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Abstract

Anti-corruption measures have since 2007 been formally incorporated in the World Bank 
Group’s poverty reduction mandate. The understanding of corruption is a matter of great 
disagreement, there is a lack of consensus regarding the causes and effects of the phenomenon. 
The main purpose of this paper is to investigate how the World Bank’s understanding of 
corruption is demonstrated in its strategies to combat corruption. Through an ideological analysis 
my ambition is to highlight how the central principles of these strategies are connected to
underlying ideas of the structure of society and to the function of social norms. The World 
Bank’s updated strategy document from 2012, Strengthening Governance, Tackling Corruption,
is used as primary material to the analysis.

Dealing with questions of economic inequality and governance, the dominant theoretical 
perspectives of this paper emphasize sociological elements in understandings of the concept of 
corruption. The conclusions show that the ideological values behind the World Bank’s strategies 
are founded on a universal understanding of justice as impartiality manifested by the rule of law,
and corruption as an obstacle to this norm in society. Using this understanding of the 
phenomenon, the anti-corruption measures of the World Bank could be labeled as corrupt 
themselves.

Keywords: corruption, poverty, inequality, governance, the rule of law, sociology, World Bank 
Group, economic growth
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1 Inledning

Ekonomisk utveckling som fattigdomsbekämpning har för samtliga av Världsbankens fem organ 
formellt fått upphöjas som det centrala målet för organisationernas funktion.1 Först år 2007 gav 
Världsbanken ut ett strategidokument specifikt riktat till att angripa korruption och markerade
därmed formellt korruptionsbekämpning som ett av dess verksamhetsområden. Världsbankens 
Governance and Anti-corruption Strategy (GAC) fick främst funktion som medel i
organisationens huvudsakliga verksamhet som angår fattigdomsbekämpning.2

Korruption är som begrepp och fenomen oerhört komplext, det finns ingen klar enhetlig 
definition och förståelse som fungerar i alla kontexter och accepteras i alla sammanhang.3 År 
1996 valde James D. Wolfensohn, dåvarande president i Världsbanken, vid ett sammanträde att 
uttrycka sin förståelse av korruption med följande värdeladdade ord: ”let’s not mince words: we 
need to deal with the cancer of corruption”4, ett uttalande som fortfarande år 2012 ger klar
indikation av vilka föreställningar som underbygger organisationens engagemang i 
korruptionsfrågor. 

1.1 Syfte och frågeställning
Det centrala syftet som underbygger min uppsats är att belysa ideologiska värderingar som kan 
prägla Världsbankens strategier för korruptionsbekämpning. Analysen angår hur Världsbanken 
förstår fenomenet korruption och hur detta visar sig i organisationens hantering av korruption. 
Vilket förhållningssätt Världsbanken har till medel och mål i anti-korruptionsstrategierna belyses 
särskilt. 

Betydelsen av sociala normer, ekonomiska klasskillnader och samhällets styrelseskick 
analyseras i relation till den förståelse och hantering av korruption som Världsbanken visar. 
Utifrån dessa faktorer undersöks betydelsen av maktrelationer och ideologiska värderingar bakom 
Världsbankens strategier. Den centrala fråga mitt arbete ska besvara blir då följande: Vilka 
ideologiska influenser kan ligga bakom den förståelse och hantering av korruption som kommer 
till uttryck i Världsbankens strategier för korruptionsbekämpning?

1.2 Metod och material
För att besvara min huvudfråga har jag valt att genomföra en ideologianalys av de metoder 
Världsbanken förespråkar för att bekämpa korruption. Denna typ av analys syftar till att 

                                               
1 World Bank, Strengthening Governance, Tackling Corruption: The World Bank Groups’s Updated Strategy and 
Implementation Plan, 2012, s. 11.
2 Ibid, s. 7.
3 Nuijten, Monique & Anders, Gerhard, Corruption and the secret of law: An Introduction, I Corruption and the secret of 
law: a legal anthropological perspective, Nuijten, Monique & Anders, Gerhard (red.), 2008, s. 6 ff. 
4 Wolfensohn, James D., People and Development, The World Bank, Annual Meetings, 1 oktober 1996.
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identifiera värdepremisser bakom strategierna för att därav undersöka hur underliggande 
idésystem styr organisationens förståelse för och hantering av korruption.5

För att kunna avgränsa och fokusera arbetet med min fråga har jag valt att orientera mig 
efter Världsbankens dokument Strengthening Governance, Tackling Corruption vilket är det
senast uppdaterade dokumentet av strategin GAC.6 I det förhållningssätt till korruption som blir 
synligt genom detta dokument har jag valt att hämta ut fyra principer vilka undersöks ingående i 
relation till maktförhållanden och ideologiska värdemönster. Dessa fyra principer
uppmärksammar särskilt tydligt de idéer som underbygger GAC vilket är anledningen till att dessa
fått bestämma orientering för besvarandet av min centrala fråga. 

Strengthening Governance, Tackling Corruption är ett kärndokument för Världsbankens 
korruptionsbekämpning och klargör därför de grundläggande idéer som driver organisationens 
arbete och styr dess funktion. På grund av dokumentets centrala roll för Världsbankens arbete 
har jag bedömt det som lämpligt material att rikta min huvudfråga till. Det första dokumentet av
GAC gavs ut år 2007 och strategin uppdaterades sedan år 2012 med Strengthening Governance,
Tackling Corruption. Jag har valt att enbart använda den uppdaterade versionen vid arbetet med 
min fråga eftersom den bättre belyser den aktuella ideologiska ställning organisationen har. Den 
uppdaterade versionen bygger på samma grundläggande principer som den äldre, dock tar 
versionen från 2012 upp vissa nya förhållanden som påverkat organisationens förhållande till 
korruption. Min uppgift har inte bestått i att göra en jämförande studie utan istället har den 
senaste publiceringen utgjort ramen för besvarandet av min fråga.   

Vid ideologianalys av ett strategidokument likt det jag använt mig av finns särskild risk att 
analysens slutresultat får bristande förankring i det studerade materialet. Jag har i min 
ideologianalys medvetet inget anspråk på att skapa en heltäckande bild av de ideologiska 
föreställningar som kan finnas bakom GAC. Min metod fokuserar avsiktligt på de övergripande 
centrala principerna i GAC vilka jag funnit genom att se till helheten av strategin. Jag har genom 
analysen hämtat fram de dominerande idéerna i strategierna vilka sedan dekonstruerats för att 
klargöra deras egentliga innebörd i relation till min frågeställning. Detta tillvägagångssätt innebär 
alltså i viss mån att lyfta fokus från det studerade dokumentet för att kunna genomföra analysen.

Begreppen korruption och fattigdom är centrala för analysen av GAC. Dessa begrepp har 
genom analysen undersökts med utgångspunkt i de definitioner som Världsbanken ger uttryck för 
i GAC. Utifrån de begreppsbestämningar som framkommer här har begreppens innebörd och 
funktion studerats i kontrast till andra alternativa förståelser. Ensidiga och förenklade förståelser 
för begreppen problematiseras då utifrån de teoretiska perspektiv som styr uppsatsen. Genom att 
utgå från Världsbankens definitionsramar ges förutsättningar att analysera vilka ideologiska 
värderingar som ligger bakom en viss tolkning och vad de medför för hanteringen av dessa 
fenomen. Att klargöra problematiken kring användningen av dessa begrepp och därmed belysa 
hur ideologiska anspråk kan bli synliga i deras definition är en viktig del i analysen av GAC. 
Studierna av dessa begrepp är invävda i analysen som är genomförd utefter de fyra övergripande 
principerna i GAC.

                                               
5 Bergström, Göran & Boréus, Kristina, Idé och ideologianalys, I Textens mening och makt: metodbok i 
samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), 2005, s. 149 ff.
6 Strengthening Governance, Tackling Corruption, 2012.
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Tillvägagångssättet för att skapa ett svar på min huvudfråga har genomförts i tre steg. Först 
har analysen orienterats efter de fyra centrala principer jag hämtat ur GAC. I detta inledande steg
skapas grunden för att bygga upp ett svar på arbetets fråga. Därefter har de olika delslutsatser 
som framkommit här i nästa steg samlats för diskussion. Delslutsatserna har genom diskussionen 
i detta steg ytterligare koncentrerats för att skala fram kärnan i analysens resultat. Avslutningsvis 
har slutsatserna av diskussionen sammanställts och klargjorts för att skapa ett preciserat svar på 
de frågor arbetet behandlar.
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2 Teoretiska perspektiv

I den ideologianalys jag genomfört av GAC har jag primärt använt mig av ett sociologiskt 
perspektiv. Rättssociologiska perspektiv samt sociologiska förhållanden hos ekonomiska system 
har uppmärksammats särskilt. Stöd och inspiration för dessa teoretiska perspektiv har jag hämtat 
främst från författarna Gerhard Anders och Monique Nujiten samt även till viss del Svetlana Iu. 
Barsukova. De sociologiskt präglade teorier jag valt att använda har bestämt utgångspunkterna 
för min analys och därmed fått styra hur svaret på huvudfrågan arbetats fram.7

Gerhard och Nujiten är båda väl orienterade inom antropologiska studier och belyser härav 
de många sociologiska faktorer som bestämmer lagars funktion i social interaktion samt hur olika 
normer skapas utifrån idéer om rättvisa.8 Samhällets konstruering och normers funktion i dess 
organisation förklaras utan låsning till befästa modeller såsom nationsstaten. Hur 
maktförhållanden mellan olika grupper i samhället styr normsättande är av central betydelse i 
detta perspektiv. Synsättet syftar till att belysa maktfaktorer som existerar bakom skapandet och 
upprätthållandet av olika former av sociala normer.9

Juridiska ramverk och de institutioner som anknyter till dessa betraktas inte nödvändigtvis 
som de centrala institutionerna som styr social interaktion. Dessa juridiska regler fungerar bara 
som en av flera olika typer av normskapande. GAC som lägger stor tyngd vid rättsväsendets 
funktion i samhället analyseras här i konstrast till erkännandet att en pluralism av sociala normer 
formar samhällets strukturer. Här uppmärksammas kulturella faktorer som betonar den moraliska 
värderingen av sociala praktiker istället för ensidigt fokus på juridiken.10

Detta perspektiv kritiserar den etablerade förståelsen för korruption som ett problem 
primärt i fattiga utvecklingsländer vilka lider av dålig organisering av samhället. Föreställningen 
om att samhällen på det nordliga rikare halvklotet till skillnad från det södra fattigare är 
föredömliga i sin samhällsorganisering och utan problem med korruption problematiseras. Den 
uppdelning som gärna dras skarpt mellan problemdrabbade syd och föredömliga nord suddas ut 
för att dessa typer av konstruerade avgränsningar inte ska begränsa analysen.11

Att definiera korruption utefter de låsta ramar som ekonomiska studier och statsvetenskap 
ger exkluderar många viktiga faktorer som samverkar för förståelsen av korruption. I mitt arbete 
finns ingen strävan att formulera en universellt giltig definition av korruption som förutsättning 
för att analysera och diskutera vad korruption får innebära i samhället. Korruption måste placeras 

                                               
7 Nuijten, Monique & Anders, Gerhard, Corruption and the secret of law: An Introduction, I Corruption and the secret of 
law: a legal anthropological perspective, Nuijten, Monique & Anders, Gerhard (red.), s.1-24, 2008.
    Barsukova, Svetlana Iu., Corruption - Academic Debates and Russian Reality, Russian Politics and Law, vol. 47, no. 4, 
s.8-27, 2009.
8 Nuijten, Monique & Anders, Gerhard, List of Contributors, I Corruption and the secret of law: a legal anthropological 
perspective, Nuijten, Monique & Anders, Gerhard (red.), 2008, s. vii.
9 Nuijten, Monique & Anders, Gerhard, Corruption and the secret of law: An Introduction, I Corruption and the secret of 
law: a legal anthropological perspective, Nuijten, Monique & Anders, Gerhard (red.), 2008, s. 1 f. 
10 Ibid, s. 13 ff.
11 Ibid, s. 3 f. 
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in i ett kontextuellt sammanhang för att förstås. Genom detta tillvägagångssätt studeras 
korruption i ett mönster av maktstrukturer vilka förklarar dess innebörd och funktion.12  

Eftersom de korruptionsbekämpningsmetoder Världsbanken redogör för i GAC syftar till 
att reducera fattigdom är det av särskilt intresse att undersöka hur olika ekonomiska klasser och
deras relationer styr hur normer fungerar i samhället. Ovan nämnda teoretiska perspektiv 
kompletteras då med Barsukovas sociologiska förståelse för ekonomiska strukturer i samhället. 
Barsukova som är doktor i sociologi ger ett alternativt perspektiv till nyliberala ekonomiska 
förhållningssätt till korruption.  Ekonomi ses inte utifrån detta alternativa synsätt som ett
enkelspårigt fenomen vilket fungerar isolerat från olika sociologiska påtryckningar. Ekonomiska 
system samverkar med ett stort antal andra faktorer i konstrueringen av samhället. Beroende av 
olika kulturella koder såsom exempelvis religiösa eller ideologiska traditioner och värderingar 
skapas en kontext som inte rimligtvis kan separeras från de ekonomiska aspekterna av 
korruption. Det blir alltså primärt dessa kulturella förutsättningar som avgör hur korruption 
uppfattas och kommer till uttryck i olika ekonomiska system.13 De perspektiv Barkusova bidrar 
med till svaret på min fråga blir av betydande relevans eftersom Världsbankens mandat formellt 
är avgränsat till just ekonomiska frågor och dessa begränsningar då påverkar organisationens syn 
på och behandling av korruption. 

Dessa sociologiska teorier har alltså fungerat som redskap med vilka jag analyserat GAC och 
därmed arbetat fram svaret på min huvudfråga. Utifrån perspektiven har jag undersökt hur 
Världsbanken genom GAC väljer att förstå korruption, vilka ideologiska representationer som 
ligger bakom denna förståelse och vilka faktiska följder detta får för Världsbankens hantering av 
korruption.

                                               
12 Nuijten, Monique & Anders, Gerhard, Corruption and the secret of law: An Introduction I Corruption and the secret of 
law: a legal anthropological perspective, Nuijten, Monique & Anders, Gerhard (red.), 2008, s. 6 ff. 
13 Barsukova, Svetlana Iu., Corruption - Academic Debates and Russian Reality, Russian Politics and Law, 2009, s. 8.
    Ibid, s. 12 ff. 
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3 Centrala principer i Världsbankens 
korruptionsbekämpning

I Världsbankens strategier för korruptionsbekämpning finns ett antal särskilt framträdande 
principer som genomsyrar organisationens syn på och hantering av korruption. Genom följande 
fyra avsnitt klargörs och analyseras dessa centrala idéer. De områden som undersöks angår 
rättsväsendets roll, decentralisering, politiska fri- och rättigheter samt globalt styrelseskick. 

Världsbanken uttrycker tydligt i GAC att samtliga metoder för korruptionsbekämpning ska 
tjäna som medel för det huvudsakliga målet att minska fattigdom.14 Analysen av de fyra 
principerna belyses därför särskilt i relation till ekonomisk ojämlikhet, fördjupning av ekonomiska 
klassklyftor och stigmatisering undersöks i förhållande till de idéer som framkommer i GAC. De 
olika ställningstaganden som presenteras i Världsbankens strategier problematiseras och 
undersöks för att urskilja relationer mellan medel och mål. Något som också särskilt betonas i
analysen gäller hur Världsbanken bestämmer kopplingar mellan olika problem genom att förklara 
orsak och verkan. 

GAC är en strategi som angår hur samhället ska konstrueras för att förebygga och bekämpa 
korruption och därmed minska fattigdom.15 Samtliga fyra faktorer som analyseras i följande 
kapitel behandlar alltså teorier om maktfördelning i samhällsorganiseringen. Vilka funktioner ska 
skötas av vilka instanser i samhället för att framgångsrikt nå de mål som eftersträvas? 
Maktfördelning i samhället är alltså ett ledord i de följande fyra avsnitten.

3.1 Rättsväsendets vitala funktioner 
I GAC framhålls funktionen hos det juridiska systemet som fundamental för reducering av
fattigdom. Den juridiska institutionens uppgifter blir härmed också centrala för hanteringen av 
korruption. Att förändra rättsväsendet så att det tjänar en specifik roll i samhällsorganiseringen 
blir en hörnsten i strategierna för korruptionsbekämpning, det inflytande formella lagar får i 
samhället betraktas som av stor betydelse för hur korruption förstås och i vilken utsträckning det 
förekommer.16

Genom att på detta sätt betrakta lagens funktion som ett kraftfullt medel för hanteringen av 
korruption visas en förståelse av fenomenet korruption som är starkt förankrad i juridikens 
normsättande. Korruption förstås alltså inte primärt som en överträdelse av en kulturellt skapad 
norm, GAC behandlar snarare korruption som något universellt ont vilket lagen kan skapa en 
enad definition för. Lagen blir då primär måttstock varefter praktiker kan avgöras som korrupta.17

                                               
14 Strengthening Governance, Tackling Corruption, 2012, s. 7.
15 Ibid, s. 7.
16 Ibid, s. 1 f.
17 Nuijten, Monique & Anders, Gerhard, Corruption and the secret of law: An Introduction, I Corruption and the secret of 
law: a legal anthropological perspective, Nuijten, Monique & Anders, Gerhard (red.), 2008, s. 13 f.
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De juridiska normerna i ett samhälle kan förstås som sprungna ur konsensusskapade 
värderingar. Reglerna kan också hävdas vara grundade i eviga idéer om rättvisa vilket innebär att 
de får naturrättsliga drag. För att vinna legitimitet och respekteras i realiteten kan dock lag förstås 
som absolut beroende av stödet den får hos den berörda befolkningen och dess ledare. Då 
juridiska standarder inte sammanstämmer med moralstandarder kan den ena typen av normer 
konkurrera ut den andra. En förutsättning för att lag ska blir den mest inflytelserika normen i 
social interaktion kan vara att den är baserad på kulturella normer.18

Handlingar som inte stämplas som korrupta i lagstiftning kan ändå betraktas som moraliskt 
förkastliga och därav ges en korrupt bestämning. Här kan media och folkets möjlighet att delta 
politiskt ge röst åt moralisk bedömning av vissa handlingar vilket innebär att juridikens funktion 
att reglera korruption kompletteras. Ett öppet samhälle kan ge möjligheter att uppmärksamma
moraliskt fördömliga handlingar vilket markerar moralens potential utöver juridikens.19

Det perspektiv GAC använder grundas på uppfattningen att juridiska instanser har en 
central roll i samhällskonstellationen. Juridiska regler dominerar då över andra normer såsom 
exempelvis religiösa värderingar. Utifrån detta synsätt har juridiska instanser i samhället stora 
möjligheter att effektiv bekämpa förekomsten av korruption i samhället.20 Denna formella typ av 
normer förutsätter då en förhållandevis etablerad uppdelning mellan privat och publikt i 
samhället, en uppdelning som inte är självklar i många samhällen.21

Hur juridiska normer präglar agerande i samhällslivet kan variera utefter ett stort antal 
kontextuella faktorer. Auktoriteten hos normerna skapas utifrån auktoriteten hos de aktörer som 
instiftat reglerna. Effektiviteten i monitoreringen av dessa regler blir sedan också avgörande för 
hur lagarna efterlevs. Det finns alltså maktfaktorer dels i skapandet dels i monitoreringen av lagar. 
Det är här möjligt att betrakta lagen, liksom andra normer, som kulturprodukter vilka förutsätter 
konsensus eller maktmandat för att få något faktiskt inflytande i social interaktion. Därmed 
erkänns att inte bara juridiska lagar utan även informella normer har stort påverkan i samhället. 22

GAC medger att också informella regler har inflytande men fokus läggs onekligen vid 
rättsväsendets potential att styra förekomsten av korruption.23

De samhällen som delar historisk bakgrund kan också förväntas ha liknande förhållande till 
juridikens plats i samhällsordningen. Västerländska nationalstater kan dela vissa gemensamma 
historiska rötter vilka kan förklara varför de juridiska lagarna i dessa samhällen fått en upphöjd 
plats.24 Rättsväsendet kan genom denna centrala roll ha fått fungera som upprätthållare av en

                                               
18 , Monique & Anders, Gerhard, Corruption and the secret of law: An Introduction, I Corruption and the secret of law: a 
legal anthropological perspective, Nuijten, Monique & Anders, Gerhard (red.), 2008, s. 13 f.
19 Turner, Simon, Corruption Narratives and the Power of Concealment: The Case of Burundi’s Civil War, I Corruption and the 
secret of law: a legal anthropological perspective, Nuijten, Monique & Anders, Gerhard (red.), 2008, s. 125 f.
20 Nuijten, Monique & Anders, Gerhard, Corruption and the secret of law: An Introduction, I Corruption and the secret of 
law: a legal anthropological perspective, Nuijten, Monique & Anders, Gerhard (red.), 2008, s. 13 f.
21 Strengthening Governance, Tackling Corruption, 2012, s. 35.
22 Nuijten, Monique & Anders, Gerhard, Corruption and the secret of law: An Introduction, I Corruption and the secret of 
law: a legal anthropological perspective, Nuijten, Monique & Anders, Gerhard (red.), 2008, s. 13 f.
23 Strengthening Governance, Tackling Corruption, 2012, s. 35.
24 Nuijten, Monique & Anders, Gerhard, Corruption and the secret of law: An Introduction, I Corruption and the secret of 
law: a legal anthropological perspective, Nuijten, Monique & Anders, Gerhard (red.), 2008, s. 3 f.
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form av rättvisenorm. Även om inte rimligtvis lagen här förväntas erbjuda en heltäckande ram för 
denna rättviseförståelse kan lagen ändå blir representativ för ett underliggande ideal om rätt och 
fel.25 Staten får här inta rollen som central makthavare med mandat att följa upp lagen inom dess 
jurisdiktion. Samhället får alltså enligt denna modell organiseras utifrån en central statsmakt.26

Den nationalstatliga enheten är inte en given modell att organisera samhället. Ett stort antal
kulturella och historiska faktorer samverkar vilket resulterar i olika former av samhällsstrukturer 
världen över. Många samhällen har traditionellt organiserats annorlunda än den moderna 
statkonstruktionen och fungerar alltså inte likt denna modell.27 I samhällen med andra traditioner 
än de nationalstatliga finns annorlunda perspektiv på juridiska instansers uppgifter och auktoritet. 
Nationalstaten har inte heller ett enhetligt koncept utan förekommer alltid i olika former. Likaså 
kan demokratiska stater fungera oerhört varierande.28

Andra normer än juridikens kan i vissa kulturella traditioner få primär plats för reglering av 
sociala praktiker i samhället. Den juridiska lagen behöver då inte på samma vis betraktas som 
rättvisans medel i samhället.29 Den samhällsmodell GAC förespråkar kan betraktas som ett 
uttryck för den traditionellt västerländska förståelsen av lag och korruption. Japan kan dock 
utgöra ett exempel på en typ av samhällstradition som inte styrs av samma normer. Idén om hur 
samhället ska organiseras är här annorlunda. Uppdelningen mellan en privat och publik sfär finns 
inte lika etablerad. Detta leder till att privata intressen som får styra publika angelägenheter inte 
fördöms i samma utsträckning. Istället sammanflätas dessa områden genom att de tillåts 
interagera utan att nödvändigtvis några samhälleliga normer, oavsett deras juridiska stöd, behöver 
stämpla handlingarna som korrupta. Plikt och betoning av skyldigheter kan förstås som
främmande inom det moderna västerländska tänkandet. Den förståelse GAC använder för 
korruption kan i samhällen som avviker från den traditionellt västerländskt präglade modellen
alltså betraktas som problematisk att applicera.30

Den innebörd Världsbanken genom GAC ger begreppet korruption kan finna mycket svagt
medhåll i vissa kulturella sammanhang. Handlingspraktiker som hos vissa kulturella grupper 
skulle stämplas som korrupta skulle i andra sammanhang accepteras och därmed inte stämplas
som korruption och föremål för bekämpning. Exempelvis är gränsen mellan vad som är gåva och 
muta diffus inom de kulturella traditioner där gåvopraktiker hör till normen i social interaktion. 
Hur lagen då ska fungera i relation till dessa förhållanden kan bli problematiskt, betydligt mindre 
enkelt än den bild som presenteras i GAC.31

                                               
25 Rothstein, Bo, The quality of government: corruption, social trust, and inequality in international perspective, 2011, s. 5 f.
26 Strengthening Governance, Tackling Corruption, 2012, s. 10.
27 Nuijten, Monique & Anders, Gerhard, Corruption and the secret of law: An Introduction, I Corruption and the secret of 
law: a legal anthropological perspective, Nuijten, Monique & Anders, Gerhard (red.), 2008, s. 13 f.
28 Evans B., Peter, Predatory, Developmental, and Other Apparatuses: A Comparative Political Economy Perspective on the Third 
World State, Sociological Forum, Vol. 4, No. 4, 1989, s. 561 f.
29 Nuijten, Monique & Anders, Gerhard, Corruption and the secret of law: An Introduction, I Corruption and the secret of 
law: a legal anthropological perspective, Nuijten, Monique & Anders, Gerhard (red.), 2008, s. 3 f.
30 MacNaughton, Andrew & Wong, Kam Bill, Corruption Judgments in Pre-war Japan: Locating the Influence of Tradition, 
Morality, an Trust on Criminal Justice, I Corruption and the secret of law: a legal anthropological perspective, Nuijten, 
Monique & Anders, Gerhard (red.), 2008, s. 77 ff.
31 Ibid, s. 79 f.
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Den roll statens judikativa instans kan få i form av rättvisans värn i samhället kan kopplas till 
ett ideal om att skapa mer jämlika förhållanden. Genom lagen ska likvärdiga villkor skapas då 
skillnader såsom ekonomisk ställning inte ska avgöra din ställning inför lagen. Denna modell 
syftar till att skapa en formell jämlikhet. Att denna formella jämlikhet i praktiken verkligen ger
mer jämlika förhållanden är dock inte givet eftersom ett stort antal förutsättningar spelar in. 
Juridiska standarder kan härav betraktas som nödvändiga men långt ifrån tillräckliga för att i 
realiteten skapa mer jämlika förhållanden.32

Som kontrast till korrupta praktiker eftersträvas opartiskhet i juridikens implementering. 
Rättsväsendets separeringen från de andra maktfunktionerna i staten, de exekutiva och legislativa 
instanserna, ska ytterligare befästa detta oberoende. Genom rationellt tänkande ska opartiskhet i 
rättsväsendet skapa mer rättvisa och jämlika villkor. Korruption kan härav förklaras som i 
motsatsförhållande till idealet av opartiskhet och jämlika villkor.33

Då korruptionsbekämpningen enligt GAC sker i syftet att reducera fattigdom är det högst 
intressant att ifrågasätta juridikens funktion i förhållande till ekonomiska ojämlikheter i samhället. 
Vilken funktion har egentligen juridiska normer i relation till de ekonomiska klasskillnader som 
finns, både lokalt och globalt? 34 För att förstå rättsväsendets förhållande till olika ekonomiska 
klasser är det av relevans att undersöka hur rättsväsendet fått maktmandat att fylla sin funktion i 
samhället. Teorin om ett socialt kontrakt mellan stat och medborgare kan utgöra idealet för 
statens och därmed också rättsväsendets maktutövning. Även om detta är fallet kan processen 
genom vilken denna makt överlämnas genomföras så att vissa grupper får större inflytande än 
andra. Lagen kan utformas av en elitklass utan stöd från de fattigare grupperna i samhället. 
Genom att ekonomiskt välställda grupper får större inflytande i statens olika institutioner kan de 
använda dessa som medel för att driva egna intressen, intressen som kan leda till försämrade 
villkor för de redan ekonomiskt utsatta grupperna. Makten kan utövas både genom att utforma 
lagar och genom att styra enligt redan etablerade lagar. Dock kan resultatet av statens makt istället 
för processen bakom maktskapandet hävdas vara det mest intressanta. Fokus är då vid huruvida 
utgången av rättsväsendets maktfunktion ger privilegierade förutsättningar för vissa ekonomiska 
grupper.35

Den korruption som förkommer bland fattigare grupper är ofta kriminaliserade handlingar. 
Den korruption som förekommer hos de rikare klasserna är däremot ofta utförd så att den inte 
fångas av lagen. Sannolikhet finns här alltså att de korruptionsbekämpningsmetoder GAC 
förespråkar riktar sig mot de ekonomiskt mest utsatta grupperna i samhället. En juridisk 
centrering av korruptionsbekämpningsmetoder kan få olika konsekvenser för olika ekonomiska 
grupper i samhället. Den faktiska funktionen hos rättsväsendet kan därför inte rimligtvis betraktas 
som statisk och opartisk i relation till människorna inom dess jurisdiktion.36

Det ideal GAC visar på handlar om att rättsväsendet ska vara ett av de starkaste medlen i 
samhället för att etablera en norm av rättvisa och motverka korruption. Förutsatt att detta är 

                                               
32 Rothstein, Bo, The quality of government: corruption, social trust, and inequality in international perspective, 2011, s. 18 ff.
33 Ibid.
34 Ibid.
35 Nuijten, Monique & Anders, Gerhard, Corruption and the secret of law: An Introduction, I Corruption and the secret of 
law: a legal anthropological perspective, Nuijten, Monique & Anders, Gerhard (red.), 2008, s. 3 f.
36 Rothstein, Bo, The quality of government: corruption, social trust, and inequality in international perspective, 2011, s. 207.
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fallet är det relevant att påpeka att det finns extremt stor variation i hur lagsystem är utformade. 
Vilket juridiskt system är det ultimata? Hur och av vem avgörs vilka handlingar som ska 
kriminaliseras och hur dessa kriminella handlingar ska hanteras?37 GAC betonar hur alla strategier 
för korruptionsbekämpning måste anpassas efter kontextuella förhållanden. Innebär detta att 
lokala juridiska systemen ska ha olika standarder angående korruption? Om detta är fallet 
förnekas en global juridisk standard som anger hur korruption ska regleras. Världsbankens 
förhållningssätt kan här betraktas som tvetydigt då organisationen förespråkar globala normer 
samtidigt som den poängterar vikten av att anpassa alla strategier lokalt.38

Inga juridiska lagar kan appliceras utan tolkning. Oavsett om de regler som inrättats för att 
styra samhället faktiskt skulle vara neutrala i sin utformning så får alltid den som innehar 
tolkningsauktoritet slutgiltigt bestämma vilken faktisk funktion lagen får. Hur lagen fungerar styrs 
alltså utifrån maktförhållanden och normer avseende hur lagarna kan appliceras.39

De ekonomiska klassernas olika inflytande över skapandet och upprätthållandet av juridiska 
normer är relevant att undersöka såväl inom stater som internationellt för att se hur klasserna här 
interagerar med varandra. Att begränsa förståelsen för korruption till nationsgränser kan 
betraktas som grovt missvisande i den globala världsordning som råder. Kopplingen mellan 
ekonomisk ojämlikhet och korruption kan vara betydligt mer komplex än den förhållandevis 
nationsbegränsade bild som framställs i GAC. Förutsatt att ekonomisk ojämlikhet föder 
korruption och dessa ojämlikheter kan förekomma i globala relationer blir det inte 
verklighetsförankrat att begränsa förståelsen av korruption till nationsgränser och de 
jurisdiktionsbegränsningar som följer dessa.40

Världsbankens förståelse för korruption formas alltså utifrån ett ideal av lagen som rättvisans 
medel i samhället. Korruption betraktas som i motsatsförhållande till opartiskhet och hindrar 
därför den funktion rättsväsendet har. Lagen förutsätts härmed ha en central funktion i samhället 
och stå över andra sociala normer. Hur dessa juridiska normer skapas och upprätthålls i 
förhållande till olika ekonomiska klasser är av stor relevans för att urskilja hur maktrelationer 
mellan dessa grupper kan komma till uttryck genom lagen. Rättsväsendet kan bli ett medel för 
ekonomiskt välställda klasser att etablera normer efter egenintressen för att upprätthålla 
ekonomiska klyftor och dominansförhållanden.

3.2 Decentralisering
En av de sju huvudprinciperna som underbygger GAC handlar om betydelsen av andra än 
statliga instansers medverkan i samhällsorganisationen. Makten ska fördelas till aktörer såsom 
privata företagare och icke-statliga organisationer. Denna maktfördelning ska fungera som ett 
medel för att främja ekonomisk utveckling vilket i sin tur ska resultera i bättre förhållanden för de 
                                               
37 Uslaner, Eric M., Corruption, Inequality, and the Rule of Law: The Bulging Pocket Makes the Easy Life, 2008, s. 7 f.
38 Strengthening Governance, Tackling Corruption, 2012, s. 35 f.
    Ibid, s. 52.
39 Nuijten, Monique & Anders, Gerhard, Corruption and the secret of law: An Introduction, I Corruption and the secret of 
law: a legal anthropological perspective, Nuijten, Monique & Anders, Gerhard (red.), 2008, s. 14.
40 McC. Heyman, Josiah & Campbell, Howard, Corruption in the US Borderlands with Mexico: The “Purity” of Society and the 
“Perversity” of Borders, I Corruption and the secret of law: a legal anthropological perspective, Nuijten, Monique & 
Anders, Gerhard (red.), 2008, s.191 f.
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fattiga grupperna i samhället. Korruption förstås här som ett hinder för ekonomisk tillväxt och 
ska därför bekämpas som ett led i strävan mot mindre fattigdom.41

Den decentralisering som förespråkas i GAC innebär att en öppen marknad ska ersätta 
centralt styrda ekonomier. En auktoritär stat med hård styrning av ekonomin betraktas ge fler
utrymmen för korruption att utövas. Genom att makten förflyttas också utanför staten ska 
statliga och icke-statliga instanser ömsesidigt kontrollera varandra och på så vis reglera 
förekomsten av korruption.42

Denna ekonomiska teori framgår av GAC som kärnan i lösningen för att minska korruption, 
öka ekonomisk tillväxt och reducera fattigdom. Statens begränsade maktmandat ska ge utrymme
för privatisering och marknadens egen styrning av hur samhället organiseras. Det är uppenbart att 
GAC förespråkar en nyliberal samhällsorganisering som är i harmoni med ett kapitalistiskt 
system. Trots att Världsbanken i GAC genomgående nämner hur avgörande det är att anpassa 
metoderna efter specifika förhållanden beskrivs denna modell som den ultimata.43

Det ekonomiska systemets betydelse för hur korruption utvecklas kan dock till skillnad från 
Världsbankens perspektiv betraktas som liten. De största orsakerna till att korruption utvecklas 
kan beskrivas ligga i andra underliggande faktorer. Kulturella normer och maktstrukturer vilka 
styr hur människor agerar inom ett marknadssystem kan hävdas vara av större vikt än själva 
marknadssystemet. Om korruption är ett fenomen som inte nödvändigtvis är sammankopplat 
med ett ekonomsikt system, då är det inte primärt det ekonomiska systemet som ska angripas
utan istället andra faktorer. Den syn som framgår i GAC kan betraktas som ensidig och alltför 
fäst vid marknadens betydelse för korruption.44

Världsbankens förespråkar decentralisering eftersom denna modell anses främja ekonomisk 
tillväxt.45 En ren marknadsliberal modell behöver dock inte tjäna som den mest exemplariska för 
maximerad ekonomisk tillväxt. Huruvida ekonomisk tillväxt kan sammankopplas med en fri 
marknad angår alltså ett antal kontextuella aspekter, inte enbart det ekonomiska systemet avgör.
För att ekonomisk tillväxt ska bli resultatet av privatisering kan vissa förutsättningar krävas. 
Institutioners funktion, kulturella normer och ekonomiska förhållanden sedan tidigare styr då hur 
en marknadsmodell får fungera.46

Underliggande i GAC:s marknadsliberala idé finns drag av utilitarism. I marknadsstyrda 
system finns ingen garanti för att de ekonomiska vinsterna inte endast tillfaller en viss grupp. I 
vissa samhällsstrukturer blir sannolikheten stor att decentralisering istället ökar de ekonomiska 
klyftorna, de rikare klasserna kan genom marknaden få utökade möjligheter att befästa sin 
dominanta roll gentemot de fattigare. Målet med decentralisering blir att skapa ekonomisk tillväxt 
utan hänsyn till hur de ekonomiska vinsterna fördelas. En generell ekonomisk tillväxt där den 

                                               
41 Strengthening Governance, Tackling Corruption, 2012, s. 7.
42 Ibid, s. 17.
43 Ibid, s. 7.
44 Barsukova, Svetlana Iu., Corruption - Academic Debates and Russian Reality, Russian Politics and Law, 2009, s. 13 f.
45 Strengthening Governance, Tackling Corruption, 2012, s. 7.
46 Tulchin, Joseph S. & Espach, Ralph, Introduction, I Tulchin Combating corruption in Latin America, Joseph S. & 
Espach, Ralph (red.), 2000, s. 9 f. 
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ekonomiska levnadsstandarden överlag höjs blir målet, en utveckling som kan ske på bekostnad 
av att vissa gruppers ekonomiska standard försämras.47

Det samhälle som organiseras enligt utilitaristiska värderingar kan betraktas förutsätta att 
rationella handlingsmönster primärt styr hur människor agerar. Strävan efter maximal vinning 
betraktas som starkare än olika kulturella normers påverkan. Här manifesteras alltså en syn på 
människan som en rationellt snarare än emotionellt styrd varelse. Fattigdom och korruption ska 
därför bekämpas genom ett förändrat ekonomiskt system snarare än förändring av underliggande 
kulturella normer.48

Världsbanken påpekar att det inte går att undvika risker i de projekt som genomdrivs. Målet 
är att inga bidrag eller lån ska användas felaktigt utifrån sitt syfte, dock förklarar GAC att risker är 
värda att ta. Också här visar sig utilitaristiska idéer, vissa uppoffringar är nödvändiga för att nå ett 
visst mål. Men hur stora uppoffringar kan målet rättfärdiga, när överskrids gränsen till att medlen 
inskränker själva målet? Det är här relevant att ifrågasätta om det existerar underliggande 
principer som ger begränsningar för vilka medel som kan rättfärdigas. Juridiska ramverk kan vara 
en principgrund att orienteras utifrån, dock innebär den oenighet som finns hos juridiska 
standarder problem. Utan några klara principer att utgå från kan vissa gruppers intressen helt 
överses i strävan mot ekonomisk tillväxt. De fattigaste ekonomiska grupperna, vilka 
Världsbanken utger sig för att hjälpa, kan då bli de som drabbas hårdast av risktagandet.49

Att korruption i GAC förklaras som hinder för ekonomisk utveckling kan betraktas som en 
grovt förenklad förståelse. Korruption har i vissa samhällen istället fått fungera som medel för att 
främja ekonomisk tillväxt. All form av korruption behöver alltså inte nödvändigtvis hindra 
ekonomisk utveckling. Det är därför inte hållbart för Världsbanken att motivera sina 
korruptionsbekämpningsstrategier enbart som medel för ekonomisk tillväxt. Selektivitet krävs då 
i bekämpningen av korruption så att endast vissa former av korruption, alltså de som hindrar 
ekonomisk tillväxt, identifieras som problem.50

Idén att ekonomisk utveckling resulterar i bättre levnadsförhållanden för de fattigaste
klasserna i samhället grundas i föreställningen om att de ekonomiska vinsterna inte endast 
tillfaller de redan rika klasserna. Denna förståelse kan kritiseras som orimligt förenklad då den
inte tar hänsyn till de många faktorer som kan påverka den ekonomiska utvecklingens utfall. 
Vilket utgångsläge som råder kan till stor del avgöra hur konsekvenserna sedan visar sig.51

Ekonomisk tillväxt kan genomföras på bekostnad av de mest utsatta grupperna i samhället 
för att ge bättre förhållanden för de redan ekonomiskt välställda. För att ekonomisk tillväxt ska ge 
höjd ekonomisk standard för de fattigaste grupperna i samhället kan vissa förhållanden krävas 
som utgångsläge.52 Om fattigdomsreducering förstås som utjämning av ojämlika förutsättningar
snarare än ekonomisk tillväxt skulle Världsbankens metoder kunna utformas annorlunda. Vissa 

                                               
47 Uslaner, Eric M., Corruption, Inequality, and the Rule of Law: The Bulging Pocket Makes the Easy Life, 2008, s. 58 ff.
48 Barsukova, Svetlana Iu., Corruption - Academic Debates and Russian Reality, Russian Politics and Law, 2009, s. 9 f.
49 Strengthening Governance, Tackling Corruption, 2012, s. 44.
50 Barsukova, Svetlana Iu., Corruption - Academic Debates and Russian Reality, Russian Politics and Law, 2009, s. 13 f.
51 Rothstein, Bo, The quality of government: corruption, social trust, and inequality in international perspective, 2011, s. 35 f.
52 Uslaner, Eric M., Corruption, Inequality, and the Rule of Law: The Bulging Pocket Makes the Easy Life, 2008, s. 4 ff. 



16

ramar eller grundläggande principer som begränsar ekonomisk tillväxt kan anses nödvändigt för 
att tillväxten ska gynna de fattigaste klasserna lokalt och globalt. 53

Sambandet mellan ekonomisk tillväxt och situationen för fattiga grupper i samhället kan vara
relevant att undersöka inte endast i lokala utan även i globala relationer. Ekonomisk tillväxt i ett
rikt samhälle kan anses vara beroende av att exploatera fattigare samhällens resurser för att 
upprätthålla denna ekonomiska standard. Dessa globala länkar går inte se om vi avgränsar 
utvärderingen till lokala förhållanden.54

Genom att begränsa kopplingen mellan korruption och fattigdom inom en stat försummas 
viktiga internationella relationer som kan förklara orsakssamband. GAC förstår korruption som 
en orsak till fattigdom och motiverar därför sin korruptionsbekämpning som medel att minska 
fattigdom. Korruptionsbekämpningen ska då inte behöva begränsas till den stat som själv är 
drabbad av fattigdom, korruption i andra rikare stater kan också vara bidragande orsak till 
fattigdomen. Om det faktiska målet med korruptionsbekämpning gäller att minska fattigdom 
finns alltså ingen hållbar motivering att endast bekämpa korruption i de länder som lider av 
utbredd fattigdom.55

Förhållandena mellan korruption, ekonomisk tillväxt och fattigdom kan betraktas som 
avsevärt mer komplexa än den bild GAC presenterar. Det ekonomiska systemet behöver inte 
nödvändigtvis vara avgörande för utvecklingen av korruption och ekonomisk tillväxt kan inte 
heller rimligtvis likställas med fattigdomsreducering. Korruption behöver inte i alla sammanhang 
fungera som hinder för den ekonomiska tillväxten vilket innebär att motiveringen av 
korruptionsbekämpning som medel för att uppnå ekonomisk tillväxt förutsätter ett selektivt urval 
av vilken korruption som ska bekämpas. 

3.3 Politiska friheter och medborgerligt deltagande
De metoder Världsbanken genom GAC förespråkar för att motverka korruption fokuserar på
maktens organisering i samhället. Privata företag, icke-statliga organisationer liksom även 
individer ska dela makt med staten. Här skapas en samhällskonstruktion som ska förebygga och 
motverka att korruption utvecklas. I följande avsnitt klargörs och analyseras principen om fri-
och rättigheter genom att belysa vilken funktion denna maktkonstruktion får i samhället i relation 
till korruption.56

Att förändra styrelseskicket så att öppenhet och insyn skapas till makthavare är en av 
huvudprinciperna i Världsbankens strategier för mindre korruption. Genom att öppna upp staten 
och ge mer insyn i den verksamhet som här bedrivs ska korruption uppmärksammas och regleras 

                                               
53 Strengthening Governance, Tackling Corruption, 2012, s. 21.
    Rothstein, Bo, The quality of government: corruption, social trust, and inequality in international perspective, 2011, s. 247 f. 
54 Meldolesi, Luca, Corruption, Accountability, and Democracy in Italy: An Outline, I Combating corruption in Latin 
America, Tulchin, Joseph S. & Espach, Ralph (red.), 2000, s. 71 f.
55 McC. Heyman, Josiah & Campbell, Howard, Corruption in the US Borderlands with Mexico: The “Purity” of Society and the 
“Perversity” of Borders, I Corruption and the secret of law: a legal anthropological perspective, Nuijten, Monique & 
Anders, Gerhard (red.), 2008, s. 191 ff.
56 Strengthening Governance, Tackling Corruption, 2012, s. 8.
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genom att makt lämnas över till folket och media. De som använder sig av korrupta metoder kan 
enklare kritiseras och ställas inför rätta genom dessa möjligheter.57

Insyn i statsapparaten ska vara en viktig faktor för att kunna kontrollera att det förtroende 
som givits staten faktiskt efterlevs. Genomgående i GAC poängteras den viktiga uppgift staten 
har som högst ansvarig för situationen inom sitt territorium. Funktionen hos statens institutioner 
förklaras här utifrån teorin om ett kontraktsskapande gentemot folket. Folket lämnar över makt 
till staten och ska därför genom insyn ha möjlighet att kontrollera hur detta mandat förvaltas.58

Att skapa möjligheter för ansvarsutkrävande är en central orsak till Världsbankens 
förespråkande av rätten till insyn i statens offentliga verksamhet. Media och folkets makt att 
kritisera korrumperade ledare innebär ett erkännande av andra än juridiska normers inflytande. 
En form av moralisk reglering skapas vilken baseras på kulturella normer utan någon nödvändig 
förankring i juridiken.59

Denna moraliska form av dom kan dock i vissa sammanhang få svag inverkan på en stark 
ekonomisk elit. Öppenhet och yttrandefrihet kan här istället fungera som hjälpmedel för att 
rättsväsendet med juridikens reglering ska bekämpa korruption. För att detta ska fungera krävs 
dock ett välfungerande juridiskt system, något som oftast saknas i de länder som har utbredd 
fattigdom och korruption. Att staten har ett etablerat våldsmonopol kan också förstås som en 
förutsättning för att dessa regleringar av korruption ska bli framgångsrika, staten måste kunna 
garantera säkerhet för de som använder sig av dessa friheter.60

Att betona befolkningens roll i arbetet för minskad korruption vänder fokus från staten till 
dess invånare. Staten ska kontrollera invånarna och invånarna staten. Världsbankens metoder 
avseende fri- och rättigheter till befolkningen kan betraktas som en form av ”empowerment”. 
Metoderna syftar till att ge folket i landet medel att förändra situationen istället för att stärka 
statens makt att styra sin befolkning ovanifrån. Hierarkier i samhällets befolkning bör dock 
beaktas då dessa möjligheter öppnas upp. De ekonomiskt starkaste klasserna kan dominera 
maktsfären och på så vis dämpa andras röster. Möjligheterna till ansvarsutkrävande kan då bli 
små trots formell rätt till yttrandefrihet och till insyn i den publika sfären.61

Metoder som syftar till att stärka befolkningen kan ses som en väg för Världsbanken att gå 
runt samarbetet med staten för att istället skapa ett direktförhållande mellan befolkningen och 
internationella aktörer. En av de sju huvudprinciperna som underbygger GAC handlar om hur 
Världsbanken i dess arbete främst ska rikta sig till den aktuella staten som huvudsaklig partner. 
De interventioner som genomförs ska skapas i samråd med staten och alltså gå genom denna 
institution. GAC klargör dock att vissa situationer kan kräva att Världsbanken måste gå förbi 
staten. Men när kan då en stat bestämmas som illegitim makthavare gentemot dess befolkning? 
Och vem har mandat att hävda att regeringen i en stat inte är tillräckligt legitim för att bedriva

                                               
57 Strengthening Governance, Tackling Corruption, 2012, s. 10.
58 Ibid.
59 Strengthening Governance, Tackling Corruption, 2012, s. 14.
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samarbete med? Världsbanken tilldelar sig själv detta mandat genom att på egen väg avgöra hur 
strategierna ska genomföras.62

Medborgarskapet är en intressant faktor som får stor betydelse i GAC. Genom 
medborgarskapet ska ett socialt kontrakt skapas med staten vilket resulterar i rättigheter och 
skyldigheter som individen får ta del av. För den som befinner sig utanför detta 
medborgarskapsnätverk finns ingen möjlighet att hävda dessa rättigheter. Rättigheterna grundas 
alltså inte på din identitet som människa utan som medborgare i en skapad statenhet. Betoningen 
av detta medborgarskap som en del i strategin för att bekämpa korruption visar hur begränsade 
Världsbanken är i sin syn på styrelseskick. Medborgarskap i en stat är ingen självklarhet, och vad 
detta medborgarskap innebär kan variera avsevärt. Hur detta medborgarskap ska resultera i en 
maktfördelning där staten skyddar individen och individen formar staten är inte en simpel modell 
utan denna teori om ett samhällskontrakt kan i praktiken utformas på många olika sätt.63

Rätten till politiskt deltagande kan utformas enligt ett stort antal modeller. Hur systemet 
konstrueras avgör huruvida makten i realiteten fördelas jämlikt bland medborgarna eller om vissa 
grupper får mer fördelaktiga förutsättningar att delta. Det politiska systemet kan vara skapat av 
och för en ekonomisk elit och på så vis bli ett medel för fortsatt förtryck av ekonomiskt utsatta 
grupper. Är ett representativt utfall av det politiska deltagandet det faktiska målet eller enbart 
rätten till att delta? Formell jämlik rätt till politiskt deltagande behöver inte resultera i att alla 
ekonomiska grupper i praktiken får lika stort inflytande. Utifrån målet om utjämnande av 
ekonomiska ojämlikheter är det intressant att se till det faktiska utfallet av det politiska styret 
snarare än processen bakom. En auktoritär ledning kan då ge mer ekonomiskt jämlika villkor än 
en demokratisk stat där vissa mindre gruppers intressen kvävs av en majoritet.64

Uppfattningen om att politiskt deltagande och rätten till yttrandefrihet är effektiva medel för 
att minska korruption och därigenom även reducera fattigdom kan problematiseras. Det finns ett 
antal samhällen med auktoritärt styre vilka ändå inte av Världsbanken skulle stämplas som grovt 
korrupta. Likaså har dessa auktoritära länder också god ekonomisk tillväxt. Hong Kong och 
Singapore är illustrerande exempel på dessa samband. Att argumentera för insyn och deltagande 
kräver alltså mer motivering än kopplingen till minskad korruption och därigenom reducerad 
fattigdom. De ekonomiskt starka stater som har dessa fri- och rättigheter i sitt samhälle kan dela 
vissa historiska traditioner och förutsättningar vilket förklarar hur denna maktfördelning fått 
fungera här. För fattigare samhällen vilka har en bakgrund av kolonialt förtryck och exploatering 
av naturresurser gäller dock helt skilda förutsättningar för dessa reformer. Det är alltså 
nödvändigt att mer ingående undersöka vilka specifika förhållanden som råder för att förstå vilka 
konsekvenser dessa reformer faktiskt medför i samhället.65

Hur GAC:s förespråkade reformer ska införas är en viktigt fråga. Drastiska förändringar kan 
ge helt andra resultat än djupgående historiska traditioner. Sambandet mellan fri- och rättigheter 
och korruption influeras av ett stort antal kontextuella förhållanden och kan därför inte betraktas 
som isolerat och självklart. Världsbankens betoning av att det är nödvändigt att ta risker kan 
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innebära att de eventuella problem som kan följa en häftig reformering blir rättfärdigade av sitt 
slutgiltiga mål.66

Att förklara konceptet med politiska friheter och deltagande som en universellt gångbar 
strategi för korruptionsbekämpning är alltså inte hållbart. Endast inom vissa samhällssystem där 
ett antal förutsättningar uppfylls kan metoden ge eftersträvade effekter. Korruption kan etableras 
både i en liberal och i en auktoritär stat. För att GAC ska kunna inkludera dessa principer i sin 
korruptionsbekämpning krävs alltså andra mål eller några underliggande grundprinciper om 
exempelvis lika rätt till politiskt deltagande och yttrandefrihet. Dessa fri- och rättigheter behöver 
då inte betraktas som begränsade till medborgarskapets förmåner. Istället kan de betraktas som 
mänskliga rättigheter vilket innebär att de tillräknas varje människa oavsett vilken typ av samhälle 
hon lever inom.67

Det är därför intressant att undersöka vilket egentligt mål som styr Världsbankens strategier 
för att bekämpa korruption. Det formella målet angår fattigdomsreducering, dock kan GAC 
betraktas som primärt fokuserad på att förändra styrelseskick snarare än att utrota fattigdom. Om 
det faktiska målet är att minska fattigdom behöver inte en auktoritär stat med begränsad frihet för 
invånarna nödvändigtvis uteslutas som alternativ. Att hävda en viss styrelseordning som den 
ultimata och sedan försöka etablera denna modell världen över visar imperialistiska tendenser. 
Styrelseskick ska förändras så att de passar in i en viss typ av världsordning och kan fungera efter 
de regler som skapats av de mäktigaste aktörerna på den globala arenan. 68

Att skapa en öppen stat där rätten till politiskt deltagande och yttrandefrihet finns etablerad
är enligt GAC en elementär del i kampen mot korruption och reduceringen av fattigdom. 
Huruvida dessa medborgerliga fri- och rättigheter faktiskt resulterar i minskad korruption kan 
dock betraktas som styrt av ytterligare ett antal förhållanden. Dessa förhållanden kan gälla
rådande ekonomiska villkor i ett samhälle och historiska relationer av eventuellt förtryck från 
omvärlden. Korruption kan då betraktas ha potential att etablera sig både i auktoritära och mer 
liberala samhällssystem. 

3.4 En global styrelseordning
Enligt GAC ska staten, trots ett förespråkande av decentralisering, fungera som den centrala 
maktenheten i samhället. Staten har till uppgift att styra ramarna för hur andra aktörer får agera 
inom dess jurisdiktion och får därmed yttersta ansvar för befolkningen inom dess gränser.69  
GAC talar dock också om en global styrelseordning och betonar då de internationella
relationerna starkt. Samarbete ska ske över nationsgränser vilket ska resultera i att strategierna för 
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minskad korruption och reducerad fattigdom blir mer framgångsrika.70

Denna syn på statens uppgifter tillsammans med förespråkandet av internationell samverkan 
kan i vissa avseenden betraktas hamna i konflikt. Staten ska organiseras utifrån befolkningens 
intressen genom medborgarnas politiska deltagande och öppenhet in i statens verksamhet, det 
primära ansvaret vilar alltså på staten avseende situationen i dess territorium. Samtidigt ska andra
utomstatliga aktörer ha möjlighet att påverka styret i landet. Det är här relevant att ifrågasätta hur 
makten ska fördelas när internationella aktörers planer strider mot den aktuella statens intressen. 
När kan utomstående stater enskilt eller kollektivt legitimt gå emot en stats egna beslut och 
förehavanden? 71

I realiteten blir sannolikheten stor att de ekonomiskt mäktigaste parterna internationellt kan 
driva sina egna projekt oavsett samtycke hos berörda stater. Folkets rätt att delta och bestämma 
hur staten ska styras blir utan större betydelse om internationella aktörer ändå kan gå emot 
statens intressen. Idén om globalt samarbete kan betraktas som att flytta makten högre upp till 
utomstående aktörer istället för att stärka lokalt stöd för förändring. Lokalt stöd kan förstås som 
nödvändigt för att den berörda befolkningens situation ska hamna i fokus.72 Hur det globala 
samarbetet utformas är alltså avgörande. 73

En orsak till att korruption och fattigdom råder i vissa samhällen kan förklaras som
ekonomisk ojämlikhet. Om detta är fallet kommer rimligtvis inte en global styrelseordning vilken 
reproducerar denna ojämlikhet leda till minskad fattigdom och mindre korruption. Inte bara 
inomstatlig ekonomisk ojämlikhet utan också internationella klasskillnader påverkar alltså 
situationen.74

Den maktfördelningsteori som GAC förespråkar på det nationella planet gäller även i global 
samverkan. Detta innebär att internationella icke-statliga organisationer och privata företagare 
också ska få utrymme att delta i statens interna angelägenheter. Liksom när ett sådant samarbete 
sker nationellt finns sannolikheten att den makt som tillfaller privata vinststyrda företag resulterar
i förstärkt fattigdom för redan utsatta grupper.75

Om det finns problem som berör samtliga internationella aktörer, såsom global fattigdom 
och korruption, vem ska då bestämma agendan för hur dessa problem ska hanteras? Att se 
internationellt samarbete som ett betydande medel för att lösa dessa problem kan betraktas 
manifesterar en tro på att det går att finna en förhållandevis enhetlig och universellt gångbar 
metod för att skapa det ultimata samhället. GAC:s princip om att ta hänsyn till landspecifika 
förhållanden kan här hamna i skuggan av ansträngningarna att skapa en internationell gemensam 
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strategi.76

För att kunna koordinera samarbete internationellt krävs vissa riktlinjer att orientera detta 
arbete utifrån. I GAC förklaras rättsväsendet som en viktig funktion i samhället för att motverka 
korruption och fattigdom.77 Detta gäller också internationellt då Världsbanken betonar vikten att 
utforma arbetet enligt internationella juridiska ramverk. De standarder Världsbanken här syftar på 
kan dock betraktas som vaga och utan större tyngd om inte inblandade parter samtycker till de 
normer som åsyftas. Att överhuvudtaget välja att hänvisa till internationella standarder innebär att 
fördöma kulturella skillnader i samhällssystem för att istället bidra till skapandet av mer 
universellt gångbara normer.78

Precis som tidigare är det här nödvändigt att ifrågasätta vad som betraktas som orsak och 
konsekvens av de problem som identifieras. De problem GAC uppmärksammar angående 
korruption och fattigdom kan förstås som yttringar av komplexa underliggande problem vilka
kan sträcka sig långt tillbaka i ett invecklat mönster av händelseförlopp och orsakssamband. Att 
upprätta en global agenda kan då med nödvändighet kräva avsevärt förenklade förståelser av 
dessa problem.79

Hur vi väljer att förstå korruption blir helt avgörande för hur fenomenet sedan hanteras. För 
att globalt samarbete ska kunna rikta insatser till bekämpning av korruption måste det först 
befästas en förhållandevis globalt gångbar definition av vad korruption är. Utifrån denna 
definition skapas sedan en förståelse för fenomenet som bestämmer hur metoderna ska 
genomföras. Att denna enighet går att finna kan betraktas som osannolikt. Ideologiska 
tankemönster samt kulturella traditioner och normer kan hamna i konflikt vilket försvårar enighet 
kring vad korruption faktiskt är, huruvida det ska bekämpas och med vilka medel denna 
bekämpning i sådana fall ska ske. De föreställningar med starkast stöd kommer då sannolikt 
konkurrera ut de med svagare medhåll.80  

Strävan mot en mer global styrelseordning är uppenbar i GAC då den centrala idén bakom 
skapandet av strategierna kan uppfattas syfta till att hitta gemensamma globala normer att arbeta 
utifrån. Världsbanken ger i GAC mallar och verktyg att identifiera och förstå korruption och 
fattigdom utifrån. Dessa redskap influerar sedan hur det globala samarbetet får fungera avseende 
korruptionsbekämpning. Även om de projekt som drivs från global nivå skulle resultera i mindre 
fattigdom och korruption blir det svårt att undvika imperialistiska tendenser i det globala 
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samarbetet. Sannolikheten finns att avvikande kulturella samhällstraditioner och intressen hos 
ekonomiskt svagare grupper blir försummade i det samarbete som bedrivs på ett globalt plan.81
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4 Diskussion

De fyra principer som behandlats i föregående kapitel kan betraktas som markörer för vilka 
ideologiska föreställningar som formar Världsbankens strategier för korruptionsbekämpning. 
GAC förespråkar en specifik modell för hur korruption ska förstås och hanteras utifrån ett visst 
ideal. Den ultimata samhällsorganiseringen beskrivs utifrån detta ideal som ett liberalt
marknadssystem där juridiska regler höjs över andra sociala normer. Denna samhällsordning ska 
gälla både lokalt och globalt.82

Nedan diskuteras vidare utifrån de delslutsatser som klargjorts hittills vad dessa olika 
ideologiska färgningar i GAC faktiskt innebär och får för konsekvenser avseende hur korruption 
förstås och hanteras av Världsbanken. De faktorer som uppmärksammas särskilt angår 
ekonomisk ojämlikhet, maktstrukturer samt olika former av sociala normers plats i samhället.
Genomgående diskuteras då hur synen på orsak och verkan samt hanteringen av medel och mål
framgår i GAC i relation till förståelsen och hanteringen av fenomenet korruption.

Det formella målet för Världsbankens korruptionsbekämpning är fattigdomsreducering.83

Fattigdom kan beskrivas som en yttring av ojämlikhet, ojämlika ekonomiska förhållanden skapar
rikare och fattigare grupper i samhället. Målet med fattigdomsbekämpning kan därav innebära 
strävan efter att nå mer jämlika ekonomiska villkor. Denna strävan efter att jämna ut ekonomiska 
skillnader syftar till ett rättviseideal om att lika ekonomiska förutsättningar ska gälla. Att minska
fattigdom skulle enligt denna syn kunna innebära en sänkt ekonomisk standard för de rikaste 
grupperna lika gärna som en förhöjd hos de fattigaste.84

Denna syn på fattigdom som relationer av ojämlikhet är relevant för att förstå de idéer som 
styr Världsbankens bestämning av korruption som hinder vid fattigdomsbekämpning.
Världsbanken har nämligen en annorlunda syn på fattigdom vilken formar metoderna i GAC. 
Enligt GAC betraktas fattigdom som nästintill likställt med brist på ekonomisk tillväxt istället för
ett resultat av ojämlikhet. En omfördelning av redan existerande resurser blir alltså inte ett 
förespråkat medel för fattigdomsbekämpning enligt GAC. Korruption ska alltså utefter GAC:s 
principer bekämpas för att det förhindrar ekonomisk tillväxt och inte på grund av att det orsakar
djupare ekonomiska klyftor.85

Denna förståelse för fattigdom innebär att Världsbanken inte behöver betrakta all form av 
korruption som värd att bekämpa. Endast den korruption som bestäms som hinder för 
Världsbankens strategier för fattigdomsbekämpning ska motarbetas. GAC förklarar uttryckligt att 
reduceringen av fattigdom är huvudsyftet bakom organisationens mandat och intresse att befatta 
sig med bekämpning av korruption.86 Utifrån tolkningen av fattigdom som avsaknad av 
ekonomisk utveckling klargörs vilka egentliga syften som styr organisationens engagemang i
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korruptionsbekämpning. Om det faktiska målet skulle bestå i att skapa mer jämlika ekonomiska 
förutsättningar skulle strategierna för fattigdomsbekämpning kunna utformas helt annorlunda än 
de som redovisas i GAC.87

Ekonomisk tillväxt som inte begränsas av några principer utan fungerar som självändamål 
kan betraktas som med nödvändighet sammanvävd med ökade klasskillnader. Då enbart maximal 
vinning styr kan ekonomisk tillväxt skapas hos de rikare klasserna på bekostnad av exploatering 
av de lägsta ekonomiska klasserna. Detta innebär att de metoder Världsbanken använder för 
fattigdomsbekämpning istället för att reducera klasskillnaden kan bidra till förstärkt ekonomisk
ojämlikhet. Att se fattigdom som ojämlikhet blir då i uppenbar kontrast till att förstå den som 
brist på ekonomisk tillväxt. Världsbankens metoder kan fördjupa ekonomiska klyftor i syfte att 
skapa den eftersträvade ekonomiska tillväxten.88

Om Världsbanken alltså förespråkar ekonomisk tillväxt som sitt huvudsakliga mål och dessa 
strategier kan innebära ökade ekonomiska klasskillnader är det intressant att diskutera vilken 
funktion korruptionsbekämpningen får i detta sammanhang. Korruptionsbekämpning motiveras i 
GAC som ett medel för att reducera fattigdom vilket innebär att korruption ska bekämpas i syfte 
att främja ekonomisk tillväxt.89 Det blir då inte all form av korruption som ska bekämpas av 
Världsbanken utan endast den korruption som bestäms som hinder för ekonomisk tillväxt. Här 
krävs alltså selektivitet vid appliceringen av korruptionsbekämpningsstrategier. Den 
samhällsmodell Världsbanken egentligen förespråkar blir då den som ger bäst förutsättningar för 
ekonomisk tillväxt. Förutsatt att detta blir självändamål finns inga underliggande principer om 
exempelvis människors fri- och rättigheter som värderas högre än ekonomisk tillväxt.90

All form av korruption fördöms alltså inte enligt Världsbankens faktiska hantering av 
fenomenet. Denna selektivitet kan betraktas som oerhört avgörande för vilka följder 
Världsbankens korruptionsbekämpning får. De aktörer som har störst inflytande i 
organisationens ledning kan då styra vilka korruptionsärenden som hamnar högst på agendan och 
vilka som helt förbises. Exempelvis skulle korruption som förekommer inom den egna 
organisationen potentiellt enbart bli föremål för bekämpning förutsatt att denna korruption står 
som hinder för projekten som ger ekonomisk tillväxt. Att markera ut korruption som ett problem 
i vissa sammanhang blir då ett verktyg för Världsbanken att motivera intervenering efter egna 
intressen.91

Att betrakta ekonomiska aspekter som totalt isolerade från andra faktorer är inte realistiskt. 
Det begränsade mandat Världsbanken har genom att formellt inte ha möjlighet att behandla 
politiska frågor påverkar hur organisationen hanterar korruption. Är det möjligt att hantera 
korruption utan att blanda sig i politiska frågor? Världsbanken använder sig primärt av ett 
ekonomiskt perspektiv på de frågor som behandlas, de metoder som utarbetas är primärt
orienterade efter ekonomiska förhållanden. Denna syn kan kritiseras som oerhört begränsad då 
den befattar sig med frågor som gäller hur hela samhällen ska styras och organiseras. Exempelvis 
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kan sociologiska faktorer som förklarar maktförhållanden bakom ekonomiska yttringar vara 
nödvändiga att också beräkna in.92  

Om de strategier som förespråkas i GAC främst fungerar som indirekta metoder för att 
minska korruption är det inte lika enkelt att klargöra kopplingar mellan orsak och verkan. Även 
om dåligt styrelseskick och korruption ofta går hand i hand betyder detta inte att en förändrad
samhällsorganisering enligt GAC ger mindre korruption. Det blir genom hela hanteringen av 
fattigdom och korruption centralt att klargöra vad som faktiskt är orsak och vad som är 
konsekvenser. Relationerna kan vara betydligt mer komplexa än vad som först visar sig. Många 
faktorer kan samverka i avancerade processer och att hitta klara orsakssamband är därför oerhört 
svårt. 93

Sammanfattningsvis förstår GAC alltså fattigdomsreducering som ekonomisk tillväxt snarare 
än mer jämlika ekonomiska standarder. Med ekonomisk tillväxt som primärt mål motiveras inte 
all korruption som föremål för bekämpning. Korruption som försvårar ekonomisk tillväxt ska 
bekämpas, korruption som däremot kan hjälpa ekonomisk tillväxt uppmärksammas ej som ett 
hot mot Världsbankens verksamhet. Denna syn på fattigdom och förespråkandet av ekonomisk 
tillväxt kan ge effekter som innebär en djupare ekonomisk klassuppdelning både lokalt och 
globalt. Om ekonomisk tillväxt uppgår till självändamål blir sannolikheten stor att ekonomiska 
ojämlikheter blir större genom de korruptionsbekämpningsmetoder GAC förespråkar. En rikare 
och mäktigare klass kan då i lokala och globala relationer utefter egenintressen selektivt 
motarbeta korruption vilket kan ge förvärrade villkor för de klasser som redan är ekonomiskt 
utsatta.94

                                               
92 Marquette, Heather, Corruption, democracy and the World Bank, I Crime, Law and Social Change 36, 2001, s. 395 ff. 
93 Uslaner, Eric M., Corruption, Inequality, and the Rule of Law: The Bulging Pocket Makes the Easy Life, 2008, s. 28 ff. 
94 Nuijten, Monique & Anders, Gerhard, Corruption and the secret of law: An Introduction, I Corruption and the secret of 
law: a legal anthropological perspective, Nuijten, Monique & Anders, Gerhard (red.), 2008, s. 15 f.
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5 Slutsatser

De övergripande och mest centrala slutsatser som går att hämta ur denna ideologianalys av 
Världsbankens metoder för korruptionsbekämpning sammanfattas nedan utefter två steg. Den 
första delen angår problematiken kring att GAC överhuvudtaget använder sig av 
samlingsbenämningen korruption för att identifiera olika praktiker. Andra delen klargör hur ett 
rättviseideal av opartiskhet underbygger GAC:s förståelse och hantering av korruption. Följderna 
av detta ideal blir att imperialism genomsyrar GAC, maktstrukturer medför att de grupper med 
störst resurser och inflytande genomdriver sin prägel på innebörden i rättvisenormen och styr hur 
normen ska upprätthållas.

Utifrån det huvudsakliga målet ekonomisk tillväxt blir korruptionsbekämpning enligt GAC 
enbart ett medel för att främja detta primära mål. Endast då korruption kan bestämmas hindra 
ekonomisk tillväxt blir den föremål för Världsbankens anti-korruptionsstrategier. Om det faktiska 
intresset i GAC är att bekämpa endast vissa korrupta praktiker kan det i viss bemärkelse anses 
missvisande att överhuvudtaget använda sig av samlingsbenämningen korruption. Korruption blir 
inte ett problem i sig utan bestäms som ett fenomen värt att bekämpa utifrån kontextuella 
faktorer.95

Det kan dock förstås som en nödvändighet att Världsbanken grundar sina anti-
korruptionsstrategier på idén om universellt giltiga definitioner och förståelser av korruption. För 
att motivera Världsbankens intervenering i syfte att bekämpa korruption måste organisationen
först hitta en gemensam förståelse av korruption vilken befäster korruption som en fördömlig 
praktik värd att bekämpa. En viktig del i GAC handlar om att manifestera att det går att finna en 
universell förståelse av korruption. Utifrån detta ställningstagande bygger GAC sedan på att 
tillhandahålla lösningar på dessa problem med korruption. Lösningarna består i att förändra 
samhället enligt en viss modell, en modell som är starkt representativ för en liberal 
samhällsordning. GAC betonar betydelsen av ett starkt rättsväsende, maktfördelning till privata
aktörer samt globalt samarbete. Rättsväsendet får i denna samhällsstruktur en särskilt central 
funktion att manifestera den universella förståelsen av korruption genom att rama in den med 
juridiska medel. En underliggande uppfattning om att det är möjligt att hitta universell giltighet 
för vissa principer och förståelser av samhället genomsyrar alltså hela GAC.96

Korruption kan enligt den definition GAC visar på förstås som en motpol till en 
rättvisenorm av opartiskhet. Utifrån denna rättviseidé hämtar Världsbanken sitt mandat att 
bekämpa korruption. Bekämpning av korruption blir inte det faktiska syftet med GAC utan 
istället att förändra sociala normer så att de överensstämmer med en ideologiskt präglad 
organisering av samhället.97 Världsbanken tar genom GAC på sig rollen att definiera vilken 
universell norm som bestämmer den ultimata i samhällsorganiseringen utefter detta rättviseideal,

                                               
95  Nuijten, Monique & Anders, Gerhard, Corruption and the secret of law: An Introduction, I Corruption and the secret of 
law: a legal anthropological perspective, Nuijten, Monique & Anders, Gerhard (red.), 2008, s.6 ff. 
96 Ibid, s. 3 f. 
97 Ibid.
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GAC kan beskrivas fastställa och klargöra hur denna norm förstås. Genom att de mäktigaste 
institutionerna i samhällsordningen lokalt och globalt skapar eget mandat att definiera denna 
universella rättvisenorm blir imperialistiska tendenser svåra att undvika. Då Världsbanken på 
grund av sin maktposition kan låta egna intressen styra tolkningen och appliceringen av denna 
rättvisenorm blir subjektiviteten oundviklig. Selektiviteten i bekämpningen av korruption blir en 
manifestering av hur partiskhet och egenintressen hos de mäktigaste aktörerna styr agendan för 
organisationens verksamhet. Det ideal av opartiskhet som Världsbanken grundar sina 
korruptionsbekämpningsmetoder på hamnar här i direkt konflikt med den egna organisationens 
verksamhet. De metoder GAC förespråkar för att bekämpa korruption blir själva korrupta 
eftersom de är styrda av vissa parters ideologiska intressen.98

Den förståelse Världsbanken visar för korruption kan alltså betraktas vara i uppenbar 
konflikt med organisationens hantering av fenomenet. Korruption förstås som en motsats till ett 
ideal av opartiskhet samtidigt som Världsbankens hantering av korruption genom dess 
korruptionsbekämpningsstrategier är starkt präglad av subjektivitet. För att Världsbanken ska 
kunna legitimera sina anti-korruptionsmetoder krävs att de hävdar en universell förståelse för 
korruption grundad på en viss rättvisenorm, denna rättvisenorm blir dock med nödvändighet 
genomsyrad av ideologisk färgade intressen hos de mäktigaste aktörerna inom organisationen. 99  

I realiteten blir alltså korruptionsbekämpningen att medel för Världsbanken att styra på den 
internationella arenan för att skapa en världsordning som är anpassad efter organisationens 
huvudintresse vilket är ekonomisk tillväxt.  GAC kan alltså sammanfattningsvis förklaras inte 
som en strategi för att bekämpa korruption utan för att förändra samhällsstrukturer så att de 
harmoniseras med Världsbankens planer på ekonomisk tillväxt. Korruptionsbekämpning blir ett 
maktmedel för denna instans att upprätthålla sitt dominansförhållande gentemot andra grupper. 
Ekonomisk ojämlikhet i lokala och globala relationer ökar då ytterligare genom att målet 
ekonomisk tillväxt blir det primära.100

                                               
98 Nuijten, Monique & Anders, Gerhard, Corruption and the secret of law: An Introduction, I Corruption and the secret of 
law: a legal anthropological perspective, Nuijten, Monique & Anders, Gerhard (red.), 2008, s. 18 ff.
99 Barsukova, Svetlana Iu., Corruption - Academic Debates and Russian Reality, Russian Politics and Law, 2009, s. 4.
100 Turner, Simon, Corruption Narratives and the Power of Concealment: The Case of Burundi’s Civil War, I Corruption and the 
secret of law: a legal anthropological perspective, Nuijten, Monique & Anders, Gerhard (red.), 2008, s. 125 f.
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