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Abstract 

This study aims to map the opinions and attitudes of lokal elected officials regarding 

corruption and corruption preventing measures. The study also attempt to determine weather 

opinions differ based on the interviewed party political affiliations. The study material of the 

thesis is therefore largely based on interviews with elected representatives from the 

municipalities; Älmhult, Lessebo and Tingsryd.   

 

Keywords: korruption, korruptions preventiva åtgärder, Älmhult, Lessebo, Tingsryd, 

representation, lagen om offentlig upphandling, kommunalförvaltning, SKL 
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upplåtit sin tid till mig och min uppsats. Ett stort och mycket varmt tack till er alla. 

 

Sedan vill jag följa upp med att tacka Staffan Andersson, som varit en bättre handledare än 
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Sara B, Sara A, Karl, Lindsay och Jessica. Massvis med tack och kramar! 

Trots att det är lite enfaldigt så vill jag passa på att tacka min familj. Det är inte ofta jag får 

chansen att visa hur glad jag är över mina föräldrar och alla de uppoffringar de gjort för mig 

och min bror. Om Staffan är anledningen till att min uppsats är klar så är min mamma och 
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1 Inledning 

1996 uppdagades något som för Sverige var mycket unikt, ett fall av utbredd korruption hos 

lokala makthavare i Motala kommun. Britt Marie Citron reporter på den lokala tidningen i 

Motala avslöjade att allt från förtroendevalda till revisorer var inblandade i en 

korruptionshärva.1 Detta kan sägas vara första gången som svensk korruption verkligen fick 

medial uppmärksamhet. Sverige har traditionellt sett ansetts vara ett land med mycket låga 

nivåer av korruption2 men sedan mitten av 90-talet har problemet med korruption inom 

Svenska kommuner synliggjorts allt mer främst genom ett ökat medialt fokus på ämnet3, detta 

mycket tack vare fall som just Motalas korruptionsskandal. Ett fall som fick mycket stort 

utrymme i media4. Brottsförebyggande Rådet publicerade 2007 en rapport om svensk 

korruptionsstruktur och de menar att landets korruption har sedan 90-talet blivit ett element av 

svensk politik som både politiker och väljare måste ta ställning till på ett helt annat sätt än 

tidigare5.  

Vi vet att korruption påverkar samhället negativt, framför allt vad gäller påverkan på det 

politiska systemet6, en del går så långt som att klassa korruption som systemhotande 

brottslighet7. Kanske just därför är korruption som begrepp så pass välkänt som det är och det 

finns mycket utbredd forskning bedriven internationellt sett. Däremot är forskningen om 

korruptionsproblematik på kommunal nivå i Sverige mer begränsad. Mycket beror på att, som 

tidigare nämnts, Sverige har ansetts relativt förskonat från just korruption. Faktum är att det 

finns mycket lite forskning bedriven om korruption där Sverige är forskningsobjekt 

överhuvudtaget. Det går nog påstå att forskningen har ökat särskilt under 2000-talet men 

svensk korruption kan ändå betraktas som ett relativt outforskat område.8 SKL, Sveriges 

                                                           

1Citron (1998) : 8, 9 
2Andersson, (2009) : 46 
3 vxu.se   
4För vidare information se: Sölve & Co: Korruptionsskandalen i Motala av Britt-Marie Citron. 
5Andersson et al (2010) :25,Karlsson et. Al(2007):5 
6Andersson (2002): 9 
7Hartelius (2007): 117 
8Andersson et al (2010) : 20 
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Kommuner och Landsting som är en arbetsgivare- och intresseorganisation för Sveriges 

kommuner, landsting och regioner publicerade nyligen information om att de senaste 

korruptionsskandalerna har fått kommunerna runt om i landet att reagera och prioritera just 

korruptionsfrågan. För att försöka motverka framtida korruption så utför därför flera landsting 

och kommuner just nu en genomgång av sina rutiner och kontrollsystem9.  

Så vi kan nu konstatera att korruption i Sverige är ett problem som under de två senaste 

decennierna uppmärksammats allt mer, ändå menar både internationella organisationer som 

Transparency International10 och etablerade forskare11att korruption faktiskt ökar i Sverige. 

För även om den synliga korruption på kommunal nivå inte är i närheten av att vara lika 

omfattande som i många andra länder, så finns det flera indikationer på att den dolda 

korruptionen i Sverige både förekommer och har ökat under de senaste åren.12 Den ökade 

korruptionen tycks kunna härledas tillbaka till två orsaker: ökad medial uppmärksamhet som 

leder till fler avslöjanden av korruptionsskandaler som den i Motala samt att den mycket 

omfattande omorganiseringen på kommunal nivå som genomfördes under 1990-talet faktiskt 

skulle ha lett till ökade korruptionsrisker. Studien kommer dock inte fokusera på varför 

korruption ökar, utan istället undersöka vilka uppfattningar kommunpolitiker har om 

korruption, risker för korruption samt undersöka vad kommunerna faktiskt gör för att 

motverka korruption. I och med omorganiseringen av kommun och landsting och det ökande 

antalet korruptionsskandaler samt det faktum att Svensk korruption på kommunal nivå är ett 

så pass outforskat studieområde som det är så kan det tyckas intressant att kartlägga 

lokalpolitikers åsikter vad gäller just korruption samt det korruptionspreventiva arbetet i 

Svenska kommuner. Detta för att då dels bygga på den begränsade forskningen som finns på 

området och dels för att det är intresseväckande ur ett samhällsperspektiv. Ytterligare en 

aspekt som kommer att undersökas är huruvida vilken partipolitisk färg lokalpolitikerna har 

skulle kunna påverka deras åsikter rörande korruption eller inte. Detta eftersom partipolitisk 

färg och dess påverkan är en aspekt som det tagits mycket liten hänsyn till i tidigare 

forskning. 

                                                           

9skl.se 
10dn.se: 1 
11Andersson et al (2010) :25  
12Erlingsson et.al (2006):7 
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1.1 Syfte & frågeställning 

 

Syftet med studien är: 

Att kartlägga kommunpolitikers uppfattningar rörande korruption och 

korruptionsbekämpning i tre små sydsvenska kommuner samt att klargöra vad dessa 

kommuner de facto gör för att motverka korruption. Forskningsfrågorna är som följer: 

i. Vilka uppfattningar har kommunpolitiker om korruption och korruptionsbekämpning? 

ii. Skiljer sig dessa uppfattningar mellan socialdemokratiska och moderata kommunpolitiker? 

iii. Skiljer sig dessa uppfattningar beroende på maktförhållande i kommunen? Det vill säga 

Skiljer sig uppfattningarna beroende på maktväxling och närhet till makten. Ambitionen här 

är alltså att förstå om korruptionsbekämpning påverkas av kommunal miljö.  

1.2 Studiens upplägg 

Studien kommer att ha upplägget som följer: Direkt efter det inledande kapitlet så kommer ett 

avsnitt där studiens teoretiska utgångspunkter att avhandlas. Detta följs av ett metodkapitel 

där val av metod, urval, metod- och källkritik samt analysram kommer att presenteras. Under 

kapitlet Empiri presenteras: valda kommuners profil samt insamlat material från intervjuer 

med förtroendevalda samt tjänstemän. Studien avslutas med slutsatser och några avslutande 

ord. 

2 Teori 
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2.1 Vad är korruption? 

 

Makt tenderar att korrumpera, och absolut makt korrumperar absolut. Lord Acton (1877) 

För att utveckla det Acton uttryckte redan under senare delen av 1800-talet så är korruption 

enkelt förklarat en form av maktmissbruk. I Nationalencyklopedin beskrivs korruption att 

vara:  

Korruption, missbruk av förtroendeställning till egen vinning, främst genom tagande av 

mutor13.  

I Oxford Reference så går man ett steg längre i sin definition av begreppet korruption och 

menar att det är ett oärligt beteende av makthavare: 

 Oärligt eller bedrägligt beteende av makthavare […] 14 

I denna studie kommer främst begreppet att diskuteras utifrån den kommunala förvaltningen, 

det vill säga ett lokalpolitiskt perspektiv. Det vill säga korruption inom den kommunala 

förvaltningen när förtroendevalda politiker eller tjänstemän missbrukar sin position för 

personlig vinning och att detta sker på allmänhetens bekostnad15. Svensk lag räknar all form 

av givande samt tagande av mutor som korruption. Regeringsformen (1974:152) fastställer 

under 1 kapitlet att: 

9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga 

förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet 

och opartiskhet. Lag (2010:1408).   

Denna lag kan sägas utgöra grunden för korruptionspreventiva lagar och förbjuder de aktörer 

som verkar inom den kommunala förvaltningen att agera partiskt. I Sverige finns exempelvis 

lagar som är till för att underlätta regleringen av hur makthavare använder sig av de offentliga 

                                                           

13ne.se 
14oxfordreference.com 

15Erlingsson (2006) :8 
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ekonomiska medlen, ett sådant exempel är: Lag (2007:1091) om offentlig upphandling16. 

Lagen förkortas LOU och kapitel 1, paragraf 9 kan antas vara särskilt viktig när det gäller att 

reglera områden där korruption kan uppkomma: 

9 § Upphandlande myndigheter skall behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-

diskriminerande sätt samt genomföra upphandlingar på ett öppet sätt. Vid upphandlingar 

skall vidare principerna om ömsesidigt erkännande och proportionalitet iakttas17. 

Detta kan man säga innebär att vid upphandling skall alla leverantörer få en likvärdig 

möjlighet att vara delaktig i en upphandling. Ett exempel på något som då enligt Lagen om 

offentlig upphandling inte skulle vara möjligt är att gynna ett lokalt företag framför andra. 

LOU är ett särskilt bra exempel på korruptionsförebyggande lag då det i denna uppsats bland 

annat kommer att fokuseras just på korruptionsrisker i samband med upphandling och därför 

Lagen om offentlig upphandling kommer att diskuteras utefter studiens gång.  

Korruption kan delas upp i olika underkategorier av varierande typer av korruption, så 

kommer även vara fallet i denna studie. Detta för att lättare synliggöra problem och 

korruptionsrisker inom den kommunala förvaltningen.  Några av de mest typiska kategorierna 

och som även identifieras av Kenneth Gibbons är bland annat: nepotism, mutor, beskydd, 

röstköp och korrupt partifinansiering.18 Vid flera av dessa kategorier så kan det ibland vara 

svårt att veta exakt vart gränsen går, det vill säga mellan vad som är korrupt och vad som inte 

är det, eller som SKL uttrycker det i dokumentet Om mutor och jäv: är gränsen emellanåt 

flytande19, vilket skulle kunna förklaras med att begreppet korruption är luddigt i vissa 

avseenden och så även regelverken. Enligt dokumentet ger inte lagen någon särskilt bra bild 

av var gränsen för till exempel muta och jäv går, vilket leder till att politiker och tjänstemän 

måste tillämpa sina egna etiska och moraliska övertygelse20. Dessutom menar SKL att 

skillnaden mellan vad som anses tillbörligt och otillbörligt skiftar över tid och 

verksamhetsområden, till exempel verkar domstolarna enligt SKL: s egen utsago ställa 

                                                           

16riksdagen.se   
17notisum.se 
18Andersson (2002): 38 
19Regeringskansliet et.al/2006):7 
20Ibid:3 
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särskilt höga krav på anställda inom den offentliga sektorn. Om detta stämmer så innebär det 

att de som jobbar inom den kommunala förvaltningen i sådana fall jobbar under striktare 

regler för vilka handlingar som anses tillbörliga jämfört med tjänstemän inom andra områden. 

Det är främst när det kommer till olika typer av belöningar och presenter som det kan vara 

svårt att avgöra om något är otillbörligt eller tillbörligt. SKL tipsar om att man som offentlig 

anställd hela tiden bör avväga huruvida en present eller dylikt kan påverka ens tjänsteutövning 

på något sätt, vilket då skulle betraktas som en otillbörlig förmån. Även diskussionen om 

presenter och belöningar kommer att vara ett återkommande tema i denna studie, just för att 

detta område kan vara svårt för en förtroendevald eller tjänsteman på lokal nivå att helt 

navigera sig igenom. Det är av vikt för en som agerar inom den kommunala förvaltningen att 

veta att vid en domstolsprövning av ett fall då man misstänker muta så spelar det ingen roll 

om tjänstemannen eller politikern i fråga menar att han eller hon inte påverkats i sina beslut 

av förmånen.21 SKL klargör även att politiker samt tjänstemän har ett ansvar att inte handla 

korrupt då medborgarnas förtroende kan gå förlorat vilket skulle kunna rubba hela 

rättssamhället22. Just eftersom detta område med gåvor kan tänkas vara rätt snårigt för den 

enskilde individen så tillämpar flera kommuner något som kallas för 

representationsreglemente eller representationspolicy, det vill säga att kommunen sätter upp 

interna regler och riktlinjer för exempelvis hur politiker eller tjänstemän skall hantera saker 

som gåvor. Detta är något som studien kommer att gå in på mer, det vill säga huruvida valda 

kommuner har ett representationsreglemente eller ej och hur detta implementerats.  

 

2.1.1 Risker för korruption 

 

Den amerikanske politikern Marcus Alonso Hanna, mer känd som Mark Hanna, sa en gång 

att: 

                                                           

21Ibid:7,8 
22Ibid:5 



 

 12

There are two things more important in politics; the first thing is money, and I can’t 

remember what the second one is. 

För att följa upp citatet så går det ju att påstå att det är ofrånkomligt att även människor med 

en tvivelaktig agenda söker sig till politiken och man skulle nog kunna säga att tillfället gör 

tjuven vilket då innebär att om ett visst område är något luddigt så är det lättare för dessa 

typer av politiker och tjänstemän att agera korrupt ostört. Dessutom så kan ju regler och 

riktlinjer minska även rena misstag och få både politiker och tjänstemän att känna sig trygga i 

sina respektive roller. Precis som SKL skriver i sin handbok så skall: 

En anställd eller förtroendevald skall inte ens kunna misstänkas för att låta sig påverkas av 

ovidkommande önskemål eller hänsyn i sitt arbete.23  

Detta är en linje som kan sägas vara en teoretisk utgångspunkt för studien, det vill säga att ju 

färre och otydligare regelverk desto troligare är det att aktörer inom den kommunala 

förvaltningen faller i ett korrupt beteende. Men detta kommer att tydliggöras ytterligare under 

avsnitt Teoretisk utgångspunkt.  

För att läsaren lättare skall förstå riskerna för korruption och hur korruption skulle kunna 

förebyggas inom den kommunala förvaltningen så behövs ett kortare resonemang kring vilka 

faktorer som spelar in i att korruption ens uppstår. Det finns vissa aspekter som måste 

uppfyllas för att korruption skall kunna uppstå inom den offentliga sektorn. För det första så 

måste det finnas individer som sitter i någon form av maktposition där de har mer eller mindre 

självständig handlingsfrihet över de offentliga resurserna. Dessutom avgör den institutionella 

miljön som personen agerar inom huruvida korruption kan tänkas uppstå. För att återgå lite till 

föregående avsnitt där ett resonemang om regler och riktlinjers vara eller inte vara påverkar 

individers trolighet att falla i ett korrupt beteende, så avgör den institutionella ramen även hur 

stora vinster respektive kostnader kan få inte minst genom hur kontrollsystem och 

normsystem påverkar risker för att bli upptäckt för ett korrupt beteende och vilka 

konsekvenser det får. Sett utifrån den enskildas perspektiv kan då tänkas att till exempel den 

ekonomiska vinsten måste väga upp den risk som det innebär att bryta mot regelverket för om 

                                                           

23Ibid:5 
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man väljer att begå den korrupta handlingen eller inte. Det påverkar även om påföljande straff 

vid upptäckt av korruption, är strängt eller inte samt hur regelverket ser ut, det vill säga om 

det finns ett utvecklat regelsystem eller inte. Alltså är det en individ som förhållandevis 

självständigt hanterar mycket stora offentliga resurser under liten övervakning i tillexempel en 

kommun där regelverket är svagt eller inte allmänt känt och påföljande straff minimala så 

finns det en risk att individer kan känna sig lockade att falla i ett korrupt beteende.24 Detta är 

vad Andersson och Erlingsson kallar för en frestelsestruktur och hur den ser ut påverkar hur 

pass mycket korruption som existerar i en organisation.25 Med i beräkningen måste man även 

ta de moraliska värderingar som politiker och tjänstemän har som också spelar in vad gäller 

risker för att falla i ett korrupt beteende.  Här är det också så att omgivningens normer spelar 

roll: om de är stränga och fördömande ökar risken att bli avslöjad och graden av fördömande 

(kostnad) om man blir avslöjad.   

 

2.1.2 Riskområden i den kommunala förvaltningen 

 

I Staffan Anderssons avhandling Corruption in Sweden: Exploring Danger Zones and 

Change så diskuteras en tidigare studie av Thorsten Cars som berörde 150 fall av mutor i 

Sverige från 1979 till och med 199626. I cirka 130 av dessa fall visade det sig att det var 

offentligt anställda som var inblandade och Andersson vill genom sin studie identifiera de 

områden inom offentlig förvaltning som kan tänkas vara extra känsliga för korruption. De 

sektorer som förekom mest i Cars undersökning var som följer: 

• Byggnad 

• Transport 

• Vård 

                                                           

24Andersson och Erlisngsson (2010): 197    
25Ibid:198 
26Andersson (2002): 74 
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Generellt sett så framgår det av Anderssons analys att; upphandling, inköp, utfärdande av 

tillstånd samt licenser tenderar att vara känsliga för korruption.27 Andersson framhåller att 

särskilt fall där den offentliga sektor ägnar sig åt ärenden som involverar bygg och 

transportbolag i ärenden som är relaterade till upphandling, inköp och utfärdande av tillstånd 

är mycket korruptionsutsatta områden inom svensk offentlig verksamhet.282006 presenterades 

en analys av Hans Eisler gjord för Transparancy International som klargör att nästan en 

femtedel av all upphandling som görs varje år i Sverige, upphandlas just utan vare sig anbud 

eller insyn. Detta vill säga att en mycket stor del av den upphandling som görs i Sverige 

årligen skulle kunna vara utsatt för vad som kallas för vänskapskorruption.29 Som tidigare 

nämnts så kommer just lagen om offentlig upphandling och hur de för studien valda 

kommunerna agerar i förhållande till den studeras närmare i senare kapitel. 

Även Brottsförebyggande rådet lägger tonvikten på just de oegentligheter som kan uppstå vid 

offentlig upphandling i myndighetens rapport Karteller och korruption: otillåten påverkan 

mot offentlig upphandling. Rapporten klarlägger att upphandlingar av mindre ekonomiskt 

värde ofta är direktupphandling och att lokala företag ofta gynnas, vilket kan bidra till 

vänskapskorruption. Kommunal nivå är enligt rapporten extra känslig för korruption i 

samband med upphandling, detta eftersom speciellt mindre kommuner generellt inte håller en 

hög kompetens vad gäller korruption samt att det i mindre samhällen oftast är en närmare 

social relation mellan upphandlare och leverantörer.30 Brottförebyggande rådet visar liksom 

tidigare nämnda forskare att just relationen mellan den offentliga sektorn och byggbranschen 

eller transportindustrin som extra korruptionskänsliga, särskilt i de fall där det handlar om 

upphandling eller beviljat tillstånd.31 

Flera forskare på ämnet korruption menar att de organisatoriska förändringarna inom 

kommuner och landsting som påbörjades under 90-talet, gör att korruption på subnationell 

nivå är ett högintressant studieobjekt.32 Bo Rothstein menar att Sverige gått från att vara en 

auktoritetsstat till en förhandlings- eller marknadsstat och att detta inte är en odelat positiv 

                                                           

27Ibid: 75 
28Ibid:101 
29 Sjölin et. al(2007) :7 
30Karlsson et al:(2007) 8,9,10 
31Ibid:23 
32Sjölin et al (2007):173 
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utveckling för medborgarna som vissa vill ha gällande. Rothstein hävdar att några av de 

negativa påföljderna med omorganiseringen är bland annat att den offentliga sektorns 

kommersialisering inskränker den vanlige medborgaren till kund, detta menar han leder till ett 

ökat egenintresse och att de kollektiva skyldigheterna blir av allt mindre vikt.33 Kommunal 

förvaltning kan tänkas vara än mer känslig för den här typen av omorganisering då den privata 

sektorn av tradition är mer svårgenomtränglig och diskret.34 

 

2.1.3 Hur skall korruption inom den kommunala förvaltningen på bästa sätt motverkas? 

 

Korruption är svårt att mäta, generellt sätt men forskare använder sig av en rad olika metoder 

för att försöka få fram en bild som något så när stämmer överens med verkligheten. Bland 

annat så används ofta olika experters bedömningar, ett tillvägagångssätt som kritiserats för 

dess inexakthet. Ett exempel på organisation som genomför denna typ av undersökningar är 

Transparency International’s Corruption Perceptions Index35, men vars undersökningar ändå 

tenderar att endast mäta den synbara korruptionen. Så något som är så svårt att mäta kan antas 

minst lika svårt att bekämpa. Utöver det faktum att dessa undersökningar tenderar att endast 

mäta den synbara korruptionen så är det i själva korruptionsbekämpningen viktigast att veta 

vilken typ av korruption det är för att kunna motverka den och kanske då inte i första hand om 

det är mycket eller lite korruption.  

Många forskare menar också, att korruption är svårt att bekämpa med en direkt ansats, utan 

detta måste istället ske indirekt genom att formella såväl som informella institutioner 

förändras, detta eftersom institutioner menas kunna påverka aktörens rationella beteende 

precis som nämnts i föregående avsnitt om risker för korruption. För en aktör som agerar 

inom en verkligt korrupt miljö, alltså där normen är ett korrupt beteende så kan 

konsekvenserna vara höga för en enskild individ att agera icke korrupt.36 Det finns en del 

förebyggande faktorer som är utmärkande så till vida att de fungerar avskräckande för 
                                                           

33Rothstein et. al (2010): 120, 121, 124 
34Sjölin et al (2007): 173 
35Rothstein et al(2010): 271   
36Ibid: 274 
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eventuellt korrupt beteende. Dessa är bland andra tjänstemännens yttrandefrihet samt 

meddelarskyddet. Medarbetare har i och med dessa rättigheter möjlighet att stävja ett korrupt 

beteende. En slutsats en del forskare drar av den positiva effekten av just detta är att det än 

mer borde underlättas för just den typen av system då tjänstemän uppmuntras att agera 

whistleblowers.37 En wistleblower är en person som signalerar när något inte står rätt till, 

något som är av stor vikt i det korruptionsförebyggande arbetet. Detta eftersom mycket av 

korruption sker i skymundan så kan själva uppmärksammandet av ett oärligt beteende vara 

skillnaden mellan att börja komma tillrätta med ett problem eller inte. Det finns de forskare 

som menar att korruption kan förklaras genom att titta närmare på de socio- kulturella 

aspekterna. Apostolis Papakostas menar tillexempel att korruption inte handlar om en 

individuell fallenhet utan snarare om en social relation, det vill säga att två personer minst 

krävs för att ett korrupt beteende skall uppstå.38 Detta innebär att om en viss politisk kultur, i 

tillexempel en kommunal förvaltning, indirekt uppmuntra ett korrupt handlande, så kan det 

vara svårt som enskild anställd eller förtroendevald att agera annorlunda. Därför är incitament 

som wistleblower - funktionen viktiga. 

 

2.1.4 Kontroll och granskning av den kommunala förvaltningen 

 

En del i det korruptionsförebyggande arbetet är just kontroll och granskning av den 

kommunala förvaltningens verksamhet. Britt Marie Citron förklarar att rent praktiskt så är det 

landstingens revisorer och statliga tillsynsmyndigheter som kontrollerar lokala makthavare 

och politiker. Citron menar dock att även om stickproven må ha vissa ytliga ”kosmetiska” 

effekter så missar de oftast de verkliga problemen. Tillsynsmyndigheten har dessutom få 

straffåtgärder att ta till, vilket betyder att de lokala politikerna har få reprimander att oroa sig 

för. Vad mer så är revisorerna tillsatta av dem de skall inspektera, vilket då medför att 

opartiskt granskande inte kan garanteras. Mycket av ansvarsutkrävandet ligger alltså i 

                                                           

37Regeringskansliet et. al(2006): 277 
38Papakostas (2009): 120 
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händerna på makthavarna själva.39 Citron lyfter även fram medierna som ett granskande organ 

som hon menar har den självklara rollen att kontrollera oegentligheter och maktmissbruk. 

Britt Marie Citron hävdar dock att en av nackdelarna med att förlita sig på medierna som 

granskande organ är att även de kan vara partiska i och med att även journalister kan stå för 

nära makthavarna, som i fallet med skandalen i Motala.40 Shirin Ahlbäck tar upp i Politik som 

Organisation att allt fokus i demokratiteorin läggs på beslutsfattarnas legitimitet och inte 

förutsättningarna för verkställandet av besluten, vilket trots allt är den del av det offentliga 

maktutövandet som den enskilde medborgaren kommer i kontakt med på daglig basis.41  

 

Problemet med det kritiska granskandet av kommunalpolitiker är något som kommit upp till 

ytan nu i och med den senaste tidens korruptionsskandaler, som den i Göteborg. SKL: s 

ordförande Anders Knape skrev i en debattartikel som publicerats på SKL: s hemsida att i och 

med den senaste tidens skandaler så har SKL intensifierat sitt arbete för att utarbeta en modell 

för hur den svenska korruptionen kan motarbetas. Främst så fokuseras det på hur skydd mot 

brott och felaktigheter kan förstärkas ytterligare. Ett alternativ skulle kunna vara en metod 

med det som kallas whistleblowers. Göteborgs kommun har bland annat inrättat ett 

mottagarsystem för just whistleblowers och Europarådet har precis tagit en resolution som 

behandlar skyddet av just whistleblowers.42 Förutsättningarna för korruption tyckts ha 

förändrats under de senaste två decennierna först och främst så har fokuseringen på korruption 

ökat och med det följer en medvetenhet om olika sätt att stävja korruption, något som bland 

annat SKL klargjort. Men trots denna ökade medvetenhet så menar Transparency 

Internationals att korruptionen ökar i Sverige43. Som tidigare diskuterats måste dock stor 

försiktighet iakttas när dessa resultat används för att säga något om hur mycket korruption det 

finns.44 Sverige har, som tidigare nämnts, under flera års tid hamnat i toppen i de flesta index, 

vilket tyder på att Sverige är ett land med mycket låga korruptionsnivåer. Dock ser det inte 

alls lika ljust ut när man tittar på de formella svenska institutionernas duglighet vad gäller att 

                                                           

39Citron (2010) : 237 
40Citron (2010) : 239 
41Rothstein et.al (2005) : 286 
42Skl.se 
43Dn.se:2 
44Rothstein  et al:(2010): 285 
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upptäcka och även motverka korruption. Både den internationella organisationen Group of 

States Against Corruption och Riksrevisionens rapport Skydd mot korruption i statlig 

verksamhet gav Sverige mycket låga betyg vad gäller kontroll och bekämpning av 

korruption.45 

 

2.1.5 Politiska partier 

 

Forskning kring politiska partier och korruption är liksom forskning om korruption inom den 

svenska kommunala verksamheten liten. Detta gäller också internationellt sett, även om det 

finns en del forskning om korruption i gamla kommuniststater. Jonathan Hopkin som är 

docent vid The London School of Economics and Political Science har till exempel skrivit 

följande:  

Many prominent cases of political corruption in Western European democracies have 

involved political parties, yet the link between theories of political parties and theories of 

political corruption has not been explored46. 

Artikeln är från 1997, men inte mycket har hänt på området sedan dess, men innan vi 

fördjupar oss i detta så kommer en högaktuell fråga att diskuteras, nämligen den om 

partifinansiering. Det är nämligen så att vid de flesta av de fall där forskare har inriktat sig på 

politiska partier och korruption så handlar det oftast om partifinansiering, något som varit 

mycket uppmärksammat i medierna under våren 2011 då Greco, Europarådets organ för 

korruptionsövervakning för andra gången under en tvåårsperiod riktar stark kritik mot hur 

Sverige som ett av få länder i Europa väljer att inte lagstifta om att partifinansiering måste 

redovisas öppet47.  

Socialdemokraterna och Moderaterna har tidigare varit emot att bidrag till partierna öppet 

skall redovisas, men efter den senaste anmärkningen från Greco så ändrade sig det 

Socialdemokratiska partiet och dåvarande partiordförande Mona Sahlin kritiserade sittande 
                                                           

45Andersson et al(2010): 21 
46Springerlink.com 
47dn.se: 3 
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regering mycket starkt. Nu går det ju inte att helt bortse från att detta kan ha varit ett utspel 

från oppositionen för att stärka sin ställning hos väljarna i förhållande till sittande regering.  

Dock har Moderaterna uttryckt i en debattartikel där det framgår tydligt att partiet nu 

modifierar sin ståndpunkt något och är beredda att redovisa alla bidrag över 20 000 kronor, 

däremot så förordar man inte lagstiftning i frågan. Moderaternas partisekreterare Sofia 

Arkelsten passar samtidigt på att lyfta frågan om det ekonomiska bidrag som 

Socialdemokraterna får från LO som något som även det bör redovisas. Detta i sig visar 

kanske tydligast de båda partiernas svagaste sidor vad gäller utsatthet i fråga om korruption. 

Moderaterna står närmare privata finansiärer såsom företagare, medan Socialdemokraterna 

tenderar att stå närmare LO vilket också mycket väl kan bidra till jävsituationer och 

vänskapskorruption.  

Majoriteten av den forskning som bedrivits rörande politiska partier och korruption baseras på 

ekonomiska teorier, även inom statsvetenskapen. Till exempel så har många den teoretiska 

utgångspunkten att korruption beror på att politiska aktörer försöker maximera sin materiella 

vinning, detta sker då oftast genom att två aktörer byter tjänster med varandra (se tidigare 

diskussion om sociala relationer av Papakostas).48 Här skulle ett exempel för denna studie 

vara en kommunpolitiker som i utbyte mot en summa pengar eller andra förmåner i sin tur 

skulle verka för att givaren gynnades i samband med kontraktstilldelning av byggande av ett 

äldreboende i kommunen. Men en tredje aspekt läggs fram av Hopkins, nämligen att även om 

syftet med den tvivelaktiga handlingen var att dra personlig vinning för båda parter, här i 

exemplet kommunpolitikern och ett byggföretag, så utesluter det inte att det lokala samhället 

kan dra nytta av ett sådant arrangemang. För om byggföretaget exempelvis är ett lokalt 

förankrat företag i en kommun som kämpar med hög arbetslöshet och detta då ger fler 

arbetstillfällen så kan det ju ändå ses som att lokalsamhället drar nytta av den korrupta 

handlingen, åtminstone kortsiktigt.  

  

 

                                                           

48Hopkin(1997):256  
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2.1.6 Långtgående maktinnehav 

 

Assar Lindbeck skrev inför riksdagsvalet 200649 om vikten av maktväxling, han liksom 

många andra forskare anser att ett långtgående maktinnehav kan leda till maktmissbruk på ett 

eller annat sätt. Assar Lindbeck förklarar även att:  

Ett andra skäl varför det är viktigt med växling vid makten är att många som är starkt 

beroende av politiska beslut blir rädda för att stöta sig med "permanenta" makthavare. Man 

biter inte gärna den hand som föder en.50  

Detta innebär alltså att förutom att ett långtgående maktinnehav kan leda till maktmissbruk, så 

kan det även som Lindbeck menar innebära att eventuellt kritiska röster och motstånd 

försvagas och tenderar att följa sittande förtroendevalda. Just som i det tidigare i studien 

nämnda korruptionsfallet i Motala där Britt-Marie Citron lyfte att de dåvarande 

förtroendevalda i kommunen suttit i en maktposition över en längre tid och på så sätt blivit 

maktfullkomliga.51  

 

2.2 Analysmodell 

 

Utifrån bakgrunden av tidigare den tidigare forskningen så finns det så finns det vissa saker 

som kan tyckas vara av stor vikt när det gäller att förebygga korruption. Det är en rad faktorer 

som framstår som centrala utifrån den teoretiska genomgången för att förstå risker för 

korruption och hur de kan förebyggas. Dessa faktorer kommer att vara centrala att studera i 

den empiriska analysen av hur politiker ser på korruption och hur man jobbar med dessa 

frågor i kommunerna  

 

                                                           

49Dn.se:3 
50Dn.se:3 
51Citron (1998) :9, 10 
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• Hur regelverket är utformat och huruvida väl det är känt eller inte. Med detta menas 

att regelverk bör hållas aktivt och tillgängligt.  

• Hur kontrollen och revisionen ser ut i kommunen. 

• De enskilda politikernas samt tjänstemännens etiska och moraliska värderingar.  

• Den sociala samt kulturella miljön i kommunen, alltså hur pass uppmuntrande eller 

förlåtande den institutionella miljön är mot de som agerar korrupt.  

 

Hur regelverk ser ut, hur känt det är samt hur det implementeras har stor betydelse för hur det 

sedan efterföljs. Precis som bland annat SKL uttrycker det så är det lättare för politiker och 

tjänstemän att komma undan med ett korrupt agerande om regelverk och föreskrifter är 

otydliga och det är dessutom lättare för den rättrådiga förtroendevalda eller anställda att begå 

misstag på skattebetalarnas bekostnad. 52 Dessutom är det, precis som Britt-Marie Citron 

uttryckte det mycket upp till de förtroendevalda själva ifall granskningen och kontrollen av 

den kommunala förvaltningen går rätt till eller ej.53 Därför är det extra viktigt att de 

förtroendevalda inom den kommunala förvaltningen är noga med just revisionen och hur och 

vilka revisorer som väljs. Om sedan någon eller några förtroendevalda eller tjänstemän skulle 

agera korrupt så är det viktigt att det finns ett påföljande straff och ännu viktigare att ett 

oärligt beteende inte uppmuntras av övriga aktörer, det vill säga att kulturen i kommunen bör 

vara sådan att normen inte är ett korrupt agerande.
54  

Utgångspunkten för studien kommer således att vara att korruption tenderar att öka när det 

inte finns några tydliga regler, riktlinjer eller föreskrifter och i fall när otillbörlig och 

tillbörlig är synnerligen svårt att skilja på. Dessa regler, riktlinjer och föreskrifter utgör 

därför en viktig aspekt att beakta vad gäller kartläggningen av det korruptionsförebyggande 

arbetet i de undersökta kommunerna. Därför är det viktigt för att på bästa sätt motverka 

korruption att kommunerna ser över sina regelverk så att dessa är lättförståeliga, tillgängliga 

                                                           

52Regeringskansliet et.al:5 
53Citron (2010) : 237 
54Papakostas (2009): 120 
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och uppdaterade. Ytterligare så kommer grundvalen för studien att vara att den institutionella 

miljön i kommunen bör främja ett ärligt beteende så att enskilda aktörer inte frestas att falla i 

ett korrupt beteende trots deras personliga etiska och moraliska värderingar. Här ingår att 

studera de intervjuades uppfattningar om och inställningar till korruption, dess gränser, 

risker och tillräckligheten i kommunens åtgärder. Som tidigare nämnt så faller växling vid 

makten in under institutionell miljö, alltså kommer det i studien tittas närmare på huruvida 

växling vid makten kan påverka de förtroendevaldas åsikter.  

I modellen nedan sammanfattas hur studien övergripande kommer att hantera analysen av 

frågeställningarna om kommunernas arbete vad gäller det korruptionspreventiva arbetet samt 

de förtroendevaldas åsikter empiriskt i de kommuner som undersökts. 

 

� Regelverk 

� Revision                                             

� Aktörernas värderingar 

� Institutionell miljö 

 

3 Metod 

 

Studien är en jämförande flerfallsstudie där kommunpolitikers uppfattningar rörande 

korruption och korruptionsprevention skall undersökas. Detta genom att först kartlägga ett 

par av de största riskområdena inom den kommunala förvaltningen för att sedan utifrån detta 

utforma intervjufrågor som ställs till politiker samt tjänstemän. Kvalitativ innehållsanalys är 

det metodredskap som används i studien, just för att kunna analysera viktiga frågor och 

aspekter i det empiriska materialet.  
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3.1 Val av metod 

 

Undersökningen är en jämförande flerfallstudie där fallen är strategiskt valda55utifrån en mest 

lika design56 Studien är huvudsakligen en beskrivande studie57 men med viss teoriprövande 

ambition58. Fallen som studeras är å ena sidan kommunala politiker, som är studiens 

huvudsakliga analysenhet men även valda kommuner studeras och jämförs utifrån kriterier 

som kommer att tas upp under avsnittet studiens urval. Anledningen till att studien klassas 

som en beskrivande studie är för att syftet med studien är att kartlägga vad som de facto är i så 

mån studien har som ambition att förklara är huruvida partipolitisk tillhörighet påverkar, samt 

om närhet till makten påverkar politikernas åsikter.  

 

3.2 Studiens urval 

 

Tre små kommuner har valts från samma region, nämligen kommunerna: Älmhult, Lessebo 

och Tingsryd. Detta för att studien är en jämförande flerfallsstudie med mest lika – design 

som vald metod och att kommunerna då behöver så många gemensamma drag som möjligt. 

Med detta menas att de oberoende variabler som inte kommer att studeras i uppsatsen men 

som ändå kan tänkas ha en viss påverkan på resultatet skall konstanthållas så mycket som 

möjligt. De faktorer som kommer att konstanthållas är: kommunstorlek, då de valda 

kommunerna är små kommuner, liksom kommunens geografiska tillhörighet. De områden 

som kommer att vara studiens fokusområden är representation och upphandling eftersom 

genomgången tidigare visat att båda dessa områden är relativt korruptionskänsliga och 

dessutom är områden som alla kommuner kommer i kontakt med på ett eller annat sätt. Som 

tidigare nämnts så är dessutom representation ett område som tenderar att bli något luddig i 

sin reglering och det är även därför många kommuner har valt att ha någon form av reglering 

                                                           

55Esaiasson et al (2007) : 113 
56Ibid 2007) :112 
57Ibid (2007) : 37 
58Ibid (2007) : 112 
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eller policy. Detta är därför högintressant område att titta närmare på i denna studie. 

Upphandling är reglerad enligt lag, men som ett område som varit mycket omdiskuterat i 

korruptionssammanhang som tidigare nämnts, så är även detta ett intressant område att 

fokusera denna studie på. Studiens tonvikt ligger därför på korruptionsbekämpning inom 

områdena: representation samt upphandling, men även allmänna frågor om korruption 

kommer att ställas till både tjänstemän och kommunpolitiker.  

I och med uppdagandet av tillexempel korruptionshärvan i Göteborg så har som tidigare 

nämnts SKL meddelat att svenska kommuner på senaste tiden har prioriterat 

korruptionsfrågan allt mer. Det är därför intressant att undersöka hur lokala politiker ställer 

sig i fråga om korruption och korruptionsprevention utifrån deras politiska åskådningar. Även 

om studiens huvudsyfte kommer att vara att kartlägga svenska kommunpolitikers 

uppfattningar kring korruption och korruptionsbekämpning, så kan det även antas vara av vikt 

att klargöra hur det rent praktiskt ser ut i valda kommuner. Detta för att den här informationen 

skall komplettera det övriga materialet som används i studien för att kartlägga det 

förebyggande arbetet. Därför kommer även ett mindre antal tjänstemän att intervjuas eftersom 

dessa kan tänkas sitta inne på den mer reella informationen om hur det ser ut i tänkta 

kommuner.   

Tre små kommuner från Småland nämligen; Älmhult, Lessebo och Tingsryd har valts som 

studieobjekt i denna uppsats. Kommunpolitiker och tjänstemän kommer dock beroende på 

ämnets känsliga karaktär att göras anonyma genom hela studien. En av kommunerna kommer 

att vara vänsterstyrd minst tre val tillbaka i tiden, en kommun kommer att vara högerstyrd 

minst tre val bakåt i tiden och en kommun kommer att ha växlat politisk majoritet någon gång 

under de senaste tre valen, vilket gör det möjligt att även kontrollera för om politikernas 

omgivande miljö (maktförhållanden i kommunen) liksom huruvida man själv tillhör ett parti 

vid makten eller ej påverkar.   
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3.3 Studiens material och data 

 

Den metod som kommer att användas för att sortera materialet i tidigare forskning samt de 

officiella dokumenten från kommunerna är kvalitativ textanalys, eftersom den bäst lämpade 

metoden just är att noggrant läsa utvalda texter59. Materialet som kommer att användas i 

studien utöver intervjumaterialet är dels information från de valda kommunernas nätbaserade 

hemsidor, och dels vissa dokument som finns tillgängliga att hämta ut vid förfrågan. När det 

gäller material som rör korruption, så är det alltså baserat både på första samt 

andrahandskällor. 

 

3.4 Intervjuer 

 

Nästa del i studien kommer sedan att genomföras som respondentintervjuer av politiker och 

informantintervjuer av tjänstemän i de valda svenska kommunerna. Detta eftersom 

respondentundersökningar ser intervjupersonen som studieobjektet, det är alltså dennes 

åsikter och tankar som studeras60. Utöver den mer åsiktsbaserade informationen så förväntas 

studien även behöva mer reell information om hur verksamheten de facto bedrivs och regleras 

Därför har även tjänstemän intervjuats om hur verksamheten bedrivs och regleras: Dessa 

intervjuer är informantintervjuer, vilket innebär att de behandlar den intervjuade som en 

sanningssägare eller vittne för det som skall undersökas.61  

Två politiker kommer att väljas från regerande parti och för att få en helhetsbild av 

kommunen så kommer även två representanter från oppositionen att intervjuas. Detta 

eftersom oppositionen kan tänkas ha andra åsikter rörande kommunens 

korruptionsbekämpning och kan eventuellt tänkas vara mer rättfram och kritisk i sin 

bedömning. Dessutom så kommer en tjänsteman att intervjuas för att eventuell information 

                                                           

59Esaiasson et al (2007) : 237  
60Ibid (2007) :258 
61Ibid (2007) : 257  
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inte skall gå miste i och med att tjänstemännen förväntas ha mer praktisk information. I 

uppsatsen kommer endast förtroendevalda från de två största partierna Socialdemokraterna 

och Moderaterna att studeras och kommer följaktligen vara representanter för var sin sida på 

den politiska vänster-höger- skalan. Även om det skulle ha varit fördelaktigt att intervjua 

förtroendevalda från alla partier representerade i kommunfullmäktige så hade det inte varit 

praktiskt genomförbart. 

Enligt svensk lag är definitionen av korruption givande samt tagande av mutor men 

intervjufrågorna liksom studien även ta hänsyn till andra aspekter av korruption som kan 

tänkas florera inom svenska kommuner som snarare är relaterad till den osynliga korruption 

som är vanligare i Sverige såsom vänskapskorruption, det vill säga tillexempel jäv. Precis som 

nämnts under tidigare avsnitt så ligger alltså studiens huvudfokus på representation och 

upphandling. Intervjufrågorna presenteras senare i studien under avsnittet bilagor. 

Totalt har 14 personer intervjuats, varav tre är tjänstemän och elva är förtroendevalda 

politiker. I Älmhult kommun så har en hög tjänsteman, två socialdemokrater och två moderat 

intervjuats.62 I Lessebo kommun så har en hög tjänsteman, tre socialdemokrater och en 

moderat intervjuats. Övriga som tillfrågats har tackat nej till intervju, även om det här liksom i 

fallet med Älmhult var meningen att också två moderater skulle ha intervjuats. Från Tingsryds 

kommun så intervjuades en högt uppsatt tjänsteman, en socialdemokrat och två moderater63. 

Även i detta fall så har övriga tillfrågade tackat nej till en intervju, även om syftet var att även 

intervjua två socialdemokrater. Av de totalt 14 personer som intervjuades så är tre av dessa 

kvinnor och resten, det vill säga elva förtroendevalda och anställda, män. Detta trots att 

ungefär lika många män som kvinnor tillfrågats om de kunde tänka sig att ställa upp på en 

intervju. 

Intervjuerna har gått till på följande sätt:  

En förfrågan har skickats ut via mejl till förtroendevalda såväl som tjänstemän, detta har skett 

i flera omgångar utefter att svar uteblivit. Alla intervjuer har skett via telefon, bortsett från 

                                                           

62En av dessa intervjuer (intervju 4) genomfördes via mejlkontakt. 
63En av dessa intervjuer (intervju 11) så är intervjumaterialet baserat på en efterkonstruktion av den faktiska 
intervjun, detta eftersom den förta intervjun gått förlorad. Därför är den data från intervjun något mer 
knapphändig än övriga. 
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intervju 4, och svaren på frågorna har sparats genom förda anteckningar, bortsett från intervju 

11. Dessa anteckningar har sedan skickats via mejl till respektive intervjuade för godkännande 

och de har kunnat lägga till eller ta bort text om de velat, vilket vissa har gjort.  

3.5  Metod och källkritik 

 

Korruption är, som beskrivits tidigare ett känsligt område och även om de intervjuade endast 

fick besvara generella frågor så går det aldrig att garantera att den intervjuade inte påverkas av 

ämnets känslighet i sina svar. Det kan hända att politikerna är oroliga över att ge svar som kan 

verka förebrående mot hemkommunen eller politikerkollegor. Det kan även hända att de 

väljer att svara på en fråga trots att de egentligen inte har en uppfattning eller kunskap på 

området, ett svar som då kanske blir vilseledande. Dessutom så är de som tackade ja till att bli 

intervjuade nästan uteslutande män med några få undantag, detta gör att det kan vara svårt att 

garantera att resultatet skulle ha blivit likadant om fördelningen varit mer jämn mellan 

kvinnor och män. Älmhult som är en av de valda kommunerna har en något större folkmängd 

än de övriga två kommunerna, Lessebo och Tingsryd. Alla tre klassas ändå som små 

kommuner, men när kommuner är små så kan det tänkas att minsta variation i folkmängd kan 

göra skillnad, varför det kan tänkas påverka resultatet något.  

Vad mer som bör sägas är att intentionen att intervjua två förtroendevalda från respektive 

parti inte föll igenom, eftersom för få tackade ja till en intervju. Detta kan dessvärre påverka 

resultatet något, på så sätt att resultatet hade haft mer grund om det gått att analysera en 

politikers svar mot en annan av samma politiska åskådning i samma kommun. Med detta sagt 

så kommer eventuell påverkan av dessa faktorer diskuteras i analysen, utifrån resultaten av 

intervjuerna.  

Resultatet från de kvalitativa intervjuerna kan, precis som med kvalitativ forskningen i 

allmänhet, vara problematiskt att generalisera. Sedan så hade det även varit mer fördelaktigt 

att genomföra intervjuerna personligen, alltså inte telefonintervjuer, detta för att få en mer 

personlig kontakt med de intervjuade. Men detta var dessvärre inte praktiskt möjligt. 
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4 Empiri 

 

Detta kapitel tar itu med studiens analys av det insamlade empiriska materialet. Först 

kommer var och en av de valda kommunernas arbete med korruptionsprevention att gås 

igenom.  Detta avsnitt kommer att innefatta information från kommunens officiella dokument 

samt intervjumaterialet från informantintervjuerna där tjänstemän från valda kommuner 

använts som källa. Efter detta följer ett avsnitt där de tillfrågade politikernas åsikter samt 

attityder presenteras, som sedan diskuteras än mer i nästkommande del då skillnader samt 

likheter i dessa åsikter kartläggs. 

 

4.1 Valda kommuners profil 

 

Älmhult kommun: 

Överraskande Älmhult - internationellt & nära[…]64 

Den politiska majoriteten har växlat någon gång under de senaste tre kommunvalen och har 

för närvarande en politisk majoritet bestående av centerpartiet, moderaterna, folkpartiet, 

kristdemokraterna samt miljöpartiet65. Folkmängden i Älmhult uppmätte precis innan årsskiftet 

2010/2011: 15 603 personer66. Älmhult kommun har en nettobudget på ungefär 650 miljoner 

                                                           

64
Almhult.se:1 

65Almhult.se:2 
66Almhult.se:3 



 

 29

kronor, dessa fördelas på verksamheter som socialtjänst, bibliotek och räddningstjänst67. 

Staden har som mål att uppnå befolkningsmängden 20000 år 202068.  

Lessebo kommun: 

Lessebo kommun - Lite Förnuftigare, Lite vänligare69 

Lessebo har haft ett långtgående vänsterstyre med främst Socialdemokrater som 

förtroendevalda. Kommunen har cirka 8000 invånare och är en gammal brukskommun, mest 

känd för sitt glasbruk, men var tidigare även ansedd som en utvandrarbyggd.70 

Tingsryds kommun: 

Tingsryds kommun – Där livet är härligt!71 

Tingsryds kommun vars huvudnäring kommer från några större industrier, har sedan flera 

kommunval tillbaka i tiden haft en högermajoritet av de förtroendevalda. Folkmängden är 

kring 12000 invånare.72  

 

4.2 Hur bedrivs det korruptionsbekämpande arbetet i kommunerna? 

 

4.2.1 Älmhult 

 

Representation: 

                                                           

67Almhult.se:1  
68Almhult.se:5   

69Lessebo.se:1   
70Lessebo.se:2 
71Tinsryd.se:1 
72Tingsryd.se:2 
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Älmhult kommun har tagit beslut på vilka riktlinjer som skall finnas för både intern och 

extern representation. Intern representation definieras som när endast anställda och/eller 

kommunpolitiker har en sammankomst. Extern representation definieras istället som en 

sammankomst där personer som varken är folkvalda i eller anställda kommunen ingår. 

Representationsreglementet fastställer dessutom att kostnaderna för representationen måste 

avvägas mot nyttan av själva representationen och dessutom att: 

”All representation skall ske med ansvar, omdöme och måttfullhet. Ofta förekommande 

representation med en och samma person eller grupp ska undvikas.” 

Vidare beskrivs det att alkoholfri dryck skall serveras vid representation, att starksprit ej är 

tillåtet men att vin och öl kan serveras vid vissa tillfällen. 

Representationsreglementet klargör även exakt vilka uppgifter som skall anges på fakturan, 

dessa är: Syfte samt ändamål med representationen, aktuellt datum och även vem eller vilka 

som deltagit. De kostnader som kommunen täcker är förutom biljetter och hotellrum även mat 

samt dryck och dylikt. För dessa kostnader fastställer reglementet olika koder som grupperar 

olika ersättnings kategorier, kallat kostnadsslag. Även momsregler vid representation anges 

vilka i stort utgår från Skatteverkets meddelande 2004: 4, och det framgår att kommunen 

själva måste stå för kostnader som överstiger de Skatteverket angett som avdragsgillt.  

 

Revision  

Kommunrevisionen har till uppgift att: 

”Kommunrevisionen granskar årligen all verksamhet som bedrivs inom nämndernas 

verksamhetsområden enligt god revisionssed.” 73  

Kommunrevisorerna ser alltså efter om den kommunala verksamheten har sköts både på ett 

lämpligt samt ekonomiskt betryggande sätt. De granskar även om internkontrollen kan anses 

vara nöjdaktig. Majoriteten av de totalt 6 kommunrevisorer som är valda att utföra 

                                                           

73Almhult.se:6 
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kommunrevisionen för mandatperioden 2007-201074 tillhör borgerliga partier förutom 2 som 

är socialdemokrater75.  

 

 

Upphandling  

Älmhults kommun har valt att ha en upphandlingspolicy utöver lagen om offentlig 

upphandling denna policy kom till 2008-04-08 (§ 80) och reglerar bland annat hur stora 

summor en enskild tjänsteman får hantera.76 

 

4.2.2 Lessebo kommun 

 

Representation 

Lessebo kommun har ingen representationspolicy men däremot ett dokument som reglerar hur 

mycket alkohol som får köpas för kommunens pengar av förtroendevalda och tjänstemän i 

offentliga sammanhang.77 Detta kommer från kommunens alkohol-/ drogpolitiska program.  

Revision  

Lessebo kommuns revisorer skall vara en oberoende och autonom instans som skall granska 

kommunen, urskilja eventuella problem och kunna ge förslag på förbättringar.  Revisionen 

skall fungera som en garanti för kommuninvånarna att kommunens verksamhet granskas och 

kontrolleras på ett tillfredsställande sätt och kunna ompröva den redan befintliga 

verksamheten. Revisionen skall även kontrollera att kommunen sköts på ett effektivt och 

säkerhetsfrämjande sätt. Det är kommunfullmäktige som i första hand ger revisorerna 

                                                           

74Almhult.se:6  
75Almhult.se:1  
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77Intervju 12 
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uppdraget att kontrollera och granska de verksamheter som bedrivs av de olika styrelserna och 

nämnderna i kommunen. Lessebo kommuns revision besår av sex av kommunfullmäktige 

utsedda revisorer enligt hemsidan.78 Av dessa revisorer så tillhör fyra av sex den politiska 

vänsterskalan.79 

Upphandling 

Lessebo kommun klargör på hemsidan att alla inköp och all upphandling skall göras enligt 

Lagen om offentlig upphandling och fastställer dessutom några saker utöver LOU: 

All upphandling ska ske affärsmässigt och med utnyttjande av konkurrens mellan olika 

leverantörer, så att kommunens resurser används effektivt. Vissa upphandlingar sker 

samordnat tillsammans med övriga kommuner i länet genom Upphandlingsenheten i Växjö 

kommun. Kommunens personal ska känna till vilka regler/lagar som ska följas vid 

upphandlingar och inköp samt nyttja de upphandlingsavtal som finns.   

Ytterligare så klargör kommunen även hur ett anbud skall lämnas in och aktuella 

upphandlingar finns att finna på hemsidan.80 

 

4.2.3 Tingsryds kommun 

 

Representation  

Denna kommun saknar en fastställd policy eller reglemente som reglerar representation, 

internt såväl som extern.  

Revision 

Kommunrevisionen skall kontrollera de verksamheter som bedrivs av kommunen och at de 

utförs på ett ändamålsenligt sätt. Revisorerna skall ha kommuninvånarnas intressen som 
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högsta prioritet. De skall i kommunen kontrollera saker som tillförlitlighet, servicenivå och 

ekonomi. Kommunfullmäktige har i uppgift att upplåta de resurser som revisorerna behöver 

för att kunna genomföra ett arbete som är till belåtenhet.81 Tingsryds kommun har fem 

förtroendevalda revisorer, fyra av dessa är från borgerliga partier medan endast en är 

socialdemokrat82. Enligt Tingsryds kommuns hemsida så anlitar kommunens revisorer 

konsulter från ett revisionsföretag för att utföra en granskning. Vilken del av den kommunala 

verksamheten som granskas genom företaget framgår dock inte av hemsidan: 

De förtroendevalda revisorerna beställer och konsulterna i ett anlitat revisionsföretag utför 

själva granskningen.83 

Upphandling 

I Tingsryd kommun är det Lagen om offentlig upphandling som styr all upphandling som sker 

där kommunen är inblandad. Kommunens hemsida klargör även att de upphandlingar som 

sker över det ekonomiska gränsvärdet annonseras i EU: s gemensamma databas TED 

(Tenders Electronic Daily). Kommunens hemsida förklarar även närmare hur ett ramavtal 

utformas, det vill säga att kommunen åtar sig att köpa största delen av behovet rörande en 

specifik vara av säljaren, men behåller rätten att få pröva på andra säljares produkter. Alla 

kommuner i Kronobergs län samarbetar i inköpsfrågor och det är via Växjö kommuns 

ekonomienhet som inköp, upphandling och upprättande av avtal görs. Aktuella upphandlingar 

finns att tillgå på Lessebo kommuns hemsida.84 

 

4.2.4 Tjänstemän: 

 

 

Intervju 12: Tjänsteman Älmhult  

                                                           

81Tingsryd.se: 1  
82Mejlkonversation: Tingsryd    
83Tingsryd.se:1   
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Intervju 13: Tjänsteman Lessebo 

Intervju 14: Tjänsteman Tingsryd  

Allmänna: 

 

Vad innebär korruption för dig?  

Korruption är för en av de tillfrågade att en person handlar oegentligt och oetiskt85 när en 

anställd tar emot någonting eller får en förmån för att tillvinna sig något framför en annan86 

det är ett slags maktmissbruk i den position personen ifråga har87.  

Har de uppmärksammade korruptionsskandalerna, t.ex. det senaste i Göteborg, påverkat 

kommunen att arbeta annorlunda?  

Det som skedde i Göteborg har inte påverkat kommunens arbete88, Dessutom så har de 

anställda pratat mer om fenomenet och att det skulle ske i berörd kommun är inte så troligt då 

det är en liten kommun89 och just därför så är det svårare att komma undan med 

oegentligheter då det är en större social kontroll i en mindre kommun90.  

 

Tror ni att den ökade privata/offentliga upphandlingen inom den kommunala 

verksamheten har inneburit en större risk för korruption?  

Ingen tror att korruptionen ökat, två menar snarare tvärtom att med den nya lagen så är det 

svårare att handla oetiskt om allt verkligen efterföljs91.  

Arbetar ni aktivt med att motverka korruption?  
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Kommunen har en ekonomiavdelning som har hand om upphandlingar och vidare har 

kommunen en revisionsenhet som kontrollerar allt noga. Utöver detta finns även journalister 

som läser allt noga även om de inte är en kontrollenhet från kommunen. Dessutom så hänger 

mycket på lojalitet, tystnad samt anmälningsplikt för mutor och jäv. Även cheferna har 

förhållningsregler och tjänstemannen ifråga har aldrig haft anledning att tro att det 

förekommer korruption i berörd kommun. Utöver nämnda åtgärder förekommer inget aktivt 

arbete. 92Näste tjänsteman menar att denna kommun inte har något aktivt arbete på gång utan 

det är upp till var och en, och det har inte hänt något hittills93. Inte heller i den sista 

kommunen förekommer det något extra arbete94.  

Anser du att det korruptionspreventiva arbetet kommunen redan gör är tillräckligt? 

Alla tre anser att det kommunerna redan gör är tillräckligt95. Än så länge menar en av de 

tillfrågade, det har inträffat att någon glidit på gränsen, som sedan slutat eller avgått, däremot 

inte i närheten av det som skett i Göteborg96. 

Representation: 

Tror du att det medför några risker med kontakten mellan kommunen och övriga aktörer?  

Företagen försöker övertyga oss så det finns alltid en risk. Trots att vid större investeringar så 

dubbelkollar politikerna allt, så går aldrig vara helt säker, berättar en tjänsteman.97 Näste 

tjänsteman svarar: 

Nej, tror inte det är på det viset, tror att ingen låter sig korrumperas i kommunen. Göteborg 

är en stor kommun och ju större kommunen är desto mer risk för fartblindhet.98 Den sista 

kommunens tjänsteman svarar att där finns det regler och riktlinjer och kommunen är 

restriktiva med skattebetalarnas pengar99 
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95 Intervju 12,13,14 
96 Intervju 12 
97 Intervju 12 
98 Intervju 13 
99 Intervju 14 
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Tror du att det finns några risker med att inte reglera representationen?  

Den förste svarade att just därför har deras kommun valt att ha en representationspolicy just 

för att sätta gränser för personalen. Tjänstemannen vet inte varför policyn skrevs, så det kan 

ha varit som en respons på det som skedde i omvärlden och för att kunna ha ett svar då 

journalisterna ifrågasatte vid det konferenser bland annat.100 Nästa tillfrågade ansåg att det 

nog inte är det skriftliga som är det viktigaste eftersom pärmar tenderar att damma igen, det 

viktigaste istället att anställda samtalar och policyn hålls levande 101. Den siste tjänstemannen 

anser att det behövs regler då de enskildas etik och moral kan ligga på olika nivåer102. 

Anser du att det finns mer att göra inom er kommun för att motverka möjligheterna till ett 

korrupt beteende i samband med representation?  

Den förste av de intervjuade svarade att den aktuella kommunen inte har så mycket som faller 

under representation utom kanske en dagens lunch. Skulle de anställda i just denna kommun 

åka iväg några stycken så kontrollerar de varandra. Redan innan tjänstemannen blev 

kontaktad inför denna intervju så hade kommunen planerat en utbildning just för att lära sig 

om tecken på korruption och bestickning.103 En av de tillfrågade säger sig inte ha något direkt 

svar utan säger att kommunen kanske kan skapa något skriftligt och öka samtalsfrekvensen 

om dylika frågor ytterligare104.  Den siste tillfrågade anser att det inte behövs göras något mer 

då denna kommun inte har några problem105. 

Har du märkt av några problem vad gäller de regler ni tillämpar för representation? 

Ingen av de tre tillfrågade tjänstemännen ser några problem med de regler som finns för 

representation106. 

Du är bjuden på middag, av en lokal företagare inom kommunen som står för kostnaderna. 

Tillställningen har inget med ert arbete inom kommunen att göra, men företaget i fråga 
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har tidigare haft flera kontrakt med kommunen. Kan detta ändå tänkas falla inom ramen 

för vad ni ser som representation, företag och kommun emellan?  

Den första intervjuade anser att det inte faller inom ramen för vad som kan antas vara 

korrupt.107  Näste intervjuade menade att en vanlig lunch går bra däremot inte en middag som 

i det aktuella fallet och aldrig med alkohol108 Den siste av de tillfrågade menade att det fanns 

en risk för att fallet skulle hamna inom ramen för representation i berörd kommun och denne 

tjänsteman skulle ta sig en funderare om det var en inbjudan från en okänd. Samme 

tjänsteman anser att just därför är det bra med utbildning just för att väcka tanken att inget 

kommer gratis.109 

Upphandling: 

Hur ser du på riskerna för korruption i samband med upphandling?  

En av de tillfrågade anser att det finns större risk eftersom det är större belopp det rör sig om 

vid upphandlingar jämfört med representation.110 Näste tillfrågade anser att det inte finns 

några större risker och menar att personen då får vara väldigt finurlig med tanke på att 

kommunerna är så iakttagna inom LOU111. Den siste av tjänstemännen har som åsikt att 

kommunen är väldigt noggrann i sitt arbete för att det inte ska gå fel.112 

Känner du att kommunen gör tillräckligt för att minimera eventuella risker för ett korrupt 

beteende i samband med upphandling?  

Alla tre tjänstemännen anser att de aktuella kommunerna gör tillräckligt för att minska riskerna i 

samband med upphandling113. LOU räcker och ingen extra policy behövs114.  

En ny kommunal skola är planerad att byggas i er kommun och ni skall nu välja vem som skall 

genomföra arbetet. Ett lokalt företag väljs framför andra intressenter, trots att de andra var mer 
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fördelaktiga i pris. Vad tycker du om detta? Är det problematiskt? Vad ser du som positivt med att 

välja ett lokalt byggföretag?  

En av tjänstemännen menar att exemplet ovan inte är genomförbart om det inte skrivs in just kvalité 

som ett kriterium, i annat fall är det lägsta pris som ska upphandlas.115 Ytterligare en tjänsteman menar 

att det inte går att göra detta val utifrån lagtexten och det skulle bli för uppmärksammat.116 Den siste 

tjänstemannen anser att kriterierna ska vara uppsatta på förhand och väljer upphandlaren då det sämre 

alternativet så har kommunen gjort fel117. 

Har ni några övriga riktlinjer vad gäller korruption utöver det lagstadgade?  

Alla tjänstemännen svarar nej på denna fråga118 och en av de intervjuade hänvisar till en 

personalhandbok och kontrollfunktioner119. 

Hur har ni valt rent praktiskt att implementera lagen om offentlig upphandling? 

I och med att lagen kom så inrättade kommunen en tjänst endast för att handha upphandlingar, berättar 

en av de tillfrågade. Tidigare så var det en anställd som arbetade parallellt med detta också. 

Kommunen insåg att det fanns ett behov av att ha en på heltid som endast arbetade med upphandlingar 

då ekonomiskt slarv kan bli dyrt även om det inte rör sig om korruption.120Näste tjänsteman nämner att 

kommunen haft utbildning för chefer och nyckelpersoner, för de involverade måste känna till lagen 

och hålla sig à jour annars kan det bli dyrt121. Den siste säger sig egentligen inte veta, annat än vem 

personen ifråga är som utför upphandlingen.122 

Har direktiven från de förtroendevalda förändrats i och med att den politiska majoriteten skiftat? 

Direktiven har inte skiftat i denna fråga, politikerna försöker inte påverka på detta sätt, utan snarare att 

politikerna försöker få igenom snabba beslut oavsett politisk färg. Går det för snabbt kan 

tjänstemännen istället säga nej.123 

Denne tjänsteman blev inte tillfrågad eftersom kommunen ej växlat majoritet på länge124 
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Denne tjänsteman blev inte tillfrågad eftersom kommunen ej växlat majoritet på länge125 

 

4.3 Hur ter sig de förtroendevaldas åsikter och attityder? 

 

4.3.1 Älmhult kommun 

 

Intervju 1: Socialdemokratisk kommunstyrelseledamot 

Intervju 2: Moderat kommunstyrelseledamot 

Intervju 3: Socialdemokratisk kommunfullmäktigeledamot 

Intervju 4: Moderat kommunfullmäktigeledamot  

Allmänna frågor 

Vad innebär korruption för dig? 

Kommunpolitikerna från Älmhult menar att korruption ofta handlar om mutor och 

vänskapskorruption126. Korruption anses dessutom vara en verkligt allvarlig företeelse och att 

det alltid sker på någon annans bekostnad127.  

 

Har de uppmärksammade korruptionsskandalerna, t.ex. det senaste i Göteborg, påverkat 

kommunen att arbeta annorlunda?  

Reglerna har inte direkt ändrats sedan skandalen i Göteborg men det inträffade fick dem att 

tänka till en extra gång om något faktiskt bör ändras men att detta inte är något uttalat inom 
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kommunen.128 En av dem menar att kommunen tenderar att agerar farligt nära korruptionen 

men att det kan vara svår att g uttryck för den typen av åsikter utan att kritiseras129, medan en 

annan hävdar att de är mycket noga i sitt arbete130men dessvärre är det svårare att vara neutral 

i en liten kommun. Detta resulterat i vissa problem även i Älmhult, då jäv misstänks i ett fall 

nyligen:  

Ett ridförbund hävdar jäv i ett fall eftersom den som utdelar bidrag är ordförande i en annan 

förening.131  

Emellertid så menar en att det skulle vara mycket svårt för någon förtroendevald att 

genomföra det som hände i Göteborg, med korruptionsskandalen, eftersom den sociala 

kontrollen är större i en liten kommun.132  Därtill så menar de intervjuade att det är svårt, 

generellt sett, att upptäcka den typen av korruption som skedde i Göteborg, men kommunen 

har regelrätta kontroller av fakturor och liknande vilket man har för att komma tillrätta med 

denna typ av problem.133 En av de intervjuade undrar hur politikerna i Göteborg egentligen 

skulle ha kunna förebyggt korruptionsskandalen, det går tillexempel inte att kontrollera alla 

leveranser vilket är lättare att göra liten kommun som Älmhult.134 

Tror du att den ökade privata upphandlingen inom den kommunala verksamheten har 

inneburit en större risk för korruption?  

Två hade inte funderat över frågan135, och tror inte att den ökade privata upphandlingen ska 

ha lett till en ökad korruptionsbenägenhet.136 De andra två anser däremot att så kan vara 

fallet137 och i sådana fall främst inom området välfärd.138  

Arbetar kommunen aktivt med att motverka korruption?  
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Kommunen arbetar aktivt med just denna typ av frågor139, tillexempel så har kommunen 

inrättat en representationspolicy140för att förebygga korruption. Ändå var det ett fall i 

kommunen som enligt en av de intervjuade var på gränsen till korruption141. Den fjärde anser 

istället att kommunen inte finner frågan aktuell142. 

Anser du att det korruptionspreventiva arbetet kommunen redan gör är tillräckligt?  

De i kommunen är försiktiga143 med tillexempel ett mycket hårt upphandlingsreglemente, och 

en enskild tjänsteman får tillexempel inte hantera alltför stora summor pengar själv under en 

upphandling144 samt att det redan finns ett restriktivt reglemente rörande alkohol.145 En av de 

intervjuade anser dock att det är troligare att en tjänsteman missbrukar sin position än en 

kommunpolitiker och att risken alltid finns att det är någon som inte sköter sig.146 En av de 

förtroendevalda går dock så långt som att säga att det inte spelar någon roll hur mycket man 

än försöker förebygga korruption, det räcker aldrig ändå.147 Den siste svarar ett klart nej på 

frågan. 148 

Känner du att kommunen har någon att vända sig till på statlig/nationell nivå för råd och 

stöd vad gäller korruptionsbekämpning? 

De ska kunna vända sig till SKL: s 149 men upplever att de inte kan vända sig till någon utöver 

SKL150. Den siste känner inte till någon stödfunktion alls151 

Finns det några tydliga direktiv rörande korruptionsbekämpning från ert parti?  

En svarade att denne inte med säkerhet visste men att det finns etiska och moraliska riktlinjer, 

men att detta sköter de själva inom kommunen.152  En annan menade att det finns specifika 
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regler från partiets sida rörande korruption men däremot så finns det en uppförandekod med 

etiska riktlinjer.153  Under intervju 2 så svarade den intervjuade att det finns en etisk kod som 

gäller alla förtroendevalda och att denna blivit ännu tydligare sedan förra riksdagsvalet (år 

2010), detta efter att en del problem uppkommit med sittande regering154. Den fjärde 

intervjuade tycker sig inte känna till några sådana direktiv155. 

Representation: 

Tror du att kontakten mellan kommunen och övriga aktörer medför ökade 

korruptionsrisker?  

Två av de intervjuade anser att riskerna för korruption i samband med representation inte är 

särskilt stor156, antingen för att Älmhult inte har någon representation att tala om samt att de 

förtroendevalda inte vågar ta risken att åka fast för ett korrupt beteende i samband med 

representation157eller för att riskerna i samband med just representationen inte är större än 

med någon annan. En annan anser däremot att det mycket väl kan vara så att det finns en 

större risk för korruption i samband med representation, eftersom så fort det finns en fördel så 

finns det en risk158. Den fjärde av de intervjuade menar att den kontakten självfallet ökar 

riskerna159 

Tror du att det finns några ökade korruptionsrisker med att inte reglera representationen? 

Det är bra att reglera representationen160för att det annars lätt kan sticka iväg och då finns det 

risker för korruption.161 

Anser du att det finns mer att göra inom er kommun för att motverka möjligheterna till ett 

korrupt beteende i samband med representation?  
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Det som kommunen gjort och gör är rimligt och de tror inte att det behövs några fler 

åtgärder.162  En menar att ibland går regleringen i Sverige för långt och är inte säker på att det 

skulle hjälpa163. Däremot så anser en av de tillfrågade att man generellt bör medvetengöra 

problemet mer.164 

Varför har ni valt att ha ett representationsreglemente? 

Älmhult har haft ett representationsreglemente i 12 år165 och de intervjuade anser att det 

gentemot skattebetalarna är det bra att ha ett reglemente, trots att en del kanske inte anser att 

en måltid är så pass viktig att det bör regleras. Reglementet finns där för att ge en viss 

vägledning166, däremot så bidrar representationsreglementet till en del problem ibland, 

såtillvida att de i vänorter i Danmark har en helt annan policy vad gäller alkohol och den 

intervjuade anser att det är svårt att bjuda tillbaka. Tidigare så gick kommunen runt problemet 

genom att göra representationen via ett bolag tillexempel ett bostadsbolag. Men detta gör man 

inte längre.167 En kände inte till att kommunen hade ett representationsreglemente, men menar 

att alla vet att det är okej med en dagens lunch eller affärslunch men inte mer. Den intervjuade 

tillägger att alkohol regleras, just för att det anses känsligare än mat.168 

Har du märkt av några problem vad gäller de regler kommunen tillämpar för 

representation?  

Tre svarade nej på frågan169, medan den fjärde anser att kommunen nog borde se över 

reglerna och diskutera dem170. En av de tillfrågade menar å andra sidan att reglerna är lite 

orimliga eftersom även om det som gäller är två glas vin så går det alltid ändra storleken på 

glasen.171 
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Du är bjuden på middag, av en lokal företagare inom kommunen som står för kostnaderna. 

Tillställningen har inget med ert uppdrag inom kommunen att göra, men företaget i fråga 

har tidigare haft flera kontrakt med kommunen. Kan detta ändå tänkas falla inom ramen 

för vad ni ser som representation, företag och kommun emellan?  

En menar att detta möjligen skulle kunna falla inom ramen för vad som kommunen anser vara 

representation och att det i en liten kommun som Älmhult kan det ibland vara svårt att skilja 

på sociala sammanhang och åtagandet. I samband med upphandling skulle det vara speciellt 

obehagligt att bli bjuden och frågan blir då vad syftet är.172 En av de övriga anser att det är 

svårt att tro att någon skulle mutas av en god middag men att denne personligen inte kommit i 

kontakt med något liknande.173 Den tredje intervjuade tycker att exemplet inte har med 

kommunens representation att göra.174 Den siste av de tillfrågade menar att detta är ett 

gränsfall, om en känsla av påverkan infinner sig så bör personen tacka nej eller be att få 

betala175.  

Upphandling: 

Hur ser du på riskerna för korruption i samband med upphandling?  

Frågan har varit uppe för diskussion men att den intervjuade upplever att allt går rätt till. 

Enligt lagen om offentlig upphandling så går det inte att handla orättvist trots att vissa företag 

överklagar. Kommunen vill ibland ha möjlighet att välja ett lokalt alternativ men mot det så 

har den intervjuade inte upplevt några problem med att följa reglerna.176 Två av de övriga 

menar dock att det alltid finns en liten risk för korruption vid täta kontakter med andra 

aktörer177 därför försöker kommunen omarbeta förutsättningarna för uppköp178. Dessutom 

menar denne att det troligtvis är främst tjänstemän som ligger i riskzonen för ett korrupt 

beteende. De förtroendevalda ser nämligen inte underlagen för uppköpen.179 Kommunen har 
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redan haft ett fall, där en enskild tjänsteman sedan fick sluta på grund av 

korruptionsmisstankar, brott kunde inte styrkas så berörd tjänsteman fick köpas ut180 

Känner du att kommunen gör tillräckligt för att minimera eventuella risker för ett korrupt 

beteende i samband med upphandling?  

Tre är överens om att kommunen gör tillräckligt för att förebygga korruption i samband med 

upphandling181 medan den fjärde anser att kommunen absolut skulle kunna göra mer182.  

Känner du/ni till lagen om offentlig upphandling?  

Alla fyra svarade ja på frågan183 en menar att det är den lagen de mest frekvent diskuterar och 

att lagen är väldigt restriktiv.184 

Om ja, vad är dina åsikter om den? 

En skulle ibland vilja välja lokala företag framför övriga aktörer eftersom denne inte anser att 

det är helt rätt att de stora företagen alltid vinner. Dessutom så anser den intervjuade att 

upphandlingar tenderar att bli väldigt dyra och menar att ibland finns tanken om inte 

företagen har bildat karteller.185 Detta är tvärt emot en av de övriga som ansåg sig se positivt 

på lagen, eftersom LOU inte bara går på pris utan även tittar på andra aspekter.186Ungefär 70 

% av det som avgör är priset, övriga procent är saker som att det måste finnas service att tillgå 

på orten.187De övriga intervjuade anser precis som den första personen att lagen är för 

krånglig188 och sträng i vissa avseenden189. Priset borde inte få komma före kvalité190 och 

ibland förhindrar lagen det kommunala självbestämmandet191.  
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En ny kommunal skola är planerad att byggas i er kommun och ni skall nu välja vem som 

skall genomföra arbetet. Ett lokalt företag väljs framför andra intressenter, trots att de 

andra var mer fördelaktiga i pris. Vad tycker du om detta? Är det problematiskt? Vad ser 

du som positivt med att välja ett lokalt byggföretag?  

En av de intervjuade ansåg att gynnar man som politiker lokala företag så gynnar man även 

kommunen i och med att skattebetalarna främjas, men att det inte är odelat positivt.192 Två av 

de andra menar att det inte går att göra det som står i exemplet, det strider mot lagtexten193 

och det är inte positivt att endast välja lokala företag194. Trots att det vore önskvärt med tanke 

på ökade antal arbetstillfällen.195 En av de förtroendevalda pekar på att det går att lägga in 

som kriterier som att ett det måste finnas service på plats i kommunen att tillgå.196 

 

 

4.3.2 Lessebo Kommun 

 

Intervju 5: Socialdemokratisk kommunstyrelseledamot  

Intervju 6: Socialdemokratisk kommunfullmäktigeledamot  

Intervju 7: Socialdemokratisk kommunfullmäktigeledamot 

Intervju 8: Moderat kommunfullmäktigeledamot  

Allmänna frågor: 

Vad innebär korruption för dig?  
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Korruption har att göra med att en person mutas, tar emot något olagligt197 Syftet med en 

korrupt handling är att stjäla från offentlig eller privat verksamhet, eller att en individ låter sig 

mutas.198 Även om korruption är olagligt i Sverige så är det inte brottsligt i vissa andra länder 

runt om i världen.199 

Har de uppmärksammade korruptionsskandalerna, t.ex. det senaste i Göteborg, påverkat 

kommunen att arbeta annorlunda? 

Alla fyra intervjuade svarade nej på frågan200men de menar att det har varit intressant att 

följa201och att det har medvetandegjort frågan om korruption men att inget har gjorts 

officiellt.202 

Tror du att den ökade privata upphandlingen inom den kommunala verksamheten har 

inneburit en större risk för korruption?  

Med fler aktörer så ökar också risken för korruption203, om därmed den faktiska korruptionen 

har gjort det kunde den tillfrågade inte yttra sig om204. En av de övriga ville inte uttala sig om 

frågan men menade att kommunen får anta att de privata företagen samarbetar med är 

hederliga205. Den fjärde av de intervjuade trodde inte att risken ökat något206. 

Arbetar kommunen aktivt med att motverka korruption?  

Det finns ett regelverk i kommunen som ska följas207, men utöver dessa regler, som ses över 

med jämna mellanrum så arbetar kommunen inte aktivt för att motverka ett korrupt 

beteende208. Ytterligare en tror inte att detta behövs eftersom Lessebo är en liten kommun och 

inte så attraktiv för någon att föröka utnyttja209. Som nyvalda i kommunen i samband med en 
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ny mandatperiod så får de personerna reda på vilka etiska och moraliska riktlinjer som gäller. 

Samma person ansåg dock att det var svårare att stoppa den, vad denna person menar vara, 

den lilla korruptionen det vill säga småmutor och jäv.  I liknande fall anser den intervjuade att 

det är svårare att dra gränsen vad som är och inte är korruption, men att en ökad kompetens 

skulle göra gränsdragningen enklare210 

Anser du att det korruptionspreventiva arbetet kommunen redan gör är tillräckligt?  

De tillfrågade anser överlag att det är tillräckligt med vad kommunen redan gör för att 

förhindra korruption211 och att det är svårare att dölja saker i en liten kommun212. En av de 

intervjuade menar att följs lagarna och revisionen är bra så har kommunen gjort vad den 

kunnat, men helt säker kan ingen vara.  

Känner du att kommunen har någon att vända sig till på statlig/nationell nivå för råd och 

stöd vad gäller korruptionsbekämpning? 

Ja, det finns det213SKL går det att vända sig till214. En av de tillfrågade sa sig inte kunna svara 

på frågan men förutsatte att hjälp fanns att få på olika nivåer215. 

Finns det några tydliga direktiv rörande korruptionsbekämpning från ert parti?  

Här svarade alla de intervjuade nej, inte på lokal nivå.216 

Representation: 

Tror du att kontakten mellan kommunen och övriga aktörer medför ökade 

korruptionsrisker? 

Tre ansåg att risken ökade i takt med kontakt med övriga aktörer217, den fjärde av de 

intervjuade menade att kommunen hade ytterst lite representation, bortsätt att kommunen 

möjligtvis bjuder på kaffe och smörgås på ett eventuellt byggmöte218- 
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Tror du att det finns några ökade korruptionsrisker med att inte reglera representationen? 

Två av politikerna menar att det finns en risk219 och att det är viktigt att det finns regler på det 

området220, även om de fel som nu eventuellt begås görs omedvetet och beror på okunskap221. 

En av de tillfrågade sa sig inte ha funderat över frågan tidigare och ansåg att kommunen inte 

har någon representation alls att tala om222. Den siste av de intervjuade anser att det finns en 

policy om alkohol och utöver det lagstadgade regelverket så behövs inget särskilt 

reglerande223 

Anser du att det finns mer att göra inom er kommun för att motverka möjligheterna till ett 

korrupt beteende i samband med representation? 

Kommunen har inte någon representation att tala om och kommunen planerar inte heller att 

öka representationen224. En ansåg att det alltid kan finnas mer att göra, men att risken 

troligtvis hade varit större om också kommunen varit större225. Politiker från denna kommun 

rättar sig bra efter de regler som finns och det är inte många som är ute på tjänsteresa från 

Lessebo och därmed är det lättare att ha kontroll226. Ytterligare en är inne på samma linje:  

Det är svårt att på ett korrupt sett tillskansa sig varor eller tjänster utan att betala eftersom 

allt kollas. Man kan bli bjuden på middag… så nej227. 

Varför har ni valt att ha ett representationsreglemente? 

Ett representationsreglemente228 finns just för att visa vilka gränserna är gällande vin och 

öl229och för att förenkla för politiker och tjänstemän230. När det kommer till alkohol så är det 
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en principiell fråga, kommunen ska inte bjuda på alkohol lika lite som några andra droger231. 

Den fjärde politikern trodde inte kommunen hade något representationsreglemente men ansåg 

att återhållsamhet gällde på alla nivåer och i alla nämnder232. 

Har du märkt av några problem vad gäller de regler kommunen tillämpar för 

representation?  

Ingen av de tillfrågade ansåg att de märkt av några problem i samband med representation233 

utan var och en betalar för sig själva234 

Du är bjuden på middag, av en lokal företagare inom kommunen som står för kostnaderna. 

Tillställningen har inget med ert uppdrag inom kommunen att göra, men företaget i fråga 

har tidigare haft flera kontrakt med kommunen. Kan detta ändå tänkas falla inom ramen 

för vad ni ser som representation, företag och kommun emellan? 

Att denna tänkta middag faller inom ramen för representation tycker två av politikerna,235men 

det är ett gränsfall236. Rör det inte politik skulle en av de tillfrågade tacka nej237. Något som 

liknar det givna exemplet har varken skett eller kommer att ske, men om det mot all förmodan 

skulle inträffa så skulle en av intervjuade fundera över saken238. 

Upphandling: 

Hur ser du på riskerna för korruption i samband med upphandling?  

Två anser att upphandling inte medför en ökad korruptionsrisk239 och hänvisar till LOU, 

revisionen och kommunstyrelsens insyn240och så som det är upplagt så borde upphandling 

inte medföra en ökad risk.241 Kommunen har ett reglemente där upphandlingsförfarandet 
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regleras, men personen i fråga förklarar att om någon verkligen vill tillskansa sig fördelar så 

är det svårt att komma åt.242En av de övriga menar dock att det hela beror på vilken typ av 

upphandling det handlar om och vem som utför den men eftersom det handla om mycket 

pengar så innebär det en ökad risk. Sedan så följer även en dold agenda som byggs på av 

samhällstrycket från kommunens medborgare som förutsätter att ett lokalt företag premieras 

framför andra.243 

Känner du att kommunen gör tillräckligt för att minimera eventuella risker för ett korrupt 

beteende i samband med upphandling?  

Alla de tillfrågade ansåg att kommunen gör tillräckligt för att minimera eventuella risker244. 

Kommunerna i Kronoberg samarbetar allt oftare för att kunna göra större upphandlingar för 

att minskar risken245. En av de övriga förklarar att när denne närvarat när besluten fattats 

angående upphandlingar så har förslagen varit anonyma, vilket betyder att företagen aldrig 

presenteras utan besluten fattas utifrån de rekommendationer som föreligger.246 Ytterligare en 

menar att eftersom de kommunala bolagen kontrolleras av en auktoriserad revisionsfirma och 

även kommunens förtroendevalda revisorer så även om det aldrig går att vara helt säker så 

känner personen ifråga sig lugn.247  

Känner du/ni till lagen om offentlig upphandling?  

Alla politikerna kände till LOU248, inte utantill dock249.  

Om ja, vad är dina åsikter om den? 

De fyra tillfrågade tyckte alla att lagen var bra men några fann vissa problem med den. Ett var 

att kompetensen och förfarandet inte alltid är tillräcklig, varken hos dem som skriver ansökan 

eller de som söker anbuden250. Speciellt då detta är en liten kommun så är höga belopp 
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speciellt märkbara och då underlättar det att LOU finns.   Kommunen vill ibland få gynna det 

lokala då det inte känns rätt att de stora aktörerna alltid vinner alla upphandlingar251.  

En ny kommunal skola är planerad att byggas i er kommun och ni skall nu välja vem som 

skall genomföra arbetet. Ett lokalt företag väljs framför andra intressenter, trots att de 

andra var mer fördelaktiga i pris. Vad tycker du om detta? Är det problematiskt? Vad ser 

du som positivt med att välja ett lokalt byggföretag?  

Det är självfallet ett jätteproblem om en upphandling skulle ske enligt exemplet, sedan är 

frågan också varför en kommun tar emot anbud om de ej utnyttjar dem. Men det som den 

tillfrågade anses vara positivt med att välja ett lokalt förankrat företag är att det blir fler 

arbetstillfällen på orten.252 En av de övriga menar att det inte finns något negativt med att 

välja lokalt om de kan leva upp till kriterierna, men det är sällsynt att en kommun väljer ett 

lokalt alternativ enligt exemplet. Tidigare så kunde detta ske för att rädda jobbtillfällen på 

orten men idag är det argumentet inte lika gångbart eftersom arbetsmarknaden ser annorlunda 

ut.253 En av de övriga menar att det skapar arbetstillfällen om kommunen väljer ett lokalt 

alternativ vilket är viktigt.254 En hävdar att följs LOU så går det inte att gå runt lagen på något 

sätt.255 

 

4.3.3 Tingsryds kommun 

 

Intervju 9: Socialdemokratisk ledamot                    

Intervju 10: Moderat ledamot 

Intervju 11: Moderat ledamot 
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Allmänna frågor: 

Vad innebär korruption för dig?  

En av de intervjuade menar att korruption är när en person genom kontanter eller tjänster gör 

personlig vinning256, de andra är inne på samma spår och anser att korruption är när en individ 

för egen vinning påverkar ett beslut257. 

Har de uppmärksammade korruptionsskandalerna, t.ex. det senaste i Göteborg, påverkat 

kommunen att arbeta annorlunda?  

Inte hur arbetet utförs i kommunen rent konkret,258 en av de intervjuade menar dock att det 

fick denne att tänka över rörande korruption i den egna kommunen. Det är svårt att veta vad 

kommunen skulle kunna göra annorlunda mot idag.259 En annan menar att kontrollen sedan 

tidigare är hög, särskilt som Tingsryd är en liten kommun så är den sociala kontrollen 

avsevärt högre än i Göteborg.260 

Tror du att den ökade privata upphandlingen inom den kommunala verksamheten har 

inneburit en större risk för korruption?  

LOU är utformat för att korruption inte skall kunna uppstå men att det är många fler aktörer 

som nu överklagar kommunens beslut, att risken skulle ha ökat tror inte denne intervjuade 

utan snarare tvärt om.261 De övriga tillfrågade tror inte att risken har ökat men menar att de 

endast kan utgå från Tingsryd.262 

Arbetar kommunen aktivt med att motverka korruption?  
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Alla tre svarar ja på frågan263 och en menar att kommunen jobbar med internkontroll med 

hjälp av styrdokument, men frågar samtidigt om detta räknas som aktivt, och att det går att 

arbeta än mer aktivt.264  

Anser du att det korruptionspreventiva arbetet kommunen redan gör är tillräckligt?  

En av de intervjuade anser att aldrig går att påstå att det arbetet som utförts räcker utan det 

måste uppdateras hela tiden.265 En menar istället att det är en svår fråga att svara på och att så 

länge inget korruptionsfall uppdagas så utgår den tillfrågade att det inte pågår, frågan blir 

därför hur paranoid de som styr kommunen bör vara. Det kan i en liten kommun vara svårare 

att agera korrupt eftersom överblicken över verksamheten blir större, men att det även kan 

vara negativt åt andra hållet, att den personliga kännedomen är mycket större i en liten 

kommun.266 Den siste politikern anser att det kommunen gör är tillräckligt.267 

Känner du att kommunen har någon att vända sig till på statlig/nationell nivå för råd och 

stöd vad gäller korruptionsbekämpning? 

De tillfrågade menar att kommunen kan vända sig till SKL.268  

Finns det några tydliga direktiv rörande korruptionsbekämpning från ert parti?  

De tillfrågade menar att alla förtroendevalda skriver under ett dokument som bland annat 

fastställer att politikerna måste följa lagen och ha ett etiskt förhållningssätt269 och varje 

individ som ställer upp på partiets listor inför kommunvalen åtar sig att följa partiets politik 

och med det följer även en del etiska riktlinjer.270 

Representation: 

Tror du att kontakten mellan kommunen och övriga aktörer medför ökade 

korruptionsrisker?  
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De intervjuade menar att det finns alltid en risk, vill någon utnyttja systemet, så går det.271 En 

tillfrågad menar dock att företag nog inte skapar en relation med huvudsyftet att 

korrumpera.272 

Tror du att det finns några ökade korruptionsrisker med att inte reglera representationen?  

En av de tillfrågade anser att det är viktigt att reglera representationen för att om inte annat 

kunna hänvisa till ett officiellt dokument.273  Övriga tillfrågade tycker att det är bra att reglera 

representationen, just eftersom det talas mycket om att representationen kan innebära en ökad 

risk för korruption.274 275En av de tillfrågade säger dock att Tingsryd inte har ett reglemente 

och att det inte behövs, eftersom alla inblandade ändå vet vad som gäller.276 

Anser du att det finns mer att göra inom er kommun för att motverka möjligheterna till ett 

korrupt beteende i samband med representation?  

Nej, kommunen måste hela tiden uppdatera regelverket277. Tvärtom anser en annan att det 

visst finns mer att göra, exempelvis skulle alkohol kunna tas bort helt och hållet. Nu är det 

nämligen ett glas alkohol som gäller och i offentliga sammanhang så skall man agera med 

måttlighet men det skulle lika gärna kunna vara med avhållsamhet istället.278 

Varför har ni valt att ha ett representationsreglemente? 

Skandalen i Vitryssland är ett skäl till att kommunen införde ett reglemente. Politikern ifråga 

erinrar sig att reglementet troligen fanns redan tidigare och att det vid denna tidpunkt skedde 
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en uppdatering279. Ett sådant reglemente talar om vad som är gångbart och vad som inte är 

det280. Ytterligare en säger att kommunen inte har något reglemente281 

Har du märkt av några problem vad gäller de regler kommunen tillämpar för 

representation?  

En av de intervjuade berättar att det var en skandal som inträffade några år tidigare med ett 

projekt i Vitryssland som skapade ett stort mediedrev och inte bara innebar att kommunen 

fick skapa rutiner för hur journalister skall hanteras utan visade även att det kan vara lätt att 

hamna i dåliga situationer utomlands. Men denne anser ändå att svaret på frågan är nej och 

den tillfrågade litar på Tingsryds kommunalråd. 282 Den tillfrågade förklarar även att en av 

dem som var inblandade är kvar i kommunen, den andra är det inte.283 

Du är bjuden på middag, av en lokal företagare inom kommunen som står för kostnaderna. 

Tillställningen har inget med ert uppdrag inom kommunen att göra, men företaget i fråga 

har tidigare haft flera kontrakt med kommunen. Kan detta ändå tänkas falla inom ramen 

för vad ni ser som representation, företag och kommun emellan?  

En av de intervjuade anser att om det gäller det som beskrivs i exemplet så hade denne känt 

ett obehag inför situationen.284 Även en av de övriga menar att det politiska uppdraget och 

företaget 285 inte skall ha något med varandra att göra och skulle därför avstå från middagen i 

exemplet. 

Upphandling: 

Hur ser du på riskerna för korruption i samband med upphandling?  

LOU är till just för att förhindra korruption286 och risken därför inte ökar utan istället minskat 

tack vare lagen.287  All upphandling går genom kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige 
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som sätter upp kriterierna och riktlinjerna för upphandlingen och att sedan anbuden redovisas 

just utifrån kriterierna. Den tillfrågade anser dock att det inte går att vara helt säker på att 

någon tjänsteman skulle förfalska något i upphandlingen, men säger även att Tingsryd är en 

liten kommun och att en sådan tjänsteman inte skulle få vara kvar länge i sin tjänst.288 

Känner du att kommunen gör tillräckligt för att minimera eventuella risker för ett korrupt 

beteende i samband med upphandling?  

Två svarar ja på frågan289 samtidigt menar en av dem att det är viktigt att hela tiden uppdatera 

regelverket290.  

Känner du  till lagen om offentlig upphandling?  

Alla de tillfrågade säger att de känner till den, utan att för den skull vara insatta i detaljerna291  

Om ja, vad är dina åsikter om den? 

Två av politikerna tycker att det är bra att det finns regler som styr upp det hela för att 

undvika korruption292. Lagen är rätt gammal nu och den går säkert att förbättra anser en av de 

tillfrågade.  

En ny kommunal skola är planerad att byggas i er kommun och ni skall nu välja vem som 

skall genomföra arbetet. Ett lokalt företag väljs framför andra intressenter, trots att de 

andra var mer fördelaktiga i pris. Vad tycker du om detta? Är det problematiskt? Vad ser 

du som positivt med att välja ett lokalt byggföretag?  

Så länge som det är inskrivet i anbudet att det är riktat mot lokala företag så är förfarandet rätt 

och det finns fördelar med att välja lokalt, genom att det gynnar hemkommunen och ger 
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arbete. 293En annan menar istället att det blir problematiskt, kommunen ska inte anta ett 

ofördelaktigt anbud bara för att det är lokala företag inblandade.294 

 

4.3.4 Sammanfattning 

 

Allmänt om korruption 

Alla tillfrågade, politiker som tjänstemän hade en uppfattning om vad korruption innebär för 

dem och vissa menade att korruption handlar om mutor och bestickning medan andra talade 

om korruption i mer generella och breda termer som att korruption handlar om ett oärligt 

beteende. Flera av kommunpolitikerna lyfte att det är troligare att tjänstemännen agerar 

korrupt eftersom det är de som har kunskap och möjlighet att faktiskt göra det. Samtidigt 

hävdar flera att det är svårt att reglera korruption för om någon eller några verkligen vill 

tillskansa sig något olovligt så går det alltid på något sätt. När det gäller i vilken mån andra 

skandaler såsom den i Göteborg påverkat den egna kommunens arbete menar dock flera att de 

inte tror att korruption pågår i deras egen kommun och att det som hände i Göteborg med 

mycket mindre sannolikhet skulle kunna ske i en liten kommun eftersom den sociala 

kontrollen är hårdare än i en stor kommun. Flera hävdar dock att korruptionsskandalen i 

Göteborg har fått dem att tänka till men att inget officiellt skett i kommunerna.  

Tillfrågade om den ökade privata upphandlingen inom den kommunala verksamheten 

inneburit en större risk för korruption? Menar många att kontakten med yttre aktörer, som i 

samband med upphandling och representation alltid innebär en extra risk, men flera menar 

dessutom att de inte har märkt av någon förändring själva. Några svarade istället nej på frågan 

helt och hållet Flera anser, tillfrågade om kommunens arbete mot korruption, att det 

kommunen gör för att förhindra korruption är tillräckligt, främst eftersom lagarna i sig är 

strikta men även för att de inte tror att reglering kommer åt dem som verkligen anstränger sig 

för att komma undan med ett korrupt beteende. Vad gäller de intervjuades uppfattning om det 
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finns någon att vända sig till på statlig/nationell nivå för råd och stöd vad gäller 

korruptionsbekämpning menar många att de kan vända sig till SKL för information, men att 

det inte finns någon annan institution som man som kommunal företrädare kan vända sig till 

för råd och stöd.  

 

Representation 

På frågan om kontakten mellan kommunen och övriga aktörer medför ökade korruptionsrisker 

anser flera att representation i sig inte medför en ökad korruptionsrisk vilket de till stor del 

förklarar med att det inte handlar om stora summor pengar utan endast en eller annan måltid. 

Några har dock uttalat sig om att det alltid finns en risk och att även om representationen är 

reglerad så går det att böja på regelverket till sin egen fördel. Kommentarerna angående 

representationsreglemente och eventuellt ökade korruptionsrisker med att inte reglera 

representationen, var allt från att det är viktigt att reglera representationen så att det finns 

något officiellt som alla känner till, till att det inte spelar någon roll att ha något regelverk 

eftersom man ändå inofficiellt vet vad som gäller. En del lyfte dessutom att det är viktigt att 

kunna visa upp ett regelverk både för skattebetalare samt nyhetsmedia. Även om flera 

fortfarande hävdar att det är svårare att olovligt förskansa sig fördelar i en liten kommun på 

grund av den sociala övervakningen så menar även en del att det även gör det hela 

problematiskt vad gäller representation eftersom man i en större utsträckning har någon form 

av social relation till en mycket stor andel av kommuninvånarna.  

 

Upphandling 

 

Alla tillfrågade kände till Lagen om Offentlig Upphandling, däremot så var kunskapen om 

lagen varierande, men genomgående var att de tillfrågade tjänstemännen hade större kunskap 

på området. De flesta tyckte lagen funkar bra även om lagen enligt vissa är omständlig och 

krånglig att följa, men de menade även att följer kommunerna lagen och ramverket så undviks 

problem med korruption. Många uttryckte att de önskade att de kunde bortse från LOU ibland 
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eftersom de skulle vilja välja ett lokalt alternativ framför det billigaste företaget. Detta för att 

de anser det vara gynnsamt för kommunen när arbetskraften och skattemedlen stannar i 

kommunen. En del däremot hävdar att LOU går att manipulera genom att från kommunens 

sida graderar vissa kriterier högre, som exempelvis lokal förankring, än de ekonomiska 

kostnaderna. När det gäller frågor på hur de förtroendevalda såg på risker i samband med 

upphandling anser en del av de tillfrågade att upphandling är ett mycket korruptionskänsligt 

område, detta står då i stark kontrast till de resterande som menar att det absolut inte går att 

komma undan lagen om offentlig upphandling.  

 

 

4.4 Vilka är skillnader respektive likheter kommunerna emellan? 

 

Endast de frågor där det går att skönja en skillnad mellan kommunerna eller som kan tyckas 

av extra vikt för slutsatsen kommer att presenteras nedan. 

Allmänna frågor: 

Har de uppmärksammade korruptionsskandalerna, t.ex. det senaste i Göteborg, påverkat 

kommunen att arbeta annorlunda?  

Ingen kommun har ändrat arbetssätt eller några regelverk efter den senaste tidens 

uppmärksammade korruptionsskandaler däremot så anser man i både Älmhult och Tingsryds 

kommun att skandalen i Göteborg fått effekten att vissa förtroendevalda överväger om något 

borde ändras.295 En av de intervjuade i Älmhult förklarar att jäv misstänks i ett fall nyligen i 

kommunen296, samtidigt som en kommunkollega menar att Älmhult kommun rör sig farligt 
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nära korruption i vissa avseenden men att det är svårt att ta upp frågan utan kritiseras och 

säger sig oftast stå ensam med sina åsikter297.  

Tror du att den ökade privata upphandlingen inom den kommunala verksamheten har 

inneburit en större risk för korruption?  

De tillfrågade i Tingsryd trodde inte att korruptionsrisken ökat i och med den ökade privata 

upphandlingen, en ansåg till och med att risken minskat i och med LOU. Generellt i Älmhult 

kommun så sade sig de tillfrågade vara osäkra över frågan men trodde ändå inte att risken 

ökat medan två av de övriga istället trodde tvärt om, det vill säga att korruptionsrisken ökat. I 

Lessebo kommun ansåg tre av de intervjuade att korruption möjligtvis kan ha ökat medan en 

inte trodde detta. Det intressanta här är att kommunerna skiljer sig stort mellan varandra, 

exempelvis så går det att notera att den kommun med borgerlig ledning, det vill säga Tingsryd 

inte tror att risken ökar medan Lessebo kommun som sedan länge är en vänsterstyrd kommun 

med undantag för en person trodde att den ökade upphalningen kan påverka 

korruptionsnivåerna negativt. Representanterna från Älmhult kommun var väldigt osäkra i 

sina svar, speciellt jämfört med de förtroendevalda från Tingsryd som var säkra på sin sak.  

Arbetar kommunen aktivt med att motverka korruption?  

Av de förtroendevalda från Älmhult så anser majoriteten att kommunen arbetar aktivt med 

frågan, bortsett från en intervjuad som säger sig inte känna till något korruptionspreventivt 

arbete och tror att det är eftersom det inte anses som en aktuell fråga i kommunen. De 

intervjuade från Lessebo framhåller att det finns regelverk som skall följas men att utöver det 

så pågår det inget aktivt arbete. En menar dessutom att det trots regelverk ändå är svårt att 

veta vart gränsen för ett korrupt agerande går och det skulle därför underlätta om det fanns 

något sätt att öka kompetensen i ämnet. De som representerar Tingsryds kommun anser alla 

att kommunen arbetar aktivt med korruptionsprevention, detta eftersom det finns interna 

styrdokument och en revision som bland annat kontrollerar all upphandling som sker. Det 

alltså endast de intervjuade från Lessebo kommun och en av de intervjuade från Älmhult som 

inte anser att det pågår ett korruptionspreventivt arbete i respektive kommun, vilket tills stor 
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del skulle kunna ha att göra med vad personerna i fråga anser vara ett aktivt arbete. Tingsryd 

har exempelvis inte fler officiella regelverk, av typen representationspolicy än de övriga 

kommunerna i undersökningen. En sak som är intressant är att man i Lessebo anser att det 

behövs en kompetensökning men att korruption i Älmhult kommun inte är en prioriterad fråga 

överhuvud taget.   

Anser du att det korruptionspreventiva arbetet kommunen redan gör är tillräckligt? 

De tillfrågade från Älmhult är splittrade över frågan men flera ansåg dock att det är troligare 

att en anställd skulle agera korrupt än en förtroendevald och att man inom kommunen är 

försiktig med restriktiva reglementen rörande till exempel upphandling, men att det alltid 

finns en risk att någon bryter mot regelverken. En intervjuad ansåg inte att kommunen gör 

tillräckligt och att det borde pratas mer om korruption inom kommunen. Två av de intervjuade 

från Tingsryd kommun menade att det kommunen gör är tillräckligt medan en ansåg att det 

aldrig går att säga att det korruptionsförebyggande arbetet räcker. En sak som är viktigt att 

notera är att en av de intervjuade från Tingsryd ansåg att så länge inget korruptionsfall 

uppdagas så kommer denne att anta att det inte föregår i den egna kommunen. Gemensamt för 

både Tingsryd och Lessebo är att förtroendevalda anser att det faktum att kommunerna är små 

gör det mindre troligt att en aktör kommer att agera korrupt, eftersom den sociala kontrollen 

anses vara större. Precis som i Tingsryd så anser de intervjuade från Lessebo kommun att det 

kommunen gör för att motverka korruption är tillräckligt. Älmhult kommun står alltså ut 

något mot de andra kommunerna i denna fråga, de tillfrågade är mer kritiska till den egna 

kommunen vilket kan tycka något förvånande med tanke på att Älmhult är den kommun med 

det mest utvecklade regelverket utöver det lagstadgade(se frågan angående 

representationsreglemente längre ner).   

Representation: 

Tror du att kontakten mellan kommunen och övriga aktörer medför ökade 

korruptionsrisker?  

Från Älmhult kommun så är det hälften av de intervjuade som tror att kontakten med övriga 

aktörer inte medför en ökad korruptionsrisk och hälften som tror att det gör det. Från Lessebo 

så tror dock alla att representation och kontakt med utomstående aktörer medför en ökad risk, 
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från Tingsryd så var det tvärt om två av tre som inte tror att representation medför en ökad 

risk för korruption. Lessebo kommun står alltså ut mot de övriga kommunerna i denna fråga 

och ter sig något mer negativt inställda än de övriga kommunerna.    

Tror du att det finns några ökade korruptionsrisker med att inte reglera representationen? 

Tre av de intervjuade från Älmhult anser att det är bra att ha ett representationsreglemente just 

för att förhindra korruption, medan en anser att det inte är helt säkert att alla korruptionsrisker 

går att förebygga med reglering. Hälften av de intervjuade från Lessebo menar att 

representation alltid innebär en viss risk och att det därför är bra att reglera den. Medan den 

andra hälften anser att det inte finns någon ökad risk främst för att Lessebo är en liten 

kommun utan stor representation. Från Tingsryd så är det två av de intervjuade som anser att 

representationen bör regleras för att förebygga korruption, medan en förtroendevald anser att 

det inte behövs eftersom Tingsryds förtroendevalda och anställda ändå vet vilka oskrivna 

regler som bör följas. Dessa två som ansåg att representationen skulle regleras var även 

övertygade om att kommunen har ett representationsreglemente vilket inte är fallet. 

Anser du att det finns mer att göra inom er kommun för att motverka möjligheterna till ett 

korrupt beteende i samband med representation?  

Endast en av de intervjuade från Lessebo ansåg att det finns fler åtgärder att göra i kommunen 

för att förhindra korruption.298 De anledningar som angavs till varför frågan inte är så aktuell 

var att kommunen är väldigt liten och att det därav inte sker så mycket representation.299 Två 

av tre av de intervjuade från Tingsryd kommun ansåg att det inte finns mer att göra inom 

kommunen vad gäller korruptionspreventiva åtgärder i samband med representationen.300 

Även från Älmhult så ansåg de flesta av de tillfrågade att det som kommunen redan gör är 

tillräckligt.301 Det innebär att majoriteten av de förtroendevalda från samtliga kommuner 

alltså anser att den egna kommunen gör tillräckligt i frågan. 

Varför har ni valt att ha ett representationsreglemente? 
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I Lessebo kommun rådde det en viss förvirring kring huruvida kommunen faktiskt har ett 

representationsreglemente eller ej, men de intervjuade ansåg att det är viktigt att ha något 

officiellt som visar vart gränsen går.302 En av de intervjuade var dock medveten om att 

kommunen saknar ett representationsreglemente.303 Även i Tingsryd kommun så tror två304 av 

tre att kommunen har ett representationsreglemente,305varav den som säger att kommunen inte 

har ett reglemente anser att detta inte behövs i Tingsryd.306 Intervjuade från Tingsryd och 

Lessebo kan möjligtvis ha förvirrat alkoholpolicys med representationsreglementen. I 

Älmhult kommun, den enda av kommunerna som har ett officiellt representationsreglemente, 

så anser de tillfrågade att det är viktigt för att kunna visa gentemot skattebetalarna att det finns 

ett regelverk307. En av de intervjuade menar att reglementet kom till efter det att en 

restaurangnota blivit ifrågasatt.308 En av de intervjuade var inte medveten om att kommunen 

hade ett reglemente.309 

Du är bjuden på middag, av en lokal företagare inom kommunen som står för kostnaderna. 

Tillställningen har inget med ert uppdrag inom kommunen att göra, men företaget i fråga 

har tidigare haft flera kontrakt med kommunen. Kan detta ändå tänkas falla inom ramen 

för vad ni ser som representation, företag och kommun emellan? 

Från Tingsryd och Lessebo kommun menar allra de flesta att de skulle tacka nej till en 

middag om det vore upplagt så som i exemplet, även om det är ett gränsfall310 Från Älmhult 

däremot en att de inte anser att ett scenario enligt exemplet skulle falla inom kommunens 

representation311 och en menar att det är svårt att tänka sig att någon låter sig mutas av en 

middag312 

Har du märkt av några problem vad gäller de regler kommunen tillämpar för 

representation?  
                                                           

302Intervju 6,7,8,9 
303Intervju 7 
304Intervju 9,10 
305Intervju 11 
306Intervju 11 
307Intervju 8 
308Intervju 4 
309Intervju 3 
310Intervju 5,6,7,8,9,10 
311Intervju 2 
312Intervju 3 
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Majoriteten av de tillfrågade från kommunerna svarade nej på frågan313 

Upphandling: 

Hur ser du på riskerna för korruption i samband med upphandling?  

I denna fråga var de tillfrågade från Tingsryd kommun minst oroade över risken för 

korruption i samband med upphandling eftersom de anser att LOU just är till för att förhindra 

korruption.314 Från Lessebo kommun ansåg däremot två av fyra att det finns en ökad 

korruptionsrisk i samband med just upphandling.315 De intervjuade från Älmhult kommun var 

de som var mest oroade över korruptionsriskerna i samband med upphandling316 en menade 

till och med att ett fall redan uppdagats i Älmhult.317 Just att ett fall har uppdagats i Älmhult 

kan möjligtvis ha ökat på oron hos de förtroendevalda, varför deras svar sticker ut något mot 

de övrigas. 

 Om ja, vad är dina åsikter om den? 

Överlag så var de politiker från Älmhult kommun mer negativt inställda till LOU än de 

tillfrågade från övriga kommuner318, detta eftersom lagen anses vara krånglig, inkräkta på 

kommunernas självbestämmande och dessutom behöver uppdateras. 

 

4.5 Vilka är skillnaderna och likheterna politikerna emellan utifrån ett partipolitiskt 

perspektiv? 

 

Endast de frågor där det går att skönja en skillnad beroende på partitillhörighet eller som 

kan tyckas av extra vikt för slutsatsen kommer att presenteras nedan. 

                                                           

313Intervju 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11 
314Intervju 10,11 
315Intervju 5,8 
316Intervju 2,3,4 
317Intervju 4 
318Intervju 1,3,4  



 

 66

Allmänna frågor: 

Har de uppmärksammade korruptionsskandalerna, t.ex. det senaste i Göteborg, påverkat 

kommunen att arbeta annorlunda?  

Den som är mest kritisk och oroad över tillståndet i den egna kommunen tillhör 

moderaterna319, men det är inte ett genomgående drag hos personens partikolleger eftersom 

resterande svarade nej320 på frågan och en del går så långt som att säga att det som exempelvis 

skedde i Göteborg aldrig skulle kunna ske i deras kommuner eftersom dessa kommuner är 

väldigt små och då är den sociala kontrollen större.321 Ingen av socialdemokraterna var så 

skarp mot den egna kommunens arbete som tidigare nämnda moderat, däremot så var det 

endast socialdemokrater som menade på att fallet i Göteborg medvetandegjort frågan på 

hemmaplan och att skandalen fått dessa politiker att överväga om korruption kan finnas även i 

den egna kommunen och om fler åtgärder bör antas.322  

Tror du att den ökade privata upphandlingen inom den kommunala verksamheten har 

inneburit en större risk för korruption?  

Generellt var de tillfrågade med socialdemokratisk partitillhörighet mer oroade över risker för 

korruption i och med den ökade privata upphandlingen.323 Detta till skillnad från de moderater 

som intervjuats och som de allra flesta tror att risken inte har ökat.324 Två av de intervjuade 

gick däremot helt emot sina partikamrater en moderat som menar att risken mycket väl kan ha 

ökat och en socialdemokrat som anser att risken snarare minskat främst tack vare LOU.325 

Arbetar kommunen aktivt med att motverka korruption?  

Tre moderata politiker svarade ja på frågan att kommunen arbetar aktivt326, liksom tre 

socialdemokrater327. Men tilläggas bör att en av de socialdemokrater som svarade nej på 

frågan inte heller ansåg att det behövdes ett regelverk på grund av att kommunen är liten.328  

                                                           

319Intervju 4 
320Intervju 1,2,3,5,6,7,8,9,11 
321Intervju 9 
322Intervju 1, 4,5,6, 8 
323Intervju 3,4,5 
324Intervju 1,7, 9, 10 
325Intervju 8, 4 
326Intervju 2,9,10 
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Finns det några tydliga direktiv rörande korruptionsbekämpning från ert parti?  

På denna fråga skilde sig de intervjuade moderaterna något från socialdemokraterna, på det 

stora hela så var visserligen de flesta överens om att det inte finns några tydliga direktiv från 

respektive parti utan detta är en fråga kommunerna hanterar individuellt329, men några av de 

tillfrågade från just moderaterna menade att det finns en etisk kod som alla förtroendevalda 

måste följa330, en kod som dessutom har förtydligats sedan förra riksdagsvalet 2010.331 En av 

de intervjuade från moderaterna ansåg dock att korruption är något som det skulle kunna talas 

mer om inom partiet.332 

 

Representation: 

 

Tror du att det finns några ökade korruptionsrisker med att inte reglera representationen? 

Det är endast förtroendevalda från moderaterna som svarade nej på denna fråga333, antingen 

för att de inte tror att det går att komma till bukt med problemet genom regelverk334, för att 

aktörerna i kommunen ändå vet vilka regler som gäller eller för att335 det inte behövs något 

regelverk utöver det lagstadgade.336 

Anser du att det finns mer att göra inom er kommun för att motverka möjligheterna till ett 

korrupt beteende i samband med representation? 

På denna fråga svarade fyra från socialdemokraterna nej337 och två svarade ja338, liknande 

svar kom även från moderaterna av vilka fyra svarade nej339 och en ja.340 Detta kan tyda på att 

förtroendevalda, oberoende av partitillhörighet helst inte vill kritisera den egna kommunen. 

Varför har ni valt att ha ett representationsreglemente? 

                                                                                                                                                                                     

327Intervju 1,3,6 
328Intervju 5 
329Intervju 1,3,4,5,6,7,8,10,11 
330Intervju 2,9  
331Intervju 2 
332Intervju 4  
333Intervju 4,7,11  
334Intervju 4  
335Intervju 11  
336Intervju 7 
337Intervju 1,2,35,6 
338Intervju 5, 9  
339Intervju 3,8,10,11  
340Intervju 4  
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Det var endast en av de intervjuade som inte ansåg ett representationsreglemente nödvändigt, 

en av moderaterna som menade att kommunen inte har ett representationsreglemente eftersom 

detta inte behövs då alla ändå känner till vilka regler det är som gäller341. 

Om ja, vad är dina åsikter om den? 

Överlag så ställde sig de intervjuade från moderaterna mer positiva till LOU342 än vad de 

tillfrågade socialdemokraterna gjorde som bland annat ansåg att lagen är gammal och borde 

uppdateras.343 

En ny kommunal skola är planerad att byggas i er kommun och ni skall nu välja vem som 

skall genomföra arbetet. Ett lokalt företag väljs framför andra intressenter, trots att de 

andra var mer fördelaktiga i pris. Vad tycker du om detta? Är det problematiskt? Vad ser 

du som positivt med att välja ett lokalt byggföretag?  

Majoriteten oavsett politisk tillhörighet ansåg att det helt klart finns positiva aspekter av att 

välja ett lokalförankrat företag, men flera tyckte även att det är problematiskt om en 

upphandling sker som enligt exemplet ovan och att detta rent av skulle strida mot 

lagstiftningen Av dessa är två moderater och tre socialdemokrater, vilket innebär att 

socialdemokraterna i detta fall är något mer kritiska till exemplet.344 

 

5 Slutsats 

 

Vilka uppfattningar har kommunpolitiker om korruption och korruptionsbekämpning? 

En av de mest intressanta sakerna som har kommit fram under studiens gång är att 

kommunerna tillsyns inte verkar ha någon framförhållning, det vill säga att aktörer inom 

kommunerna kör på i gamla invanda spår tills det att något går fel. Överlag så krävs det alltså 

                                                           

341Intervju 11  
342Intervju2,8,10,11 
343Intervju 9 
344Intervju 3,4,5,8,10  
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att en förtroendevald eller anställd skall åka fast med fingrarna i kakburken för att förändring 

skall ske. I Älmhult den kommun som har det mest utvecklade regelverket så har det under 

intervjuer med förtroendevalda och tjänstemannen att en del av dessa regler kommit till efter 

det att journalister tagit upp ämnet och dels efter det att ersättning för middagar blivit 

ifrågasatta. En av de intervjuade från Tingsryd sa till och med att tills det att en skandal 

inträffat så antar denne att korruption inte pågår i kommunen. Även en annan förtroendevald 

från Tingsryd menade att de som agerar inom kommunen inofficiellt vet om vilka regler som 

förtroendevalda och tjänstemän skall förhålla sig till. Precis detta har varit något som varit 

genomgående för studien nämligen att de förtroendevalda tenderar att lita på sina kollegor, de 

antar att de övriga sköter sig och anser att den sociala kontrollen i kommunen är nog för att se 

till att korruption inte inträffar. Detta är ju enligt tidigare studier en av riskfaktorerna för 

korruption och även om det på inget sätt går att påstå att kommunerna i studien har 

verksamheter som sköts korrupt eller kommer att korrumperas i framtiden så är resultatet 

möjligtvis en indikation på att landets kommuner är osäkra över hur korruptionsförebyggande 

åtgärder bör hanteras. Lägg då även till att det finns mycket litet stöd från nationellt håll i 

form av lagstiftning och riktlinjer från partiernas sida, vilket troligtvis gör det än mer 

problematiskt för politiker och tjänstemän att förhålla sig till korruption och hur problem skall 

förebyggas. 

I Älmhult så har det uppdagats fall som enligt de förtroendevaldas utsago har gränsat på 

korruption, men de som har anklagats för korruption exempelvis fått köpas ut av kommunen, 

detta tyder på att lagstiftningen är något tandlös. Faktum är att även om upphandling är 

reglerat i svensk lag så är området representation oroväckande oreglerat, i mångt och mycket 

lämnas kommunerna att själva försöka hitta sätt att hantera korruption. Med detta i åtanke 

samt att representation är ett område där gränsdragning för vad som är korrupt eller ej är 

något luddig så är det föga förvånande att de intervjuade inte tar risken för korruption i 

samband med representation på så stort allvar.  

 

Upphandling verkar de intervjuade anse vara mer allvarligt, mycket på grund av att det rör sig 

om större summor av skatteintäkterna jämfört med representationen. Även om LOU upplevs 

som bra i många fall så kritiseras lagen på grund av dess tröghet och för att den anses 
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krånglig. Många anser dessutom att lagen är orättvis såtillvida att stora företag slår ut små 

lokala företag. Samtidigt menar en del att det går att vinkla offerterna så att det går att 

premiera lokala företag framför andra. Detta sammantaget ger en brokig bild av lagen om 

offentlig upphandling och det är ju uteslutande så att det finns kritiker till allt, men det vore 

nog onekligen på sin plats att se över LOU, om inte annat för att göra lagen något mer 

lätthanterlig för kommunerna.    

Skiljer sig dessa uppfattningar mellan socialdemokratiska och moderata kommunpolitiker? 

De intervjuade socialdemokraterna tenderade att vara något mer oroad över 

korruptionsskandalen i Göteborg, vilket möjligtvis kan korrelera med att de som hade 

majoriteten i Göteborg vid avslöjandet även de var socialdemokrater. De intervjuade med 

socialdemokratisk partitillhörighet ansåg även att den ökade privata upphandlingen ökar 

risken för korruption i större utsträckning än de intervjuade moderaterna, vilket möjligtvis 

skulle kunna härledas till klassiska ideologiska skillnaderna mellan socialdemokrater och 

moderater. De intervjuade moderaterna var något mer skeptiskt inställda till 

representationsreglementen, en av de intervjuade menade att det inte går att komma tillrätta 

med alla problem med hjälp av regelverk. Detta stämmer dock inte helt enligt den tidigare 

forskningen eftersom regelverk såsom representationsreglementen visserligen inte helt kan 

avvärja korruption men ändock minimera eventuella risker för att ett korrupt beteende inleds 

av individer. De intervjuade moderaterna tenderade att vara något mer oroade över riskerna 

för korruption i samband med upphandling vilket möjligtvis kan vara svaret på varför de även 

är mer positiva till LOU än de tillfrågade socialdemokraterna. De faller sig något naturligt att 

om en förtroendevald anser att det finns en ökad risk inom ett område så kan det kännas 

betryggande att kunna arbeta utifrån ett lagstadgat ramverk. Det var även endast moderater 

som menade att det från partiets sida finns en etisk uppförandekod och att denna blivit 

förtydligad sedan förra riksdagsvalet (2010). Än mer intressant blir resultatet ovan om det 

jämförs med vilka skillnader det är mellan kommunerna. Sett kommun vis så svarade de från 

Tingsryd, som är en moderatledd kommun, att risken inte är förhöjd i samband med 

upphandling, medan de från Lessebo svarade tvärt om. Detta innebär att jämförs politikerna 

partivis så skiljer sig socialdemokrater och moderater åt, däremot så verkar den politiska 

miljön i kommunerna påverka mer än partipolitisk tillhörighet om då en socialdemokratisk 
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och en moderat kommun jämförs. Emellertid så följer resultatet på frågan huruvida den ökade 

privata upphandlingen leder till en ökad risk för korruption tidigare mönster. Det vill säga att 

tillfrågade från Lessebo svarar att det tror att risken har ökat medan de från Tingsryd inte 

anser det, detta stämmer väl överens med de svar som socialdemokrater respektive moderater 

gav. Detta då socialdemokraterna tror på en förhöjd risk vilket inte moderaterna gör.  

  

På frågan om de tillfrågade anser att kommunen arbetar aktivt med korruptionsprevention är 

det endast de intervjuade från Lessebo kommun och en av de intervjuade från Älmhult som 

inte anser att det pågår ett korruptionspreventivt arbete i respektive kommun, vilket tills stor 

del skulle kunna ha att göra med vad personerna i fråga anser vara ett aktivt arbete. Tingsryd 

har exempelvis inte fler officiella regelverk, av typen representationspolicy än de övriga 

kommunerna i undersökningen. En sak som är intressant är att man i Lessebo anser att det 

behövs en kompetensökning men att korruption i Älmhult kommun inte sägs vara en 

prioriterad fråga överhuvud taget, detta då trots att Älmhult har haft en ett fall som gränsade 

på korruption. Det innebär att Tingsryd och Älmhult, som för närvarande är en moderatstyrd 

kommun, anser att kommunerna utför ett aktivt arbete. Intervjuade från Tingsryds kommuns 

åsikter på denna punkt överensstämmer även med att de tillfrågade ansåg att det 

korruptionspreventiva arbetet kommunen redan gör är tillräckligt, vilket de ansåg i större 

utsträckning än intervjuade från Lessebo. När tjänstemannen från Älmhult (intervju 12) 

tillfrågades om direktiven från de förtroendevalda skiftat i och med att det skett maktskifte i 

kommunen så var svaret nej, detta betyder alltså att oavsett politisk färg så har direktiven till 

de anställda i Älmhult varit de samma. 

 

 

Skiljer sig dessa uppfattningar beroende på maktförhållande i kommunen? Det vill säga 

Skiljer sig uppfattningarna beroende på maktväxling och närhet till makten. Ambitionen här 

är alltså att förstå om korruptionsbekämpning påverkas av kommunal miljö.  
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På frågan: Har de uppmärksammade korruptionsskandalerna, t.ex. det senaste i Göteborg, 

påverkat kommunen att arbeta annorlunda? Så var tillfrågade från Älmhults kommun mycket 

mer självkritiska än de från övriga kommuner. Att tänka på här är att Älmhult är den enda 

kommun där det skett växling vid makten, sett till de senaste tre mandatperioderna bakåt i 

tiden men det är svårt att uttala sig om anledningen till varför Älmhult skiljer sig från de 

övriga kommunerna, om det är på grund av att det är såpass högt i tak i kommunen att de 

förtroendevalda känner att de vågar uttala sig negativt om sin hemkommun till skillnad från 

övriga förtroendevalda från resterande kommuner, eller om det helt enkelt beror på att 

Älmhult har en större korruptionsproblematik än Tingsryd och Lessebo. Det kan även vara så 

att ju mer korruption diskuteras, desto mer uppmärksamma blir aktörerna på problemen och 

därför också mer självkritiska. Älmhult sticker även i övriga frågor ut något, i både Tingsryd 

och Lessebo verkar det råda något större konsensus i svaren medan åsikterna i Älmhult går 

mer isär. Detta indikerar att växling vid makten påverkar den rådande institutionella miljön, 

alltså att de förtroendevalda i Lessebo och Tingsryd har en mer enhetlig ståndpunkt vad gäller 

frågor rörande korruption och korruptionsbekämpande åtgärder. I en fråga där de tillfrågade 

från Älmhult hade mer gemensamma svar så var det den fråga som berörde om det 

kommunerna i dagsläget gör för att förhindra korruption räcker, vilket de från Älmhult inte 

ansåg det göra. Detta till skillnad från Tingsryd och Lessebo vilket ju kan bero på att som 

tidigare nämnts Älmhult har haft ett korruptionsfall. En av de intervjuade från Älmhult 

menade även att förutsättningarna för uppköp omarbetas inom kommunen för att förhindra 

korruption, vilket ändock indikerar att kommunen tar saken på alvar. 

 

5.1 Avslutande ord 

 

Det som kan tyckas vara det viktigaste att ta med sig från resultatet av studien är att precis 

som SKL: s studie pekar ut så finns det i de tre valda kommunerna en hög okunskap om 

korruption och hur det på bästa sätt kan förebyggas. Dessutom så lyfter de flesta av de 

intervjuade upp det faktum att deras kommuner är små som en positiv aspekt, eftersom den 

sociala kontrollen sägs vara större vilket enligt SKL inte stämmer utan tvärt om tenderar att 
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leda till närmare sociala relationer mellan handlare och leverantör. SKL verkar därför 

otvivelaktigt uppdaterade om problematiken i frågan och de upprepade 

korruptionsskandalerna har onekligen satt korruption på dagordningen, det är därför högst 

förvånande att det inte tas fram ett mer enhetligt regelsystem i frågan. Dessutom är det en hel 

del av de intervjuade som inte anser LOU vara bra och det skulle därför vara givande om en 

utvärdering gjordes av lagen för att se om den behöver uppdateras i någon mån. Studien ger 

ett visst utslag på att partipolitisk tillhörighet påverkar de förtroendevaldas åsikter rörande 

korruption och korruptionsbekämpande åtgärder, liksom gör även den institutionella miljön 

men studien är ändock en kvalitativ studie och det skulle i framtiden vara intressant att se en 

kvantitativ studie på samma ämne för att på ett mer fullgott sätt kunna generalisera resultatet.  

 

För vidare studier i ämnet föreslås dock en kvalitativ studie på hur förtroendevalda skulle vilja 

omforma lagen om offentlig upphandling samt eventuellt utveckla ett enhetligt regelsystem 

för representation. 
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