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Förekomst av korruption i Sverige
Acceptans för korrupta beteenden
Finns det en Göteborgsfaktor?

Svenska folkets syn på korruption
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Synen på korruption bland världens länder

1. Danmark (9.3)
1. Nya Zeeland (9.3)
1.   Singapore (9.3)
4.   Finland (9.2)
4. Sverige (9.2)
6.   Kanada (8.9)
7.   Netherlands (8.8)
8.   Australien (8.7)
8.   Schweiz (8.7)
10. Norge (8.6)
11. Island (8.5)
…
…
178. Somalia (1.1)

Källa: Transparency International CPI
www.transperancy.org

http://www.transperancy.org/
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Behov av fler mått på medborgares 
perceptioner av korruption

”Har du i Sverige under de senaste 12 månaderna
blivit tillfrågad om att betala någon form av muta i kontakt med:”

”…offentlig myndighet/tjänsteman” (1,2 procent)
”…privat företag/anställd”: (1,3 procent)

Källa: SOM-undersökningen 2009
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Svenska folkets syn på korruption:
förekomst

Källa: Riks-SOM-undersökningen 2010
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”Enligt Din uppfattning, i vilken utsträckning 
är följande yrkesgrupper i Sverige 
inblandade i någon typ av korruption?” 

1              2             3             4              5             6              7

POLITIKER
(3,9)

FÖRETAGARE
(4,4)

OFFENTLIGA
TJÄNSTEMÄN

(4,2)

inte alls
i mycket stor
utsträckning

Källa: Riks-SOM-undersökningen 2010
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=ljusare bedömningar av utbredning av korruption

=mörkare bedömning av utbredning av korruption

Källa: Riks-SOM-undersökningen 2010
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=ljusare bedömningar av utbredning av korruption i yrkesgruppen

=mörkare bedömning av utbredning av korruption i yrkesgruppen

Källa: Riks-SOM-undersökningen 2010
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Politiker
Offentliga

tjänstemän Företagare

Mellanmänsklig tillit

Förtroende för politiker

Förtroende för domare

Förtroende för storföretagen G G G

=ljusare bedömningar av utbredning av korruption i yrkesgruppen

=mörkare bedömning av utbredning av korruption i yrkesgruppen

Källa: Riks-SOM-undersökningen 2010
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Medborgarnas uppfattningar om korruption 
normer/offentlig moral (SOM Riks I)

Källa: Riks-SOM-undersökningen 2010
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Acceptans för fem korruptionsscenarier
(% ”aldrig acceptabelt”)

• En offentliganställd begär en avgift för att utföra en tjänst som 
egentligen ingår i hans/hennes arbetsuppgifter (89 procent) 

• En offentliganställd läkare låter en vän eller nära släkting gå före 
i vårdkön (77 procent)

• En företagare erbjuder en gåva eller tjänst till en offentliganställd 
tjänsteman i samband med upphandling (76 procent)

• En offentliganställd erbjuder en närstående jobb trots att 
personen saknar de rätta kvalifikationerna (73 procent)

• En privatpraktiserande läkare låter en vän eller nära släkting gå 
före i vårdkön (59 procent)

Källa: Riks-SOM-undersökningen 2010
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Yngre har genomgående klart högre acceptans för alla 
typer av korrupta beteenden

1.4

1.3

1.4

1.4

1.6

1.7

2.1

2.4

1 2 3 4 5 6 7
.

80-85 år

70-79 år

60-69 år

50-59 år

40-49 år

30-39 år

20-29 år

16-19 år

Källa: Riks-SOM 2010 Genomsnitt på ett acceptansindex från 1 (aldrig acceptabelt) till 7 (alltid acceptabelt)
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Erbjuda 
närstående 

jobb 
Begära en 

avgift 
Låta gå 

före i kön 

Privat låta 
gå före i 

kön 

Erbjuda 
gåva eller 

tjänst 
      
Kvinna -0.08 -0.02 -0.11* -0.38*** -0.10 
Ålder 16-85 -0.02*** -0.01*** -0.01*** -0.01*** -0.02*** 
Låg utbildning 0.06 0.13** -0.07 -0.36*** 0.05 
Hög utbildning -0.30*** -0.09* 0.14* 0.12 -0.20*** 
Offentligt anställd 0.08 0.04 -0.07 -0.18* 0.04 
Ren landsbygd 0.01 -0.04 0.02 -0.09 -0.10 
Bor i Stockholm eller Malmö -0.05 -0.06 0.02 0.22 -0.19* 
Bor i Göteborg 0.17 0.13 0.10 0.40* 0.45*** 
Läser Göteborgs-Posten -0.13 -0.12 -0.15 -0.14 -0.33** 
Exponering för TV-nyheter -0.02 -0.04** -0.02 0.03 0.01 
Vuxit upp utanför Europa 0.17 0.73*** -0.26 -0.77** 0.19 
Högerideologi -0.02 -0.04 0.21** 0.96*** 0.28*** 
Mellanmänsklig tillit -0.33** -0.38*** -0.51*** -0.40** -0.49*** 
Constant 3.01*** 2.00*** 2.18*** 2.54*** 2.87*** 
      
N 1363 1358 1367 1346 1331 
r2 .12 .08 .04 .09 .13 
*

Mer acceptabelt
Mindre acceptabelt

Källa: Riks-SOM-undersökningen 2010
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1. Företagare uppfattas mer korrupta än offentliga 
tjänstemän som uppfattas mer korrupta än politiker.

2. Att låta någon gå före i vårdkön uppfattas som mer 
acceptabelt om det handlar om en privatläkare än om 
det handlar om en offentliganställd läkare.

3. Yngre är systematiskt mer accepterande till olika typer 
av korrupta beteenden.

4. Göteborgare uppfattar att offentliga tjänstemän och 
företagare oftare är inblandade i någon typ av korruption

5. Göteborgare är mer accepterande till att företagare 
erbjuder en gåva eller tjänst till en offentliganställd 
tjänsteman i samband med upphandling 

Sammanfattning
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