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Abstract 

I denna uppsats undersöks den politiska korruptionen i Italie, vilken främst 

existerar inom offentlig sektor, är relativt hög jämfört med övriga Europa och 

utgör fokus för uppsatsen. Genom att utföra en teorikonsumerande studie försöker 

vi få svar på roten till korruption i det Italienska samhället, och ge olika 

perspektiv på hur korruption kan förstås. I uppsatsen visas problem med att 

applicera teorier, samt funderingar över i vilken grad korruption kan förstås 

utifrån de teorier som appliceras på fallet. Slutligen ges också förslag till vidare 

forskning inom ämnet.  

 

Nyckelord: politisk korruption, institutionell design, politisk kultur, Italien, 
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1 Inledning 

 

 

Det var en morgon i början av april. Dagen efter att den omtalade dokumentären 

Videocracy om Italiens premiärminister Silvio Berlusconi visats i SVT 

publicerades en artikel i Dagens Nyheter om den ökade korruptionen i landet han 

styr. Om det inte hade varit för att morgonkaffet hade förklarat att den nya dagen 

var kommen hade siffrorna 229 procent troligtvis inte blivit någonting som fick 

ögonbrynen att migrera till hårfästet och vi ställde oss själva frågan – hur är det 

möjligt? 

Den första tanken är naturligtvis att journalisterna på Dagens Nyheter 

troligtvis haft en stressig morgon och att kaffet inte kommit i fråga. Men vid 

närmare betraktelse visade det sig att rapporten som citerades i artikeln talade sitt 

tydliga språk – korruptionen hade faktiskt ökat. En demokrati i väst, en EU-

medlem, men hårt drabbade av korruption, varför? Vi har sedan länge varit 

intresserade av att undersöka hur det kommer sig att korruptionen frodas och 

speciellt i detta fall eftersom vi uppfattar korruption som ett av de mer allvarliga 

hoten mot en stabil demokrati. Intresset i kombination med den slående nyheten 

blev fröet till idén som blev ämnet för denna uppsats. 

Vi vill också tacka vår handledare Kristina Margård för hennes kloka råd och 

tips under perioden vi skrev uppsatsen. 

1.1 Infallsvinklar och frågeställningar 

Vår frågeställning lyder: Varför finns den politiska korruptionen i Italien? 
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2 Metod och definition 

Vi avser genomföra en teorikonsumerande studie där det primära målet är att se 

vilken teori som bäst kan förklara den politiska korruptionen i Italien. Vi utesluter 

inte möjligheten för ett stadium då de teorier vi använder tillsammans och 

samverkande kan ge oss svaret på våra frågeställningar (Esaiasson, et al. 2007, 

s.42). 

Det är i vår studie därmed också politiska korruptionen i Italien (läs: fallet) 

som står i centrum och våra frågeställningar om fallet vill vi kunna besvara med 

hjälp av de teorier som vi använder som verktyg för att angripa problemet och 

söka förklara det. 

Esaiasson et al (2007, s.43) menar att skillnaden mellan teorikonsumerande 

och teoriprövande studier är något av en gradfråga. Här skall dock understrykas, 

som författarna också understryker gällande teorikonsumerande studier, att vår 

studie syftar till att söka förklara var den politiska korruptionen finns, varför den 

finns och möjligtvis också ett kortare resonemang om de möjliga effekter den kan 

medföra på institutionerna i Italien. För att ta reda på detta kommer vi att använda 

teorier och på så sätt visa vår tilltro till dem men syftet och motiveringen till 

studien är inte att pröva dem, utan att se hur de kan förklara vårt problem. 

Teorierna vi har valt att utgå ifrån i denna studie är de som vi genom vår 

förförståelse vilken vi byggt upp under inläsningen på ämnet, förstått används 

frekvent inom forskningen kring korruption i allmänhet och inom politisk 

korruption i synnerhet. 

2.1 Diskussion om studiens validitet och material 

Angående validitet vill vi, som Esaiasson et al (2007, s.63) skriver: ”att vi mäter 

det vi påstår att vi mäter”. Detta gör vi genom att först definiera begreppet politisk 

korruption för att sedan kunna applicera teorierna så att de överrensstämmer med 

det vi avser att undersöka. 

Vidare utgår vi från empiri som rapporter från det i Italien motsvarande 

riksrevisionsverket (Corte dei Conti). Men även från en mer oberoende källa som 

Transparency International, en oberoende organisation med gott inflytande inom 

statsvetenskapen som även dem genomför undersökningar av korruption men 

också av medborgarnas attityder. De index som presenteras i deras rapporter 

används frekvent inom forskningen och har ett gott anseende. För att ytterligare 

öka validiteten i vår studie och vårt fall ser vi även till tidigare forskning inom 

ämnet. 
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En utmaning med att studera Italien är språkbarriären. Till vår fördel ligger att 

vi främst utgår från sekundära källor genomgående vilka oftast publiceras på 

engelska. Samtidigt ligger det oss också till last att vi inte har några primära källor 

till vårt förfogande. 

2.2 Definitioner 

För att vidare kunna undersöka faktorer som kan bidra till den korruption vi sett i 

Italien, bör några fler aspekter tas i beaktning. Främst bör en definition framföras 

av begreppet korruption som är applicerbart på fallet vi undersöker.  

Det första i vår teoretiska del av denna uppsats blir således att gå igenom 

definitioner av korruption och resonera kring vilken (eller vilka) definition (er) 

som fungerar.  

Ett problem som finns med att applicera teorier är att indikatorerna i de olika 

teorierna måste överensstämma med de som definitionen av korruption innehåller. 

Detta är viktigt, då det annars riskerar att bli en undersökning där vi kommer till 

fel slutsatser, eftersom vi inte fångat upp rätt indikatorer.Vårt intresseområde rör 

främst korruption inom politiska institutioner, och således ämnar vi till att hitta en 

definition som passar bra in i just detta område. Detta betyder att vissa element 

och aspekter av korruptionsdefinitioner faller bort. 

Självklart är vi medvetna om konsekvenserna med att inte ta med vissa viktiga 

aspekter av korruptionsbegreppet, men för att kunna fånga upp indikatorer på 

bästa möjliga sätt anser vi det nödvändigt att välja en definition som bäst passar 

vårt fall.  

Att definiera begreppet korruption ter sig vara svårt. För att få en generell bild 

av definitioner av korruption, börjar vi med att undersöka vad International 

Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (2004) skriver om begreppet. 

För enkelhetens skull kommer vi att förkorta International Encyclopedia of 

the Social & Behavioral Sciences med IEofSaBS. Enligt IEofSaBS finns det ingen 

precis definition av begreppet korruption, och inte heller någon konsensus för hur 

man bör definiera det (Y. Mény & L. de Sousa , 2004. s.2824). Förutom att 

begreppet i sig är svårt att definiera så skiljer sig ofta definitionerna beroende på 

var och när de appliceras (ibid., s. 2824). Alltså rör sig svårigheten inte endast om 

begreppets generella mening, utan även om hur kontextuella skillnader i 

appliceringsområden kan komma att problematisera definitionen. Som ett tredje 

problem med begreppet, är följden av de två föregående problemen, att det blir 

svårt att empiriskt undersöka om korruption (ibid., s. 2824). 

Enligt IEofSaBS kan man dela in skillnaderna i definitioner i tre skolor, eller 

grupper: Public-office-centered, marketcentered och public-interest-centered.  

(ibid., s.2824-2825). 
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Vi har i den här studien valt att fokusera på Public-office-centered, vilken 

förklarar korruption som något onormalt inom politiska ämbeten, där politiker 

gynnar sig själva utanför deras mandat (ibid., s.2824-2825). Detta är en definition 

som är lätt att applicera på flera olika fall, men har fått kritik för att inte ha 

definierat andra aspekter av korruption. 

För att undersöka korruption inom politiska institutioner krävs ett faktiskt mått 

på korruptionen. Detta betyder att allmänhetens uppfattning om vad som är 

korrupt inte hjälper oss att identifiera korruption, om vi inte genomför en extremt 

utförlig undersökning med otaliga intervjuer.  

 Definitionen ovan fångar det område vi ämnar undersöka. Återigen så är det 

inte obefogat att vi valt att koncentrera oss på politiska institutioner i Italien. Dels 

hävdar experter att det är där som den största delen av korruptionen sker (se t.ex. 

rapporten från Corte Dei Conti) som diskuteras i vår inledning), dels så 

rapporterade Transparancy International (2009) om att majoriteten av tillfrågade i 

Italien har uppfattningen att det är inom politiska partier som den största 

korruptionen finns(Transparancy International, 2009, s. 6).  

Det finns andra sätt att definiera korruption på. I OECD Observer (2007) 

citerar man en definition som ofta används ”[A]buse of public or private office for 

personal gain[…]”(OECD, 2007, s. 1). Denna definition är lite mer generell än 

den vi valt att använda, men använder sig av samma indikatorer. I boken Corrupt 

Exchanges (1999) definieras korruption på ett liknande sätt: ”[…] [C]orruption 

refers to the abuse of public resources for private gain, through a hidden 

transaction that involves the violation of some standars of behavior”( Porta & 

Vannuci, 1999, s.16). 

För att sammanfatta vad vi ser som korruption: Korruption är vinster som 

privata eller offentliga personer gör genom missbruk av offentliga resurser eller 

makt. Korruptionen sker inte offentligt, dvs. det sker i ”hemlighet”. 
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3 Bakgrund 

I det här kapitlet tar vi vår utgångspunkt i rapporten från Corte dei Conti som 

utgör utgångspunkten för studien samt redogör för en kort historisk återblick över 

korruptionen under 1900-talets Italien. För att skapa en helhetsbild över 

utvecklingen under den senaste tioårsperioden tittar vi också på några index. 

 

3.1 Rapporten från Corte dei Conti 

I en rapport gjord av den italienska myndigheten Corte dei Conti (motsvarande 

svenska riksrevisionsverket) från den 17 februari 2010 fastslås att korruptionen i 

Italien ökat med 229 procent under 2009 jämfört med 153 procent 2008.  

I rapporten nämns också 219 fall av utpressningar och mutförsök samt 

ytterligare 1714 fall av missbruk av tjänstemannaställning. Rapporten visar också 

på att korruptionen och utpressningen förekommer i de flesta regioner men är 

något högre i fattigare regioner som Lombardiet, Kampanien, Sicilien, Lazio och 

Puglia (Cerimonia di Inaugurazione Dell‟Anno Giudiziario 2010 s.27). I en annan 

rapport från den 25 juni 2009, uppskattar Corte dei Conti summan av mutorna 

inom den offentliga sektorn till 60 miljarder euro per år (Giudizio Sul Rendiconto 

Generale Dello Stato). 

3.2 Maffian och korruptionen – en historisk återblick 

Enligt Fullvetti (2005, s. 58) har maffian haft en betydande roll i det område som 

idag utgör staten Italien långt innan det enades som en stat under 1800-talet.  

Enligt den amerikanske statsvetaren Charles Tilly och italienska statsvetaren Paoli 

utvecklades maffian i samhället efter andra världskriget eftersom att det 

heltäckande nationella maktutövande systemet utvecklades snabbt utan att 

subordna de lokala maktutövande systemen (Tilly, 1985, s. 169; Paoli, 2003, s. 

179).  

Det lyfts också fram att maffian ursprungligen blev framträdande i det 

maktvakuum som fanns i Italien innan dess enande redan 1861. Men man måste 

gå längre tillbaka än 1861 för att få en förförståelse om helheten. Redan 1735 

invaderade de spanska bourbonerna Sicilien och kungariket bägge Sicilierna 

upprättades. Kort därefter splittrades monarkins huvudområden av den franske 

Napoleons invasion men makten återföll bourbonerna 1815 (Paoli, 2003, s.179). 



 

 6 

Även om man i Wienkongressen hade skapat en transition från ett feodalt system 

till en administrativ monarki var så inte fallet, bourbonerna hade mycket svag 

kontroll över sitt territoriella utrymme (ibid., s.180). 

Under det föregående århundradet fick maffian en nedgång i sin verksamhet 

under andra världskriget, och även om den rekryterade medlemmar så påbörjades 

inte arbetet med att etablera relationer med de politiska lagstiftande auktoriteterna 

förrän efter kriget (Fullvetti, 2005, s. 66). Under de följande femton åren inpå 

1960-talet dominerades den politiska diskursen av en politisk syn som nekade 

maffians existens eller påverkan och banden med politikerna underlättade för 

maffian att kontrollera territorium och därmed också komma in i olika former av 

ekonomiska sammanslutningar och företag (Fullvetti, 2005, s.67).  

Kontrollen över områdena medför också kontroll över röster i voteringar, 

därmed skapades enligt Fullvetti under dem 30 sista åren av 1900-talet ett mycket 

starkt band mellan maffian och politikerna där röster utbyttes mot ekonomiska 

tjänster och juridiskt skydd (ibid., s.68) . 

Även författarna López-Pintor och Morlino påpekar maffians betydelse 

(López-Pintor & Morlino, 2005, s. 85) och menar att Italien sedan tidigare brottas 

med fler olika problem som territoriella begränsningar av lagens inverkan och 

korruption. En betydande roll i den territoriellt begränsade omfattningen av lagen 

menar López-Pintor och Morlino (ibid., s. 86) beror på att olika områden 

kontrolleras av olika maffiagrupper.  

Men också genom att maffian mobiliserar röster från områdena de kontrollerar 

på dem olika politiska partierna vilket leder till att ett utbyte skapas där de också 

kan få sina intressen tillgodosedda. Under 1980-talet uppmärksammades 

problemet med maffian. Det genomfördes reformer för organisationen med 

utredarna vilkas uppdrag var att komma tillrätta med problemen (ibid., s. 86). De 

fick också en ökad makt vilket skapade bättre villkor för det förebyggande arbetet 

och därmed också en ökad kontroll över dem olika territoriumen (ibid., s. 86).  

Men enligt López och Morlino har globaliseringen också medfört att territoriell 

kontroll blir allt mindre viktigt för maffian eftersom modern teknik tillåter den att 

operera ändå och därav också begreppet modi operandi (ibid., s. 86). 

Maffians historia och aktuella status är viktig att betona, då den vittnar om en 

stat som varit och är ineffektiv med, eller ovillig, att ta itu med 

korruptionsproblemen och maffians starka ställning. Detta i sin tur sätter staten, 

den offentliga sektorn, i fokus för många av de problem som kan associeras med 

maffia och korruption. 
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3.3 Korruptionen– koncentrerad i offentlig sektor? 

 

 Under 90-talet började stora korruptionsskandaler uppmärksammas i Italien. 

Medborgare, vilka redan sedan innan känt låg tillit till t.ex. poliser och militärer 

(López-Pintor & Morlino, 2005, s.86) fick kännedom om att politisk korruption 

existerade i en väldigt omfattande utsträckning i offentlig sektor och inom 

rättsväsendet (ibid., s. 89).  

   I mitten av 90-talet påbörjades de första ”riktiga” reformerna för att motverka 

korruptionen i Italien som existerat under en lång tid (se b.la. Newell, 2005 s. 175 

samt Porta & Vannucci, 2007, s. 830). Effekterna av reformerna blev inte särskilt 

stora, och sedan krafttagen på 90-talet har korruptionen inte minskat, utan som vår 

inledning visar på istället ökat (se Index nedan samt Newell, 2005, s. 176).  

   Korruptionen är således ett mycket omfattande och aktuellt problem i Italien. 

Men det handlar inte bara om korruption i sig, utan även dess mycket allvarliga 

konsekvenser. Transparency International visar i sina nya rapporter att tilliten till 

offentligt anställda är väldigt låg, vilka många uppfattar som korrupta (se index 

nedan). Utöver detta så visar undersökningar på att medborgare i Italien uppfattar 

korruption som ett problem vilket de genom uppoffringar inte är beredda att 

motverka – majoriteten av tillfrågade i Transparency Internationals rapport skulle 

inte betala extra för att undgå korrupta affärer (se TI, 2009, s. 16). Nedan följer ett 

antal index som ger en bild av Italiens situation samt ett verktyg för att fortsätta 

studera korruptionen i Italien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 8 

3.4 Index över korruptionen de tio senaste åren 

Italiens värden enligt CPI 2000-2009. 

 

 

 

Källa: Transparency International: 2000-2009a (www.transparency.org) 

 

Italiens värden i Corruption Perception Index från Transparency mellan åren 

2000-2009 visar på en stadig trend av politisk korruption. Skalan löper mellan 1-

10 där 1 motsvarar extrem korruption och 10 ingen korruption alls. För att sätta 

Italiens värde under 2009 i relation till en mer korruptionsfri stat kan vi nämna att 

Sverige under samma år hade värdet 9,2. 

Nedan, i en annan rapport, nämligen Global Corruption Barometer, får 

respondenterna besvara frågan ”To what extent do you perceive the following 

institutions in this country to be affected by corruption?” (TI, 2009b s. 28). I 

tabellen (1-5) motsvarar; 1: inte alls korrupt och 5: extremt korrupt. Dessa värden 

fick de olika institutionerna: 

 

Global Corruption Barometer 2009. 

 
Political 

Parties 

Parliament/ 

Legislature 

Business/ 

Private Sector 

Media Public officials / 

Civil Servants 

Judiciary Average 

Score 

4,1 3,8 3,3 3,4 3,9 3,5 3,7 

Källa: Transparency International: 2009b s.28 (www.transparency.org) 

 

I samma rapport (se tabell nedan) svarar respondenterna på frågan ”which of 

these six sectors/organisations would you consider to be the most affected by 

corruption?” (ibid., s. 30). Här fördelas svarsfrekvensen istället i procent. Svaren 

visar på att respondenterna i undersökningen främst ser korruption inom de 

politiska partierna och bland de anställda inom den offentliga sektorn samt i 

rättssystemet. 

 

Global Corruption Barometer 2009. 

 
Political 

Parties 

Parliament/ 

Legislature 

Business/ 

Private Sector 

Media Public officials / 

Civil Servants 

Judiciary 

44% 9% 7% 4% 27% 23% 

Källa: Transparency International: 2009b s.30 (www.transparency.org) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

4.6 5.5 5.2 5.3 4.8 5.0 4.9 5.2 4.8 4.3 

http://www.transparency.org/
http://www.transparency.org/
http://www.transparency.org/
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4 Teoretiskt ramverk 

4.1 Tre aktörer i korruption 

För att det fenomen som vi kallar korruption ska uppstå måste det finnas tre 

grundläggande komponenter; huvudansvarige, agent och korrruptionsmakare 

(Della Porta, Vannucci, 1999 s. 17). 

Här är det viktigt att understryka att denna studie främst avser den 

institutionella strukturen inom vilken den politiska korruptionen verkar. Med 

andra ord går vi inte ner på den gräsrotsnivå som aktörerna som beskrivs nedan 

verkar inom (dvs. inom strukturerna). Men för att förstå fenomenet som helhet 

anser vi att även det samspelet bör beskrivas, om än i korhet.  

Utbytet som äger rum mellan agenten (t.ex. anställd inom offentliga sektorn) 

och korruptionsmakaren drabbar i sin tur tredje parten, den huvudansvarige 

(verkställande direktören för den statliga organisationen) och i det här exemplet 

också den offentliga sektorn i helhet (ibid. s. 17). Nivån som korruptionen sker på 

kan vara både på lokal såväl som nationell nivå. Själva utbytet behöver inte heller 

alltid handla om valuta utan kan innebära både direkta och indirekta tjänster. 

Korruptionsmakaren behöver inte heller vara en enskild person utan det kan 

handla om en familj, en etnisk grupp, en institution eller en grupp vänner (ibid. 

s.17). Korruption är inte bara ett fenomen utan utgör också en beteckning för 

relationen mellan agenten och korruptionsmakaren (ibid., s. 17). Korruptionen är 

inte heller någonting gjutet utan påverkas av lojaliteten i relationen, antalet 

inblandade parter samt av externa faktorer utanför relationen som lagar, opinionen 

i samhället och motverkande samhällsorgan (ibid., s. 18). 

4.2 Kulturellt perspektiv 

Det kulturella perspektivet (även kallat sociologiska) ser till kulturella värderingar 

och traditioner (Della Porta, Vannucci, 1999 s. 18). Brännpunkten ligger på moral 

och den särskilda morala kostnaden.  

Ett centralt begrepp är här espirit de corps som syftar till tankegångarna och 

den allmänna politiska diskursen bland de offentligt anställda och inom den 

politiska kulturen. Men det handlar också om allmänhetens syn på illegala 

aktiviteter, moralen blir enligt författarna kostnaden när en illegal handling 

genomförs. I det motsatta förhållandet så ökar också moralen i ett värdesystem 

som stödjer respekten för lagen. För individen medför detta att den morala 

kostnaden minskar för beslut som löper under kort tid och individen har lättare för 
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att handla mot lagen eftersom den tänker kortsiktigt (ibid., s.18). Individen 

kommer också att få en hög moralkostnad när både han själv och individer 

omkring honom har ett korrupt beteende och därmed också bryter mot de 

allmänna värderingarna. I det interaktionistiska perspektivet utgör motivation en 

social konstruktion som är beroende av förväntningar från andra men även 

generellt från hela samhället (ibid., s.18). Den morala kostnaden varierar mellan 

olika individer och resulterar därför ofta i olika svar på samma frågor, författarna 

menar på att individerna ser samma institutioner men har olika värderingar (ibid., 

s.18). Detta medför också att skillnader mellan t.ex. korruptionen i länder i 

grunden enligt teorin, beror på medborgarna. Även om de institutionella 

förhållandena är likartade så kommer nivåerna av politisk korruption att skilja sig 

beroende på den grundläggande attityden, värderingarna och moralen hos 

medborgarna och de verksamma inom offentliga sektorn (ibid., s. 19). 

4.3 Socialt kapital 

Teorin om socialt kapital är relativt ung, och föddes efter en studie i (passande 

nog) Italien. En översikt om vad socialt kapital handlar om finner vi i den mycket 

utförliga boken Sociala fällor och tillitens problem (2003), skriven av Bo 

Rothstein. Författaren har i sin bok samlat massvis med studier, kvalitativa såsom 

kvantitativa, och skrivit egna kommentarer. 

För att komplettera med annat material kommer vi även kort använda oss av 

Porta & Vannuci‟s bok Corrupt Exchanges (1999) och dess beskrivning av 

samma fenomen.  

Robert Putnam, professor i statsvetenskap, undersökte i sin bok Making 

Democracy Work (1993) vad som hände i Italien efter att den administrativa 

styrningen av landet decentraliserades till 27 regioner (Rothstein, 2003, s. 78). 

Han lyckades först inte att finna några teorier som kunde förklara varför vissa 

regioner lyckades bättre med att genomföra en politik som dem ämnade 

genomföra medan vissa lyckades sämre (ibid., s. 80). Han upptäckte dock en 

korrelation: ”Ju mer människor var organiserade i olika frivilliga närverk och 

organisationer […] desto bättre visade sig demokratin fungera” (ibid., s. 80).  

Detta ledde Putnam fram till slutsatsen ”att deltagandet i 

organisationsväsendet skapar ett socialt kapital som innebär att medborgarnas 

mellanhavanden kan bygga på förtroende för andra människor i samhället, dvs. 

”medborgaren vågar samarbeta därför att man hyser förtroende för att den andre 

medborgaren också kommer att samarbeta”(ibid., s.81) [Vår kursivering]. Högre 

andel socialt kapital bidrar till mindre risk för att hamna i den sociala fällan. 

Sociala fällan gestaltas som en snöbollseffekt, där brist på förtroende för andra 

människor leder till att man inte känner någon anledning till att delta i något som 

man tror de flesta andra inte deltar i.  

Enligt teorin är alltså korruption något som växer sig starkare eftersom 

medborgaren inte känner något skäl till att inte vara involverad i korruption. 

Resonemanget blir ungefär: ”Om alla andra gör det, varför ska inte jag göra det? 
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Vad vinner jag på att inte göra det när alla andra gör det?”(Se t.ex. Porta & 

Vannuci 1999, s.19).  

Teorin bygger på medborgaren i en regions syn på omgivningen. Om man ser 

att politiken i regionen inte fungerar, varför ska man då ha förtroende för den? 

Detta leder således till en snöbollseffekt, där tilliten minskar och förtroendet för 

andra faller och blir svårt rotat i misstro mot andra.  

Teorin om socialt kapital är sprungen ur Rational Choice-teori, vilken också 

existerar i spelteorin (ibid., s.19). Detta betyder att teorin förklarar korruption 

utifrån rationellt agerande av individer, men som också betonar att agerandet sker 

enligt spelteorin, vilket kan likställas med Rothsteins beskrivning om den sociala 

fällan. Porta & Vannuci förklarar teorin om den sociala fällan i förhållande till 

korruption enligt följande:  

”[T]he more widespread is corruption, the lower the risk of being denounced 

for those who decide to engage in illegal practices, and the higher the price to paid 

by those who try to remain honest and thereby get marginalized” (ibid., s.19). 

Som Rothstein skriver handlar det om tillit till omgivningen, och om tilliten är 

liten finns risken att man hamnar i den sociala fällan.  

Begrundas bör korrelationen mellan socialt kapital och i vilken grad 

medborgare är organiserade i frivilliga organisationer vilket är empiriskt belagt 

och visar på ett positivt samband. Samtidigt menar Rothstein att det är svårt att 

identifiera kausala samband (ibid., s. 89). Med andra ord, om indikatorerna kan 

bekräfta eller försvaga teorin kan vi inte på ett säkert sätt identifierat ett 

orsakssamband. Vilket innebär att t.ex. högt deltagande i frivilliga organisationer 

inte nödvändigtvis behöver medföra att socialt kapital skapas. 

4.4 Institutionell design 

4.4.1 Rule of Law 

Rule of law innebär att alla medborgare känner till och är lika inför lagen, att 

den är stabil och inte retroaktiv. Det förutsätter också att det finns en oberoende 

och granskande juridisk institution som rättvist och konstant applicerar lagen på 

medborgarna enligt (Diamond & Morlino 2005, s. xiv). 

Detta är ett grundläggande behov för att en demokrati ska anses vara 

konsoliderad. Ett genomgående karaktärsdrag är också att de statliga 

organisationer som har rätten att bruka våld kontrolleras – och tillika kan 

ansvarsutkrävas av medborgarna. Vidare menar författarna att en ”bra” eller i viss 

mening också liberal demokrati, har vissa särskilda drag när det kommer till 

lagens tillämpning, dessa är följande. 

 Att lagen tillämpas lika gentemot alla – ingen står över lagen. Och 

det inklusive statliga tjänstemän. 
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 Att inga områden inom territoriet som staten omfattar lämnas laglösa 

för att domineras av kriminella organisationer, oligarkier eller 

politiska ledare som står över lagen. 

 Korruptionen är minimerad, blir upptäckt och straffas, speciellt inom 

de politiska och juridiska organisationerna inom staten. 

 Att alla nivåer inom staten tillämpar lagarna korrekt, effektivt, och 

tar ansvar ifall ett misstag sker. 

 Poliskåren är professionell, effektiv och visar respekt för individerna 

samt legalt garanterade fri- och rättigheter. 

 Medborgarna har lika, jämställda och obehindrade rättigheter när det 

kommer till att försvara sina rätt mot eller för stämningar mellan 

enskilda medborgare, företag eller offentliga institutioner. 

 Tviste- och brottsmål hörs och hanteras snabbt i rättsliga processer. 

 Rättsväsendet är enskilt och opartiskt genomgående oavsett nivå. 

 Domstolarnas styrelseorgan visas hänsyn av staten och hålls åtskiljda 

från politisk påverkan. 

 Konstitutionen är det högsta elementet och skyddas av en 

konstitutionell rätt. (ibid., s. xiv)  

 

En förutsättning för en demokratisk tillämpning av rule of law medför att 

rättsväsendet verkar för att upprätthålla demokratin genom att verka för så väl 

medborgerliga som politiska rättigheter samtidigt som det stimulerar auktoriteten i 

andra aktörer i det horisontella ansvarsutkrävandet enligt Diamond och Morlino 

(2005, s. x v). 

I det motsatta läget, när lagen är verkningslös, skapar det demokratiska 

problem i samhället och följderna yttrar sig i den meningen att; det politiska 

deltagandet bland de fattiga medborgarna blir begränsat, att individens fri- och 

rättigheter försvagas och ter sig skiftande och att olika sociala rörelser får svårt att 

organisera sig. 

De mer välbärgade medborgarna får däremot tillgång till mer makt och 

rättvisa. Det horisontella ansvarsutkrävandet och aktörerna som verkar inom fältet 

för detta försvagas och urholkas lätt av politisk korruption och maktmissbruk. De 

demokratiska valen blir sällan rättvisa när det kommer till konkurrensutsättningen 

och det blir svårt för medborgarna att utkräva ansvar de valda politikerna 

samtidigt som åtgärder för att garantera det demokratiska spelrummet störs eller 

avbryts. (Diamond och Morlino 2005, s. x v). 

Filosofen Montesquieu betonar 1748 i verket the spirit of laws (Krause, 2005, 

s.88) vikten av politisk frihet med det främsta syfet att skydda medborgaren från 

maktmissbruk, vilkens ansvar vilar på institutionerna samtidigt som den 

filosofiska friheten som utövningen av den individuella friheten. Detta skapar 

både en grundläggande säkerhet för medborgaren samtidigt som det lämnar 

utrymme för friheten. 
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Att undersöka tillämpningen av rule of law låter sig göras såväl kvantitativt 

som kvalitativt. Men, icke att förglömma kvarstår faktumet att det kan vara 

framförallt ekonomiskt- och tidskrävande att göra detaljerade studier av 

rättsväsendet varför Diamond och Morlino rekommenderar att man specialiserar 

sig på ett fall (2005, s. x v). 

Att undersöka korruption menar Diamond och Morlino (ibid. s. x v.) främst 

låter sig göras genom mätningar av den offentliga korruptionen genom 

korruptionsindex och störningar på marknaden samt genom att se till 

medborgarens tillgång till rättsystemet och den genomsnittliga tiden för en 

rättsprocess. 

I Italiens fall utgör den enda länken mellan det högsta rådet för rättsväsendet 

och politiken justitieministern. Uppgifter som tidigare (innan andra världskriget) 

låg på justitieministerns arbetsbord som möten, rekryteringar och disciplinära 

förfaranden sköts nu uteslutande av det högsta rådet. Dock kan justitieministern 

fortfarande starta disciplinära metoder men det är det högsta rådet för 

rättsväsendet som hanterar dem enligt Guarnieri (2003, s. 226). 

Att politiker försöker få in lojala personer i framförallt författningsdomstolen 

menar Diamond och Morlino (2005, s. x v) är en vanlig tendens som också kan 

påverka lagens tillämpning och här har inte minst den politiska kulturen en 

betydande roll. Att lagen i en del nya och äldre etablerade demokratier ofta ses 

som ett hinder för att tillgodose intressen bland grupper som exempelvis 

entreprenörer och politiker medför att den kringgås på olika sätt och har i Italien 

till och med gett upphov till talspråket fatta la legge, trovato l’ inganno – vilket 

betyder ungefär – bedrägerier går hand i hand med lagen (ibid. s. xvi). 

Ett sätt att motverka laglösheten är enligt Diamond och Morlino att främst öka 

de juridiska organens auktoritet, självständighet och kapacitet (2005, s. xvi). Även 

om det högsta rättsväsendet i Italien har ett starkt självstyre så menar författare 

som David Beetham (2002 s. 35) att den politiska korruptionen lett till många 

bristande kvalitéer i rättsapparaten som exempelvis längden på en rättegång och 

den minskade preskriptionstiden som fått ta mycket kritik från inte minst EU. 

 

4.4.2 Accountability 

Accountability – eller – ansvarsutkrävande, handlar om de demokratiskt valda 

politikernas skyldighet till att ansvara och svara för sina politiska beslut när 

medborgarna eller andra konstitutionella organ begär det. Man brukar skilja 

mellan horisontellt och vertikalt ansvarsutkrävande (Diamond & Morlino 2005 s. 

xix). 

Enligt Schedler (1999, s. 17) består ansvarsutkrävandet av tre huvudsakliga 

fenomen; information, motivering samt straff och kompensation. Där information 

syftar till politikernas handlingar, motivering till de styrandes skäl till handlandet. 

Straff och kompensation är medborgarens sätt att genom rösten (i de demokratiska 

valen) antingen belöna eller straffa de styrande genom valen. 
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Vertikalt ansvarsutkrävande innebär att medborgarna som väljare kan utkräva 

ansvar av tjänstemännen i den offentliga sektorn via de demokratiskt valda 

ledarna. Det ger också de valda ledarna en extra stark roll i de ansvarsutkrävande 

relationerna mellan staten och medborgarna (Diamond & Morlino 2005 s. xix). 

Förutom medborgarnas ansvarsutkrävande som sker i samband med valen så 

menar författarna Smulovitz och Peruzotti att den bevakning av de valda ledarna 

som sker mellan valen av medierna, sociala rörelser, medborgarorganisationer, 

icke statliga organisationer och tankesmedjor till viss del också handlar om 

ansvarsutkrävande men då – socialt ansvarsutkrävande (2000, 147f). 

En förutsättning för att vertikalt ansvarsutkrävande ska vara möjligt är 

konkurrensutsatta och fria val menar Diamond och Morlino, eftersom det är först 

då medborgarna kan straffa och belöna politiker efter deras prestationer eller 

budskap i valkampanjer. Något som däremot urholkar det vertikala 

ansvarsutkrävandet är när the rule of law inte gäller liksom det horisontella 

ansvarsutkrävandet (2005, s. xix). Det blir därför ett demokratiskt problem om 

inte friheten som krävs finns för medierna eller de sociala rörelserna – eller om 

t.ex. valda politiker också kontrollerar medierna. 

Ett annat dillemma som politikerna i parlamentet kan ställas inför är att det 

förväntas att de är lojala mot det egna partiet snarare än väljarna. Vilket medför 

att majoriteten av parlamentet stödjer de styrande utan att riktigt kontrollera dem 

(Diamond & Morlino 2005, s xxi). 

När det kommer till horisontellt ansvarsutkrävande är aktörerna snarare 

politiska jämlikar och deras ansvar kommer till uttryck genom att de måste svara 

för de riktlinjer som de politiskt valda ger dem. Det rör sig om oppositionen i 

parlamentet, utredningskommittéer, domstolarna, författningsdomstolen, 

centralbanken, den oberoende valadministrationen, ombudsmän och andra som 

begränsar de styrandes makt (Diamond & Morlino 2005, s xxi). 

En annan aktör med stor betydelse inom det horisontella ansvarsutkrävandet är 

anti-korruption kommissionen. Och för att vara fullt ut effektiv måste detta organ 

ha befogenheten att årligen kunna se över och granska deklarationer för ministrar 

och andra högt uppsatta inom statsapparaten och den offentliga sektorn. Detta 

medför också att de bör vara högt avlönade och besitta kompetens på många olika 

områden inom juridik, redovisning och andra relevanta ämnesområden för 

uppdraget (Diamond & Morlino 2005, s xxii). 

I det fall anti-korruption kommissionen inte skulle fullfölja sitt uppdrag är det 

bästa sättet att hålla horisontella aktörer ansvariga genom att låta de utkräva 

ansvar av varandra (ibid). 

Vidare, blir det horisontella ansvarsutkrävandet mer effektivt när det sker i 

överlappande och omfattande i ledet av aktörer. Om en institution inte tar tag i 

korruptionen kan då istället en annan institution upptäcka beteendet och gå in för 

att utkräva ansvar menar Diamond och Morlino (2005, s. xxiii). 

O‟Donnell (1999, s.39) som är en framträdande forskare inom fältet menar 

formulerar sig enligt nedan för att beskriva hur det fungerar effektivast: 

 ”effective horizontall accountability is not the product of isolated agencies but 

of networks of agencies that include at their top–because that is where a 

constitutional legal system ”closes” by means of ultimate decisions”. 
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Särskilt i stater där det finns en kultur som innefattar politisk korruption är 

därför behovet av självständiga ansvarsutkrävande aktörer i det horisontella ledet 

extra stort menar Diamond och Morlino (2005, s. xxiv). 

4.4.3 Anti-korruptionsprogram 

Anti-korruptionsprogram studeras noggrant i Susan Rose Ackerman:s bok 

International Handbook on the Economics of Corruption (2006) där 26 f.d. 

östländer utgör fokus i en studie ämnad att undersöka effekten av anti-

korruptionsprogram. 

Intressant är att författaren är medveten om risken med att dra för stora 

slutsatser av resultatet samt att det är svårt att urskilja kausala samband 

(Ackerman, 2006 s. 249). Italien har genomfört program mot korruption vilka inte 

varit framgångsrika sett ur ett demokratiperspektiv. 

Begrundas bör faktumet att mätningarna av effektiviteten i anti-

korruptionsprogramen först börjat genomföras under en inte allt för avlägsen dåtid 

(ibid. s.249). Det finns därför ingen utarbetad teori som fungerar idag, samt att av 

det vi har att tillgå är empiri, vilken har korrelationer som till synes verkar 

existera. 

   Hur ställs anti-korruptionsprogramen, i syfte att bekämpa korruption, i 

relation till avsaknaden av dessa program, eller ineffektiviteten i dem och 

faktumet att korruptionen fortfarande existerar? 

 Ackerman menar på att det lyfts fram länder där anti-korruptionsbyråer 

skapats också har lyckats reducera korruptionen. Det verkar vara som att det inte 

är effektivt för alla stater vilket Ackerman betonar. Snarare verkar fallet vara så 

att anti-korruptionsbyråerna verkar effektivast i stater där korruptionen redan är 

förhållandevis låg (ibid., s. 249). 

Ramverket för att studera korruption ur en sådan här vinkel, dvs. att se 

huruvida omfattningen av korruptionen positivt korrelerar med avsaknad av anti-

korruptionsprogram, är som tidigare nämnt vagt. Det finns dock tre huvudsakliga 

områden som låter sig undersökas för att få en bild av de olika program som 

generellt sett brukar ses som mest essentiella för en effektiv 

korruptionsbekämpning – tillika de program som rent empiriskt använts mest 

frekvent: 

 

1

. 

[...][I]ntroducing new or amended legislation 

aimed at reducing public officials’ oppertunities for 

rent seeking in those areas most prone to corrupt 

practicies[...] 

2

. 

[...][B]uilding alliances with other governments 

in the struggle against corruption by signing 

international anti-corruption covenants and 

participating in transnational organizations 

commited to fighting corruption[...] 
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3

. 

[...][T]he implementation of an integrated anti-

corruption program.[...]  

 

Källa: Ackerman, 2006, s. 247. Diagram ihopsatt av oss 

 

Genom en mycket utförlig studie av olika program som regeringar i de olika 

länderna genomfört och inte genomfört under en tidsperiod samt ett komplext 

system av variabler, visar Ackerman på att de olika programmen inte verkar ha 

haft så betydande effekt för att minska korruptionen. Dock, som sades 

inledningsvis, så verkar sambandet gälla för vissa länder, och inte för andra. 

Därför ser vi det som relevant att ändå undersöka vilka reformer Italien genomfört 

i bemärkelsen anti-korruptionsreformer, samt se ifall en eventuell avsaknad av 

dessa kan förklara den politiska korruption som idag existerar. 

 Enligt Newell har de initiativ som tagits av Italien mot korruption minskat 

korruptionen något. Trots det till synes positiva resultatet menar författaren att det 

som till synes kan te sig som ett initiativ i en del av ett anti-korruptionsprogram 

inte nödvändigtvis behöver vara motivet bakom åtgärden (2005, s. 175). 
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5 Analys 

5.1 Kulturellt perspektiv 

Enligt Transparency International uppfattar 44 procent av italienarna de politiska 

partierna som mest korrupta i samhället, tätt följt av anställda inom offentlig 

sektor och rättsväsende.  

Enligt rapporten från Corte dei Conti har korruptionen inom den offentliga 

sektorn ökat de senaste åren och visar bland annat på 1714 fall av missbruk av 

tjänstemannaställning (Cerimonia di Inaugurazione Dell‟Anno Giudiziario 2010 

s.25). Utifrån teorin om kulturellt perspektiv kan vi härleda att medborgarna 

förväntar sig att korruptionen till viss del finns inom den offentliga sektorn och att 

det till stor del handlar om den sociala konstruktionen tillsammans med de 

förväntningar och attityder som varje individ har gentemot samhället (Della Porta, 

Vannucci, 1999 s. 18). 

Medborgarnas förväntningar och attityder överrensstämmer i det här fallet 

med var korruptionen enligt rapporten i Italien faktiskt existerar. Det kan betyda 

att den här teorin kan förklara var korruptionen finns eftersom det finns en 

korrelation mellan var medborgarna uppfattar att korruptionen finns och var den 

faktiskt existerar. 

Men vi kan inte peka på ett kausalt samband eftersom att det också kan finnas 

spuriösa samband med eventuella faktorer som teorin förbisett. Det kan till 

exempel vara så att korruptionen existerar inom offentlig sektor och att 

medborgarna sedan blivit informerade om det här och att de därför förväntar sig 

det.  

Det kan vara ett ”hönan och ägget”-fall. I rapporten från Corte dei Conti visas 

det på att halten av korruption skiljer sig mellan de socio-ekonomiskt höga och 

låga regionerna i Italien (Cerimonia di Inaugurazione Dell‟Anno Giudiziario 2010 

s.27). Hypotetiskt skulle det kunna vara så att variationen även följer detta 

mönster i medborgarnas förväntningar (Della Porta, Vannucci, 1999 s. 19). Om 

detta skulle vara fallet, skulle teorin möjligtvis stärkas.  

Dessvärre skulle detta för att kunna styrkas och vara i behov av 

undersökningar om medborgarnas förväntningar på korruption över olika 

regioner. Den här forskningen har enligt våra konnotationer inte genomförts men 

skulle lämna ett bidrag av väsentlighet till denna studie. 
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5.2 Socialt kapital 

I Transparency Internationals rapport från 2009 undersöks b.la. Italienares attityd 

till korruption(se t.ex. TI, 2009, s. 28). Undersökningen sker på flera nivåer. Dels 

undersöker man vilka institutioner som medborgarna förväntar sig vara mest 

korrupta i landet (ibid, s. 28), dels undersöker man i vilken mån Italienska 

medborgare är villiga att undvika korrupta transaktioner (ibid, s. 16). 

Teorin om socialt kapital ämnar som, ovan beskrivits, att förklara varför 

korruption existerar och skapas i ett samhälle. Teorin menar på att socialt kapital, 

dvs. den mängd tillit medborgare känner gentemot institutioner och andra 

medborgare, är den viktigaste faktorn för att förklara korruption.  

Kan teorin om socialt kapital förklara varför korruptionen ökat i Italien? 

Främst är det viktigt att precis som med de andra teorierna påpeka problemet med 

kausalitet och eventuella spuriösa samband.  

I det fall en korrelation verkar framträda, som tydligt överensstämmer med 

vad som kan ses som en applicering av en teori om socialt kapital – kan vi inte 

utesluta möjligheten att det kan bero på faktorer teorin inte berör, vilket medför en 

viss naturlig grad av försiktighet i våra slutsatser. Med det nämnt så kan vi börja 

applicera teorin. 

Italienarnas inställning till korruption verkar vara att den sker i relativt stor 

utsträckning. Detta är också, vad vi sett från den nyligen utgivna rapporten från 

Corte dei Conti ett faktum. Enligt denne är korruptionen i offentlig sektor 

omfattande. Uppfattningen av medborgarna att korruptionen finns i stor 

utsträckning är en av anledningarna till den sociala fällan som Rothstein skriver 

om. Med en utbredd uppfattning om hur korruption existerar, skapar denna 

uppfattning en konstruktion som föder låg tillit till andra medborgare. 

Nödvändigt att lyfta fram är medborgarnas inställning till hur effektiv 

regeringen är i Italien, något som även Putnam undersökte. I undersökningen som 

Transparency International lät göra svarade 69 procent av de italienska 

medborgarna som tillfrågades att de ansåg regeringen vara ineffektiv. Detta kan 

tyda på en låg tillit, men kan självklart också vara en sannenlig bild: att regeringen 

varit ineffektiv. 

Den låga tilliten visas dock också genom de svar som Italienarna gav om 

vilken grad de tror att de olika institutionerna i Italien är korrupta. Från 1-5 (där 5 

representerar extrem korruption) fick de kommentera de olika institutionerna (se 

index under Bakgrund). 

Med ett genomsnittsvärde på 3,7 kan man bara konstatera att det finns låg tillit 

till institutioner, speciellt politiska partier, parlament och offentligt anställda.  

Men för att kunna verifiera teorin krävs det att vi kan konstatera att det dels 

finns en låg tillit, dels att den låga tilliten främst riktas mot den offentliga sektorn. 

Transparency International gjorde 2009 en undersökning om detta, där de ställde 

frågor som rörde sig om i vilken grad de Italienska medborgarna var villiga att 

betala en premie för att garantera sig om att deras handel inte var korrupt (TI, 

2009, s. 16). Resultatet är slående, och visar på att många medborgare inte skulle 
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ha betalt för att undvika korruption. Mellan 30-45 % var villiga att betala mer för 

att undgår korruption (ibid., s. 16). 

Det är fortfarande utifrån detta resultat svårt att se ett kausalt samband men 

fortfarande visar empirin på att ett sådant verkar finnas. Andra orsaker och 

möjligheter kan inte uteslutas samtidigt som det här kan finnas en relation. 

Putnam, som gjorde den första riktigt omfattande studien på ämnet använde 

sig av djupa studier, med omfattande intervjuer för att fastställa sitt resultat. I en 

uppsats på denna nivå är det svårt att göra en lika omfattande studie. Men vad som 

kan konstateras är att hypotesen om att låg tillit leder till högre korruption 

stämmer såtillvida att i Italien, där det verkar finnas låg tillit till andra medborgare 

och institutioner, är det också hög korruption. Låt tillit, tillsammans med hög 

korruption samt en ovilja av majoriteten av dem tillfråga Italienska medborgarna 

att betala för att undvika korruption, tyder på ett lågt socialt kapital. Om teorin 

stämmer, kan detta låga sociala kapital eventuellt förklara varför korruptionen i 

Italien är så hög. 

 

5.3 Institutionell design 

Att det enligt rapporten från Corte dei Conti förekommit ett flertal fall inom den 

offentliga sektorn som visar på missbruk av tjänstemannaställning, mutförsök, 

utpressningar visar på att institutionerna i Italien är utsatta för korruption och 

framförallt att fallen av missbruk av tjänstemannaställning och mutförsök bidrar 

till att lagen inte alltid tillämpas (Cerimonia di Inaugurazione Dell‟Anno 

Giudiziario 2010 s.27). 

Att majoriteten av de tillfrågade italienska medborgarna inte är beredda att 

betala en extra summa för att undgå korrupta affärer (TI, 2009, s. 16). Detta visar 

på att inställningen till den italienska lagen är undermålig och att de inte heller 

uppfattar korruption som något allvarligt brott eftersom att annars hade 

frekvensen av de som vill betala för att undgå korruption rimligtvis varit högre, 

vilket är intressant ur ett rule of law perspektiv (Diamond och Morlino 2005, s. x 

v). 

Extra intressant blir därför här också det talspråk som tidigare refererats till 

fatta la legge, trovato l’ inganno (bedrägerier går hand i hand med lagen), svaret i 

indexet vi använt, tillsammans med detta talesspråk och rapporten från Corte dei 

Conti pekar dels ut att italienarna inte uppfattar korruption som något allvarligt 

brott, dels att bedrägerier och lagen hör ihop vilket visar på en bristande ”respekt” 

eller ”attityd” gentemot lagen (Cerimonia di Inaugurazione Dell‟Anno Giudiziario 

2010 s.27; Diamond & Morlino, 2005, s. xvi). ). 

Att italienarna sedan i en annan rapport tror att korruptionen främst finns inom 

den offentliga sektorn – vilket rapporten visar att den gör – skapar ett samband 

mellan medborgarna, den offentliga sektorn, samt en ovilja till att göra 

uppoffringar för att motverka korruption (TI, 2009b s. 30). 
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The rule of law blir här högst intressant i avseendet att det verkar som att 

italienarna är medvetna om vad lagen säger om korruption, men verkar inte ta den 

helt på allvar. 

Eftersom ansvarsutkrävande förutsätter att the rule of law följs, och eftersom 

att ansvarsutkrävandet av de anställda i den offentliga sektorn sker vertikalt via de 

demokratiskt valda ledarna, kan detta bero på för svaga konsekvenser eller för 

svag kontroll av den offentliga sektorn (Diamond & Morlino 2005, s. x v).  

Detta visar på att ansvarsutkrävandet av de horisontella aktörerna kan sättas på 

spel, eftersom att det vertikala ansvarsutkrävandet från medborgarna (som inte ser 

korruption som ett allvarligt brott) till de demokratiskt valda ledarna, kanske inte 

präglas politiska åsikter mot korruptionen vilket i så fall resulterar i att direktiven 

till de horisontella aktörerna som domstolar och författningsdomstolar, 

oppositionen med flera inte bäddar för att de horisontella aktörerna heller kan 

utkräva ansvar av varandra. 

6.3.1 Anti-korruptionsprogram 

Utredningar om korruptionen i Italien har lett till att korruption exponerats och 

fått medborgare upprörda. Trots detta har dessa exponeringar under åren gett 

upphov till ett folkligt missnöje med situationen (Pintor & Morlino, 2005, s 86). 

Det har länge funnits en låg tillit till myndigheter, t.ex. så har polisen och 

militären i Italien oftast setts som en arm av regeringen som verkar emot 

oppositionella krafter (ibid., s. 89)  

   Ett av de mest uppmärksammade försöken att utsätta korrupta makthavare 

för exponering inträffade under Forza Italias ledning under 90-talet. Forza Italia 

och andra partier anklagade rättväsendet i Italien för att ”förorena” den 

demokratiska processen genom partiskhet (ibid., s.91).  

   Detta ledde dock snarare till att framtida reformer som skulle antas hamnade 

i en seg process, där politiska och rättsliga byråer arbetade mer ineffektivt. Under 

90-talet framkom att korruptionen var hög inom politiken och att finansieringen 

av olika åtgärder inte hindrat icke-legitima finansieringar av val, kandidater och 

valda representanter inom den Italienska politiken. Denna exponering ledde till ett 

flertal reformer vilka främst handlade om att öka transparensen. Tyvärr verkar 

dessa reformer inte ha lett till önskad effekt och det har inte sen dess tagit fler 

reformer mot korruption enligt (ibid. s. 91). 

   Under tidiga 1990-talet sattes en stor anti-korruptionsutredning igång. Under 

namnet ”Mani Pulite”(som på svenska ungefär betyder ”rena händer”), skulle man 

ta krafttag mot den korruption som exponerats (Porta & Vannucci, 2007, s. 830).  

   Porta & Vannucci (2007) skriver i sin omfattande studie om denna reform, 

de drar slutsatsen att den inte fungerade då vissa områden blev reformerade till det 

bättre medan andra stora områden förblev och fortfarande är orörda (s. 849).  

Detta ser de främst som en konsekvens av att det funnits ett stort motstånd 

från vissa aktörer för att genomföra anti-korruptionsreformer. De menar på att 

även om det finns positiva aspekter av reformen så har vissa delar av de reformer 
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som genomförts gjort att korruptionen har ökat, eller lämnat områdena som de var 

innan (ibid., s. 849). 

   Inom vissa områden, såsom rättväsendet, har resultatet varit någorlunda och 

aktörer inom rättsväsendet har agerat mot korruption, men inom andra områden 

har det bemötts stort motstånd. Porta och Vannucci menar på att den sektor där 

det skett mest är offentlig sektor, både strukturellt och inom den interna 

funktionaliteten (ibid., s 849).  

   Allt som allt pekar de på att anti-korruptionsreformer har misslyckats i 

Italien. Vannucci och Porta sammanfattar läget enligt följande: 

”[…] [T]he necessary reforms in the investigation of corruption, the financing 

of politicians and their parties, controls on business, regulating conflicts of 

interest, and rules on parties and their financing have either been resolved in an 

unsatisfactory manner or removed entirely from the political agenda” (ibid, s850. 

   Författarna menar även att utredningarna som lanserades för att se över den 

politiska korruptionen lett till ytterligare spänningar mellan domare och den 

politiska klassen, något som bidragit till att förvärra läget (ibid., s. 850). 

   Problemet med dessa spänningar är väldigt oroande i ett land som Italien, 

där t.o.m. premiärministern är anklagad för att delta i korruption och flera andra 

inom hans administration ställts inför liknande anklagelser (ibid., s. 850)    

   Med viss risk för överanalysering av misslyckade reformer i Italien är det 

begrundande att betona vad Newell (2005) uttrycker i sin studie Corruption-

mitigating Policies: The Case of Italy: 

” Corrupt parties are not generally known to be the most zealous when it 

comes to trying to tackle corruption”(Newell, 2005 s. 170)” 

   Della Porta & Vannucci argumenterade, enligt Newell, att det var först 1996 

som det första parlamentariska initiativet till att motverka korruption ägde rum. I 

det första steget att ta tag i korruptionen sattes en kommission ihop. Det var föga 

framgångsrikt, cirka ett och ett halvt år senare hade endast två förslag blivit 

antagna. Det ena blev modifierat av senaten och blev senare försenat genom 

nyval. Det andra blev aldrig lag utan istället föremål för en utdragen process i 

parlamenten (ibid., s. 175).  

   Ytterligare två förslag, som togs fram av regeringen, sattes ihop för att 

försöka simplifiera administrativa processer. Förslagen blev sedan lag (ibid., s. 

176). Effekterna av dessa på korruptionen, genom en potentiell minskning av 

byråkratisk ineffektivitet, är osäkra och även om det skulle vara så att de 

minskade korruptionen så verkar förslagen inte haft de motiven, utan hade snarare 

att göra med andra administrativa åtgärder (ibid., s. 176). 

Vi har uppmärksammat att intresset för att kontra den höga korruption som 

existerar inom både den politiska och juridiska sfären varit milt. Trots att vissa 

reformer lagts fram och de i vissa fall blivit lag – verkar motiven bakom dessa 

varit andra. Bristen på stora och accepterade anti-korruptionsreformer är således 

stor, och kan förmodligen förklara varför korruptionen fortsatt fått existera i 

offentlig sektor.  

   Om man åter ska knyta till teorin om vilka reformer som ofta förespråkas så 

har Italien agerat tunt. Det finns dock grund för att betona slutsatsen som 

Ackerman (2006) drog, nämligen att länder som redan lider av korruption har ofta 
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svårare att genomföra anti-korruptionsåtgärder. Även om bristen på initiativ och 

åtgärder så kan vi alltså förmodligen inte dra några slutsatser om huruvida 

korruptionen ökat p.g.a. dessa brister. Nämnas bör att ifall dessa åtgärder anses 

nödvändiga för en reell minskning i korruption inom offentlig sektor, så kan det 

förmodligen förklara mycket av Italiens situation idag. Avslutningsvis lyfter vi 

fram ett citat av Newell (2005), vilket sammanfattar problematiken med reformer 

i ett land som lider av andra problem: 

   “[...] electoral and party system changes can only have the effects expected 

of them given the simultaneous presence of other factors, which make up a 

sufficient condition together with the changes. These other factors include [...] 

especially public pressure (in the form of a degree of electoral „mobility‟) and an 

„appropriate‟ political culture”(s.182) 
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6 Slutdiskussion 

Vi tog oss an vårt intresseområde med stor förväntan. Efter att ha läst Roberto 

Savianos verklighetsskildring i Gomorra, och tagit del av den nyutkomna 

rapporten från Corte dei Conti gav vi oss in i litteratur som behandlar 

korruptionens Italien.  Med vår frågeställning som kompass och vår nyfikenhet 

som drivkraft orienterade vi oss genom den italienska offentliga sektorn. 

Efter att ha applicerat de tre teorier vi ämnade tillämpa i vår teoriprövande 

studie, kan vi konstatera att korruptionens orsaker är svåra att sätta fingret på. 

Varje teori bidrar med sin specifika vinkel på korruptionen i Italien, men de 

kausala sambanden är trots detta svåra att identifiera. 

Teorin om att korruption är ett resultat av medborgarnas sociala konstruktion 

och förväntningar på sin omgivning, kan möjligtvis förklara korruptionen så till 

vida att vi sett en korrelation mellan var korruptionen är omfattande och vart 

medborgarna förväntar sig att den existerar. Problemet med denna teori är att det 

saknas forskning som belyser regionala skillnader bland medborgares attityder till 

korruption. Denna forskning skulle kunna bidra till att stärka teorin, och är ett av 

de forskningsområden vi uppmanar andra att forska vidare inom.  

Vi vill understryka att till den graden vi har kunnat undersöka teorins styrka 

mot det empiriska material vi har haft tillgång till, så verkar teorin ge en bra insikt 

i hur och varför korruption existerar. Korrelationen finns, men kausala samband 

hör till framtida forskning. 

Teorin om att korruption skapas genom rationella beslut av individer kan 

förmodligen förklara en del korruptionssamband. De två andra teorierna bygger 

till viss del på att individer agerar rationellt.  Men denna teori kan inte helt 

fristående förklara dels korruptionsskillnader mellan regionala, kulturella och 

sociala skillnader, dels varför italienska medborgare uppfattar olika institutioner 

som olika korrupta.  Något som dock fungerar till teorins fördel är faktumet att 

medborgarna uppfattar regeringen i Italien som ineffektiv, vilket skulle kunna 

betyda att detta låga förtroende för regeringen leder till att individer ägnar sig åt 

”snabba affärer” när det kommer till kontakter med myndigheter. 

Teorin om socialt kapital, och dess korrelation med tendensen för korruption, 

visar sig i vårt appliceringsmoment stärkas. Vi hittade tendenser på låg tillit i 

Italien. Detta såg vi bland annat genom att studera hur villiga folk var att erlägga 

en extra summa kapital för att undgå korruption. Vi såg det också i hur italienska 

medborgare uppfattar olika institutioner, och hur korrupta de antas vara. 

Men trots att teorin om socialt kapital ger oss en insyn i hur korruption skapas, 

så är det svårt att även här se kausala samband. Vi ser att tilliten är låg, och vi ser 

att korruption existerar i en stor omfattning, men sambandet är svårt att se och det 

känns som att vi får nöja oss med en stark korrelation. 
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De tre elementen vi studerat i institutionell design (rule of law, 

ansvarsutkrävande samt anti-korruptionsprogram) ger också dem en bra insikt i 

varför korruptionen existerar. 

Tillsammans visar dem på hur den institutionella designen tillåter inslagen av 

korruption. När det gäller rule of law och bristen på att följa lagen kan den 

troligtvis främst förklaras i en kulturpolitisk attityd bland medborgarna. Detta får 

följden att medborgarna inte tar lagen på allvar i allmänhet och detta i synnerhet 

när det kommer till korruption. 

Vidare i ledet stiger detta genom det vertikala ansvarsutkrävandet gentemot de 

demokratiskt valda politikerna. När det finns en ”uppfattning” eller ”attityd” om 

korruption bland medborgarna, där diskursen är att den inte är så allvarlig, är det 

också tänkbart att det inte heller ställs några krav på politikerna att agera mot 

korruptionen. 

De styrande politikerna å andra sidan, får därför möjligtvis också inte heller då 

någon press mot sig att ta tag i den vilket kanske resulterar i ”svaga” direktiv 

gentemot aktörerna som verkar inom fältet för det horisontella 

ansvarsutkrävandet. 

När det kommer till vilka anti-korruptionsåtgärder som gjorts i Italien, och 

vilken effekt de kan förmodas ha haft på korruptionsläget, är det oklart hur 

effekterna varit. Till viss del verkar programmen hjälpt till att exponera den 

omfattande korruptions som existerar, men samtidigt så har effekterna på minskad 

korruption varit misslyckade.  

   Det är svårt att undersöka korruption. De olika teorierna har gett oss en stor 

insikt i hur man kan se på problemets uppkomst, men förklarar inte fullt ut varför 

korruptionen existerar. Vi tror, rimligtvis, att den omfattande korruptionen i 

Italien rör sig om flera faktorer, faktorer som alla de olika teorierna i mer eller 

mindre drag redogör för. Förmodligen handlar det om kulturell betingning, och 

förmodligen så spelar rationella val roll, och antagligen så rör det sig också om 

låg tillit till omgivning. I symbios fungerar förmodligen dessa faktorer till att bana 

väg för korruption. 

   Vi vill återigen poängtera faran med att vidare dra någon slutsats om 

orsakssamband. Vi skulle självklart kunna spekulera djärvare, och rimligtvis 

kunna argumentera för vår spekulation. Men sådana slutsatser skulle kräva en 

större och mer omfattande studie som underlag. 

För att avsluta med de frågeställningar som vi inledningsvis ställde, så kan vi 

nu konstatera att svaret på vår primära frågeställning: ”Varför finns korruptionen i 

Italien?” är dels beroende av kulturella och sociala aspekter, som i sin tur medför 

en svag kontroll över institutionerna i den offentliga sektorn, vilket resulterar i 

svag tillämpning av lagen, vilket i sin tur också försvårar ansvarsutkrävandet. 

Svaret kan möjligen ytterligare stärkas om man ser till den territoriella kontrollen i 

den Italienska statens historia med en misslyckad övergång mellan det feodala och 

administrativa systemet. 
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