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Abstract 

 

This thesis is a study of the indicated connection between degree of market orientated 

solutions and range of formal actions against corruption in Swedish municipalities. The 

indicated connection points in the direction that municipalities with a high degree of market 

orientated solutions have a higher range of formal actions against corruption than 

municipalities with a low degree of market orientated solutions. 

  

In this thesis the indicated connection is studied by analyzing documents from and 

interviewing representatives of two Swedish municipalities with different degree of market 

oriented solutions; Botkyrka municipality representing a low degree and Nacka municipality 

representing a high degree. The results of analyzed documents and interviews show the range 

of formal actions taken against corruption by the municipalities. 

 

The empirical results of this thesis is that Nacka municipality have a higher range of formal 

actions against corruption than Botkyrka municipality has, a result which corresponds with 

and confirm the indicated connection between high degree of market orientated solutions and 

high range of formal actions against corruption. 
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1. Inledning – Bakgrund och problemformulering 

Länge har Sverige placerat sig i toppen på listor över länder med låg korruption men bilden av 

Sverige som ickekorrupt har på senare tid skakats av diverse korruptionshärvor.  

Den ökade mediala rapporteringen om olika fall av korruption, de upprörda reaktionerna från 

allmänheten samt en konstaterad ökad medvetenhet kring fenomenet
1
, visar att korruption är 

ett, inte bara för forskaren, relevant problem. Det som för forskaren är ett intressant fenomen 

att studera är för medborgaren och förvaltningen ett konkret problem. Problematiken är 

kopplad till tillit, rättsäkerhet och legitimitet. Är systemet inte rättssäkert är troligen inte 

medborgarens tillit för systemet stor och därmed är systemet inte legitimt.   

 

Forskningen kring korruption i Sverige är relativt ung och bidragen relativt få. Den forskning 

som har bedrivits har till stora delar fokuserat på korruption ur ett med andra länder 

jämförande perspektiv.
2
 Statskontoret konstaterar att ”även om betydande insatser har gjorts 

finns det fortfarande en hel del områden kvar att utforska”.
3
 Enligt Statskontoret är det endast 

”en begränsad del av den svenska forskningen om korruption [som] ägnat den kommunala 

sektorn någon uppmärksamhet.”
4
 Den forskning som bedrivs kring korruption i den svenska 

kommunala sektorn inriktar sig ofta på att förklara och bedöma omfattningen av förekomsten. 

Att bedöma korruptionens omfattning är svårt, både på grund av att definitionerna av 

begreppet i sig är många samt att korruption per definition sker i det dolda.
5
 

 

För att förklara förekomsten av korruption i svenska kommuner riktar forskarna fokus på de 

institutionella förändringar vilka tagit plats i den svenska kommunala förvaltningen de senaste 

årtiondena. Främst läggs fokus på NPM vilket betyder New Public Management och kan 

beskrivas som ”ett paraplybegrepp för marknadsinriktade reformer i offentlig förvaltning”.
6
 

Sedan intågandet av NPM har marknadslösningar såsom upphandling och kundvalssystem 

blivit allt vanligare i svenska kommuner. I kölvattnet av denna organisationsförändring har  

en gränsdragningsproblematik mellan det offentliga och det privata uppstått vilken medfört 

ökade möjligheter och incitament till korruption. Marknadslösningar innebär nya riskzoner 

vilka måste bemötas med förändrade kontrollsystem och åtgärder för att risken för korruption 

                                                           
1
 Statskontoret 2012:20, s. 12 

2
 Statskontoret 2012:20, s. 10 

3
 Statskontoret 2012:20, s. 224 

4
 Statskontoret 2012:20, s. 11 

5
 Loxbo 2011, s. 55 

6
 Loxbo 2011, s.38 
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ska minskas. 

 

Resultatet av en svensk statistisk studie (utförd av Karl Loxbo och presenterad i artikeln 

Vaksamhet mot korruption och New Public Management
7
), vilken syftar till att undersöka 

formella åtgärder kring korruption i svenska kommuner, indikerar att omfattningen av 

formella åtgärder kring korruption är större i kommuner med hög grad av marknadslösningar 

än i kommuner med låg grad av marknadslösningar. Sambandet mellan omfattningen av 

formella åtgärder och grad av marknadslösningar är intressant och bör vidare testas för att 

komplettera forskningen om korruption i svenska kommuner. Denna uppsats kommer således 

att kretsa kring att djupgående undersöka om det är så att kommuner med hög grad av 

marknadslösningar har en större omfattning av formella åtgärder än kommuner med låg grad 

av marknadslösning. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att vidare undersöka det indikerade sambandet mellan formella 

åtgärder och teoretiska risker, det vill säga marknadslösningarna kundvalssystem och 

upphandling. Detta görs genom att pröva det indikerade sambandet med hjälp av två fall i en 

såkallad jämförande fåfallsstudie.  

 

1.2 Frågeställningar 

Följande frågeställningar ställs för att besvara uppsatsens övergripande problemställning: 

1. Vilka formella åtgärder presenterar kommunerna skriftligt i lokala policies, riktlinjer och 

reglementen? 

2. Vilka åtgärder och tankar kring arbetet mot korruption presenterar kommunerna muntligt i 

intervju? 

  

                                                           
7
 Loxbo 2011 
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2. Teori och tidigare forskning 

Under följande rubriker presenteras för uppsatsen relevant teori, definition och tidigare 

forskning.   

 

2.1 Korruption i Sverige 

Sverige har under många år placerat sig i toppen på listan över världens minst korrupta 

länder
8
, vilket bidragit till bilden av det ”korruptionsfria” landet och ickeintresset för 

fenomenet på hemmaplan. I mitten på 1990-talet uppdagades dock flertalet fall av korruption 

där både politiker och tjänstemän, på så väl central som lokal nivå, var inblandade. Idag är de 

flesta svenska forskare eniga om att korruption existerar i Sverige och att förekomsten ökar
9
, 

detta trots svårigheter med att konkret mäta den faktiska förekomsten vilket bland annat beror 

på att begreppsdefinitionerna är otaliga
10

. Forskning om korruption i Sverige är relativt ung 

och därmed finns få teorier om den svenska korruptionen.  

 

Två svenska forskare som i sin forskning belyser fenomenet korruption är Staffan Andersson 

och Gissur Ó. Erlingsson. Anderssons avhandling Corruption in Sweden – Exploring 

DangerZones and Change från år 2002, vilken analyserar och kartlägger riskzoner för svensk 

korruption, är “sannolikt den enda samhällsvetenskapliga avhandlig som explicit riktar sin 

uppmärksamhet mot fenomenet korruption i Sverige”.
11

 Andersson och Erlingsson figurerar 

tillsammans med ett antal andra forskare i det till Linnéuniversitetet knutna 

forskningsprojektet Tillit och korruption i lokalpolitiken.
12

 Projektet syftar till att ”undersöka 

normer, tillit och korruption i allmänhet och i svenska kommuner i synnerhet”.
13

 De artiklar 

som används i uppsatsens teoridel är hämtade från just detta forskningsprojekt.  

2.2 Att definiera korruption 

”Korruption är svårt att greppa eftersom det handlar om maktmissbruk, och makt kan 

missbrukas på många områden och på olika sätt. […] Korruption bryter således in hela 

                                                           
8
 Statskontoret 2012:20, s.37 

9
 Statskontoret 2012:20, s. 73-74 

10
 Statskontoret 2012:20, s. 42-43 

11
 Statskontoret 2012:20, s. 62 

12
 Statskontoret 2012:20, s. 59-60 

13
 http://lnu.se/amnen/statsvetenskap/forskning/tillit-och-korruption-i-lokalpolitiken (2012-11-29) 

http://lnu.se/amnen/statsvetenskap/forskning/tillit-och-korruption-i-lokalpolitiken
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samhällets (makt)strukturer, från det lokala till det centrala. De straffrättsliga gränserna är 

oklara i konturerna. Det finns en glidande skala mellan det olagliga och det olämpliga.”
14

  

 

Att definiera korruption är komplext, vilket illustreras av ovanstående citat.  Ytterst handlar 

korruption om ett maktmissbruk som tar sig uttryck i olika former, under olika 

omständigheter och genom olika aktörer.
15

 Begreppet korruption innefattar både olagliga och 

lagliga handlingar, där sistnämnda ofta omnämns som korruption på grund av sin moraliskt 

tvivelaktig karaktär.  

 

I 10 kap. brottsbalken samlas sedan den 1 juli 2012 de grundläggande korruptionsbrotten 

tagande och givande av muta. Tagande av muta innebär att den arbetstagare eller 

uppdragsgivare som ”tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för 

utövningen av anställningen eller uppdraget”
16

 gör sig skyldig till brott. På samma sätt gör 

den som ger en otillbörlig förmån eller ett löfte om en otillbörlig förmån för utförandet av en 

viss tjänst sig skyldig till brottet givande av muta.  

Statskontoret lyfter i rapporten Köpta relationer – Om korruption i det kommunala Sverige 

begreppet oegentligheter som kopplat till korruption. Oegentligheter är synonymt med 

ohederliga förfaranden och kan därmed kopplas till det som ovan nämndes om handlingar av 

tvivelaktig karaktär. Något som är ohederligt behöver inte vara olagligt men kan likväl vara 

det. Oegentligheter innebär enligt Statskontoret om att som arbetstagare missbruka 

huvudmannens förtroende genom att fatta beslut i huvudmannens namn eller på något sätt 

disponera huvudmannens tillgångar för egen vinning eller annans vinning. Att utnyttja 

huvudmannens förtroende enbart för egen vinning är enligt Statskontoret inte korruption. Det 

är först när utnyttjandet sker på huvudmannens bekostnad för att gynna någon annan 

begreppet korruption kan appliceras.
 17

  Statskontorets definition är som följer, och används 

hädanefter även som uppsatsens definition av korruption: 

”…att på organisationens bekostnad gynna en av organisationens motparter på ett 

otillbörligt eller olämpligt sätt.”
18

 

                                                           
14 Brå 2007:21 s.144 
15

 Brå 2007:21 s.18 
16

 Statskontoret 2012:20, s. 47 
17

 Statskontoret 2012:20, s. 44 
18

 Statskontoret 2012:20, s. 46 
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Det är här viktigt att poängtera att begreppet korruption även innefattar att gynnandet inte sker 

utan motprestation, i enlighet med lagen, det vill säga; gynnandet sker inte utan att en 

otillbörlig förmån ges eller utlovas.
19

 Kontentan är att den som utnyttjar huvudmannens 

förtroende för annans vinning samtidigt gynnar sig själv genom att ta emot en otillbörlig 

förmån.  

 

Det finns dock fall där korruption inte sker mot ”direkt ersättning”, det vill säga mot en fysisk 

förmån såsom pengar, utan där andra skäl finns att gynna någon annan på bekostnad av 

huvudmannen. Bland dessa fall finns jäv, vilket innebär att en tjänsteman eller politiker inte 

agerar opartiskt i sin tjänst eller sitt uppdrag genom att gynna någon närstående på 

huvudmannens bekostnad.
20

 I den mån en anställds eller tjänstemans bisysslor, såsom uppdrag 

eller arbete hos aktör som handlar med kommunen, påverkar dennes opartiskhet i 

förtroendeuppdrag eller tjänsteutövning är detta även föremål för risk till jäv och därmed för 

oegentligt och korrupt beteende. 

 

2.3 Att förklara svensk korruption – institutionsförändringar 

Mycket av den nationellt och internationellt bedrivna forskningen på korruption kretsar kring 

att förklara varför fenomenet uppstår. Förklaringarna kan delas in i tre kategorier; utifrån det 

berörda samhällets 1) grad av modernisering eller ekonomisk utveckling, 2) kultur, normer 

och traditioner och 3) politiska institutioner.
21

  

 

Svenska forskare har ofta riktat in sig på den sistnämnda förklaringen, de politiska 

institutionerna, för att förklara den svenska korruptionen i allmänhet och den svenska 

kommunala korruptionen i synnerhet.
22

 Erlingsson mfl. menar i artikeln Public corruption in 

Swedish municipalities att svenska kommuner är idealiska fall för teoriprövning och 

teoriutveckling kring ökad korruption i ”mature democracies” då de är många till antalet, 

administrerar stora delar av de offentliga tillgångarna och har ett starkt självbestämmande 

kring hur dessa tillgångar ska spenderas samt inte minst att de med avseende på grad av 

                                                           
19

 Statskontoret 2012:20, s. 45 
20

 Statskontoret 2012:20, s. 49 
21

 Erlingsson 2006, s. 13 
22

 Erlingsson 2006, s. 13, Erlingsson, Bergh, Sjölin 2008 s. 599 
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modernisering och ekonomisk utveckling samt att kultur/normer/traditioner är väldigt lika.
23

 

 

Korruption antas vara vanligare i institutionella miljöer där det finns många möjligheter att 

utnyttja makt och tillgångar för korrupta syften och där korruption är förenat med fördelar 

(vinster) snarare än nackdelar (förluster); tillsynsmekanismerna är svaga och sannolikheten att 

bli upptäckt därmed låg och vid upptäckt är påföljderna låga.
24

 

Med utgångspunkt i ovan nämnda samt i teori om att institutioner formar och påverkar 

individers incitament menar bland annat Erlingsson att ”förändringar i tjänstemännens och 

politikernas institutionella omgivning kan bidra till att förklara (den […] ökade) förekomsten 

av offentlig korruption i svenska kommuner”.
25

  

Erlingsson menar att ökningen av korruption i svenska kommuner beror på 

organisationsförändringar som påbörjades i slutet på 1980-talet.
26

 

Organisationsförändringarna har bland annat inneburit att det är svårare att upptäcka 

korruptionen, vilket har lett till att sannolikheten att bli upptäckt har minskat och därmed har 

fördelarna och vinsterna med korruption ökat. Bolagiseringen av kommunal verksamhet har 

försvårat kontrollen av verksamheter genom att minska insynsmöjligheterna, 1990-talets 

ekonomiska kris har lett till en ”tyst förvaltning” där anställdas utnyttjande av yttrande-, 

informations- och meddelarfrihet tros ha minskat i takt med att rädslan för att bli av med 

jobbet ökat.
27

 Problematiken med de försvagade tillsynsmekanismerna ökar med att den 

kommunala revisionen, vilken har i uppgift att granska ekonomi och verksamhet, ofta består 

av partiaktiva vilka utses av sina kamrater i kommunfullmäktige.
28

   

 

2.4 Svensk korruption och New public management 

En organisationsförändring vilken ägnats stor uppmärksamhet i svensk korruptionsforskning 

är NPM – New Public Management. NPM kan beskrivas som en styrningsfilosofi hämtad från 

näringslivet, vars grundidé är mål- och resultatstyrning snarare än styrning genom regler och 

föreskrifter.
29

 NPM kan även beskrivas som ”ett paraplybegrepp för marknadsinriktade 

                                                           
23

 Erlingsson, Bergh, Sjölin 2008 s. 597 
24

 Erlingsson 2006, s. 16 
25

 Erlingsson 2006, s. 16 
26

 Erlingsson 2006, s. 19 
27

 Erlingsson 2006, s. 19-20 
28

 Erlingsson 2006, s. 21 
29

 Erlingsson 2006, s. 22 
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reformer i offentlig förvaltning”.
30

 Med NPM har den kommunala verksamheten kommit att 

präglas av kundvalsmodeller, upphandlingar, entreprenader, målstyrning och annat som 

traditionellt hört näringslivet till. Stora delar av den offentliga förvaltningen har privatiserats, 

i det som ibland kallas en privatiseringsvåg. 

Innan vidare resonemang kring NPM och de förändringar nämnda inneburit, är det viktigt att 

poängtera att det inte är själva marknadsmodellen/styrningsfilosofin i sig korruptionsforskarna 

ser som en risk för ökad korruption, utan gränsdragningsproblematiken mellan det offentliga 

och det privata som uppstått i svallvågorna av NPM.
31

 Erlingsson beskriver det på så vis att 

”de olika mellanformerna, det vill säga att verksamheten rört sig från att ha varit ett 

offentligt ägt, finansierat och förvaltat kommunalt system till att bli ett sammelsurium av 

hybridkonstruktioner som ska påminna om, men ändå inte riktigt få vara, marknadsstyrda”.
32

 

Det är processen i sig som skapar möjligheter och incitament för korruption då 

kontrollsystemen inte anpassats till förändringarna.
33

 Processen i sig har medfört oklara roller 

för politiker och tjänstemän i kommunerna, genom att de har det offentliga ansvaret för 

produktion av välfärdstjänster och samtidigt som de har ansvaret att som marknadsaktörer 

upphandla dessa tjänster.
34

 Mixen mellan det offentligrättsliga och det privaträttsliga innebär 

således oklarheter för kommunerna samtidigt som den är svårreglerad.
35

 

Rollsammanblandningarna ”tenderar att urholka tidigare stabila regler, normer och rutiner i 

förvaltningen”.
36

  

2.5 Samband mellan grad av marknadslösningar och omfattning av 

formella åtgärder kring korruption 

I artikeln Vaksamhet mot korruption och New Public Management undersöker Karl Loxbo, fil 

dr och lektor i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet, den formaliserade uppmärksamheten, det 

vill säga frivilliga kommunala åtgärder, kring korruption i 69 svenska kommuner.  Artikeln är 

en publikation i forskningsprojektet Tillit och korruption i lokalpolitiken. Högt uppsatta 

politiker och tjänstemän i dessa kommuner svarade på strukturerade frågor kring 

”bestämmelser kring kommunal representation, upphandling, förekomsten av egna 

                                                           
30

 Loxbo 2011, s. 38 
31

 Loxbo 2011, s. 38 
32

 Erlingsson 2006, s. 22 
33

 Erlingsson 2006, s. 22 
34

 Loxbo 2011, s. 38 
35

 Loxbo 2011, s. 41 
36

 Loxbo 2011, s. 41 
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utbildningar om korruption och etiska reglementen.”
37

 Resultatet av intervjuerna samkördes i 

en statistisk undersökning med data om riskzonen marknadslösningar, där måtten på 

marknadslösningar hittats i Kommundatabasen (KFakta06) och utgjordes av andelen köpt 

barnomsorg, utbildning och äldreomsorg samt om ett kundvalssystem införts innan eller under 

år 1998.
38

 

 

Tydliga policies och regler, utbildningar, nya kontrollmekanismer
39

, en förändrad 

organisationsetik och nya former för ansvarsutkrävande anpassade till de förändringar NPM 

inneburit lyfts genom hänvisning till centrala organisationer såsom Transparency International 

och Institutet mot mutor fram som nödvändiga åtgärder mot korruption.
40

  Undersökningen 

visar att vad som är tillåtet och inte tillåtet vad gäller representation, en klassisk gråzon och 

därmed en riskzon
41

, är oklart bland många politiker och tjänstemän.
42

 Oklarheter kring vad 

som gäller ökar, likt ovan nämnt, korruptionsrisken. I artikeln redovisas statistik som visar 

”att ansvariga politiker och tjänstemän själva upplever att NPM, mer specifikt 

kundvalssystem och omfattande entreprenader, faktiskt utgör en riskzon för korruption”
43

. 

Artikelns slutsats är att kommuner som tidigt införde kundvalssystem samt har en hög andel 

av sin verksamhet utlagd på entreprenad i större grad formellt uppmärksammar risken med 

korruption.
44

 Resultatet av undersökningen uttryckas som följer i artikelns abstract: 

 

”Följaktligen ger resultaten indikatorer om att formella åtgärder mot korruption i svenska 

kommuner är mer omfattande där teoretiska förväntningar gör gällande att riskerna är mest 

utbredda”
45

 

 

2.6 Formella åtgärder 

Statskontoret har på uppdrag av regeringen tagit fram rapporten Köpta relationer – Om 

korruption i det kommunala Sverige (2012:20) vilken syftar till ”att redovisa ett samlat 

                                                           
37

 Loxbo 2011, s. 43 
38

 Loxbo 2011, s. 44-45 
39

 Loxbo 2011, s. 42 
40

 Loxbo 2011, s. 43 
41

 Loxbo 2011, s. 44 
42

 Loxbo 2011, s. 45 
43

 Loxbo 2011, s. 52 
44

 Loxbo 2011, s. 54 
45

 Loxbo 2011, s. 37 (läs: artikelns abstract) 
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underlag av rättspraxis, forskning och uppfattningen om förekomsten av korruption”
46

 i det 

kommunala Sverige. Vidare har Statskontoret även analyserat åtgärder för minskad 

korruption. Nedan redovisas vilka åtgärder rapporten pekar ut som viktiga i arbetet mot 

korruption. 

 

Arbetet kring motverkandet av korruption kan delas in i tre faser; förebyggande, upptäckt och 

utredning. Statskontoret menar att medvetenhet om korruption är en grundpelare i att utveckla 

åtgärder i anknytning till dessa tre faser. En indikator på att medvetenhet och insikt om 

problemet finns är att frågan är ”levande” i kommunen. Att frågan är ”levande” innebär att 

frågan i kommunen kontinuerligt diskuteras och vävs in i den ordinarie verksamheten.
47

 

En mycket viktig del i att öka medvetenheten och hålla frågan vid liv är att kunskapen om 

korruption är utbredd på kommunerna. ”Utan kunskap är det sannolikt svårt att vidta andra 

åtgärder för att stävja korruptionen”
48

 

Med kunskap menas generell kunskap om vad korruption är, vilka bestämmelser som (på 

central- och lokal nivå) reglerar detsamma samt vilka riskzoner som finns. En god 

kunskapsnivå på kommunerna är grundläggande och kan uppnås bland annat genom att 

personalen utbildas i frågan.
49

  

I kommunen bör specifika riktlinjer, policies och reglementen kring korruption finnas för att 

klargöra vad som är accepterat och vad som inte är det. Specifika riktlinjer, policies och 

reglementen ska fungera som ett stöd för tjänstemän och politiker i deras vardagliga arbete, 

för att bedöma handlingar och beteenden. Statskontoret konstaterar att det är vanligt att 

riktlinjer, policies och reglementen som berör korruption finns i Sveriges kommuner, men att 

det är ovanligt att dessa implementeras i verksamheten i den mening att de förmedlas och 

kommuniceras till de anställda.
50

 Om riktlinjer bara antas i teorin men inte följs i praktiken 

kan de inte sägas påverka arbetet i någon mening och därför bör efterlevnad av lokala 

riktlinjer, policies och reglementen vara en del av den interna kontrollen.
51

 Statskontoret 

menar även att det är av vikt att frågor som rör korruption även vävs in i riktlinjer, policies 

och reglementen som inte direkt syftar till att förebygga korruption, det vill säga att frågan om 

korruption finns med i riktlinjer som berör områden som i någon mån kan sägas utgöra en risk 

                                                           
46

 Statskontoret 2012:20, s. 9 
47

 Statskontoret 2012:20, s. 231 
48

 Statskontoret 2012:20, s. 143 
49

 Statskontoret 2012:20, s. 143-144 
50

 Statskontoret 2012:20, s. 229 
51

 Statskontoret 2012:20, s. 168 
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för detsamma exempelvis i riktlinjer för upphandling.
52

 

 

En grundförutsättning för att vidta åtgärder kring förebyggande, upptäckt och utredning av 

korruption är att kommunen utreder vilka risker som finns i den egna verksamheten.
53

 

Riskanalyser i vilka risker för korruption ringas in och bedöms är av central betydelse och bör 

vara en del av den interna kontrollen.
54

 Är riskerna inte kartlagda kan de inte heller aktivt 

förebyggas. 

 

Tidigare forskning har pekat på att ökade inslag av beställar-utförarmodeller, upphandlingar 

och bolagiseringar lett till ökade möjligheter att bedriva korruption.
55

 Det finns alltså extra 

anledning att beakta till exempel upphandling som en verksamhet vari risken för korruption 

kan vara större än i andra verksamheter och därmed finns anledning att vidta särskilda 

åtgärder i anslutning till upphandling.
56

  

 

För att minska risken för förekomsten av korruption menar Statskontoret att det är av vikt att 

kommunerna i anslutning till riktlinjer, policies och regelverk fastställer och förmedlar 

sanktioner vilka drabbar den som bryter mot nämnda.
57

 För att sanktionerna vidare ska vinna 

kraft som avskräckande krävs att kommunerna utvecklar rutiner för hur de går tillväga när 

misstanke om korruption uppdagas, detta för att sanktionerna inte enbart ska finnas i teorin 

utan även ska utföras i praktiken.
58

  

 

För att öka chanserna att upptäcka korruption är inte bara tydliga riktlinjer, policies och 

reglementen samt goda interna kontroller av vikt. Den som misstänker eller upptäcker 

korruption ska vet vart eller till vem denne vänder sig med informationen. Här är det viktigt 

att det på arbetsplatsen finns en god intern kultur kring hur man bemöter den som misstänker 

att något oegentligt pågår. Ledningen i kommunen måste uppmuntra till att upptäckter 

framförs, genom att möjliggöra för exempelvis tips att lämnas anonymt eller utan att den som 

lämnar tipset behöver oroa sig för att senare bli missgynnad på grund av detta.
59

  

                                                           
52

 Statskontoret 2012:20, s. 230 
53

 Statskontoret 2012:20, s. 176 
54

 Statskontoret 2012:20, s. 234 
55

 Statskontoret 2012:20, s. 74 
56

 Statskontoret 2012:20, s. 160-161 
57

 Statskontoret 2012:20, s. 234 
58

 Statskontoret 2012:20, s. 238 
59

 Statskontoret 2012:20, s. 236-237 



11 
 

 

Kommunen kan genom att sätta tydliga gränser i relation till risker och riskzoner, 

implementera dessa genom utbildning och diskussion samt föra en god intern kontroll öka och 

bibehålla medvetenhet, livskraft och effekt i arbetet mot korruption. 

 

2.7 Analysmodell 

I och med att valda fall representerar varsin sida av myntet, låg respektive hög grad av 

marknadslösningar, ämnar analysmodellen främst vara ett stöd i undersökandet av de formella 

åtgärdernas omfattning i respektive kommun. Resultatet av analysen kring omfattningen kan 

sedan samstämmas med det som redan är känt om kommunernas grad av marknadslösningar. 

 

För att undersöka i vilken omfattning kommunerna har formella åtgärder kring korruption 

används en analysmodell där frågor ställs till material och intervjupersoner. Frågorna baseras 

på de åtgärder Statskontoret presenterar som viktiga i sin rapport. Åtgärderna kan delas in i tre 

faser: förebyggande, upptäckt och utredning . Omfattningen av formella åtgärder bedöms på 

grundval av vilka svar textanalys och intervjuer ger på frågorna. Vissa frågor kan endast 

besvaras med ja och nej, andra kan besvaras öppet såsom frågan om hur riktlinjer, policies 

och reglementen implementeras. Följande frågor använder sig analysmodellen av: 

 

- Finns specifika riktlinjer, policies och reglementen kring mutor och bisysslor/jäv? 

- Hur implementeras dessa? 

- Är efterlevnad av riktlinjer, policies och reglementen en del av den interna kontrollen? 

- Är utredning av risker och riskzoner en del av den interna kotrollen?  

- Vävs risken för korruption in i andra riktlinjer? 

- Finns tydliga sanktioner kopplade till korruption? 

- Finns tydliga anvisningar om var den som misstänker korruption vänder sig? 

- Finns rutiner för hur uppkommen misstanke utreds? 
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3. Metod 

Följande del presenterar uppsatsens design, val av fall, material och metod. Diskussion kring 

valda design, fall, material och metoder och tänkbara alternativ till dessa förs löpande i texten. 

 

3.1 Design och val av fall 

Uppsatsen använder sig av en fallstudiedesign vilken har valts med syftet att vidare pröva det 

indikerade sambandet mellan grad av marknadslösningar och omfattning av formella åtgärder 

kring korruption. Det indikerade sambandet gör gällande att kommuner med hög grad av 

marknadslösningar har större omfattning av formella åtgärder kring korruption än kommuner 

med låg grad av marknadslösningar. Teoriprövningen sker med hjälp av en så kallad 

jämförande fåfallsstudie, där mest lika-design tillämpas i val av fall.  

 

Mest lika-design kan tillämpas  i teoriprövande studier där det är känt hur de oberoende 

variablerna ser ut men där den beroende variabelns värde är okänt. Tanken är att de oberoende 

variablerna ska vara lika i alla fall förutom i fallet med den oberoende variabel som fungerar 

som förklaringsfaktor i teorin.
60

 Det är värdena på den oberoende förklaringsvariabeln antas 

påverka värdet på den beroende variabeln. Med bas i nämnda kan valet av mest lika-design i 

denna studie motiveras med att värdena på den oberoende förklaringsvariabeln 

marknadslösning skiljer sig åt och skillnaden i dessa värden antas påverka den beroende 

variabeln omfattningen av formella åtgärder. Den oberoende förklaringsvariabeln antar i 

denna undersökning låg respektive hög grad av marknadslösning.
61

 

 

Svenska kommuner är, likt nämnt i uppsatsens teoriavsnitt, nästintill idealiska för 

teoriprövning då de med avseende på moderniseringsgrad, ekonomisk utveckling och 

kultur/normer/traditioner liknar varandra.  

 

De två fall med hjälp av vilka sambandet prövas är Botkyrka kommun och Nacka kommun, 

vilka valts strategiskt med grund i att förklaringsvariabelns värde skiljer sig dessa kommuner 

emellan. Valda fall ingick i den statistiska undersökning som ligger till grund för teorin.
62

 

 

Nacka kommun har sedan slutet på 1980-talet tillämpat ett så kallat kundvalssystem och 

                                                           
60

 Esaiasson et al. 2010, s. 102 
61

 Esaiasson et al. 2010, s. 112-116 
62

 Loxbo 2011, s. 57 
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lägger via upphandling ut stora delar av sin verksamhet inom skola, vård och omsorg på 

entreprenad, sammantaget innebär detta att Nacka kommun har en hög grad av 

marknadslösningar. Botkyrka kommun har inget kundvalssystem och har en mindre andel av 

sina verksamheter utlagda på entreprenad, vilket innebär att Botkyrka kommun har en låg 

grad av marknadslösningar. Statistik och information kring förklaringsfaktorn har hämtats 

från Kommundatabasen (KFakta06) och respektive kommuns hemsidor. 

 

Undersökningen hade kunnat vara en totalurvalsundersökning där alla svenska kommuner 

undersökts. Detta hade dock varit oerhört tids- och omfångskrävande och därmed inte passat 

in i uppsatsens tids- och omfångsram om den använt samma metoder som nu använts. En 

statistisk undersökning lik den som det i uppsatsen prövade indikerade sambandet baseras på 

hade kunnat utföras med ett totalurval, men även detta är tids- och omfångskrävande och 

dessutom inte kvalitativt i den mening dokumenten undersöks djupgående. 

 

3.2 Material 

På basis av det fenomen uppsatsen kretar kring, korruption, har ett urval av kommunernas 

dokument använts i studien, närmare bestämt ett urval av riktlinjer, policies och reglementen. 

Samtliga riktlinjer, policies och dokument på respektive kommuns hemsida har genomlästs, 

varpå de relevanta dokumenten tagits ut. Relevansen har bedömts utifrån Statskontorets 

tidigare forskning om åtgärder samt indikatorer på dessa. Mer specifikt beskrivet har 

relevansen bedömts genom att söka efter ord som indikerar samhörighet med 

korruptionsarbete, exempelvis oegentlighet och intern kontroll.  Dokumenten redovisas för i 

uppsatsens empiridel under rubriken Vilka formella åtgärder presenterar kommunerna 

skriftligt i lokala policies, riktlinjer och reglementen? 

 

En annorlunda materialavgränsning hade kunnat göras i undersökningen. Exempelvis kunde 

materialet bestått av dokumentation från nämnds- och fullmäktigemöten i komplement till 

valda riktlinjer, policies och dokument. En sådan materialavgränsning hade möjliggjort att 

mer av kommunens arbete kring korruption kunnat komma fram, genom att exempelvis 

skildra hur diskussionerna kring arbetet gått mellan politiker på nämnd- och 

fullmäktigemöten. Det är dock inte säkert att frågan diskuteras vid dessa tillfällen och mötena 

är otaliga och avgränsningen hade således inneburit att stora mängder av material behövts gå 

igenom möjligtvis helt utan resultat.  
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3.3 Metod och tillvägagångssätt 

I undersökningen har två metoder använts, kvalitativ textanalys och informantintervju. 

 

Den kvalitativa textanalysen har använts för att undersöka kommunernas relevanta riktlinjer, 

policies och reglementen. Med hjälp av uppsatsens analysmodell, vilken går ut på att frågor 

baserade på åtgärder och indikatorer på dessa presenterade i uppsatsens teoridel ställs till 

texterna
63

, har dokumenten analyserats och väsentliga delar av dem tagits ut för att ge svar på 

hur omfattande åtgärder respektive kommun har. 

Textanalys lämpar sig väl då det inte är möjligt eller önskvärt att direkt mäta frekvens eller 

utrymme av exempelvis ord eller meningar i en text. I denna undersökning har mätning av 

frekvens och utrymme, även kallat kvantitativ metod, valts bort med motiveringen att 

texternas budskap till viss del eller i stort förlorats om bara frekvens eller utrymme mätts. 

Istället syftar undersökningen och valet av kvalitativ textanalys till att genom referat och citat 

tagna ur dokumenten ge en bild av vilken omfattning kommunernas åtgärder kring korruption 

har.
64

  

 

Utöver den kvalitativa textanalysen utfördes även två informantintervjuer, där samma 

strukturerade frågor ställdes vid båda intervjuerna, via telefon. Vid en informantintervju är 

intervjupersonerna källor i den meningen att de ska förmedla information om hur någonting 

fungerar i verkligheten . Intervjupersonerna i denna undersökning bidrar med beskrivningar 

av hur respektive kommun arbetar mot korruption.
65

 Med bas i nämnda har kommunerna 

själva fått avgöra vilken person som är bäst lämpad att svara på ställda frågorna. Detta gick 

till på så vis att ett mejl med intervjuförfrågan och beskrivning av studiens syfte skickades till 

respektive kommunledningsavdelning, varpå lämplig intervjuperson fick väljas. Tanken 

bakom att låta kommunerna själva bestämma intervjuperson var att kunskap kring 

kommunernas arbete skulle prioriteras framför att en anställd på specifik position skulle 

intervjuas. Det är inte självklart att arbetet kring korruption på alla kommuner leds av 

exempelvis kommundirektören. I övrigt är det kommunens arbete undersökningen intresserar 

sig för, inte enskilda personers åsikter.
66

 Av denna anledning fick intervjupersonerna även se 

                                                           
63

 Esaiasson et al. 2010, s. 237 
64

 Esaiasson et al. 2010, s. 253 
65

 Esaiasson et al. 2010, s. 257-258 
66

 Esaiasson et al. 2010, s. 296 
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frågorna innan intervjun hölls. Vissa av frågorna var av den sorten att intervjupersonen 

eventuellt behövde eftersöka information innan denne kunde ge ett tillförlitligt svar. 

När en intervjuperson fungerar som en källa för information är det viktigt att tänka 

källkritiskt. En representant utsedd av kommunen att svara på frågor kommer sällan att 

framställa huvudmannen i dålig dager, speciellt inte om frågorna berör ämnen som kan 

uppfattas som känsliga, vilket kan sägas vara fallet med korruption då frågan är kopplat till 

legitimitet och tillit.
67

 För att undvika felkällor i form av avsiktligt tillrättalagda beskrivelser
68

 

är det bra om intervjuer sker med fler än en person.
69

 I denna undersökning har dock enbart 

två personer intervjuats, en från respektive kommun.  Detta vägs upp av att intervjuerna 

snarast fungerar som ett komplement till ovan beskrivna textanalys. Textanalys och 

informantintervju kompletterar varandra väl i det avseende att de kan stärka varandras 

slutsatser.
70

 Det som står i exempelvis i en riktlinje kan stärkas av att intervjupersonen i en 

intervju säger detsamma och tvärt om. I övrigt ger intervjuer möjlighet att delge information 

om åtgärder och arbetssätt vilka inte finns nedskrivna i policies, riktlinjer och reglementen. 

Ibland behöver det skrivna kompletteras med det sagda.  

Intervjuerna transkriberades efter utförande och analyserades likt dokumenten med hjälp av 

analysmodellen. 

 

4. Resultat - Empiri 

Nedan presenteras empirin till uppsatsens frågeställningar var för sig. Det empiriska 

resultatet, det vill säga svaren på frågeställningarna, ligger till grund för de slutsatser 

uppsatsen senare presenterar. 

 

4.1 Frågeställning 1: Vilka formella åtgärder presenterar kommunerna skriftligt 

i lokala policies, riktlinjer och reglementen? 

 

Först redovisas respektive kommuns riktlinjer, policies och reglementen samt dess innehåll 

var för sig, sedan görs en jämförelse kommunerna emellan. Befintliga riktlinjer, policies och 

reglementen redovisas först kortfattat i tabell med vilket område de berör, titel på dokument 

samt vilket år de antogs. Efter detta presenteras innehållen i dokumenten under rubriker vilka 
                                                           
67

 Esaiasson et al. 2010, s. 322 
68

 Esaiasson et al. 2010, s. 321 
69

 Esaiasson et al. 2010, s. 322 
70

 Esaiasson et al. 2010, s. 296 
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korrelerar med berörda områden. 

 

Berörda områden baseras på vad den tidigare forskning Statskontoret presenterat kring 

korruption i svenska kommuner angett som viktigt i arbetet mot korruption. Enligt nämnda 

forskning är viktigt att det finns såväl specifika riktlinjer kring korruption som att frågan om 

korruption vävs in i stora delar av kommunens verksamheter och arbeten. Intern kontroll och 

riskanalys är viktig för att kunna förebygga och upptäcka korruption. Upphandling anses vara 

en verksamhet vilken är särskilt utsatt för korruptionsrisk.  

4.1.1 Botkyrka kommun 

 

Mutor 

Botkyrka kommun har en policy vilken direkt berör mutor. Policyn riktas till förtroendevalda 

och anställda på kommuner och inleds med: 

”Många förtroendevalda och anställda inom kommunen har kontakter med företrädare för 

företag och andra externa parter. Vid dessa kontakter finns risk för att utsättas för otillbörlig 

påverkan. Vi kanske inte alltid tänker på att erbjudanden och förmåner som vi får från dem vi 

träffar i tjänsten kan vara olagliga. För att förhindra korruption finns bestämmelser om 

mutbrott. Dessa har till syfte att skydda både vår uppdragsgivare/arbetsgivare kommunen och 

samhället i stort mot illojalt och felaktigt handlande.”
71

 

 

I policyn konstateras att vad som är en otillbörlig förmån och/eller en direkt muta varierar från 

fall till fall. För att klargöra vilka regler som gäller kring olika förmåner när man är anställd 

eller förtroendevald i Botkyrka kommun ges exempel (på vad som är tillåtet och inte). Det är 

inte tillåtet att låta sig bjudas på en måltid om måltiden inte har ett direkt samband med 

                                                           
71

 Botkyrka kommun, Botkyrka kommuns policy när förtroendevalda och anställda erbjuds förmåner av 
utomstående, 2003, s. 1 

Dokument Botkyrka kommun 

Riktlinjer som berör: Titel År 

Mutor Botkyrka kommuns policy när förtroendevalda och 

anställda erbjuds förmåner av utomstående 

2003 

Bisysslor/jäv  Regler för bisysslor 2004 

Intern kontroll Reglemente för budgetansvar och intern kontroll 2006 

Upphandling Upphandlingspolicy för Botkyrka kommun 2008 

Riskanalys Säkerhetspolicy för Botkyrka kommun 2008 
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arbetet och är en så kallad ”normal arbetslunch”.  Deltagande på kundträffar är bara tillåtet 

om arbetsinslagen överväger nöjesinslagen och syftet med eventet är informationsutbyte, 

samma gäller vid studieresor och konferenser på vilka arbetet måste pågå minst 6 timmar per 

dag. 

För rena gåvor gäller att gåvan ges i samband med högtid, värdet på gåvan inte överstiger en 

viss (icke specificerad) summa och ”att det varit ett affärsförhållande eller en relation till en 

annan extern part som pågått en längre tid mellan givaren och tagaren”.
72

  

Erbjudanden som syftar till att förgylla någons fritid, exempelvis en golfresa eller lån av 

fjällstuga, är inte tillåtna att acceptera om det finns en arbetsrelation mellan den som erbjuder 

och den som blir erbjuden, särskilt viktigt menar policyn att det är att tacka nej om den 

erbjudne känner den som erbjuder. Om det råder osäkerhet kring vad som gäller kring policyn 

är kommunjuristen tillänglig för råd och information. Policyn klargör inte vilka 

konsekvenserna för ickeföljnad av densamma ger eller var den som upptäcker eller misstänker 

oegentligheter vänder sig. 

 

Bisysslor/jäv 

I Regler för bisysslor klargörs att ”privata intressen inte får inverka på den anställdes sätt att 

utöva tjänsten”
73

 då detta kan leda till att allmänhetens förtroende för kommunen kan minska. 

Arbetstagaren får inte ”åta sig bisysslor som medför risk för att jäv uppkommer i 

tjänsteutövningen”.
74

 I dokumentet presenteras relevanta lagar och regler rörande bisysslor 

och vilka påföljder arbetstagaren kan drabbas av ifall denne bryter mot dessa; 

”disciplinpåföljd enligt kollektivavtalet eller uppsägning på grund av personliga skäl”.
75

 

Chefer, upphandlare och personal som utövar myndighet ska varje år redovisa bisysslor. 

Övriga arbetstagare i kommunen ska redovisa bisysslor om det så begärs.
76

  

 

Intern kontroll 

I Botkyrkas Reglemente för budgetansvar och intern kontroll presenteras vad som ingår i den 

interna kontrollen. En del av den interna kontrollen är att respektive nämnd har ansvar att 

utföra stickprov på inköpsverksamhet och debiteringar.
77

 En ytterligare del av den interna 

                                                           
72

 Botkyrka kommun, Botkyrka kommuns policy när förtroendevalda och anställda erbjuds förmåner av 
utomstående, 2003, s. 2 
73

 Botkyrka kommun, Regler för bisysslor, 2004, s. 1 
74

 Botkyrka kommun, Regler för bisysslor, 2004, s. 2 
75

 Botkyrka kommun, Regler för bisysslor, 2004, s. 2 
76

 Botkyrka kommun, Regler för bisysslor, 2004, s. 3 
77

 Botkyrka kommun, Reglemente för budgetansvar och intern kontroll, 2006, s. 3 
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kontrollen är attestering. I reglementet sägs att attestering fungerar som ”en bekräftelse på 

riktigheten i ett agerande eller beslut och ingen egen beslutsfunktion” och därmed är det inte 

tillåtet för en anställd att attestera något denne själv deltagit i eller tagit emot betalningen 

för.
78

  

 

Upphandling 

I Upphandlingspolicy för Botkyrka kommun klargörs att ”handläggningen ska präglas av: 

objektivitet och saklighet, att alla anbudsgivare behandlas lika [och] att uppgörelser 

genomförs på ett sådant sätt att förtroendet för kommunen som en seriös upphandlare 

bibehålls”
79

. Lagen om offentlig upphandling (LOU) presenteras kort som en lag vilken 

kommunen är tvingad att följa och därmed ligger till grund för kommunens 

upphandlingsarbete. 

 

Riskanalys 

I Botkyrkas säkerhetspolicy berörs inte risker kopplade till korruption direkt men vad gäller 

riskanalys i allmänhet är en av målsättningarna med säkerheten i kommunen att förebygga 

brott eller andra skador i och på kommunens verksamheter genom riskanalyser och 

genomföranden av projekt vilka syftar till att följa upp och åtgärda funna risker.
80

 

 

4.1.2 Nacka kommun 

Dokument Nacka kommun 

Riktlinjer som berör: Titel År 

Mutor Redovisningsreglemente 

Tillämpningsanvisningar redovisningsreglemente 

2008 

2008 

Bisysslor/jäv Guide för förtroendevalda 

Redovisningsreglemente 

2011 

2008 

Intern kontroll Reglemente för intern kontroll 

Redovisningsreglemente 

2012 

2008 

Upphandling Policy för upphandling och inköp 2009 

Riskanalys Reglemente för väsentlighets- och riskanalys 

och intern kontroll 

Tillämpningsanvisningar till reglemente för 

väsentlighets- och riskanalys och intern kontroll 

2008 

 

2008 

                                                           
78

 Botkyrka kommun, Reglemente för budgetansvar och intern kontroll, 2006, s. 5 
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 Botkyrka kommun, Upphandlingspolicy för Botkyrka kommun, 2008, s. 1 
80

 Botkyrka kommun, Säkerhetspolicy för Botkyrka kommun, 2008, s. 1 
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Mutor 

Nacka har inget specifikt dokument gällande mutor, utan diskuterar mutor under en rubrik i 

Redovisningsreglementet. Avsnittet inleds med ett klargörande av vad mutbrott är: 

”Mutbrott begås när en arbetstagare eller uppdragstagare för sin egen eller för någon 

annans räkning tar emot en muta eller annan otillbörlig belöning för sin tjänsteutövning. Med 

otillbörlig menas att förmånen avser att påverka den anställdes tjänsteutövning.”
81

  

 

Vidare klargörs att belöningen inte behöver vara i form av pengar för att vara otillbörlig och 

”även en gåva eller belöning utan ekonomiskt värde kan framstå som attraktiv för mottagaren 

att den kan tänkas påverka dennes tjänsteutövning”.
82

 Exempel på situationer vilka kan 

medföra misstanke om mutbrott ges; måltidsbjudningar, resor, fritidserbjudanden såsom gratis 

eller subventionerad kostnad vid hyrning av stuga. I reglementet klargörs att den anställde 

måste vara särskilt uppmärksam på erbjudanden som kommer i myndighetsutövning och 

upphandling. Gåvor kan i undantagsfall tas emot om gåvan har ett lågt värde samt då det kan 

uppfattas som stötande för den som erbjuder att inte ta emot. Det är dock förbjudet att ta emot 

rena pengar.
83

 

 

Om en anställd blir erbjuden en otillbörlig förmån, utsätts för försök till påverkan eller 

misstänker eller upptäcker förekomst av oegentligheter ska denne informera chefen.
84

 

 

I redovisningsreglementets tillämpningsanvisningar klargörs hur representation ska hanteras. 

Vid upphandling och återkommande representationer med samma aktör bör särskild 

försiktighet tas.
85

 

 

Bisysslor/jäv 

I Nackas Guide för förtroendevalda presenteras jävsregler. Det klargörs att den som är 

närstående till den som beröra av ett ärende, den som för någons talan för ersättning samt den 
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som på annat sätt inte kan sägas vara opartisk i hanterandet av ett ärende kan begå jävsbrott.
86

  

 

I Redovisningsreglementet presenteras på vilka sätt jäv ska stoppas vid attestering: 

”Den som utför kontrollen får ej kontrollera in- och utbetalningar till sig själv eller 

närstående. Detsamma gäller utgifter av personlig karaktär. Detta innefattar också bolag 

eller föreningar där den kontrollansvarige eller närstående har ägarintressen eller ingår i 

ledningen.”
87

  

 

Intern kontroll 

Den interna kontrollen berörs både i Reglemente för intern kontroll samt i tidigare nämnda 

redovisningsreglemente. 

 

Reglemente för intern kontroll berör kortfattat mål och grunder för den interna kontrollen i 

Nacka kommun. Ett av målen med den interna kontrollen är att ”förebygga, förhindra och 

upptäcka oegentligheter”.
88

 Grunden för den interna kontrollen är regler för hur attestering 

ska gå till och regler kring bisysslor samt värdegrundsarbete i form av ”vägledande 

information om mutor och olämpliga beteenden” och ”utbildning i regelverk och 

kontrollsystem”.
89

 Med bas i den interna kontrollens mål och grunder ska den interna 

kontrollen bland annat säkerställa att upphandling och kundvalssystem öppet och transparant 

genomförs, följs upp och utvärderas. Vidare ingår i den interna kontrollen att identifiera och 

hantera brister och risker i kommunens verksamheter.
90

 Den interna kontrollen ska även syfta 

till att undersöka efterlevnad av kommuninterna regelverk. Ansvar för lättillänglig 

information, utbildning i och vägledning för att förhindra mutor och olämpliga beteenden har 

kommunstyrelsen, vilken även är ansvarig för att den interna kontrollen följs.
91

  

 

Redovisningsreglementet berör den interna kontrollen av ekonomin, bland annat 

attetestrutiner vilka klargör att ingen ensamt får ta hand om en transaktion från början till slut, 

att den som utför kontroll av någon annan genom attest måste ha en självständig ställning 

gentemot denne (det vill säga vara opartisk) samt, likt ovan nämnt, att det är otillåtet att vid 
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attest vara jävig. I redovisningsreglementet nämns även ”loggning” av förändrade utgifter 

som en del av den interna kontrollen i den bemärkelsen att det ska finnas välutvecklade IT-

system genom vilka det är möjligt att upptäcka och utreda eventuella ekonomiska 

oegentligheter.
 92

 

 

Upphandling 

Nacka kommuns policy för upphandling och inköp klargörs att frågor om ”affärsmässighet, 

objektivitet, hantering av konfidentiell information, intressekonflikter och otillbörlig 

påverkan” alltid noga ska beaktas vid upphandling.
93

  

 

Riskanalys 

Vad gäller riskanalys i Nacka kommun finns två direkt relevanta dokument; Reglemente för 

väsentlighets- och riskanalys och intern kontroll samt Tillämpningsanvisningar till reglemente 

för väsentlighets- och riskanalys och intern kontroll. 

 

I Reglemente för väsentlighets- och riskanalys och intern kontroll sägs att alla nämnder ska 

utföra väsentlighets- och riskanalyser i sina verksamheter. Risker som kan få negativa 

konsekvenser för kommunen ska identifieras, utvärderas och åtgärder för att minska riskerna 

ska tas fram.
94

 

 

I Tillämpningsanvisningar till reglemente för väsentlighets- och riskanalys och intern kontroll 

förtydligas punkt för punkt hur en riskanalys görs samt vad som kan vara interna risker och 

hur dessa identifieras.  

Interna risker kan vara dålig följsamhet av nationella lagar och lokala bestämmelser, 

organisationsförändringar, otydlig ansvarsfördelning och delegationsordning, brist på åtgärd 

kring upptäckta brister.
 95

 Interna risker innefattar även risker för oegentligheter där ”risker 

kan förekomma om det finns motiv att utnyttja bristerna samtidigt som det finns brister i 

redovisningen eller redovisningen är möjlig att manipulera, det finns brister i uppföljning och 

kontroller […] och en tillåtande kultur”.
96

 Risk för oegentligheter bedöms vara stor vid 
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upphandling, särskilt när relation till leverantör och utförare finns.
97

 

 

Riskerna kan identifieras genom exempelvis intervjuer, enkäter, tidigare händelser eller 

revisionsrapporter.
98

 

 

4.1.3 Jämförelse kommunerna emellan 

I tabellerna ovan ses att det mellan kommunerna råder skillnad i vilket år dokumenten tillkom. 

Samtliga Botkyrkas dokument är tillkom mellan år 2003 och år 2008 medan samtliga Nackas 

dokument tillkom mellan år 2008 och år 2012.  

 

Mutor 

En skillnad mellan kommunerna vad gäller dokument som berör mutor är att Botkyrka har ett 

specifikt dokument vilket enbart berör mutor medan Nacka har vävt in bestämmelser om 

mutor i kommunens redovisningsreglemente.  En annan skillnad är sättet kommunerna 

presenterar mutbrott på. Nacka definierar tydligt vad som avses med mutbrott medan 

Botkyrka endast förklarar att det finns en mutbrottslagstiftning.  

 

Båda kommunerna ger exempel på situationer där mutor kan förekomma och presenterar i 

varierande grad anvisningar för hur den anställde eller förtroendevalda bör agera vid 

erbjudanden. Båda kommunerna anser att det är kan vara ok att motta en gåva med ett ringa 

värde om speciella omständigheter föreligger, exempelvis högtid. Ingen av kommunerna 

anser att det är ok att ta emot ett fritidserbjudande, exempelvis gratis eller subventionerad 

hyrning av stuga, från någon om arbetsrelation finns.  

 

Ingen av kommunerna klargör vilka sanktioner och åtgärder som vidtas då en anställd 

misstänks tagit emot en otillbörlig förmån. Botkyrka presenterar inte heller var eller till vem 

den som upptäcker eller misstänker att oegentligheter förekommer ska vända sig, något som 

Nacka gör. 

 

Bisysslor/jäv 
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Även vad gäller bisysslor och jäv har Botkyrka ett specifikt dokument vilket berör bisysslor 

(vari jäv tas upp) och Nacka har vävt in regler kring jäv i olika dokument; i Guide för 

förtroende valda samt Redovisningsreglementet.   

Båda kommunerna presenterar i dokumenten lagar och regler som berör jäv. Botkyrkas 

riktlinje heter förvisso Riktlinjer om bisysslor men bisysslorna hänger här ständigt ihop med 

risken för jäv. I Botkyrkas dokument sägs att de som innehar vissa positioner en gång per år 

måste uppge bisysslor, medan andra kommunanställda och förtroendevalda ska göra 

detsamma på begäran. Nacka nämner inte hur de kontrollerar för bisysslor i dessa dokument. 

 

Intern kontroll 

Vad gäller dokument kring intern kontroll finns en väsentlig skillnad mellan kommunerna.  

 

Botkyrka presenterar kort vad som ingår i den interna kontrollen, det vill säga stickprover och 

att attestering sker opartiskt och lägger därefter fokus på och budgetansvar. Ingenstans i 

dokumentet vävs specifik kontroll för oegentligheter in. 

 

Nacka uttrycker förebyggande, förhindrande och upptäckt av oegentligheter som ett mål med 

den interna kontrollen. Därefter presenteras grunderna för den interna kontrollen, vilka är 

regler för bland annat attestering och bisysslor samt värdegrundarbete vilket syftar till 

vägledande arbete kring mutor och olämpliga beteenden. Ansvaret för utbildning och 

vägledning i värdegrundarbetet är kommunstyrelsen. I den interna kontrollen ingår att följa 

upp efterlevnad av kommuninterna regler och att ha ett IT-system vilket hjälper till att 

förebygga, förhindra och vid uppkomst utreda uppkomna ekonomiska oegentligheter. 

 

Upphandling 

Båda kommunerna lägger vikt vid att upphandling sker med opartiskhet som signum. Nacka 

menar även att frågor om otillbörlig påverkan ska vävas in i upphandlingsarbetet. 

 

Riskanalys 

Kring riskanalys skiljer sig kommunernas dokument väsentligt. Botkyrka har inget enskilt 

dokument kring riskanalys utan skriver i Säkerhetspolicyn att den övergripande målsättning är 

att förhindra brott och skador i och på kommunens verksamheter och tillgångar. Samma 

målsättning ligger till grund för Nackas riskanalyser men här finns två tydligt relevanta 

dokument kring riskanalys. Dessa dokument preciserar vad som kan utgöra risker, hur dessa 
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identifieras samt hur en riskanalys utförs. Gällande vad som kan utgöra risker tas 

oegentligheter upp och det ges exempel på när risken för oegentligheter är stor. 

 

4.2 Frågeställning 2: Vilka åtgärder och tankar kring arbetet mot korruption presenterar 

kommunerna muntligt i intervju? 

 

Nedan presenteras först sammanfattningar av de utförda intervjuerna och sedan en jämförelse 

av svaren intervjuerna emellan. Intervjuerna i helhet är bilagor till uppsatsen. 

 

4.2.1 Botkyrka kommun 

I intervjun med Botkyrka kommuns upphandlingschef framkommer att det i kommunen inte 

råder en samsyn kring vad korruption är, frågan diskuteras för lite för att samsyn ska råda. 

Korruption kan få negativa konsekvenser för Botkyrka kommun som myndighet, det kan 

innebära indragna tillstånd och böter. För den förtroendevalde eller anställde som agerar 

korrupt kan konsekvenserna bli att denne blir av med jobbet. 

Botkyrka kommuns riktlinjer, policies och reglementen utformas med grund i gällande 

nationell lagstiftning. 

Det finns inte på kommunen några direkt uttalade riskzoner, däremot torde alla verksamheter 

där inköp och betalningar hanteras vara utsatta för mutor och jäv i högre grad än andra 

verksamheter. 

Botkyrka kommun arbetar med förebyggande, upptäckt och utredning bland annat genom 

intern kontroll som innefattar stickprov och kontroll av bisysslor. Inom 

upphandlingsverksamheten ges ibland utbildning i frågor rörande korruption. Utredning av 

misstanke eller upptäckt i kommunen ska helst göras av någon som är opartisk i det specifika 

fallet. 

 

4.2.2 Nacka kommun 

I intervjun med Nacka kommuns kommunjurist framkommer att det i kommunen råder 

samsyn kring vad korruption är i stort. Däremot varierar graden av samsyn vad gäller 

företeelser som kan sägas ligga i gråzoner, exempelvis hur många koppar kaffe det är ok att ta 

emot innan det blir otillbörligt. Kring konsekvenser av korruption lyfts de förtroendeskador 

fenomenet kan skapa fram som den allvarligaste konsekvensen, medborgarnas förtroende för 

kommunen är a och o och kan minska när korruption förekommer. 



25 
 

Alla sektorer och verksamheter där mycket pengar cirkulerar ses som extra utsatta för 

korruptionsrisk, likaså ses sektorer och verksamheter där myndighetsutövning bedrivs som 

riskutsatta. 

Nacka betonar att det först och främst är den nationella lagstiftningen kring korruption och 

närliggande brott som gäller men att lokala riktlinjer, policies och reglementen finns. Dessa 

implementeras genom att frågan hålls levande med information, diskussion och utbildning. 

Ambitionen med nämnda är att anställda och förtroendevalda på kommunen ska tänka på 

problemet. Möjligheten att misstänka eller upptäcka oegentligt beteende tror kommunen ökar 

när de anställda och förtroendevalda har kunskap om problemet. Tillsammans med en effektiv 

intern kontroll, vilken hjälper till att leta efter mönster som kan tyda på att korruption 

försiggår och som sätter rutiner och system för hur problemet förebyggs, upptäckas och 

utredas, är den mänskliga faktorn viktig. Den som misstänker eller upptäcker oegentligheter 

finns möjlighet att anonymt tipsa om detta. Tipsen utreds först av den interna revisionen som 

bedömer om en polisanmälan ska göras eller om andra åtgärder ska vidtas. 

 

4.2.3 Jämförelse av intervjusvar 

Samsyn kring vad korruption är råder i stort i Nacka kommun men uppfattas inte av Botkyrka 

kommuns upphandlingschef  råda i Botkyrka. Att samsyn kring begreppet inte råder i 

Botkyrka hänförs till att det pratas alldeles för lite om frågan. Båda kommunerna har lokala 

bestämmelser som berör korruption på ett eller annat sätt men bara Nacka beskriver hur dessa 

implementeras i verksamheterna. I Nacka kommun hålls löpande utbildningar, information 

och diskussioner i frågan om korruption med ambitionen att detta ska hålla frågan levande 

och bidra till att tjänstemän och förtroendevalda ska tänka kring frågan i sitt eget arbete.  

 

Kring konsekvenserna av korruption framhåller båda kommunerna att korruption kan få 

allvarliga konsekvenser. Däremot lyfts olika konsekvenser fram. Botkyrka menar att 

korruption kan få negativa konsekvenser för kommunen som myndighet då tillstånd kan dras 

in och böter ges. Nacka betonar att den allra allvarligaste konsekvens korruption kan leda till 

är att medborgarna tappar förtroende för kommunen. Medborgarnas förtroende för Nacka 

kommun är viktigare än ekonomiska skador, men dessa skador är en del av det som kan sänka 

förtroendet för kommunen. 

I Botkyrka är inga specifika verksamheter direkt uttalade som riskzoner, däremot kan 

hantering av inköp och betalningar innebära en stor risk. I Nacka ses sektorer och 

verksamheter där det är mycket pengar i omlopp samt verksamheter som bedriver 
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myndighetsutövning som riskzoner för korruption.  

 

Båda kommunerna använder sig i någon mån av den interna kontrollen som verktyg för 

förebyggande, upptäckt och utredning av korruption. Botkyrkas interna kontroll innefattar 

utförandet av stickprov och kontroll av bisysslor medan Nackas interna kontroll innefattar 

både specifika rutiner och system för att hitta mönster vilka kan tyda på att korruption 

försiggår. Nacka lyfter även fram den mänskliga faktorn som en viktig komponent i arbetet 

mot korruption. Tillsammans med rutiner och system, tros de kunskaper anställda och 

förtroendevalda i kommunen besitter om korruption öka möjligheterna att förebygga, 

upptäcka och därmed utreda oegentligheter. I Nacka kommun finns möjlighet att anonymt 

tipsa om misstankar eller upptäckter. 

Båda kommunerna har i viss mån rutiner för hur utredning av misstanke eller upptäckt sa gå 

till. Botkyrka menar att det är viktigt att utredning görs av någon som kan anses opartisk i 

fallet. I Nacka utreds inkomna tips av den interna revisionen vilken sedan beslutar om 

kommuninterna åtgärder ska vidtas eller om ärendet ska polisanmälas.  
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5. Slutdiskussion 

 

Syftet med denna uppsats var att vidare undersöka det indikerade sambandet mellan grad av 

marknadslösningar och omfattning av formella åtgärder kring korruption. Stämmer det att 

kommuner med hög grad av marknadslösningar har en större omfattning av formella åtgärder 

kring korruption än kommuner med låg grad av marknadslösningar? Undersökningen prövar 

sambandet genom att undersöka hur omfattningen av formella åtgärder ser ut i två kommuner, 

Botkyrka och Nacka, med låg respektive hög grad av marknadslösningar. I uppsatsens 

empiriska del har de formella åtgärderna kommunerna vidtagit presenterats utifrån vilka 

åtgärder som presenteras skriftligt i policies, riktlinjer och reglementen samt utifrån de 

åtgärder kommunerna presenterat muntligt i intervjuer. Nedan följer uppsatsens slutsats, 

vilken baseras på de resultat uppsatsens empiriska del gett. 

 

Båda de undersökta kommunerna har riktlinjer, policies och reglementen vilka helt eller 

delvis berör fenomenet korruption.  Dessa bestämmelser är av varierande kvalité och 

omfattning samt implementeras på olika sätt och i varierande grad. Även aktualiteten i 

dokumenten skiljer sig åt kommunerna emellan då Botkyrkas relevanta dokument är från 

perioden 2003-2008 medan Nackas dokument är från perioden 2008-2012. 

Både Botkyrka och Nacka har i någon mån specifika dokument vari mutor, bisysslor och jäv 

tas upp. Innehållen i nyss nämnda dokument är snarlika kommunerna emellan; båda 

kommunerna presenterar exempel på vad som kan vara otillbörligt men ingen av kommunerna 

presenterar tydliga sanktioner kopplade till otillbörligt handlande. Den största skillnaden 

mellan kommunernas dokument kring mutor, bisysslor och jäv är att Nacka presenterar 

anvisningar för var den som misstänker eller upptäcker oegentligheter ska vända sig, detta gör 

inte Botkyrka. Att Nacka har tydliga anvisningar kring hur misstanke eller upptäckt ska 

rapporteras framkommer även i intervjun med kommunens jurist, vilken förmedlar att tips kan 

lämnas anonymt eller inte i någon av de elektroniska eller fysiska tipslådor kommunen 

anrättat.  

 

Frågor som berör korruption bör enligt Statskontoret vävas in i hela kommunens verksamhet, 

bland annat i den interna kontrollen. Omfattningen av åtgärder kring korruption i undersökta 

kommuners dokument kring intern kontroll skiljer sig väsentligt. Nacka utrycker skriftligt att 

förebyggande, förhindrande och upptäckt av oegentligheter är ett mål med den interna 
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kontrollen. Riskanalys ingår i Nackas interna kontroll vari risk för oegentligheter särskilt ska 

beaktas, speciellt vid upphandling. Botkyrkas interna kontroll innefattar stickprov och 

kontroll för bisysslor, något som även Nackas interna kontroll innefattar, men utöver det vävs 

inte specifik kontroll för oegentligheter in. Riskanalys ingår inte i Botkyrkas interna kontroll 

utan allmänt kring brott och skador på kommunens verksamhet sägs i Säkerhetspolicyn att 

detta bör bekämpas, risker kring korruption nämns här inte specifikt.  

 

I intervjuerna framkommer att båda kommunerna har viss rutin kring hur misstanke eller 

upptäckt ska utredas. I Botkyrka ska utredning helst ske av en i fallet ”opartisk” person, i 

Nacka utreds tips av den interna revisionen vilken senare bedömer om polisanmälan ska göras 

eller om andra åtgärder ska vidtas. Vidare framkommer i intervjuerna att det i Nacka kommun 

i stort sett råder samsyn kring vad korruption är, detta gör det inte i Botkyrka. Botkyrkas 

upphandlingschef säger att detta troligen beror på att frågan inte diskuteras tillräckligt i 

kommunen. Utbildningar kring ämnet hålls, enligt vad som framkommer i intervjun, bara 

inom upphandlingsenheten. I Nacka kommun anordnas inom olika verksamheter utbildningar 

kring oegentligheter i stort och korruption i smått. Utöver detta förmedlas och diskuteras de 

riktlinjer, policies och reglementen kommunen har kontinuerligt. Med detta hålls frågan 

levande i kommunen. Kunskap hos tjänstemän och politiker kring korruption tros tillsammans 

med den interna kontrollen, leda till ökade möjligheter att förebygga, upptäcka därmed utreda 

korruption.  

 

Efter utförd undersökning ter sig uppsatsens slutsats som följer; det indikerade sambandet 

mellan grad av marknadslösningar och omfattning av formella åtgärder stämmer i undersökta 

fall. Nacka kommun, en kommun med hög grad av marknadslösningar, har mer omfattande 

åtgärder kring korruption än vad Botkyrka kommun, en kommun med låg grad av 

marknadslösningar, har. Denna slutsats dras med bas i uppsatsens empiriska resultat, vilket 

framkommit genom både analys av dokument och genom intervjuer med representanter för 

kommunerna.  

Det är viktigt att betona att resultatet av denna undersökning endast är giltigt i de undersökta 

fallen. För att vidare undersöka det indikerade sambandet bör fler fallstudier av samma 

karaktär som denna uppsats genomföras. 

 

Fenomenet korruption är kanske mer aktuellt och uppmärksammat idag än någonsin tidigare i 

Sverige. Oavsett orsaker till detta är det viktigt att vidare forskning bedrivs kring fenomenet 
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och att de kunskapsluckor som finns kring den svenska korruptionen i allmänhet och kring 

den svenska kommunala korruptionen i synnerhet utforskas och fylls igen. Med detta sagt 

hoppas uppsatsförfattaren att resultatet av denna undersökning bidragit till både ökad kunskap 

och anledning att vidare studera ämnet. 
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Bilaga 1 

Intervju med Botkyrka kommuns upphandlingschef  

2012-12-05 

 

1. Skulle du säga att det råder en samsyn i Botkyrka kommun om vad korruption är? 

Nej, frågan diskuteras alldeles för lite. I grund och botten kanske det finns en viss samsyn 

men olika personer skulle nog ändå svara olika saker på frågan om vad korruption är. 

 

2. Hur resoneras det på kommunen kring konsekvenserna av korruption, vilka kan 

konsekvenserna vara och kan de vara mer eller mindre allvarliga? 

Oavsett vilka konsekvenserna är de allvarliga. Främst kan konsekvenser av korruption vara att 

kommunen som myndighet skadas, exempelvis kan korruptionsupptäckt i 

upphandlingsverksamhet skada kommunen genom att den inte får tillstånd att upphandla eller 

behöver betala böter. För den anställde eller förtroendevalda kan konsekvenserna av korrupt 

beteende vara att man blir av med jobbet. 

 

3. Hur ser du på förhållandet mellan nationell lagstiftning och lokala policies, riktlinjer 

och regler? 

För Botkyrka kommun är det viktigt att riktlinjer, policies och reglementen utformas med 

grund i nationell lagstiftning. Riktlinjer, policies och reglementen sätter standards för 

exempelvis hur bisysslor ska kollas och hanteras. 

 

4. Finns det verksamheter vilka uppfattas vara mer utsatta för korruptionsrisk än 

andra? Varför just dessa verksamheter? 

Inte uttalat. Däremot torde verksamheter involverade i inköp och betalning vara mer utsatta 

för mutor och jäv än andra verksamheter.  

 

5. Hur arbetar Botkyrka kommun med förebyggande, upptäckt och utredning av 

korruption?  

Dels ges ibland utbildning inom upphandlingsverksamheten för att säkerställa att alla känner 

till regler kring vad som är tillåtet och inte, bland annat vad gäller sekretess. Sen finns den 

interna kontrollen som ett verktyg i förebyggande, upptäckt och utredning. I den interna 

kontrollen ingår att utföra stickprov i olika verksamheter och i dess aktiviteter. I övrigt finns 

det vissa krav på att anställda och förtroendevalda ska uppge bisysslor, detta för att minska 

och upptäcka risken för jäv. 

Utredning av misstanke och upptäckt ska helst utföras av någon som är neutral i den 

bemärkelsen att personen inte har med den eller det misstänkta att göra, exempelvis ska helst 

inte närmaste chef utreda. 

 

6. Vad anser du är av störst betydelse och mest effektfullt i arbetet mot korruption i 

kommunen? 

Det allra viktigaste torde vara att frågan diskuteras. 
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7. Tror du att problemet med korruption är större eller mindre i Botkyrka än i andra 

kommuner? 

Nej, det är nog lika stort. 

 

8. Tror du att Botkyrka kommuns tjänstemän och politiker har sämre eller bättre 

kunskap om korruption än andra kommuner? 

Nej, det har nog samma kunskaper som andra tjänstemän och politiker. 

 

9. Utifrån de åtgärder Botkyrka kommun vidtar, hur väl bedömer du att kommunen är 

skyddad? 

Det går inte att skydda sig 100 procent mot korruption. Däremot är nog alla kommuner hyfsat 

skyddade om viss systematik i arbetet mot korruption finns, det är viktigt att det finns. 

 

 

 

 

 

:  
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Bilaga 2 

Intervju med Nacka kommuns kommunjurist  

2012-11-29  

 

1. Skulle du säga att det råder en samsyn i Nacka kommun om vad korruption är? 

I det stora hela råder en samsyn kring vad korruption är. I alla väsentliga, stora företeelser 

finns en samsyn. Däremot kan det vara så att det inte råder samsyn kring hur många koppar 

kaffe som är okej att ta emot. Det är kring de subtila sakerna, de företeelser som är svåra att 

”ta i”, samsynen inte alltid råder.  

 

2. Hur resoneras det på kommunen kring konsekvenserna av korruption, vilka kan 

konsekvenserna vara och kan de vara mer eller mindre allvarliga? 

Korruption kan innebära förtroendeskador, ekonomiska skador av olika slag och misskött 

myndighetsutövning. Alla tre delarna är allvarliga konsekvenser men den allvarligaste 

konsekvensen torde vara att medborgarnas förtroende för kommunen skadas.  Att ha 

medborgarnas förtroende är a och o.  

 

3. Hur ser du på förhållandet mellan nationell lagstiftning och lokala policies, riktlinjer 

och regler? 

Först och främst är det lagstiftningen som gäller, den är vi tvungna att följa. Lokala policies, 

riktlinjer och regler finns i viss utsträckning men det viktiga är att arbeta med hur man ska 

tänka kring korruption. Enbart regler kan inte lära ut detta. 

 

4. Finns det verksamheter vilka uppfattas vara mer utsatta för korruptionsrisk än 

andra och om ja, varför just dessa verksamheter? 

Traditionellt och generellt sett anses byggsektorn vara en stor riskzon. Även upphandling är 

en riskzon. Alla sektorer och verksamheter där det är mycket pengar inblandat, där stora 

värden hanteras och är i omlopp, kan innebära extra risker. Sen finns ju verksamheter där 

myndighetsutövning bedrivs. Vad gäller myndighetsutövning kan risken för jäv vara större än 

i andra verksamheter men även att utsättas för otillåten påverkan i syfte att påverka 

myndighetsutövningen kan vara större än ”normalt” här. 

 

5. Hur arbetar Nacka kommun med förebyggande, upptäckt och utredning av 

korruption? 

Nacka kommun arbetar med förebyggande, upptäckt och utredning av korruption på många 

sätt. Bland annat har vi de senaste åren haft löpande utbildningar där vi informerat och 

diskuterat om oegentligheter i stort, samt mer specifikt korruption och mutor. Utbildningarna 

är ett led i att personal och förtroendevalda ska lära sig att tänka kring dessa frågor. 

 

Den interna kontrollen är oerhört viktig och innefattar bland annat kontroll av fakturors 

riktighet, att ramavtal tillämpas och att upphandling går rätt till. De n interna kontrollen 

hjälper oss att leta efter mönster som kan tyda på att korruption försiggår eller möjliggörs och 

därmed syftar den även till att undersöka om det finns några luckor i verksamheterna som 
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ökar risken för korruption.  

 

Genom att personalen får utbildning i och diskuterar kring frågan kan möjligheten att de 

upptäcker eller blir misstänksamma på något öka. Upptäckt av eller misstanke om korruption 

kan anmälas anonymt, bland annat via att fylla i ett formulär och lämpa till någon av 

kommunens digitala eller ”fysiska” tipslåda. Utredning av misstankar går oftast först via den 

interna revisionen, vilka får i uppdrag att granska misstanken och bedöma om en 

polisanmälan bör göras.  

 

6. Vad anser du är av störst betydelse och mest effektfullt i arbetet mot korruption i 

kommunen? 

Det mest effektfulla och mest betydelsefulla skulle vara om någon åkte dit för korruption och 

blir dömd för det. Det är förstås ingenting man hoppas ska hända men det kan verka 

avskräckande.  

Utöver nämnda, är nog förekomsten av rutiner kring och system för hur man förebygger, 

upptäcker och utreder problemet av störst betydelse. Detta är ett stort arbete som innefattar 

många delar, både inbyggda spärrar i system och mänsklig uppmärksamhet. Kombinationen 

mellan den tekniska och den mänskliga faktorn är viktig. Både system och människor måste 

hjälpas åt för att bekämpa problemet. 

 

7. Tror du att problemet med korruption är större eller mindre i Nacka än i andra 

kommuner? 

Problemet är nog inte större eller mindre i Nacka än i andra kommuner. Det är svårt att veta 

hur stora problemen är men olika verksamheter innebär ju olika risker, och i den aspekten kan 

det säkert skilja sig kommuner emellan. Kommuner med få risker har kanske ”färre problem”, 

men det är ju inte säkert. 

 

8. Tror du att Nacka kommuns tjänstemän och politiker har sämre eller bättre kunskap 

om korruption än andra kommuner? 

Nackas politiker och tjänstemän har nog lika goda kunskaper som politiker och tjänstemän i 

kommuner som arbetar med frågan på ett likartat sätt. Vardagsmottot att korruption inte är 

tillåtet i kommunerna är viktigt att ha och säkerligen utbrett.  

 

9. Utifrån de åtgärder Nacka kommun vidtar, hur väl bedömer du att kommunen är 

skyddad? 

Svårt att säga. Nacka kommun vidtar ju många åtgärder vilka håller frågan levande och 

därmed borde skyddet vara bra.  

Problemet är att den som verkligen vill agera korrupt troligen anstränger sig för att hitta ett 

kryphål och därmed oftast är steget före kommunen. 

 


