Ett hinder för tillväxten av civilsamhället kväver den 

ekonomiska grunden och autonomin och dessutom ökar effekterna av miljöskador. 38  

 

Utmaningar bland länder i official moguls består av svaga institutioner och sociala 

förändringar som möter utveckling, gemensamt beteende, personliga rivaler och andra former 

av oroligheter. Ledares personliga agenda kan göra enorma skillnader i form av tolerans eller 

                                                 
36 Michael Johnston. Syndromes of Corruption – Wealth, Power and Democracy, s. 156.  
37 Ibid, s. 156.  
38 Ibid, s. 158. 
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uppmuntran för korruption medan andra strävar efter att bekämpa fenomenet. Official moguls 

har en stor variation i korruption och utvecklingssituationer.39  

 

3. Tidigare forskning 
 

3.1. Korruptionens struktur  
 

I rapporten Korruptionens struktur i Sverige påstås det att litteratur om korruption består inte 

bara av motiv utan även vilka hinder som behöver övervinnas för att människor ska kunna ta 

emot eller ge mutor. Det förekommer korruption på individnivå, organisationsnivå och 

samhällsnivå.40 Ekonomiska aspekter är ofta anledningen till att korruption förekommer på 

individnivå. Orsakerna kan förklaras utifrån rationella val eller betvingande omständigheter. 

41 De rationella valen ligger i kant med att vissa muttagare får miljonbelopp medan andra 

betydligt mindre, med anledningen att tillgodose vardagliga behov. Det finns skillnader 

korruption emellan, en storskalig och en småskalig där den första involverar tjänstemän 

medan den andra involverar individer bland eliter menar Doig och Theobald i Korruptionens 

struktur i Sverige.42 

Det är överraskande hur lite pengar involveras i mutaffärer även om handlingen kan fördärva 

en yrkeskarriär.43 En person som agerar rationellt till korruption kan på så sätt visa hänsyn till 

dem moraliska förväntningarna. Personer som är skuldsatta upplever press på att ta emot 

mutor och är en risk för arbetsgivare om de omfattas av känsliga positioner. Låga löner ses 

                                                 
39 Michael Johnston. Syndromes of Corruption – Wealth, Power and Democracy, s. 158. 
40 Cyrille, Fijnaut. Leo, Huberts. (eds.). Corruption, Integrity and Law Enforcement. The Hague: Kluwer Law 

International, 2002. Citerad i Monika Karlsson. Lars Korsell. Brottsförebyggande rådet. Korruptionens struktur i 

Sverige "Den korrupte upphandlaren" och andra fall om mutor, bestickning och maktmissbruk. Västerås: 

Brottsförebyggande rådet, information och förlag, 2007. 

https://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f1800010086/1371914725742/2007_21_korruptionens_struk

tur.pdf (Hämtad 2018-11-15)    
41 Cyrille, Fijnaut. Leo, Huberts. (eds.). Corruption, Integrity and Law Enforcement. Citerad i Monika Karlsson. 

Lars Korsell. Brottsförebyggande rådet. Korruptionens struktur i Sverige "Den korrupte upphandlaren" och 

andra fall om mutor, bestickning och maktmissbruk.     
42 Monika Karlsson. Lars Korsell. Brottsförebyggande rådet. Korruptionens struktur i Sverige "Den korrupte 

upphandlaren" och andra fall om mutor, bestickning och maktmissbruk.  
43 Alberto Vannucci. Donatella, Della Porta. Corrupt Exchanges. Actors, Resources and Mechanisms of Political 

Corruption. New York: Aldine de Gruyter, 1999.   

https://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f1800010086/1371914725742/2007_21_korruptionens_struktur.pdf
https://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f1800010086/1371914725742/2007_21_korruptionens_struktur.pdf
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som en orsak till korruption.44 Leijonhufvud i Korruptionens struktur i Sverige menar dock att 

korruption inte förklaras genom löneförhållandena eftersom det finns gott om förmögna 

personer som tar emot mutor. Förklaringen av korruptionen ligger snarare i individuella 

faktorer hävdar Leijonhufvud.  

Studier av korruption visar även att politiker i varierande länder är i behov av pengar för att 

uppnå makt i samma utsträckning som företagare behöver politiskt skydd för att driva sina 

företag. Det genererar en ond cirkel av korrupta politiker. Det behöver inte handla om behov 

för pengar eller ekonomisk utsatthet, vissa samhällsstrukturer är konstruerade för korruption 

och det kan vara omöjligt för en person att motstå sådana tjänster.45  

3.2. Internationella jämförelser   
 

Statsvetaren och korruptionsforskaren Staffan Andersson vid Linnéuniversitet påstår att 

internationella jämförelser av korruption missar korruption i rika demokratier. Transparency 

Internationals mäter årligen korruption och rankar länder från en skala 0–100, ju högre poäng 

ett land har desto mindre korrupt är landet. Primärt hamnar utvecklingsländer i botten. 

Andersson menar att jämförelsen är problematisk eftersom den ger en inkorrekt bild av vad 

korruption är. I en forskningsartikel hävdar Andersson att det är framförallt mutor som 

organisationer som Transparency international fångar in, medan andra former av korruption är 

vanligare i rika länder som Sverige. 46   

 

”I rika demokratier kan korruption till exempel handla om favorisering, bjudresor eller 

tillsättning av tjänster inte går till på rätt sätt. Det handlar också ofta om mjukare typer av 

maktmissbruk, som är svårare att komma åt och upptäcka än mutor. Korruption är ett spektra 

där flera olika handlingar ingår och borde räknas in”.47 Det är dessutom poängterande att 

förstå att lagen skiljer länder åt, vad som bedöms som korruption i ett land behöver inte vara 

                                                 
44 Alberto Vannucci. Donatella, Della Porta. Corrupt Exchanges. Actors, Resources and Mechanisms of Political 

Corruption. 
45 Ibid. 
46 Tove Nordén. Linnéuniversitetet. Korruptionen i rika demokratier underskattas ofta i internationella 

jämförelser. 2018. https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/nyheter/2017/korruptionen-i-rika-demokratier-

underskattas-ofta-i-internationella-jamforelser/ (Hämtad 2018-12-02) 
47 Tove Nordén. Linnéuniversitetet. Korruptionen i rika demokratier underskattas ofta i internationella 

jämförelser. 

https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/nyheter/2017/korruptionen-i-rika-demokratier-underskattas-ofta-i-internationella-jamforelser/
https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/nyheter/2017/korruptionen-i-rika-demokratier-underskattas-ofta-i-internationella-jamforelser/
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korruption i ett annat. Andersson menar att på så sätt är det svårt att granska korruption 

utifrån brottsstatistik.48   

 

3.3. Samband mellan öppenhet, korruption och tillgång till information   
 

Catharina Lindstedt menar i sin rapport att varierande aktörer, institutioner och organisationer 

ofta uttrycker att öppenhet och transparens är mycket viktigt för att minimera 

korruptionsnivån i ett land. Problematiken består av att sådana uttalanden bygger på 

antaganden och inte undersökningar. Lindstedt menar att man inte kan uttala sig om det finns 

ett samband mellan öppenhet och korruption.49 Forskningen av korruption har historiskt 

riktats in på fallstudier, vilket resulterar förklaringen av korruption i ett antal specifika länder. 

Studier är naturligtvis betydelsefulla men det saknas breda och fördjupade undersökningar vid 

korruptionsforskningen som kan ge svar på förklaringsfaktorer generellt än specifika länder 

hävdar Lindstedt.    

 

Det finns omständigheter som förklarar korruption mer generellt och där anses 

demokratiaspekten vara mycket central eftersom en aktiv korruptionsbekämpning kräver en 

tillsatt regering genom fria val.50 Andra menar att arbeten NGO (Non-governmental 

organizations) utför både nationellt och internationellt är poängterande eftersom de kan 

rapportera oberoende om korruptionsbekämpning.51  

 

Professorn Susan Rose-Ackerman yttrar att tillgång till information är värderande för ett 

skapande av informationssamhälle. Det råder idag en stor brist på tillgång till information i 

varierande länder där en faktor är att synen på information växlar bland kulturer. Ett måste, 

för ett informationssamhälle består av att offentliggöra dokument. På så sätt kan länder 

omfattas av en struktur i samhället där medborgare får ta del av makthavarnas arbete och 

media har möjlighet att undersöka deras arbete.52 Men media har ingen enkel uppgift, deras 

                                                 
48 Tove Nordén. Korruptionen i rika demokratier underskattas ofta i internationella jämförelser. 
49 Catharina Lindstedt. Öppenhet och korruption. The QOG institute Quality of Government. Göteborgs 

universitet. 2005. https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/39202/1/gupea_2077_39202_1.pdf (Hämtad 2018-12-

02)  
50 Paul, Heywood. (red). Political Corruption: Problems and Perspectives. Oxford: Blackwell, 1997.  
51 Susan Rose-Ackerman. Corruption and government:  causes, consequences and reform. Cambridge: 

Cambridge University press, 1999, s. 169.  
52 Susan Rose-Ackerman. Corruption and government:  causes, consequences and reform, s. 167.   

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/39202/1/gupea_2077_39202_1.pdf
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möjligheter att informera försvinner om de begränsas och styrs. Med öppenhet menar Rose-

Ackerman att staten ger information om sitt arbete där media och medborgarna kan kritisera 

och lämna klagomål.53         

   

Tidigare forskning visar att utvecklingsnivån ligger före korruptionen och relationen till 

öppenheten och korruption kan bero på utvecklingsnivån. Rose-Ackerman uttrycker att 

beroende på hur hög nivå av utveckling ett land är i, visar det vilken öppenhet landet har. En 

hög utvecklingsnivå kan oftast tolkas som en hög nivå av öppenhet. Utvecklade länder 

publicerar information och dokument såsom regeringsbeslut i högre utsträckning än 

lågutvecklade länder.54      

 

4. Metod och material  
 

I detta avsnitt presenteras valet av metod och vilket material som används som 

tillvägagångsätt. Avsnittet inleder med att förklara valet av forskningsdesign, för att sedan 

övergå till urvalet av metod och sist en avgränsning av uppsatsen.      

 

Termen korruption behöver tilldelas teoretiska definitioner, på så sätt operationaliseras 

arbetet. Operationaliseringen har en viktig betydelse för vilka slutsatser som dras och för att 

se ifall slutsatserna är någorlunda säkra. De operationella indikatorerna är nödvändiga för att 

få en god teoretisk definition, om inte så har definieringen en svag validitet. Att eftersträva 

god validitet är en förutsättning för en undersökning därför att genom en aning förträfflig 

validitet innebär det tillförlitliga slutsatser om ”verkligheten”. En bra validitet genererar 

överensstämmelse mellan teoretiska definitioner och operationella indikatorer.55 

 

4.1 Kvalitativ teorikonsumerande forskningsdesign   
 

                                                 
53 Catharina Lindstedt. Öppenhet och korruption, s. 13.  
54 Ibid, s. 16.  
55 Peter, Esaiasson. Mikael, Gilljam. Henrik, Oscarsson. Lena, Wängnerud. Metodpraktikan – Konsten att 

studera samhälle, individ och marknad, Upplaga 3. Stockholm: Nordstedts Juridik AB, 2007,  

s.  56–57.  
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Den empiriska undersökningen som jag kommer att använda mig består av en kvalitativ 

teorikonsumerande forskningsdesign som är en förklarande design med ett fall i centrum.56 I 

den teorikonsumerande designen är det poängterande att förklara utfallet av ett specifikt fall.57 

Undersökningen är en fallstudie där Kosovo är i centrum.  

 

Det finns tre faser vad gäller utformning och genomförandet av en fallstudie. Den inledande 

fasen består av att formulera syfte, utformning och struktur för undersökningen. Den andra 

fasen består av att analysera det specifika fallet i anslutning med den valda designen. Den 

tredje fasen består av att förstå studiens resultat och analysera bidraget till undersökningens 

syfte. Faserna är på så sätt beroende av varandra och därför är samordning och konsekvent 

värderande.58 Faserna har tillämpats i uppsatsen genom formulering av syfte, förklaring av 

valet av den kvalitativa teorikonsumerande forskningsdesignen samt en struktur över hela 

uppsatsen. I analysavsnittet undersöks händelser i Kosovo som visar att korruption inträffar. 

På detta vis besvaras undersökningens syfte.  

  

Min studie går ut på att fördjupa mig om korruptionen i Kosovo som fall, på så sätt 

möjliggörs varierande förklaringsfaktorer om varför korruptionen är en utmaning för landet. 

Förklarande studier letar generellt svar på varförfrågor och det ger mig möjlighet att på 

djupare plan förstå situationen i Kosovo. Utifrån den tidigare angivna informationen om 

fallstudier så bedömer jag att det den teorikonsumerande forskningsdesignen är lämpligast för 

en fördjupning om Kosovo i mitt fall. Undersökningen behöver kontinuerligt beläggas med 

bevis för öka dess trovärdighet.      

 

Att generalisera resultat från ett fåtal fallstudier har varit en ”konflikt” mellan kvantitativa och 

kvalitativa forskare. Kritiken från kvantitativa forskare hävdar att det inte går att dra 

förnuftiga slutsatser på några fallstudier.59 Somliga forskare påstår att ett fåtal fallstudier 

aldrig kan bli representativa i statistisk mening, vilket kan ses som en nackdel eftersom en 

                                                 
56 Esaiasson. Gilljam. Oscarsson. Towns.Wängnerud. Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ 

och marknad, s. 89.  
57Alexander L, George. Andrew, Bennett. Case Studies and Theory Development in the Social sciences. 

Cambridge: MIT Press, 2005, s. 69.  
58 Alexander L, George. Andrew, Bennett. Case Studies and Theory Development in the Social sciences, s. 73. 
59 Ibid, s. 158. 
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ökad representativitet kan generera till ett större förtroende för studierna.60 En enda fallstudie 

kan inte omfatta alla intressanta aspekter av en händelse hävdar kritikerna. Det är viktigt att 

poängtera att fallstudier är relevanta för forskningen trots att undersökningarna har 

begränsade utfall. En anledning till att fallstudier tenderar att inte bidra till teoretisk 

utveckling är för att de saknar ett klart definierat och gemensamt fokus.61 Undersökningen 

tillämpar korruptionssyndromen influence markets, elite cartels, oligarchs and clans och 

official moguls som teori för att förstå korruptionen. Till hänsyn av somliga kvantitativa 

forskare så kan min studie och mitt fall om Kosovo inte bidra med alltför omfattande 

slutsatser till forskningen vilket kan tydas som en nackdel.  

 

Fördelen med den teorikonsumerande forskningsdesignen består av att jag kan anpassa teorier 

efter mitt fall om Kosovo. I den teorikonsumerande designen blir Kosovo det centrala och det 

värderar jag som en stark fördel. Min avsikt med uppsatsen består av att lära mig specifikt om 

landet Kosovo med hjälp av teorier.  

 

Insamlingen av material hämtas från litteratur, elektroniska länkar, tidningsartiklar samt 

uppsatser och avhandlingar från bland annat stora bevakningsorganisationer som 

Transparency International, United Nations Office on Drugs and Crime, den europeiska 

kommissionen, BTI 2018 Country Report och Business-anti-corruption. I Metodpraktikan står 

det att ”det idag inte särskilt svårt att hitta exempel på nyheter och information som initialt 

tycks vara vederhäftig och emanera från pålitliga och annars välunderrättade källor men som 

snart visar sig vara felaktig.”62 Det innebär att det ställs högre krav på att hitta trovärdigt 

material som ska finnas med i uppsatsen. På så sätt har jag försökt ta med material från 

internationellt erkända organisationer som uttrycker sig om korruptionen i Kosovo. Det 

undkommer inte faktumenet att jag även använt digitala albanska dagstidningar som är snabba 

med att rapportera om korrupta händelser men valt att utgå från internationellt erkända 

organisationer.  

 

                                                 
60 Alexander L, George. Andrew, Bennett. Case Studies and Theory Development in the Social sciences, s. 159. 
61 Ibid, s. 70.   
62 Esaiasson. Gilljam. Oscarsson. Towns.Wängnerud. Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ 

och marknad, s. 287.  
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Teorin hämtas från Michael Johnstons bok Syndromes of Corruption som förklarar hur 

korruption påverkar institutioner, marknaden och hur ledare fördelarna korruptions fördelar 

bland dem själva. Mina frågeställningar behandlar fenomenet korruption som är ett komplext 

och svåröverskådligt ämne. För att tillämpa en någorlunda struktur i uppsatsen kommer större 

del av bearbetning av text att hämtas från Michael Johnsons bok Syndromes of Corruption 

och hans syn på korruption. En av orsakerna till att teorin hämtas från Syndromes of 

Corruption är för att boken används flitigt bland uppsatser som behandlar ämnesområdet 

korruption. När dessutom korruptionsforskaren Staffan Andersson vid Linnéuniversitet gav 

förslag om Syndromes of Corruption till mitt ämnesområde så kändes boken som ett bra val.          

     

Mitt val av material undersöker fenomenet korruption på varierande sätt, där vissa artiklar och 

rapporter är mer djupgående än andra. Mitt mål är att enbart ta med material som någorlunda 

behandlar mitt syfte och mina frågeställningar. Genom Linnéuniversitets söktjänst OneSearch 

och nationella bibliotekssystemets söktjänst Libris har sökningar bland annat gjorts på 

tidigare forskning. Nyckelorden vid sökningarna var korruption Kosovo, corruption och 

korruption Balkan. Utmaningen med att ta med andras forskning i mitt arbete består av att 

författarna kan ha varierande syften eller avsikter med sina texter.  

 

Med anledningen av att jag är född i Kosovo och behärskar det albanska språket så har jag 

även använt material på det albanska språket, för att besvara mina frågeställningar så bra som 

möjligt.   

 

5. Resultat och analys  
 

5.1. Bakgrund Kosovo 
 

I detta avsnitt går jag kort igenom historiska aspekter som påverkat Kosovos utveckling.    

 

5.1.2. Kriget  
 

Våren 1998 utbryter krig i Kosovo efter att serbisk polis gått i hårt angrepp för att få tag på 

medlemmar från motståndsrörelsen UÇK (Kosovos befrielsearmé) och deras vapen. Efter 

polisen ingrep även jugoslaviska styrkor mot UÇK. Tiotusentals civila flydde till bergen eller 
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lämnade landet helt för att söka skydd. En konsekvens blev att USA och EU införde 

ekonomiska sanktioner mot Serbien. Sommaren 1998 brändes albanska byar ner och det lades 

ut minor bland ruinerna för att folket skulle ha det svårt att återvända. Mot slutet av 

sommaren hittades flera massgravar i Kosovo. Nato (North Atlantic Treaty Organization) 

utförde bombningar mot militära mål i Serbien men även i Kosovo därpå serbiska styrkor 

svarar med intensiva angrepp mot städer och byar. Människor misshandlades och mördades.63 

Forskning & framsteg hävdar att fler än 10 000 människor dödades under ”konflikten” i 

Kosovo.64   

 

5.1.3. Självständighetsförklaringen 
 

Den 17:e februari 2008 utropade Kosovos parlament en självständighetsförklaring, med 

erkännande av länder som USA, Frankrike, Turkiet, Storbritannien och Tyskland redan inom 

några dagar. Serbien och Ryssland var och är motståndare till självständighetsförklaringen. 

Hittills har 116 länder erkänt Kosovo som en självständig stat.65  

 

5.1.4. Påföljderna idag  
 

Korruption i Kosovo innebär stora risker för företag som är verksamma eller planerar att 

investera i landet. En brist på öppenhet och ansvarsutkrävande i den offentliga förvaltningen 

leder till omfattande korruption som påverkar investeringsklimatet negativt. Rättsväsendet, 

institutionen för tullen och inköpssektorer påverkas mycket av korruption. Anti 

korruptionslagarna är starka men rättssystemet är ineffektivt vilket resulterar dålig 

verkställning av lagar. Enligt Kosovos lag bör alla former av gåvor offentliga tjänstemän 

förklaras och registreras. Trots lagen är mutor och erbjudande av gåvor relativt vanliga i 

Kosovo.66 

                                                 
63 Ylva Lindahl. Modern historia. 2017. https://www-ui-se.proxy.lnu.se/landguiden/lander-och-

omraden/europa/kosovo/modern-historia/ (Hämtad 2018-12-04)  
64 Henrik Höjer. Forskning & Framsteg. Mer än 10 000 döda i Kosovokonflikten. 2003. 

https://fof.se/tidning/2003/4/artikel/mer-10-000-doda-i-kosovokonflikten (Hämtad 2018-12-04)  
65 Kosovar thanks you. Thank you and happy 10th anniversary of independence. 2018. 

https://www.kosovothanksyou.com/ (Hämtad 2018-12-04)  
66 Business Anti-corruption Portal. Kosovo Corruption Report. 2017. https://www.business-anti-

corruption.com/country-profiles/kosovo/ (Hämtad 2018-12-04)  

https://www-ui-se.proxy.lnu.se/landguiden/lander-och-omraden/europa/kosovo/modern-historia/
https://www-ui-se.proxy.lnu.se/landguiden/lander-och-omraden/europa/kosovo/modern-historia/
https://fof.se/tidning/2003/4/artikel/mer-10-000-doda-i-kosovokonflikten
https://www.kosovothanksyou.com/
https://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/kosovo/
https://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/kosovo/
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5.2. Influence markets - Kosovo  
 

Influence markets fäster tyngdpunkt vid användning av förmögenheter för att söka inflytande 

inom institutioner. Politiker kan köpas för att driva igenom ställningstaganden. Politiska och 

ekonomiska eliter utvecklas i influence markets. Företag kan vara befriade från att betala skatt 

efter att tjänstemännen blivit pressade att ta emot mutor. Argumentet i influence market består 

av att politisk belöning inte är korruption, i demokratier är donationer en legitim form av 

påverkande eftersom kampanjer kostar pengar för politiska representanter. Samhällen i 

influence markets består inte bara en form av korruption utan flera. Korruptionen förekommer 

bland annat vid valprocesser, lagstiftningsprocesser och rättliga processer.67   

 

Likt Michael Johnstons teori om influence markets beaktas rättssystemet vara bland dem mest 

korrupta institutionerna i Kosovo även om konstitutionen fastställer att domstolarna ska vara 

oberoende. I praktiken påverkas domstolarna politiskt. Den EU-finansierade organisationen 

Business-anti-corruption menar att fyra av tio medborgare i Kosovo erbjuder domare mutor 

under rättegångar.68 Korruptionsbrott förekommer ofta i domstolsförbundet vilket genererar 

en oförmåga att korrekt genomföra och verkställa lagar. Domstolssystemet hade mer än 

400 000 civila och rättsliga ärenden som väntade i juli 2016 på att hanteras. Vanligtvis tar det 

mellan sex månader och ett år för att lösa ett fall. Det europeiska rättstatsprotokollet Eulex 

(European Union Rule of Law Mission in Kosovo) och dess domare som var verksamma i 

Kosovo framtill 2014 varnar för att det lokala rättssystemet inte har tillräckligt med 

kompetens för att hantera komplexa och känsliga rättegångar. En extern EU-undersökning 

hävdar att Eulex inte kunnat fastställa ett rättssystem för att bekämpa korruptionen.69                      

 

Business-anti-corruption hävdar att det finns stora risker för korruption för företag som har 

kontakt med polisen i Kosovo. Polisen faller fortfarande för politisk press och intern 

korruption förekommer. Polisen, åklagarna och rättsväsendet har inte varit effektiva i kampen 

mot den organiserade brottsligheten. Rättsväsendet har heller inte tillräckligt med 

kvalificerade åklagare och kompetens för att kontrollera korruptionen i landet. Nepotism eller 

                                                 
67 Michael Johnston. Syndromes of Corruption – Wealth, Power and Democracy, s. 63.   
68 https://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/kosovo/ (Hämtad sjätte december 2018)  
69 Business Anti-corruption Portal. Kosovo Corruption Report.  

https://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/kosovo/
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svågerpolitik är ett växande problem, vän och familjerelationer spelar en stor roll i en 

anställningsprocess i polisorganisationen.70      

 

En oro för företag är den rapporterade existensen av ”privata säkerhetsföretag” som 

tillhandhåller säkerhetstjänster till lokala verksamheter men i själva verket arbetar med 

utpressning.71 Kosovos polisstyrka arresterade 59 egna tjänstemän för anklagelser om att de 

utpressat mutor från bilförare. Förutom tjänstemännen anklagades även 30 medborgare för att 

ha erbjudit mutor till poliser 2016.72  

 

5.3. Elite Cartels – Kosovo  
 

Korruption kan vara en fråga mer om att influera än att kontrollera, där sammankopplade 

grupper finns beståendes av politiker, affärsmän, byråkrater, militanta individer och etniska 

ledare förekommer det att korruptionens fördelar delas mellan varandra. På så sätt kan de 

konstruera nätverk och förstärka sin makt samt undanskjuta opposition. Elite cartels-

korruption är centraliserad, organiserad och relativt förutsägbart i dess räckvidd och process.  

     

Johnston menar att elite cartels-korruption influerar marknader genom utbyte av pengar och 

förmåner med ett gynnande för affärsmän. De flesta involverade samhällen är relativt stabila 

med medelinkomst och demokrati eller under en demokratiseringsprocess. I november 2016 

visar journalistik TV-programmet ”Jeta Ne Kosovë” detaljer från ett stort skattebedrägeri där 

€25 miljoner sammanlagt ”försvann” från staten. Över 300 företag i Kosovo har hävdat att 

falska fakturor utfärdats av företag som fakturerar utan att företaget bedriver någon form av 

verksamhet informerar BTI (Bertelsmann Stiftung’s Transfomation Index).73 Programmet 

”Jeta ne Kosovë” har informerats om skattebedrägerierna genom visselblåsaren Murat 

Mehmeti som arbetade för KTA (Kosovo Tax Administration).74                                     

                                                 
70 Business Anti-corruption Portal. Kosovo Corruption Report.  
71 Janssens, Jelle. State-Building in Kosovo. a Plural Policing Perspective. Antwerpen: Maklu, 2015.   
72 Fatos Bytyci. Reuters. Kosovo arrests 59 officers in traffic police corruption probe. 2016.      

https://www.reuters.com/article/us-kosovo-corruption/kosovo-arrests-59-officers-in-traffic-police-corruption-

probe-idUSKBN14822W (Hämtad 2018-12-07)  
73 Sabin Donner. Hauk Hartmann. Robert Schwarz. Sabine Steinkamp. Bertelsmann Stiftung. BTI 2018 Country 

Report Kosovo. 2018. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung, 2018. 

https://www.ecoi.net/en/file/local/1427391/488286_en.pdf (Hämtad 2018-12-06)  
74 Jeta ne Kosov. Jeta në Kosovë: Vjedhja e Organizuar Tatimore - ATK 1. 2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=2-CqHnwKEh8&feature=youtu.be&t=1 (Hämtad 2018-12-12) 

https://www.reuters.com/article/us-kosovo-corruption/kosovo-arrests-59-officers-in-traffic-police-corruption-probe-idUSKBN14822W
https://www.reuters.com/article/us-kosovo-corruption/kosovo-arrests-59-officers-in-traffic-police-corruption-probe-idUSKBN14822W
https://www.ecoi.net/en/file/local/1427391/488286_en.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2-CqHnwKEh8&feature=youtu.be&t=1
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Johnston menar att korrupta överenskommelser inte bara tar plats mellan offentliga tjänstemän och 

privata intressen eller mellan politiska ledare och dess anhängare utan även mellan politiker i ledande 

ställning, byråkrater och affärsmän. Poängen är inte att influera politiken utan även att hindra 

utmanare att styra och reglera ekonomin mot deras intressen. Korruptionsbekämpandet i Kosovo 

drabbades av två seriösa bakslag efter att en tidning publicerat telefonavlyssningar mellan PDK-

tjänstemän (Kosovos demokratiska parti) som diskuterar utnämningar för varierande positioner i 

parlamentet, rättsväsendet, polisen och media.75 Händelsen kan förstås utifrån Johnsons teori om elite 

cartels eftersom korrupta överenskommelser tar form där individer fördelar förmåner mellan 

varandra.                  

 

Johnston uttrycker att elite cartels i samhällen har betydande verksamheter som arbetar för 

anti-korruption även om de ofta används annorlunda istället för att driva igenom dem tänka 

reformerna. I Kosovo finns en rad varierande aktörer som arbetar med 

korruptionsbekämpning som organisationerna AAK (Agenturen mot korruption) 76, IDI 

(Demokrati institutionen i Kosovo) 77 och SAEK (Support to Anti-Corruption Efforts) in 

Kosovo 78 men effektiviteten kan betvivlas. 2012 väckte en EU-åklagare åtal mot Nazim 

Mustafi, som var chef för en nationell antikorruptionsstyrka. Mustafi åtalades senare för 

mutning.79            

 

Ledare i dessa samhällen handskas med politiska utmaningar som växer, är mindre 

institutionaliserade och är relativt oförutsägbara. En polarisering mellan regeringen och 

oppositionen är en utmaning för Kosovo där våldsamma medel har använts av 

oppositionsmedlemmar. Den europeiska kommissionens rapport om Kosovo menar på att alla 

politiska partier ska visa ansvar och etablera uppbyggande dialoger i parlamentet som ligger 

                                                 
75 Sabine Donner. Hauke Hartmann. Robert Schwarz. Sabine Steinkamp. Bertelsmann Stiftung. BTI 2018 

Country Report Kosovo. 
76 Agjencia kundër Korruptionit. Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj. https://www.akk-ks.org/  (Hämtad 2018-

12-06)  
77 Instituti Demokratik i Kosvovës. Transparency and Anti-corruption. http://kdi-

kosova.org/en/programs/transparency-and-anti-corruption/ (Hämtad 2018-12-06) 
78 United Nations Development Programme. Support to Anti-Corruption Efforts in Kosovo (SAEK). 

2015.http://www.ks.undp.org/content/dam/kosovo/docs/SAEK/SAEK%20PRODOC%20SIGNED.pdf (Hämtad 

2018-12-06)  
79 Teresa Küchler. Svenska Dagbladet. 2012. Mutbekämpare åtalas för mutor. 

https://www.svd.se/mutbekampare-atalas-for-mutor (Hämtad 2018-12-11)  

https://www.akk-ks.org/
http://kdi-kosova.org/en/programs/transparency-and-anti-corruption/
http://kdi-kosova.org/en/programs/transparency-and-anti-corruption/
http://www.ks.undp.org/content/dam/kosovo/docs/SAEK/SAEK%20PRODOC%20SIGNED.pdf
https://www.svd.se/mutbekampare-atalas-for-mutor
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till grund för den politiska debatten. EU rekommenderar övervakningar av institutioner för att 

säkerställa riktlinjer om bättre styrning och ansvar. 80     

 

Bland länder i elite cartels är domstolarna svaga och ofta kompromissade, där kontrakt är 

svårt att inrätta och fast egendom är en utmaning att skydda uttrycker Johnston. Kosovos 

rättssystem är fortfarande i ett tidigt stadium men det går inte att komma undan att 

rättssystemet är långsamt och ineffektivt. Domstolarna påverkas politiskt och institutionerna 

upplever brister vid finansiering och mänskliga resurser vilket stämmer överens med 

Johnstons teori om att domstolarna inom elite cartels är svaga och att kompromisser 

förekommer.81    

 

Politiska partier tenderar i grunden att följa elite cartels viljor snarare än att representera 

samhällssegmentet. Elite cartels kärna består därigenom av att skydda korruption såväl som 

att berika dess nätverk av högre nivåer av eliter. Partipolitiken i Kosovo tenderar att formas 

efter ”starka” ledare med en anknytning till regioner eller folkgrupper, på så sätt är det mindre 

fokus på ideologier.82 Andrea Lorenzo Capussela hävdar i en artikel att eliten i Kosovo 

förenas med gemensamma intressen för att bevara det befintliga styrsystemet.83 Indikatorer på 

ett bevarande av styrsystemet visar på att elite cartels förekommer i Kosovo och att eliterna 

vill berika deras betydelse och position i landet.     

 

5.3. Oligarch and Clans – Kosovo 
 

Johnston ser oligarchs and clans-korruptionssyndrom i Mexico där dominerade beväpnade droggäng 

engagerar sig i rättsliga ärenden men även verksamheter som penningtvätt. Droggängen var även 

involverade politiskt och var beskyddade från den lokala polisen. Liknande korruptionssyndrom är 

                                                 
80 European Commission. Commission Staff Working Document Kosovo* 2016 Report. 2016. 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-

enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/20161109_report_kosovo.pdf (Hämtad 2018-12-08), s. 4.  
81 European Commission. Commission Staff Working Document Kosovo* 2016 Report, s. 5.  
82 Ylva Lindahl. Modern historia. 
83 Andrea Lorenzo Capussela. European Western Balkans Kosovo election: When the elites teamed up to see 

through their KLA troubles. 2017. https://europeanwesternbalkans.com/2017/06/14/kosovo-election-when-the-

elites-teamed-up-to-see-through-their-kla-troubles/ (Hämtad 2018-12-08)  

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/20161109_report_kosovo.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/20161109_report_kosovo.pdf
https://europeanwesternbalkans.com/2017/06/14/kosovo-election-when-the-elites-teamed-up-to-see-through-their-kla-troubles/
https://europeanwesternbalkans.com/2017/06/14/kosovo-election-when-the-elites-teamed-up-to-see-through-their-kla-troubles/
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svåra att finna i Kosovo men Eulex meddelade 2010 att dåvarande centralbankschefen Hashim 

Rexhepi greps av polisen om misstankar kring skatteflykt och penningtvätt.84                

 

Det är svårt att skilja mellan organiserad brottslighet, statliga tjänstemän och korrupta politiker. Ett 

antal individer använder rikedom, politisk makt och våld för att bekämpa strider och belöna följare 

där institutionella kontroller och juridiska garantier inte betyder något avsevärt. De politiska och 

ekonomiska möjligheterna är stora men vinsten är svår att skydda. De modiga som utreder eller 

offentligt publicerar uppgifter om korruption kan bli av med sina liv som konsekvens.85    

 

Kosovos åklagarmyndighet genomförde 17 organiserade brottmål mot 170 svarande från början av 

2015 till september 2016. Dessa undersökningar har ännu inte resulterat i fällande domar. Polisens 

kapacitet att bekämpa organiserad brottslighet är bra, medan åtalskapaciteten är fortsatt svag. Kosovo 

behöver ytterligare öka kompetensen för att ta itu med komplexa brottsutredningar, såsom ekonomisk 

brottslighet och upphandlingsbedrägerier, det är nödvändigt för att effektivt kunna motverka 

organiserad brottslighet och korruption. Specialiserad träning och internationellt samarbete måste öka 

menar EU:s rapport. Kosovos polis har varit involverad i flera gränsöverskridande operationer som 

stöds av Europol på begäran av EU-medlemsstater som leder undersökningarna. Regeringen, 

brottsbekämpande organ och rättsväsendet måste vidta snabba åtgärder för att bekämpa kriminella 

nätverk. Kosovos institutioner behöver ha en nolltolerans i kampen mot organiserad brottslighet och 

korruption, både i praktiskt och i alla beslutsprocesser uttrycker EU. Bekämpning av organiserad 

brottslighet och korruption är fortfarande grundläggande för att motverka brottslig infiltrering av de 

politiska, juridiska och ekonomiska systemen.86  

 

Länder i oligarch and clans har upplevt snabba politiska förändringar där affärsverksamheter, 

institutioner och civilsamhället är svaga. Kosovos grundlag skyddar pressen och yttrandefriheten men 

i praktiken hindras media av politisk inblandning och korruption.87 Pressen har svårigheter med att få 

tillgång till information från myndigheter. Journalister som undersöker regeringstjänstemän för 

                                                 
84 Sveriges Television. Kosovos bankchef gripen. 2010. https://www.svt.se/nyheter/utrikes/kosovos-bankchef-

gripen (Hämtad 2018-12-09) 
85 Michael Johnston. Syndromes of Corruption – Wealth, Power and Democracy, s. 120.   
86 European Commission. Commission Staff Working Document Kosovo* 2016 Report, s. 70.  
87 Freedom House. Kosovo. 2016. https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2016/kosovo (Hämtad 2018-

12-10)  

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/kosovos-bankchef-gripen
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/kosovos-bankchef-gripen
https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2016/kosovo
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bedrägeri har utsatts för fysiska angrepp och hot.88 Ett exempel är att presidenten hotades med 

anledningen av att presidenten gav riktlinjer till journalistförbundet om att undersöka korruption i ett 

stort bränslebolag. Mediaföretag som är kritiska till regeringen eller eliter kan utsättas för 

diskriminerande skatteinspektioner, Kosovo saknar effektiva bestämmelser för att garantera 

transparens i media. Privata medier har inga säkra intäkter vilket generar dem till beroende av ägare 

som kan styra politiska intressen.89 Johnston uttrycker att det finns mycket korruption att bekämpa 

både i affärsverksamheten och i den politiska sfären bland oligarch and clans men riskerna kan vara 

extrema eftersom utmanarna kan vara hänsynslösa. Statliga tjänstemän och deras institutioner är 

ineffektiva, oförutsägbara och går att köpa ut.90        

 

Korruption finns i många ställen, i många situationer men den största korruptionen består av relativt 

få antal eliter och deras utökade klaner. Johnston menar att staten kan förlora mycket av deras 

autonomi och bli en annan aktör av skydd. Att bekämpa klaner påverkar affärsverksamheter, statliga 

organ, politiska partier, rättsväsende, media och organiserad brottslighet. En sådan situation är inte 

hållbar eller lovande för demokratisk utvecklingen eller den ekonomiska tillväxten.91 Utifrån EU:s 

rapporter, BTI:s landrapport om Kosovo eller Business-anti-corruption:s rapport Kosovo Corruption 

Report finnes inga indikatorer på att det finns klaner i Kosovo som påverkar politiken, rättsväsendet, 

media, brottsligheten eller agerar som ett ”alternativt” skydd.      

 

5.4. Official Moguls – Kosovo   
 

Johnston kategoriserar länder i official moguls där korruptionen är girig och involverad i 

ensidigt missbruk av politisk makt, snarare än utbyte av offentliga och privata intressen. 

Tjänstemän stjäl av offentlighetens resurser och det förekommer att politiker eller militanta 

figurer äger affärsverksamheter, dessutom organiseras skatteflykt av byråkrater. Medier i 

Storbritannien och USA med stöd av tyska underrättelserapporter påstår att Kosovos president 

Hashim Thaçi har förbindelser till organiserad brottslighet. Förutom Thaçi hävdar medierna 

att nuvarande premiärminister Ramush Haradinaj och talmannen Xhavit Haliti ingår i 

                                                 
88 Freedom House. Kosovo.  
89 Business Anti-corruption Portal. Kosovo Corruption Report. 
90 Michael Johnston. Syndromes of Corruption – Wealth, Power and Democracy, s. 120.  
91 Ibid, s. 120. 
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brottsligheten som består av politik, affärer och kontroll över landet.92 Om påståendena om 

den organiserade brottsligheten stämmer, så kan Johnstons teori om official mogul i Kosovo 

förstås utifrån att ”etablerade” politiker förhindrar andra politiker att växa eftersom de vill 

behålla sin makt och ser andra politiker som hot. Oavsett om makten finns inom staten där 

tjänstemän använder politisk inflytande för att öka rikedomar, så finns det gränser mellan 

offentliga och privata områden där makten är ”genomsläpplig” menar Johnston.       

 

Officials moguls finns i länder som arbetar i en sfär mellan staten och samhället där makt och 

resurser inte tydligt är offentliga eller privata. Makt är användbart för att skapa varierande 

monopol. En del monopol kan vara små i sin omfattning medan andra tillåter official moguls 

och deras affärsriktade klienter att dominera den ekonomiska marknaden. Dagstidningen Zëri 

i Kosovo informerar att delar av marknaden i Kosovo är under monopol och drivs av privata 

företag, som är kopplade till lokala och centrala makter men även styrs med hjälp av politiska 

partier. Artan Demhasaj, från frivilliga organisationen Çohu uttrycker att det finns företag 

som arbetar i byggbranschen och väginfrastruktur som på kort tid övergått från att vara nya i 

branschen till att hantera miljontals belopp.93 Att företag på kort tid intar marknader med 

storm med kopplingar till politiken kan förstås utifrån Johnston som menar på att det är 

genom makt som monopol uppkommer i official moguls.  

 

Kombinationen mellan makt och rikedom är tydlig, byråkrater tar emot mutor av politiska 

representanter för att driva på vissa politiska frågor. Individer och länder i official mogul 

behöver inte en form av kartellstyrning för att styra, politiska motståndare tenderar nämligen 

att vara svaga och i många fall är det inte en fråga om vem som är i kontroll och styr. De 

styrande blir specialister som utnyttjar och splittrar statens auktoritet. De har ofta personliga 

anhängare såsom anhöriga, affärsmän och lokala ledare. 2010 utnämndes Nazmi Mustafi till 

chef för nationell antikorruptionsstyrka av dåvarande premiärminister Hashim Thaçi. Två år 

senare åtalas Mustafi av EU-åklagare för att ha pressat företagare på pengar i sin roll som 

korruptionsbekämpare.94 Att Mustafi som ”korruptionsbekämpare” utövade korruption tyder 

                                                 
92 Yrsa Grüne. Hufvudstadsbladet. Än styr rebellerna det tioåriga Kosovo. 2018. https://www.hbl.fi/artikel/an-

styr-rebellerna-det-tioariga-kosovo-2/ (Hämtad 2018-12-11)  
93 Zeri. Monopoli i kompanive po 'mbyt' tregun e Kosovës. 2016. https://zeri.info/ekonomia/110688/monopoli-i-

kompanive-po-mbyt-tregun-e-kosoves/ (Hämtad 2018-12-11) 
94 Teresa Küchler Mutbekämpare åtalas för mutor.   

https://www.hbl.fi/artikel/an-styr-rebellerna-det-tioariga-kosovo-2/
https://www.hbl.fi/artikel/an-styr-rebellerna-det-tioariga-kosovo-2/
https://zeri.info/ekonomia/110688/monopoli-i-kompanive-po-mbyt-tregun-e-kosoves/
https://zeri.info/ekonomia/110688/monopoli-i-kompanive-po-mbyt-tregun-e-kosoves/
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på att händelsen kan förstås utifrån Johnstons official mogul där de styrande utnyttjar staten 

genom personliga nätverk. Johnston hävdar vidare att korruptionen i official moguls är ofta 

storartad och inte avgränsad av regler eller acceptans. Mustafi som utövade korruption 

väcktes det åtal mot och han blev av med sitt arbete som följd. Händelsen fick konsekvenser, 

vilket tyder på att korruptionen i Kosovo är reglerad.      

 

Utmaningar bland länder i official moguls består av svaga institutioner och sociala 

förändringar som möter utveckling, gemensamt beteende, personliga rivaler och andra former 

av oroligheter. Ledares personliga agenda kan göra enorma skillnader i form av tolerans eller 

uppmuntran för korruption medan andra strävar efter att bekämpa fenomenet. Official moguls 

har en stor variation i korruption och utvecklingssituationer.95 Kosovos nuvarande 

premiärminister Ramush Haradinaj uttalade sig på ett på möte i den nationella anti-

korruptionsrådet att Kosovo som land genomgår en viktig period av behövda reformer som 

fokuserar på rättsväsendet. Haradinaj intygade vidare att Kosovos regeringen kommer att 

stödja reformer för rättvisa samt lag och ordning. Det har även satts framtida mål för 

korruptionsbekämpning.96 Johnston hävdar att personliga agendan kan göra skillnader för 

exempelvis korruptionsbekämpning, där Haradinaj som premiärminister uttrycker att Kosovo 

kommer att vara en framgångsrik historia sett till korruptionsbekämpning. Om Haradinaj har 

rätt, det får tiden utvisa.  

6. Slutsats och diskussion 
 

Syftet med undersökningen är att förklara på vilket sätt Kosovo påverkas av korruption 

utifrån Johnstons korruptionssyndrom. I Michael Johnstons bok Syndromes of Corruption 

kategoriseras länder i fyra korruptionssyndrom, Kosovo finns inte med i boken och jag 

förmodar att anledningen består av att Kosovo inte förklarade sin självständighet förrän 2008. 

Därför har jag försökt tolka alla fyra korruptionssyndrom influence market, elite cartels, 

oligarchs and clans och official moguls utifrån händelser i Kosovo.  

 

                                                 
95 Michael Johnston. Syndromes of Corruption – Wealth, Power and Democracy, s. 158. 
96 Office of the Prime Minister. Prime Minister Haradinaj: Kosovo will become a success story in the fight 

against corruption. 2018. http://kryeministri-ks.net/en/prime-minister-haradinaj-kosovo-will-become-a-success-

story-in-the-fight-against-corruption/ (Hämtad 2018-12-11)   

 

http://kryeministri-ks.net/en/prime-minister-haradinaj-kosovo-will-become-a-success-story-in-the-fight-against-corruption/
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Händelserna har tolkats utifrån korruptionssyndromen men svårigheten består av att 

kategorisera ett land under ett korruptionssyndrom utifrån endast ett fåtal händelser. Johnston 

och hans medarbetare har djupare förståelse för länder och dess samhällsutveckling innan de 

kategoriserar länderna under något av dem fyra korruptionssyndromen. Den kunskapen och 

resursen besitter inte jag, men jag vill ändå försöka förklara att det är under official moguls-

korruptionssyndrom som jag ser Kosovo mest passa in i.    

Händelser som tas med i uppsatsens official moguls-analysavsnitt visar att de 

korruptionsinvolverade har på något sätt kopplingar till tjänstemän eller politiker som berikar 

sig själva genom korruption. Missbruk av politisk makt förekommer genom exempelvis 

tjänstemän som stjäl av offentlighetens resurser eller att det organiseras skatteflykt. Det är en 

intressant koppling eftersom det i Kosovos fall stämmer att de som var misstänkta för 

korruption blev exempelvis tillsatta av dåvarande premiärminister Hashim Thaçi. 2010 

utnämndes Nazmi Mustafi till chef för den nationella antikorruptionsstyrkan av just Hashim 

Thaçi. Mustafi blev två år senare åtalad av EU-åklagare för att ha pressat företagare på pengar 

i sin roll som korruptionsbekämpare. Johnstons official mogul skulle hävda att Mustafi 

utnyttjar staten genom personliga nätverk.    

 

Medier i Storbritannien och USA har hävdat att president Hashim Thaçi tillsammans med 

premiärminister Ramush Haradinaj och talmannen Xhavit Haliti har förbindelser till 

organiserad brottsligt, medierna hämtar stöd för påståendet från tyska 

underrättelserapporter.97 Om påståendet stämmer kan det hela förstås utifrån att dessa 

individer använder sina politiska positioner för att kontrollera Kosovo. Johnstons teori om 

official mogul kan i Kosovo förstås genom att etablerade politiker förhindrar andra politiker 

att växa eftersom de kan utgöra hot mot nuvarande ledare.  

 

En kvalitativ teorikonsumerande forskningsdesign med Kosovo i centrum användes som 

metod. Genomförandet av den valda designen fungerade väl i uppsatsen eftersom jag mycket 

fritt kunde tillämpa korruptionssyndromen i Kosovo. I uppsatsen påpekas ett antal gånger att 

politiska ledare i Kosovo varit misstänka för organiserad brottslighet, därför vore det 

intressant om man personligt kunde intervjua ledarna eller personer i deras närhet för att se 

hur de ser på anklagelserna. Ett alternativt tillvägagångssätt skulle kunna bestå av kvalitativa 

                                                 
97 Grüne, Yrsa. Än styr rebellerna det tioåriga Kosovo.  
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intervjuer med fokus på intervjupersonernas perspektiv och upplevelser av korruption. Under 

förberedelsen till uppsatsen hade jag idéer på att åka ner till Kosovo och vidröra fenomenet 

korruption genom intervjuer men tidsperioden fick mig att ändra metod och genomförande.  

 

Denna uppsats kan bidra med kunskap och förståelse för korruptionen i Kosovo eftersom flera 

konkreta händelser indikerar på att fenomenet är ett omfattande problem. För en eventuell 

uppsats om korruptionsbekämpning i Kosovo kan detta arbete vara till hjälp för att ta reda på 

vilka institutioner som berörs. Förslag till fortsatt forskning skulle kunna vara att undersöka 

korruptionen i Kosovo utifrån enbart korruptionssyndromet official moguls för att se om 

påståendet stärks eller försvagas. Dessutom kan alternativa teoretiska utgångspunkter än 

Michael Johnstons korruptionssyndrom vara intressanta för att se vilka slutsatser som kan 

dras.  
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Bilderna på framsidan är hämtade från https://openclipart.org/detail/222121/handshake och 

https://flags-and-anthems.com/flag-kosovo.html som tydligt framhåller att deras material 

obehindrat kan användas för varierande syften.        
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