
KORRUPTION, 
MAKTMISSBRUK OCH 
LEGITIMITET
Birgitta Björk 
Ledamot Silf Competence

B
irgitta B

jörk 



RUBRIKER I MEDIA OM KORRUPTION

¢ Inköp av vägsalt i kommuner - Svenska 
kommuner och kommunala bolag har under fem 
års tid lagt 15 skattemiljoner på att köpa 90 ton 
issmältningsmedel från företag som finns med på 
varningslistor för oseriösa företag. Kostnaden 
borde varit 100.000 

¢ Muthärva i Göteborg - Göteborgs kommun och 
Göteborgs Energi misstänkts för att ha skaffat 
sig fördelar från ett antal entreprenörer.

¢ Sjöfartsverket - Redan innan upphandlingen av 
nya räddningshelikoptrar förhandlade 
Sjöfartsverket med den italienska tillverkaren.
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ATT VILJA GÖRA RÄTT

Att vilja göra rätt och att vara villig att göra rätt 
är skillnad! B
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HUR ÄR DIN SJÄLVBILD?
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HUR ÄR DIN INRE KOMPASS?
Birgitta Björk 



SVERIGE MEST KORRUPTA
LANDET I SKANDINAVIEN

¢ Varje år mäter Transparency International den 
upplevda korruptionen i olika länder.

¢ Vi ligger på en 6:e plats av 180 länder år 2017.

¢ Vi har tappat poäng sedan tidigare mätning.

¢ Minst korruption Nya Zeeland.  

¢ Mest korruption Somalia. 
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VEM UPPTÄCKER KORRUPTION? 

¢Media

¢Privat personer

¢Anställda
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KORRUPTION FÖRSTÖR OCH BRYTER NER

¢ Hur kan korruption fortsätta att utvecklas?
¢ Hur kan den vara så utbredd?
¢ Hur kan kloka människor agera korrupt?
¢ Hur kan korruption påverka en kultur på ett företag?
¢ Hur påverkar det tilliten för en myndighet/företag?
¢ Hur kan relationskorruption påverka verksamheten?
¢ Hur kommer det sig att så få anmäler korruption?
¢ Hur kommer det sig att man inte följer lagstiftningen?
¢ VI BEHÖVER FLER SOM VILL GÖRA RÄTT!
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MAKT KORRUMPERAR INTE. RÄDSLA KORRUMPERAR –
KANSKE RÄDSLA FÖR ATT FÖRLORA MAKTEN.
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Det sägs att makten korrumperar, men det är i själva verket 
makten som attraherar korrupta. De kloka attraheras av 
andra saker än makt.

David Brinkley

John Steinbeck



DEFINITION AV KORRUPTION

¢ I svensk lagstiftning finns inte begreppet 
korruption utan ”givande och tagande av muta 
eller förmån”

¢ I andra länder är det tydligare
¢ Transparency International definition av 

korruption:
”Utnyttjande av betrodd makt för egen vinning” 
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4 SORTERS KORRUPTION

¢ 1. Storskalig korruption – Stora pengar för att 
påverka ett specifikt beslut.

¢ 2. Småskalig korruption – Mindre belopp och 
mindre beslut.

¢ 3. Vänskapskorruption – Utbyte av tjänster 
och gentjänster för att direkt eller indirekt skaffa 
sig en fördel.

¢ 4. Maktkorruption – Utnyttja makt för egen 
vinning. 
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EFFEKTERNA AV KORRUPTION

¢ Korruption begränsar ekonomisk och mänsklig 
utveckling

¢ Inneffektivt och negativt för företag och 
affärsverksamhet

¢ Slöseri med pengar
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EFFEKTERNA AV MINSKAD KORRUPTION

¢ Skulle bidra på ett positivt sätt för människor, 
samhällen och företag.

¢ Ökad tillit

¢ Effektivare användning av resurser

¢ Kompetens istället för vänskap
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VAD ÄR ORSAKEN TILL KORRUPT BETEENDE?

¢ ”Jag är korrupt för andra är korrupta”

¢ Brist på tillit till samhällsfunktionerna och dess 
kvalitet – ”Alla andra gör ju så”

¢ I fel miljö med fel förebilder, auktoritär press och 
tidspress är många i farozonen att agera oetiskt

¢ Destruktivt ledarskap som skapar en dålig 
kultur
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COMPLIANCE-FUNKTION

”Man kan inte ha en compliance-funktion för 
compliance-funktionens egen skull. Som ledare 
måste man driva compliance för att det är rätt sak 
att göra.” 

Birgitta Björk 

Helena Sundén IMM



LEDARSKAPET

Välja ledare som medarbetare känner tillit 
för  och som skapar en sund kultur byggd på 
etiska och bra värderingar som alla känner 
till och delar.
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VAR I ORGANISATIONEN FINNS KORRUPTION?

¢ Affärer långt hemifrån

¢ Chefer och organisationer utan rotation

¢ Intressekonflikter

¢ Vänskaps och familjeband
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9 STEG FÖR LEDARE ATT STOPPA KORRUPTION

Led dig själv:
1. Genuin vilja
2. Kalibrera kompassen

Led organisationen:
3. Minska stressen
4. Tydlig riktning 
5. Trygg kultur
6. Transparens 
7. Agera på övertramp
8. Ha regler som alla känner till och fungerar 
9. Var en förebild! Möts och samtala!
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HA KONTROLL ÖVER DIN SJÄLVBILD OCH
INRE KOMPASS
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Blogg:  Korruption      
https://betulautveckling.se/2018/04/17/korruption/
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