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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

”Compounding the problem has been a ”one size fits all” view of corruption as consisting 

essentially of bribery, varying only in degree across societies, and of reform as the process of 

making developing societies more like the West. But while affluent market democracies 

resemble each other in many ways, poverty and dictatorships come in many varieties – and so 

does corruption” (Johnston 2005, 1-2). 

 

Begreppet korruption härstammar från latinets “corruʹptio” och betyder “fördärvat tillstånd”. 

Det finns ingen entydig definition på korruption, men i största allmänhet utgör det ett 

samlingsbegrepp för “missbruk av förtroendeställning för otillåten vinning för egen eller 

annans fördel”, och oftast syftar man på korruption inom offentlig förvaltning. Korruption kan 

förekomma under olika former och inom alla samhällssektorer och orsakar allvarliga 

konsekvenser för samhället på många sätt. Bland annat utgör den ett hot mot rättssäkerheten 

och demokratin, snedvrider konkurrensen, påverkar förtroendet för både marknadsekonomin 

och offentliga institutioner samt skadar handel och hindrar investeringar (Polisen, 2016). 

Enligt tidigare forskning är fenomenet vanligast förekommande i länder som saknar tradition 

av förtroende och lojalitet för uppdragsgivare eller makthavare (NE, 2016) och begränsar den 

ekonomiska och demokratiska utvecklingen för många länder samt förvärrar fattigdom på 

flera sätt (Sida 2006).  

 

1.2 Problemformulering 

“First I argue that it makes little sense simply to array societies on a single scale 

ranging from high to low corruption” (Johnston 2005, 2). 

 

Michael Johnston har i ett av sina verk “Syndromes of Corruption- Wealth, Power, and 

Democracy” (2005) utvecklat en teori som bygger på olika korruptionssyndrom. Målet med 

denna analys, beskriver Johnston, var att starta en förnyad debatt om hur korruption faktiskt 

skiljer sig åt i olika miljöer (Johnston 2005, XI). Dessa korruptionssyndrom kan betraktas 

som idealmodeller som kännetecknas av olika karaktärsdrag. Johnston menar att korruption 
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inte bör betraktas som ett generellt fenomen som beter sig på samma sätt i alla länder med 

förekommande korruption då varje land har olika grunder, vilket också skapar olika 

förutsättningar för korruption att skapas och utvecklas. Till exempel, menar Johnston, att två 

länder kan vara uppbyggda under liknande system och struktur, men trots detta bestå av olika 

grunder och förutsättningar som skapar olika förutsättningar för att korruption ska kunna 

skapas och frodas. “Influence Markets”, “Elite Cartels”, “Oligarchs and Clans”, and “Official 

Moguls” är de fyra korruptionssyndrom som Johnston genom statistiska indikatorer och 

fallstudier utvecklat samt kategoriserat ett antal länder med förekommande korruption 

beroende på sammansättningen av institutionernas styrka och möjligheter till deltagande. 

Johnston menar att institutioners styrka samt olika mönster av möjligheter för deltagande på 

den ekonomiska och politiska arenan i sin tur ger korruptionen olika möjligheter, form och 

uttryck. Dessutom menar Johnston att beroende på korruptionssyndrom finns det olika sätt att 

bekämpa fenomenet och att det med andra ord är möjligt att “skräddarsy” en 

bekämpningsstrategi utifrån den unika korruptionssituationen - eller korruptionssyndromet. 

Med andra ord, menar Johnston, att i bedömningen av vilka strategier för 

korruptionsbekämpning som skall användas bör man inte endast utgå ifrån korruptionsindex, 

utan även ta reda på veta vilken form av korruption som ligger till grund (Johnston 2012, 3).  

 

När det gäller fenomenet korruption är Italien ett intressant land att studera, inte bara på grund 

av den organiserade maffian och välkända korruptionen bland högt uppsatta politiker, utan 

även på grund av oenigheterna mellan det välutvecklade norr och den inte lika utvecklade 

södern (NE, 2016). Ända sedan Italiens parlamentariska era tog fart i mitten på 1800-talet har 

framför allt de södra delarna präglats av korruption, maffia och fattigdom och i västerländska 

mått ansågs Italien vara tämligen outvecklat. I början av 1990-talet upplöstes alla etablerade 

politiska partier efter en domstolsutredning som avslöjade centralt organiserade system av 

illegal finansiering av politiska partier och överenskommelser mellan politiker, affärsmän och 

maffiagrupper. Några av de upplösta partierna grundades ungefär hundra år innan denna 

mutskandal uppdagades och hade spelat en stor roll i uppbyggnaden av Italien, menar Nelken 

(1996). Sedan andra världskriget har dessa politiska partier haft möjlighet att skapa orubbliga 

block som uteslutit framför allt kommunistpartierna till att få komma till makten. 

Mutskandalen som skakade Italien kom att kallas för “Mani pulite” som betyder “Rena 

händer”, vilket enligt Nelken (1996) var ett försök från domarnas sida att försöka återskapa 

känslan av moral i Italien (Nelken 1996, 95). Samtidigt som “Rena händer” och 

omvälvningen inom det politiska ägde rum genomgick även landet en ekonomisk kris på 
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grund av lågkonjunktur. Medborgarnas låga förtroende för politiker och dess förmåga att 

leverera utlovad politik bidrog inte till att underlätta situationen i landet. Den före detta 

premiärministern Silvio Berlusconis inblandning i en rad mutskandaler kombinerat med 

politisk och finansiell kris under de senaste åren har bidragit till att urholka det politiska 

systemet och folkets förtroende ytterligare (NE, 2016).  

 

Johnston placerade Italien i korruptionssyndromet Elite Cartels år 2005. Som ovan nämnt, har 

mycket hänt i Italien sedan år 2005. Kombinationen mellan mitt intresse för hur korruption 

frodas och Silvio Berlusconis avgång som premiärminister samt Italiens pågående 

återhämtning från Mani Pulite under 1990-talet blev fröet till ämnet för denna uppsats, det vill 

säga att undersöka hur väl Italien passar in i den kategorin i dagens läge, mer än tio år senare. 

Det är inte orimligt att tro att korruptionens förutsättningar har förändrats i landet sedan år 

2005. Dessutom bör studier av detta slag betraktas som empiriskt intressanta utifrån det 

faktum att korruptionen kostar EU-länderna över en biljon - närmare bestämt 1050 miljarder 

kronor (Haglund, 2014, 3 februari). Eftersom att korruption är så pass komplext och har en 

skadlig inverkan på länders utveckling på såväl det demokratiska som det ekonomiska planet, 

kan det vara till nytta att gå in på djupet och kategorisera korruption utifrån situationen i olika 

länder. Detta för att kunna nå en ökad förståelse för korruptionens olika grundförutsättningar 

samt för att få fram mer anpassade och skräddarsydda lösningar när det gäller bekämpningen 

av korruption.  

 

1.3 Syfte & Frågeställning 

Syftet är att undersöka och beskriva Italiens korruptionssyndrom utifrån Michael Johnstons 

begrepp “Elite Cartels”, det vill säga hur väl Italien fortfarande kan sägas tillhöra Elite 

Cartels. Har läget förändrats och i sådana fall - vilka indikatorer har förändrats?  Den aktuella 

frågeställningen ser därmed ut som följer: 

 

-Hur väl passar Elite Cartels-korruption in på dagens Italien? 

 

1.4 Disposition 
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Härnäst presenteras tidigare forskning på området. I nästkommande kapitel redovisas den 

teoretiska utgångspunkten i form av en genomgång av korruption som begrepp samt Michael 

Johnstons teori om olika korruptionssyndrom. Därefter, i kapitlet “Metod och material”, 

presenteras det tillvägagångssätt som används för att besvara den aktuella frågeställningen. 

Arbetet fortsätter med en analys där Italiens korruption mycket kort redogörs utifrån 

korruptionsindex och korruptionshändelser. Vidare i analysen appliceras teori och indikatorer 

på Italien som fall. Under varje tema, eller indikator, redovisas först insamlat material och 

avslutas sedan med återkoppling till teori. Till sist avslutas arbetet med en slutsats av 

analysen. 

 

1.5 Tidigare forskning 

Om man tittar på litteratur gällande orsaker till korruption så framställs ett flertal 

omständigheter som viktiga. Till exempel politiska institutioner, politiska aktörer och 

professionella villkor, ledarskap, kultur och det internationella förhållandet till omgivningen. 

Vid statsvetenskapliga institutionen i Umeå har Staffan Andersson, docent i statsvetenskap, 

skrivit en avhandling, “Corruption in Sweden: Exploring Danger Zones and Change”, där 

han behandlar Sveriges korruption i offentlig sektor. Trots att tonvikten ligger på Sverige 

innehåller den komparativa syften ur ett internationellt perspektiv. Andersson hävdar i denna 

studie att Sveriges låga grad av korruption öppnar upp för goda möjligheter att studera 

farozonerna för korruption, till exempel genom att undersöka hur sammanhängande och 

institutionella förändringar påverkar farozoner och korruption. I slutsatserna argumenterar 

Andersson, liksom Johnston, för vikten av att anpassa kontroll- och bekämpningsåtgärder 

efter landets egna delegeringsstrukturer eftersom dessa kan skilja sig åt på många sätt mellan 

olika länder. I Sverige visar hans studie att inrotade, framför allt manliga subkulturer kan 

behöva uppluckras genom att eftersträva en mer heterogen grupp av politiker, skapa möten i 

beslutsgrupper med högre transparens och genomföra effektivare granskningar (Andersson, 

2002). 

 

Vidare har Alfredo Del Monte och Erasmo Papagni i artikeln “The determinants of corruption 

in Italy: Regional panel data analysis” undersökt olika faktorer som antas påverkat 

korruptionen i Italien mellan åren 1963-2001. Genom en kvantitativ studie har man samlat in 

statistik på ekonomiska variabler såsom regeringens förbrukning, grad av utveckling och 
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politiska samt kulturella inflytanden såsom partiers maktkoncentration, graden av 

volontärorganisationers närvaro och graden av frånvaro i nationella val. Uträkningarna visar 

att dessa faktorer haft en markant påverkan på den Italienska korruptionen. Del Monte och 

Papagni (2007) menar att förändringar på det politiska planet i samband med bland annat de 

politiska mutskandalernas uppdagande i början av 1990-talet bidrog till en ökning av 

korruptionen. Del Monte och Papagni (2007) har även observerat att trots det faktum att 

länder i Västeuropa har likvärdiga politiska insitutioner och ekonomisk politik, så har Italien 

en betydligt högre korruptionsnivå. Därför menar de att kulturella och sociala faktorer också 

inverkar på korruptionsnivån. Slutsatserna i artikeln “The determinants of corruption in Italy: 

Regional panel data analysis” är att institutionella förändringar och dess konsekvenser med 

lägre förtroende för staten och politiker gjort det möjligt för korruptionen att frodas samt att 

endast några av de faktorer som har skapat korruptionen har eliminerats. Till exempel 

oppositionens möjlighet att avsätta och byta ut politiska makthavare (Del Monte och Papagni, 

2007). 

 

Tidigare forskning som rör just korruptionssyndrom är mycket ovanligt förekommande, vilket 

man kan tolka som att det finns ett så kallat kunskapsgap när det gäller att kategorisera 

korruption utifrån den unika situationen i länder där korruption råder. 

 

2.Teori 

2.1 Korruption som begrepp 

När det gäller att definiera begreppet korruption finns det, som tidigare nämnts, ingen entydig 

definition på begreppet och Sandgren (2008) menar att det är troligen bara inom straffrätten 

som det finns ett stort behov av en tydlig och avgränsad sådan. Utanför straffrätten har 

korruption blivit ett samlingsbegrepp för en rad otillåtna och oriktiga företeelser inom 

offentlig sektor (Sandgren 2008, 271). Svenska akademiens (SAOL) beskriver korruption som 

en bestickning, mutsystem eller mottaglighet för mutor (Svenska akademien, 2016). Polisen i 

Sverige definierar på sin hemsida fenomenet som ett missbruk av en förtroendeställning för 

att uppnå otillåten vinning för sin egen eller annans vinning (Polisen, 2016). Statsvetaren Bo 

Rothstein menar att denna typ av definition är för snäv eftersom det inte framgår vilken typ av 

missbruk det handlar om. Rothstein hävdar vidare att korruption är lika snårigt att definiera 
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som till exempel “demokrati”och “mänskliga rättigheter” då dessa ofta definieras genom 

internationella begrepp som till exempel politisk jämlikhet (Heywood 2015, 79). 

 

En annan känd statsvetare vid namn Robert Klitgaard förespråkar en bredare definition av 

korruptionsbegreppet och hävdar att korruption innebär att en individ prioriterar sina privata 

intressen framför folkets och de ideal denne förbundit sig att följa. Vidare menar Klitgaard 

(1998) att korruption kan förekomma under många olika skepnader och kan utgöras av 

missbruk från allt emellan bostadspolitik, lagstiftning, efterlevnad av avtal eller återbetalning 

av lån. Den kan förekomma i såväl den privata som den offentliga sektorn. Fenomenet kan 

innebära löften, hot eller både och samt vara alltifrån sällsynt till utbredd och i vissa länder 

har korruption gått så långt så att den blivit en del utav samhällssystemet. Klitgaard (1998) 

argumenterar vidare att korruption kan återfinnas både inom och utanför den offentliga 

organisationen, men att denna distinktion kan vara komplicerad att avgöra beroende på seder 

och lokal lagstiftning (Klitgaard, 1998). 

 

Sandren (2008) menar att korruptionens konsekvenser är avsevärda oavsett vilket uttryck den 

tar sig. Vardagskorruptionen, även kallad administrativ eller byråkratisk korruption, är den 

typ som är mest märkbar och påverkar medborgarna direkt i ett stort antal länder. Det kan 

handla om mutor som till exempel poliser, läkare eller tjänstemän inom skatteförvaltning eller 

tull kräver och tar emot i sitt arbete. Föräldrar till en elev i skolan kan till exempel krävas på 

en viss summa i utbyte mot att deras barn ska få godkänt betyg i skolan. Denna typ av 

korruption drabbar betalningssvaga individer och familjer negativt, förgiftar klimatet i 

samhället samt påverkar samhällsekonomin negativt (Sandgren 2008, 269).  

 

När det gäller korruptionens effekt på ett lands utveckling, så menar Sandgren (2008) att den 

både förvärrar fattigdom och förhindrar utveckling och tillväxt. Dessutom menar Sandgren 

(2008) att det i regel finns det ett samband mellan fattigdom och hög korruptionsnivå, likaväl 

som det finns ett samband mellan låg nivå för investeringar och hög korruptionsnivå. Tidigare 

studier visar att ett land med korruption kan antas ha en 5% lägre investeringsnivå än ett land 

som är tämligen fritt från korruption och förlora 0,5% i tillväxt per år. Korruption och 

rättsväsende går hand i hand på så sätt att ett svagt rättsväsende ger hög förutsättning för 

korruption, medan korruption å andra sidan försvagar rättsväsendet. Konsekvensen blir att 

rättsystemet och rättssäkerheten urholkas (Sandgren 2008, 276-277). 
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I detta kapitel var intentionen att ge en övergripande bild om korruption, dess komplexa 

innebörd och skadliga effekter. De definitioner som tagits upp visar hur komplext fenomenet 

egentligen är, att det kan röra sig om många olika handlingar utöver “bestickning av mutor” 

eller “missbruk av förtroendeställning”. Den definition av korruption som är applicerbart på 

det fall som här studeras är Klitgaards definition som beskrevs tidigare i detta avsnitt.  

 

2.2 Michael Johnstons korruptionssyndrom 

Michael Johnston har, som nämnts i inledningen, utarbetat en teori där varje 

korruptionssyndrom kan betraktas som en idealtyp för en viss typ av korruption. Genom både 

statistiska indikatorer och fallstudier har Johnston år 2005 studerat och kategoriserat länder i 

olika korruptionssyndrom beroende på korruptionens förutsättningar. Italien placerades vid 

samma tidpunkt in i syndromet Elite Cartels. Trots att fokus ligger på korruptionssyndromet 

Elite Cartels i detta arbete så presenteras, om än kortfattat, alla fyra av Johnstons 

korruptionssyndrom då det kan bidra till ökad kunskap på området. 

 

2.2.1 Institutioner och deltagande - skillnaderna mellan 

korruptionssyndromen 

Enligt Johnston ligger de avsevärda skillnaderna mellan korruptionssyndromen i 

sammansättningen av politiska och ekonomiska möjligheter, det vill säga deltagande och 

institutioners styrka på den politiska och ekonomiska arenan. Strävan, användning och utbyte 

av rikedom och makt sker, enligt Johnston, i ett historiskt och kulturellt sammanhang, och i 

vissa klimat av möjligheter, resurser, risker, osäkerheter och begränsningar (Johnston 2012, 

3). En stark och stabil demokrati- och marknadsutveckling är möjlig tack vare ett öppet, 

konkurrensutsatt och strukturerat politiskt och ekonomiskt deltagande med effektiva och 

legitima institutioner som reglerar och skyddar dessa arenor. Med detta menar Johnston att 

utan institutioner som månar om att underlätta och skydda äganderätt, marknadsrätt, 

investeringar samt en sund politik med måttlig omfördelning av rikedomar, ger den 

ekonomiska konkurrensen i sig ingen garanti för en bred tillväxt. Samma gäller för politisk 

konkurrens. Den är i sig heller inte tillräcklig så länge inte politiska val är konkurrenskraftiga, 

legitima och avgörande. Minst lika viktigt är även tillgång, friheter och rättigheter mellan 

valkampanjer. Ett kriterium för att medborgarna i ett land ska ha möjlighet att dominera sin 
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egen arena är ett öppet och konkurrensutsatt deltagande. Men detta, skriver Johnston, måste 

struktureras och ordnas av en skyddande institution. Med olika sammansättningar av 

ekonomiska och politiska möjligheter finns olika grunder för korruption att existera, hävdar 

Johnston (Johnston 2005, 7). 

 

I Johnstons fyra utarbetade korruptionssyndrom speglas just mönstret i medborgares 

delaktighet och institutioners styrka. På samma sätt som korruption förekommer i många olika 

former så kan mönster av delaktighet och institutioner variera mellan länder. Johnston har i 

sina studier lagt tonvikt på det sätt som makt och rikedom eftersträvas, byts ut och förvaltas 

på nationell nivå och hur politiska, statliga och sociala strukturer samtidigt bevarar och utgör 

hinder för dessa arenor (Johnston 2005, 38-39). 

 

Tabellen nedan visar en förenklad bild av det jag nämnt ovan, där Johnston förklarar 

respektive korruptionssyndrom utifrån kombinationen av deltagande och institutioners styrka. 
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Tabell 1: Projicerade korruptionssyndrom (Johnston 2005, 40). 

 

2.2.2 Influence Markets: inflytande till uthyrning - beslut till salu. 

Enligt Johnston råder Influence Markets-korruption i ett klimat av aktiva, väl 

institutionaliserade marknader och mogna demokratier där privata, välbärgade intressen 

försöker att få inflytande över specifika politiska beslut och processer inom det offentliga. 

Detta sker inte bara genom mutor till tjänstemän, utan även genom kanalisering till och via 

politiker som i sin tur ger sin tillgång och kontroll i utbyte. Mogna marknadsdemokratier 

erbjuder omfattande politiska och ekonomiska möjligheter och genomgår endast en smärre 

avreglering (liberalisering) eftersom det inte är så mycket kvar att göra på den fronten. I 

allmänhet har länder med Influence Markets-korruption starka och legitima institutioner, det 
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vill säga legitima konstitutionella ramar, politisk konkurrens, fria nyhetsmedier, starka 

civilsamhällen och öppna ekonomier. Som tydliggörs i tabellen ovan är Influence Markets det 

korruptionssyndrom där statliga institutioner är starkast och demokratierna är mest mogna i 

jämförelse med de andra syndromen. Korruptionen i väl institutionaliserade 

marknadsdemokratier - eller åtminstone de mutor som sker på hög nivå- som tenderar att 

påverka korruptionsindex är snarare ett undantag än en regel. Dessa marknadsdemokratier 

besitter korruptionsproblem värt att oroa sig för. Vissa är globala: Banker och 

investeringsmarknader i Influence Markets-länder är ofta förråd eller deltagande i tvättning av 

korrupta vinster och dess multinationella företag har gjort olagliga erbjudanden i många andra 

samhällen. Men de flesta är inhemska och kan ibland vara mycket allvarliga. Denna 

korruption kretsar kring tillgång till och inom etablerade institutioner. Enligt Johnston är 

Influence Markets är vanligast förekommande i starka marknadsdemokratier såsom Tyskland, 

USA och Japan (Johnston 2005, 60-61). 

 

2.2.3 Elite Cartels: konsten att köpa vänner - och styra människor. 

Enligt Johnston innebär Elite Cartel-korruption en miljö av endast måttligt starka statliga 

institutioner där samarbetande eliter - politiska, ekonomiska, byråkratiska, militära, etniska. 

kommunala och så vidare skapar och upprätthåller nätverk. Detta sker genom ett beroende av 

samhället eftersom samhället hjälper eliterna att försvara sin hegemoni i ett klimat av ökande 

politisk konkurrens med måttligt starka statliga institutioner. Dessa elitgrupper bildar nätverk 

på hög samhällsnivå genom att dela ut förmåner. På så sätt kan eliten förhindra den stigande 

ekonomiska och politiska konkurrensen. Enligt Johnston är exempel på länder med Elite 

Cartels-korruption Italien, Sydkorea och Botswana (Johnston 2005, 89).  

 

Johnston menar vidare att korruption ibland är i större utsträckning en fråga om kontroll än 

om inflytande. I samhällen där samarbetande grupper av högt uppsatta politiker, affärsmän, 

byråkrater, militärer och etniska ledare delar på förmåner sinsemellan skapas nätverk och 

allianser som fasthåller dess makt och avvärjer oppositionen. Korruption av denna kategori 

må vara lönsam för elitgrupperna, men det är framför allt en strategi för att stävja politisk 

förändring och utveckling (Johnston 2005, 89-90). Elite Cartels kan utåt sett till stor del likna 

Influence Markets. Pengar och tjänster byter ägare med förmåner som flödar mellan gynnade 

personer och affärer. Samhällen som räknas till Elite Cartels tenderar att vara relativt stabila, 
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måttligt förmögna demokratier som kommit långt in i stabiliseringsprocessen. 

Korruptionsnivåerna är högre än för länder inom Influence Markets, men lägre än i Oligarchs 

and Clans och Official Moguls. Skillnaden mellan Influence Markets och Elite Cartels blir 

tydliga när det kommer till institutionerna. Den politiska ledningen har funnits under en 

kortare period, därför är institutionerna svagare än de inom Influence Markets. Ekonomierna 

är till större del beroende av primär export och således även av den globala råvarumarknaden. 

De politiska ledarna möter en politisk konkurrens som växer allt snabbare, är mindre 

institutionaliserad och är därmed relativt oförutsägbar. Politiska partier har grunda rötter och 

oftast tenderar dem att dra nytta av eliten, snarare än att representera majoriteten av folkets 

vilja, vilket resulterar i att politisk konkurrens både vid och mellan politiska val kan vara 

missvisande. Juridiska domarkårer tenderar att vara svaga, kompromissande och skapar 

kontrakt som är svåra att upprätthålla och egendomar svåra att beskydda. Byråkratierna är 

stora, genomträngliga och utgör i vissa fall en förlängd arm i politiska konflikter samt en 

tveksam representant för genomförandet av policys. Av dessa anledningar är den 

huvudsakliga uppgiften inom Elite Cartels att skydda, upprätthålla och berika dessa nätverk 

av eliter för att på så sätt även skydda policy, ekonomiska och politiska fördelar. 

Uppgörelserna äger inte endast rum mellan tjänstemän och privata intressen, eller mellan 

politiska ledare och anhängare, utan såväl mellan personer inom det politiska, byråkratiska 

och affärsmässiga (Johnston 2005, 89-90). 

 

2.2.4 Oligarchs and Clans: vi är familj - och inte du. 

Oligarchs and Clans-korruption innebär ett samhällsklimat med mycket svaga statliga 

institutioner där ett litet antal eliter legitimerar sig själva av personliga och familjetraditionella 

aspekter. Oligarchs and Clans-länder har, enligt Johnston, nyligen genomgått en transition och 

fått en ny ekonomisk marknad samtidigt som dessa har svaga institutioner, vilket innebär 

stora möjligheter för dessa eliter, eller oligarker, att genom mutor och våld överta makten. 

Johnston menar att det finns stora utmaningar inom detta korruptionssyndrom på såväl det 

politiska som ekonomiska planet. Officiella befogenheter och institutioner är ineffektiva, 

oförutsägbara och ofta uthyrda. Gränsen mellan det offentliga och det privata är mycket vag. 

Verkställanden av kontrakt eller säkerheten för egendom är på inget sätt en garanti i länder 

med Oligarchs and Clans-korruption. Vinster måste ofta skyddas genom ytterligare korruption 

eller med våld och för politiker samt partier innebär det stora risker och för befolkningen en 
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genomträngande otrygghet. Dessa länders fattigdom, otrygghet och behovet av skydd gör det 

mycket lätt att rekrytera nya anhängare till dessa oligarker. Exempel på länder som Johnston 

har placerat in i Oligarchs and Clans-syndromet är Filippinerna, Mexico och Ryssland 

(Johnston 2005, 120-121). 

 

2.2.5 Official Moguls: sträcka ut en hand - och utpressa sedan. 

Official Moguls-korruption kännetecknas slutligen, i likhet med Oligarchs and Clans-

korruption, av mycket svaga statliga institutioner. Av alla Johnstons korruptionssyndrom 

utgörs Official Moguls av de allra svagaste staterna och svagast politiska konkurrens. Den 

största skillnaden mellan Official Moguls-korruption och de övriga korruptionsyndromen är 

att fokus ligger på rikedom och inte till lika stor del inflytande. Inflytande är endast värt att 

eftersträva för att senare kunna användas som verktyg för rikedom. Kraftfulla figurer eller 

inre cirklar såsom diktatorer, familjer, regeringstjänstemän och dess skyddslingar plundrar 

ostraffat landets ekonomi för att berika sig själva. Opposition och civilsamhälle är i dessa fall, 

enligt Johnston, mycket svaga, om ens befintliga. Official Moguls förekommer i bland annat i 

Indonesien, Kina och Kenya (Johnston 2005, 155-156). 

 

3. Metod 

3.1 Genomförande & Material 

Denna studie är en kvalitativ fallstudie med en hermeneutisk och beskrivande inriktning. 

Beskrivande studier svarar på frågor av typen var, när, hur, vem och vilka (Esaiasson et al 

2012, 36-37). Med en fallstudie som metod utförs en detaljerad undersökning av Italiens 

korruptionssyndrom utifrån Johnstons teori om olika korruptionssyndrom. Analysen i denna 

studie baseras på indikatorer i Michael Johnstons teori om korruptionssyndromet Elite Cartels 

och kommer vara till hjälp när det gäller att beskriva och besvara hur väl Italien fortfarande 

kan sägas tillhöra det korruptionssyndrom som Johnston placerat landet i år 2005. Dessa 

indikatorer är demokrati under konsolodering, ekonomi under reform, eliter, institutioner 

samt civilsamhälle. När det gäller demokrati under konsolodering så handlar det om att söka 

svar på om Italien fortfarande befinner sig i en konsoliderande fas, det vill säga en fas för 

stabilisering av statsskicket, i demokratiseringsprocessen eller ej. Detta för att Johnston menar 
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att länder med Elite Cartels-korruption befinner sig i en konsoliderande demokratiseringsfas. 

Är Italien till största del liberaliserat, som Johnston påstod år 2005? Det vill säga: Hur 

långtgående är fri- och rättigheter för medborgarna? Möter Italien ett ökande deltagande och 

konkurrens, som Johnston hävdade för mer än tio år sedan? Under ekonomi under reform är 

tanken att ta reda på huruvida Italiens ekonomiska arena befinner sig under reform, eller 

förändring. Är ekonomin till största del liberaliserad och öppen? Möter Italien en ökande 

ekonomisk konkurrens? Är Italien en måttligt rik ekonomi? Under eliter är det av behov av att 

få svar på huruvida det finns samarbetande eliter i Italien, eftersom Johnston påstår att Elite 

Cartels-länder består av samarbetande eliter som skapar och upprätthåller nätverk för att nå 

makt och inflytande. När det gäller institutioner är jag ute efter att beskriva statliga 

institutioners styrka i Italien. Detta eftersom Johnston menar att en av de största skillnaderna 

mellan korruptionssyndromen ligger i institutionernas styrka, samt hur effektiva dessa är. I 

länder med Elite Cartels-korruption menar Johnston att institutionerna är måttligt starka. 

Stämmer detta in på Italien idag? Hur ser förtroendet hos folket ut för statliga institutioner? 

Hur är samarbetet mellan politiker och hur effektivt genomförs reformer? Hur starkt är 

skyddet av privat egendom? Hur väl fungerar rättsväsendet? Till sist, när det gäller att 

beskriva civilsamhället, som enligt Johnston var måttligt starkt år 2005, vill jag undersöka 

vilken grad av inflytande som opposition och civilsamhälle har i Italien, och därmed söka svar 

på hur starkt civilsamhället kan sägas vara. 

 

Italien är den centrala analysenheten i denna fallstudie. Man kan därmed säga att denna studie 

är teoriprövande eftersom den ämnar att pröva i vilken utsträckning Johnstons teori är relevant 

för Italien i dagens läge (Esaiasson et al 2012, 40). Insamlingen av material omfattar redan 

befintligt material på området, en så kallad dokumentstudie (Malmö Högskola, 2011). 

Triangulering innebär bland annat en kombination av olika källor och typer av material, vilket 

betraktas som en styrka i kvalitativa studier då det ökar såväl validitet som kvalitet (Ander, 

2014). Från källor som bland annat Transparency International, ISTAT, Freedom House, 

OECD, CIVICUS, attitydundersökningar, officiella dokument, vetenskapliga rapporter och 

artiklar inhämtas material och analyseras utifrån kvalitativa indikatorer i Johnstons modell. 

Analysen sker därmed tematiskt. Tematiskt analys innebär att det material som samlas in 

organiseras och struktureras upp i olika teman. Man skiljer mellan två typer av tematisk 

analys; induktiv och deduktiv tematisk analys. Med deduktiv (teoristyrd) analys menas att 

teman har bestämts på förhand innan materialet analyseras, vilket kan beskrivas som att teman 

grundar sig på befintliga teorier och tidigare forskning. Med induktiv (empiristyrd) analys 
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menas att skapa teman som baseras på vad som kommit fram i materialet, vilket betyder att 

teman skapas under analysens gång (Dynamic work, 2015). I detta fall handlar det om en 

teoristyrd, deduktiv tematisk analys då indikatorerna är utkristalliserade ur Johnstons teori. 

 

Tabellen nedan visar en sammanställning av källor för statistik som kommer att användas för 

respektive indikator. Utöver detta kommer kvalitativt material samlas in från artiklar, 

rapporter, officiella dokument etc. 

Tabell 2. Indikatorer och datakällor. 

 

Med tanke på att fokus ligger på kvalitativa indikatorer och att syftet är av en beskrivande 

karaktär snarare än förklarande, så jag anser att en kvalitativ metod är mest lämplig för syftet. 

En stor fördel med kvalitativa studier är att man kan studera enskilda eller få fall på djupet i 

form av fallstudier, djupgående intervjuer, text- och diskursanalyser såsom historiska analyser 

(Marsch och Stoker 2010, 249-250). Kvantitativa studier kännetecknas av statistiska 

undersökningar och enkätundersökningar som syftar till att skapa positivistiska, generella 

samband mellan olika variabler och data i form av siffror (Esaiasson et al 2012, 346-347), 

vilket inte är syftet för detta arbete. 

 

Att utföra intervjuer av politiskt kunniga personer som är specialiserade på området vore en 

stor fördel i insamlandet av material. Men i och med det faktum att frågeställningarna förstås 

kräver noggrann förberedelse för att kunna tillföra ett användbart material, så anser jag inte 

detta vara optimalt för detta arbete. Kvalitativa intervjuer är också tidskrävande, vilket också 

utgör ett begränsande hinder.  

 

Enligt Esaiasson et al (2012) bör man som forskare kunna påvisa att problemformuleringen är 

både inom- och utomvetenskaplig. Inomvetenskapliga problem uppstår när man finner luckor 

inom ramen för tidigare forskning, medan samhälleligt uppkomna problem 

(utomvetenskapliga problem) uppstår utanför ramen för forskning. Till exempel genom 
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fönstret på spårvagnen eller hemma i tv-soffan framför en nyhetssändning (Esaiasson et al 

2012, 31). Denna studie som jag ämnar att göra om korruption är såväl inomvetenskaplig som 

utomvetenskaplig. Inomvetenskaplig på så sätt att det finns ett kunskapsgap inom tidigare 

forskning när det just gäller att kategorisera korruption utifrån länders specifika situation, och 

utomvetenskaplig på så sätt att det ligger i många korrupta länders intresse att bekämpa 

korruptionen för att främja demokratisk och ekonomisk utveckling. 

 

3.2 Avgränsningar 

Korruption är som tidigare nämnts ett minst sagt komplext begrepp och bör här avgränsas för 

att kunna operationaliseras. Därför är det nödvändigt att avgränsa sig till Michael Johnstons 

“Elite Cartels” , då denna är den grupp var i Johnston placerat Italien. Därmed kommer 

beskrivningar på resterande korruptionssyndrom tas upp för att belysa de mest väsentliga 

skillnaderna mellan syndromen, men mer djupgående beskrivningar utesluts då det skulle 

falla utanför ramarna för denna uppsats. Anledningen till att jag valt endast ett land att 

undersöka är att djup föredras framför bredd. Att jämföra ett eller flera länder inom varje 

korruptionssyndrom hade varit intressant, men ett sådant syfte skulle kräva en mängd av 

analysmaterial som vore alltför omfattande för ett kandidatarbete. Det är även nödvändigt att 

avgränsa sig till en bestämd tidsperiod. Koncentration ligger på material och data som 

framställts mellan år 2005 och år 2016 eftersom Johnston under sin studie använde sig av 

äldre material. Dock kommer en del historia presenteras under uppsatsens gång för att ge en 

ökad förståelse för Italiens bakgrund och situation idag. 

 

3.3 Validitet & Reliabilitet 

Esaiasson et al (2102) menar att när man som forskare ämnar att undersöka ett visst begrepp 

eller fenomen handlar det om att bryta ner dessa abstrakta begrepp till mätbara delar, eller 

byggstenar, som man sedan analyserar var för sig. Detta kallas för operationalisering. 

Operationaliseringen är ständigt förknippad med två utmaningar, nämligen att hantera 

problemet med validitet och reliabilitet. Validitet kan definieras som att man verkligen mäter 

det man vill mäta, vilket i kvalitativa studier till exempel kan innebära en god koppling 

mellan teori och empiri (Esaiasson et al 2012, 55). Reliabilitet kan definieras som 

tillförlitlighet eller frånvaron av osystematiska fel. Det man vill uppnå är en hög validitet och 
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god reliabilitet. Hög reliabilitet garanterar inte hög validitet, men hög validitet förutsätter god 

reliabilitet eftersom relevanta mätningar av det vi vill undersöka ger en ökad tillförlitlighet. 

God reliabilitet uppnås om validiteten är hög och om det analyserade materialet är tillförlitligt 

(Esaiasson et al 2012, 57-65). Då flera olika typer av källor används samtidigt som Italiens 

korruptionssyndrom analyseras utifrån centrala indikatorer ur teorin, anser jag uppnå en hög 

validitet. Genom att operationalisera ett centralt begrepp i taget för att sedan analysera, 

sammanfatta och dra slutsatser, så bör det vara fullt möjligt att komma fram till en tillförlitlig 

och koncentrerad beskrivning och svar på frågeställningen.  

 

4. Resultat & Analys 

4.1 Korruptionsindex och korruptionshändelser 

“Like most other analysts I maintain that corruption is underdemocratic and broadly harmful 

to economic growth” (Johnston 2005, 2). 

 

Transparency International är en organisation som årligen mäter korruption i flera av världens 

länder. Fram till och med år 2011 mätte deras index korruption på en skala mellan 0-10, där 0 

innebar hög grad och 10 ytterst låg grad av korruption. Från och med år 2012 års CPI mäter 

TI korruption på en skala mellan 0 till 100, där 0 innebär hög grad och 100 ytterst låg grad av 

korruption. Nedanstående tabell visar korruptionsindex för åren 2005 till 2015. Att döma av 

dessa siffror har Italien fått en högre grad av korruption sedan år 2005. 
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Tabell 3. Italiens CPI (Corruption Perceptions Index) mellan år 2005-2015 (Transparency 

International, 2015). 

 

Idag hade Italien kunnat vara en stormakt i Medelhavsområdet, men korruption, maffiastyre 

och politiska dispyter har hämmat detta faktum (Globalis, 2016). Landet har deltagit i båda 

världskrigen, vilket medförde stort lidande för såväl civilbefolkningen som ekonomin. Med 

hjälp av bistånd från amerikanskt håll, den så kallade Marshallplanen, kunde den italienska 

ekonomin återhämta sig från världskrigens konsekvenser och under hela efterkrigstiden har 

Italien spelat en viktig roll i den internationella politiken och senare även i EU. Ekonomin har 

dock varit stadigare än det politiska planet. Under 1970-talet drabbades landet av många 

terrordåd i samband med de stora politiska konflikterna mellan högern och vänstern. År 1992 

uppenbarades den enorma politiska mutskandalen under namnet “Mani pulite” (rena händer) 

där hundratals politiker, mestadels kristdemokrater och socialister, bland annat anklagades för 

att ha tagit mutor i utbyte mot stora offentliga byggkontrakt. Även många välkända 

företagsledare anklagades för att ha deltagit i dessa händelser. 1990-talets mani pulite kom att 

skaka landet i åratal. För att förhindra liknande händelser i framtiden ändrades, efter 

folkomröstningar, landets författning och regeringen ersattes av en expeditionsministär ledd 

av den före detta riksbankschefen Carlo Ciampi. På grund av att politiska ledare inom 

socialistpartiet och kristdemokratiska partiet var inblandade in muthärvan, upplöstes båda 

partierna (Landguiden, 2013).  

 

År 1993 åtalades den före detta premiärministern Andreotti för samverkan med maffian samt 

för order om mordet på en journalist, som hade uppdraget att avslöja maffiakontakterna. 

Andreotti frikändes, dömdes senare till 24 års fängelse, men frikändes igen år 2003 på grund 

av bristfälligt bevismaterial (Landguiden, 2013).  

 

Silvio Berlusconi var aktiv inom industriell, finansiell och fastighetsverksamhet och därmed 

en av Italiens rikaste. Hans återkommande perioder som premiärminister präglades av att 

medierelaterad, ekonomisk och politisk makt låg i hans händer. Berlusconi blev den första 

regerande premiärministern som åtalats i domstol, något som slutade med frikännande för 

hans del medan en nära partikollega dömdes för förbindelser med maffian. Hans tredje period 

som premiärminister ledde till ökad konflikt i samhället och slutade med politisk och 

finansiell kris. Starka protester ägde rum när han genomförde en lag om skydd mot åtal för 

regeringschef, president och talmän. Detta för att inte bli tvungen att ställas till rätta för det 
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skattebedrägeri, falsk bokföring och flera fall av mutbrott som han stod åtalad för. Lagen 

upphävdes senare av författningsdomstolen, vilket slutade med att Berlusconi anklagade 

domarna för vänstervridning (Globalis, 2016). 

 

År 2014 uppmärksammades återigen en rad stora korruptionsskandaler inom offentlig sektor. 

I maj 2014 påbörjades en undersökning av en grupp före detta politiker och tjänstemän som 

anklagats för att ha påverkat upphandlings- och byggkontrakt inför Milanos “Expo 2015 

World´s Fair”. I juni samma år greps borgmästaren för Venedig och mer än trettio andra såväl 

nuvarande som före detta tjänstemän för godkännande av 25 miljoner euro i mutor från 

privata företag i utbyte mot kontrakt att bygga stadens undervattensbarriärssystem (Freedom 

House, 2014). 

 

Efter att ha givit en överblick, om än mycket kort, över Italiens korruption utifrån såväl 

statistik som olika korruptionshändelser kommer nästa rubrik utgöras av en applicering av 

korruptionssyndromet Elite Cartels på Italien. 

 

4.2 Italiens korruptionssyndrom 

Utifrån Johnstons beskrivning av Elite Cartels-korruption kan det konstateras att länder med 

detta korruptionssyndrom karaktäriseras av: 

 Demokratier under konsolidering - liberaliserade med växande politisk konkurrens och 

deltagande 

 Måttligt rika ekonomier under reform - till stor del liberaliserade och öppna ekonomier 

med växande konkurrens 

 Samarbetande eliter som utövar makt 

 Måttligt starka och effektiva institutioner 

 Måttligt starkt civilsamhälle (Johnston 2005, 40). 

 

Dessa punkter ska nu appliceras på Italien för att kunna analysera hur väl landet kan sägas 

tillhöra Elite Cartels-kategorin idag. 

 

4.2.1 Demokrati under konsolidering 
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Linde och Ekman (2006) menar att inom demokratiforskningen delas varje 

demokratiseringsprocess upp i tre olika urskiljbara faser. Den inledande fasen kallas för 

liberalisering, som avser det skede när där det politiska förtrycket i en icke-demokratisk regim 

minskar, och en ökning av fri och rättigheter sker. Då en demokratisk transition, som är den 

andra fasen och där begreppet transition avser ett regimskifte, avslutas tar en konsoliderande 

process vid. Den konsoliderande processen handlar om den nya demokratiska regimens 

institutionalisering, stabilisering och fördjupning (Linde och Ekman 2006, 14-15). Hur en 

konsoliderad demokrati ska definieras är dock ett omdebatterat begrepp i sig (Gaudin-Robert 

2007, 2). 

 

Från att ha varit en diktatur fram till och med andra världskriget blev Italien en republik år 

1948, och antog en ny författning som stadgar att landet ska bygga på ett parlamentariskt 

styrelseskick. När den första republiken kollapsade i och med mani pulite under 1990-talet, så 

kan det sägas att landet gick igenom en transition till den så kallade “andra republiken”. Nya 

politiska partier växte fram och en reform om ett nytt valsystem i form av en kombination av 

majoritetsval och proportionellt val antogs, vilket skiljde sig radikalt från den första 

republiken. Både partisystem och valsystem förändrades och politiken domineras idag av ett 

höger- och vänsterblock (Landguiden, 2013).  

 

I en landriskanalys som författats av Exportkreditnämnden (EKN) hävdas att politisk och 

regional splittring har försvårat reformarbetet och gör det fortfarande idag. Det politiska 

klimatet i Italien präglas av historiska och våldsamma ideologiska motsättningar mellan 

fascism och kommunism, samt kontinuerliga regeringsombildningar, ministeravhopp och 

korruptionsskandaler. Det faktum att Italien haft 66 regeringar sedan andra världskriget, mer 

än dubbelt så många som i Sverige, tyder på en hög instabilitet i det italienska politiska 

samhället. Viktiga strukturreformer som krävt ett brett politisk samarbete har antingen skjutits 

fram eller endast använts som medel i den partipolitiska ställningkampen. En regional 

uppdelning mellan den till största del välmående norra delen och den mer eftersatta södra 

delen av Italien har sporrat motsättningarna ytterligare mellan politiska grupperingar, vilket 

gör att det än idag finns hårda motsättningar mellan högern och vänstern 

(Exportkreditnämnden, 2014). 

Silvio Berlusconi, som otaliga gånger florerat i media av många anledningar, var 

premiärminister tre gånger mellan åren 1994 till 2011. På grund av en rad händelser som 

ställde Berlusconi och den italienska regimen i negativ dager, så bidrog hans styre i ökad 
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social och politisk splittring i landet (Landguiden, 2013). Hösten 2011 kom EU med 

påtryckningar om att Italien måste komma tillrätta med sin enorma statsskuld som följd av 

den finansiella krisen, något som gjorde situationen för Berlusconi ohållbar. Samtidigt som 

Berlusconi avgick hösten 2011 röstade parlamentet fram ett ekonomiskt reformpaket. För att 

kunna genomföra detta utsågs den före detta EU-kommissionären Mario Monti till 

regeringsbildare. Men Montis åtstramningsåtgärder i samband med genomförandet av 

reformpaketet möttes av stark kritik bland den större delen av befolkningen. Ett nyval utlystes 

efter att Berlusconi och PDL dragit tillbaka till förtroende för Monti och hans 

teknokratregering. Valet visade sig bli en kamp mellan Berlusconis PDL (Il Popolo della 

Libertà), Pier Luigi Bersanis center-vänsterkoalition PD (Partito Democrático) och den 

nybildade femstjärnerörelsen M5S (Movimento cinque stelle) i ledning av komikern Guiseppe 

“Beppe” Grillo. Bersanis allians fick flest röster i både valet till deputeradekammare och 

senat, men fick inte tillräckligt med majoritetsstöd för att kunna bilda regering. Berlusconi 

fick förvånansvärt stort stöd, särskilt i senatsvalet. Grillos M5S som även han fick relativt 

stort stöd i senat som kammare vägrade samarbeta med något av de stora partiblocken och ett 

politiskt dödläge uppstod. Denna politiska kris bidrog med att ytterligare minska det redan 

sargade förtroendet hos medborgarna. På grund av det rådande parlamentariska dödläget blev 

valet av ny president ett problem. Efter flera försök att enas om en ny president utsåg man den 

avgående Giorgio Napolitano för en ny sjuårsperiod. Napolitano fick sedan uppdraget att utse 

en ny regeringsbildare, vilket blev vice partiledaren för PD, Enrico Letta. Letta bildade 

regering med politiker från såväl PDL, PD och Montis mittenparti. Grillos M5S lämnades helt 

utanför regeringsbildandet (NE, 2016). Ett år senare fattades beslut om en ny 

samarbetsregering ledd av Matteo Renzi och det demokratiska partiet (Partito Democrático). 

Giorgio Napolitano avgick som president år 2015 och ersattes av Sergio Mattarella. Att 

Mattarella valdes till ny president sågs som en stor seger för Partito Democrático eftersom 

Mattarella var premiärminister Renzis kandidat (Globalis, 2016).  

 

År 2005 antogs en lag som återigen ändrade valsystemet och innebar en återgång till ett i 

huvudsak proportionellt valsystem. Det fanns dock ett stort missnöje hos både regerings- och 

oppositionspartierna med detta system eftersom det hade bidragit till ett jämviktsläge i 

senaten. Därav påbörjades förhandlingar mellan de politiska blocken och de mindre partierna 

om en ny vallag. År 2014 lade Matteo Renzi fram ett reformprogram som omfattar bland 

annat landets vallagar, skattesystem, rättsväsende, utbildningssystem och arbetsmarknad. I en 

artikel i Europaportalen skriver Haglund (2014, 17 september) att den nya vallagen, som fått 
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namnet Italicum, ska bland annat se till att det blir svårare för små partier att komma in och att 

deras inflytande begränsas. Partier eller allianser som vinner val med minst 37% av rösterna 

får dessutom 15 extra procentenheter av parlamentsplatserna för att öka möjligheterna att få 

en stabil majoritet. Kritiker ansåg att Renzi kommer få det svårt att genomföra alla reformer i 

det politiskt instabila Italien samt att nyval inte kan uteslutas i och med detta. Men Renzi, 

ledare för det socialdemokratiska partiet PD, som år 2014 fick 40% i opinionsundersökningar, 

var inte beredd att hålla med kritikerna och har vid ett tillfälle hävdat att han är beredd att 

tappa popularitet för att genomföra reformerna (Haglund, 2014, 17 september).  

 

Freedom House har mellan år 2005-2016 rankat Italien som en fri demokrati. År 2016 fick 

landet en etta i “frihet” på en skala där 1 står för den högsta graden av frihet och 7 för den 

lägsta. Landet får även ettor i “civila friheter” och “politiska rättigheter”. Mellan år 2005-

2016 har Freedom House ett par gånger ökat “civila rättigheter” från en etta till en tvåa och 

motiverat detta med Berlusconis koncentration av medier och ihållande störningar av 

organiserade kriminella nätverk. I en rapport för år 2014 skriver Freedom House att det 

italienska partisystemet kännetecknas av en hög nivå av pluralism och politisk konkurrens, 

men att dess struktur är mycket instabil eftersom politiska koalitioner ofta kan ändra sina 

sammansättningar och nya politiska partier skapas ofta. Under hela år 2014 fortsatte 

regeringen arbetet med att försöka underlätta parlamentarisk enighet, vilket enligt Freedom 

House kan Renzis valreformer påverka partisystemet väsentligt, eftersom de nya 

bestämmelserna skulle tillåta en enda part att lättare få fler platser. Italien har sedan 2011 varit 

medlem i OGP (Open Government Partnership) (Freedom House, 2016) som är ett 

multilateralt initiativ vars mål är att genom överenskommelser med regeringar, säkerställa och 

verka för transparens, auktorisera medborgare, bekämpa korruption och gynna ny teknologi 

för att stärka styrelseskicket (OGP, 2015). I detta sammanhang har Italien och OGP etablerat 

en lagdekret som bygger på större öppenhet i den offentliga förvaltningen (Freedom House, 

2016). 

 

Johnston (2005) hävdar att ett av karaktärsdragen för länder med Elite Cartels-korruption är 

“demokrati under konsolodering”. Dessa länder är till stor del liberaliserade och visar tecken 

på växande politisk konkurrens och möjligheter till politiskt deltagande (Johnston 2005, 40). 

För att återkoppla detta karaktärsdrag till empirin kan man utröna att det ännu, efter 

korruptionshändelserna i samband med mani pulite, råder instabilitet på den politiska arenan i 

Italien. Empirin visar på att konsekvenserna av Mani pulite blev en övergång till den andra 
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republiken och flera av de äldre partierna föll medan nya växte fram samt att en ny valreform 

antogs (Landguiden, 2013). Som Linde och Ekman (2006) menar är den första fasen i en 

demokratiseringsprocess liberalisering, det vill säga att förtrycket i en icke-demokratisk regim 

minskar och en ökning av fri och rättigheter sker (Linde och Ekman 2006, 14-15). Freedom 

House har mellan år 2005-2016 rankat Italien som en fri demokrati, dock med några undantag 

där civila rättigheter ökat från en etta till en tvåa, så har såväl civila rättigheter och politiska 

rättigheter legat på en etta som står för den högsta graden av frihet (Freedom House, 2016). 

Utifrån detta är det möjligt att påvisa att Italien är en liberaliserad demokrati. Linde och 

Ekman (2006) menar att en konsoliderande process tar vid efter transitionen,det vill säga 

övergången mellan två faser. Transitionen mellan den första och andra republiken övergick 

till en konsoliderande fas som syftar till att förstärka och fästa det demokratiska 

styrelseskicket i samhället. Linde och Ekman (2006) påpekar även att begreppet 

“konsoliderad demokrati” är omdebatterat, en definitionsfråga som skulle falla utanför ramen 

för denna uppsats (Linde och Ekman 2006, 14-15). Om man däremot utgår ifrån Johnstons 

korruptionssyndrom Influence Markets, där demokratierna, enligt Johnston (2005), anses vara 

konsoliderade och mogna, går det att säga att Italiens demokratiska status inte stämmer 

överens med Influence Markets, utan snarare med Elite Cartels där demokratierna, enligt 

Johnston (2005), är under en konsoliderande process (Johnston 2005, 40). Som tidigare 

nämnts har Italien under de senaste åren fokuserat på reformer som bland annat syftar till att 

underlätta parlamentarisk enighet (Freedom House). Utöver detta har landet sedan år 2011 

bedrivit ett samarbete med OGP vars mål är att säkerställa och verka för transparens, 

auktorisera medborgare, bekämpa korruption och gynna ny teknologi för att stärka 

styrelseskicket genom överenskommelser med regeringar (OGP, 2015). Italien och OGP har 

tillsammans kommit fram till en lagdekret som ska bidra till ökad öppenhet i den offentliga 

förvaltningen (Freedom House). Men enligt EKN finns det uppenbara problem med att driva 

igenom reformer i och med den politiska instabiliteten och de regionala motsättningarna, 

vilket medfört att omfattande strukturreformer antingen skjutits fram eller endast använts som 

hjälpmedel för att vinna röster i val (Exportkreditnämnden, 2014). Italiens svårigheter med att 

få igenom reformer på grund av för låg grad av politiskt samarbete gör att demokratin i landet 

fortfarande kan sägas befinna sig i en konsoliderande fas där regeringen fortfarande gör 

försök till att förankra och stabilisera demokratin. Svårigheterna med att driva igenom viktiga 

reformer gör det dock svårt att säga något om huruvida möjligheterna till politiskt deltagande 

ökar eller minskar. Samma gäller den politiska konkurrensen. Freedom House hävdar i en 

rapport för år 2014 att det italienska partisystemet kännetecknas av en hög nivå av pluralism 
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och politisk konkurrens, men att dess struktur är mycket instabil eftersom politiska koalitioner 

ofta kan ändra sina sammansättningar och nya politiska partier skapas ofta (Freedom House, 

2016). Detta gör att det även är komplicerat att avgöra huruvida den politiska konkurrensen 

ökar även om den av Freedom House anses vara hög, något som enligt Johnston (2005) är ett 

karaktärsdrag för länder med Elite Cartels-korruption, att såväl möjligheter till politiskt 

deltagande som konkurrens ökar. 

 

4.2.2 Ekonomi under reform 

Tack vare en varierad och avancerad industri är den italienska ekonomin den åttonde största i 

världen och fjärde största i EU. Vanliga exportvaror är textilier, skor, lädervaror, vitvaror, 

kemikalier, jordbruksprodukter och maskinverktyg (Sveriges Ambassad, 2016) och landets 

BNP per capita år 2014 uppgick till 36 196 US-dollar (OECD, 2016). Dock har Italiens 

ekonomi drabbats hårt av den finansiella krisens efterdyningar under 2000-talet och 

statsskulden har ökat till den grad att den utgör hela 130% av BNP (ISTAT, 2015). 

Arbetslösheten har ökat avsevärt och ligger idag, år 2016, på 11,9% (OECD, 2016) och är 

dubbelt så hög i södra delen av Italien än den norra. Sveriges Ambassad hävdar i en rapport 

att den italienska tillväxten generellt hämmas av bristande konkurrens, till exempel inom 

tjänste- och energisektorerna, belastande byråkrati, dåligt utvecklad infrastruktur, höga och 

komplicerade skattesatser, stelbenta arbetsmarknadsregler (som dock till viss del frigjorts av 

den aktuella reformen “jobs act”), tungrott juridiskt system samt låga investeringsnivåer. 

Precis som på det politiska planet, så finns det hårda regionala ekonomiska motsättningar 

mellan norr och söder och välståndet mellan dessa regioner är fortfarande stora, något som 

årtionden av överföringar från norr till söder inte ändrat på i någon större märkbar 

utsträckning (Sveriges Ambassad, 2016).  

 

I en landriskanalys från 2014 utfärdad av Exportkreditnämnden (EKN) hävdas att den 

italienska ekonomiska tillväxten hämmas av svag konkurrens, bristande flexibilitet på 

arbetsmarknaden och låga offentliga investeringar. Utöver den politiska splittringen försvårar 

dessutom en ineffektiv och svag statsförvaltning, ur ett europeiskt perspektiv, reformarbetet. 

De ekonomiska styrkor som EKN anser att Italien besitter är: 1. att landet är en stor ekonomi 

med bred industriell bas och hög BNP per capita, 2. låg skuldsättning hos den privata sektorn 

och hög förmögenhet i hushållen, 3. att landet under senare år påbörjat en sanering av 
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offentliga finanser och ett reformarbete. Svagheter i den italienska ekonomin sägs vara: 1. den 

stora politiska splittringen och svårigheten att komma till rätta med en utbredd organiserad 

brottslighet och korruption, 2. hög offentlig skuld och en låg potentiell tillväxt som försvårar 

en konsolidering av de offentliga finanserna, 3. stora strukturella problem och en försvagad 

konkurrenskraft. Förtroendet har dock under senare tid ökat för landets förmåga att lösa de 

finansiella problemen, vilket utgör en viktig del i regeringens handelsutrymme och skapat 

bättre förutsättningar för ett långsiktigt reformarbete. Dock förväntas tillväxten att bli fortsatt 

låg med tanke på avsaknaden av en stadig politisk kraft som med väljarnas stöd kan ta itu med 

de ständigt underliggande strukturella problemen (Exportkreditnämnden, 2014).  

 

Under de senaste åren har regeringen lagt stor vikt vid ekonomiska åtstramningar för att 

korrigera den höga statsskuld som eskalerade gradvis under inledningen av lågkonjukturen år 

2008-2009. Det skulle dröja ända fram till år 2011 innan hållbarheten i Italiens statsfinanser 

ifrågasattes på allvar och en vidare kris kunde undvikas genom att regeringen lanserade ett 

omfattande besparingsprogram innehållande stora nedskärningar och tack vare ECB:s 

(European Central Bank) gedigna stödköp av italienska statspapper (Exportkreditnämnden, 

2014). Premiärminister Matteo Renzi planerar att införa nya reformer till sommaren 2016. 

Viktigast anses vara den nya vallagen som ska underlätta lagstiftningsprocessen och därmed 

enklare möjliggöra den liberalisering av ekonomin som OECD (Organisation for Economic 

Co-operation and Development) anser är nödvändig för främjandet av den ekonomiska 

tillväxten. OECD spår en framtid med en tillväxt på 6% de kommande tio åren om reformerna 

går igenom (Sveriges Ambassad, 2016). Freedom House skriver i en rapport från år 2014 att 

trots vissa förbättringar på senare tid, så rankar Heritage Foundation fortfarande Italien som 

en måttligt fri ekonomi på grund av bevarandet av strukturella problem som allvarligt 

undergräver tillgången till ekonomiska möjligheter och resurser. Heritage Foundation rankar 

även Italiens skydd mot äganderätt som låg för att vara Europa, huvudsakligen eftersom 

domstolsförhandlingar i regel kräver en mycket lång tid (Freedom House 2016). 

 

Enligt Johnston karaktäriseras länder med Elite Cartels-korruption av måttligt rika ekonomier 

under reform som till stor del är liberaliserade och öppna, med växande konkurrens (Johnston 

2005, 40). För det första hävdar Sveriges Ambassad (2016) att Italien är, tack vare sin 

varierade och avancerade industri, ett rikt land (Sveriges Ambassad, 2016), vilket i sådana fall 

strider emot Johnstons teori där han menar att länder med Elite Cartels-korruption är måttligt 

rika (Johnston 2005, 40). Landet har dock drabbats hårt av konsekvenserna från finanskrisen 
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år 2008 och besitter en omfattande statsskuld samt bekymmer med låg ekonomisk tillväxt 

(Sveriges Ambassad, 2016), något som de senaste regeringarna lagt stor fokus på att 

förminska genom ett flertal reformer (Exportkreditnämnden, 2014). Bland annat, som tidigare 

nämnts, planerar premiärminister Matteo Renzi att införa nya reformer till sommaren 2016, 

där den viktigaste anses vara den nya vallagen som ska underlätta lagstiftningsprocessen och 

därmed enklare möjliggöra den liberalisering av ekonomin som OECD anser vara nödvändig 

för den ekonomiska tillväxten (Sveriges Ambassad, 2016). Som nämnts i förra avsnittet 

“demokrati under konsolodering” hävdar även här EKN att reformarbetet försvåras med tanke 

på den politiska splittringen, men också på grund av en ineffektiv och svag statsförvaltning 

(Exportkreditnämnden, 2014). Det innebär att man i viss grad under denna indikator kan säga 

att även ekonomin befinner sig under reform där regeringen lägger stor vikt vid att råda bot på 

den omfattande statsskulden och den låga tillväxten. Det kan också sägas att Italien är en 

öppen ekonomi eftersom man bedriver handel med omvärlden i stor utsträckning med varor 

som textilier, skor, lädervaror, vitvaror, kemikalier, jordbruksprodukter och maskinverktyg 

(Sveriges Ambassad, 2016). Vad gäller liberalisering av ekonomin, så skulle Italien kunna 

sägas vara till stor del liberaliserad. Detta med tanke på att Freedom House i en rapport från 

2014 skriver att trots förbättringar på senare år betraktar Heritage Foundation Italien endast 

som en måttligt fri ekonomi på grund av strukturella problem som missgynnar tillväxten 

väsentligt och på grund av brister i skyddet för äganderätten (Freedom House, 2016). En 

måttligt fri ekonomi skulle rimligtvis kunna likställas med Johnstons kriterium för Elite 

Cartels-korruption; att ekonomierna till stor del är liberaliserade. När det kommer till 

“växande konkurrens” är det svårt att avgöra huruvida den ekonomiska konkurrensen ökar 

eller inte med tanke på Italiens svårigheter med att genomföra reformer samt den låga 

ekonomiska tillväxten i landet. Exportkreditnämnden pekar ut de stora strukturella problemen 

och en minskad konkurrenskraft som två av flera svagheter i den italienska ekonomin, vilket 

också medför att man inte kan uttala sig om en ökning i den ekonomiska konkurrensen 

(Exportkreditnämnden, 2014). 

 

4.2.3 Eliter 

I en rapport utfärdad av Europeiska kommissionen år 2014 hävdas att förhållandet mellan 

politiker, företag och organiserad brottslighet samt graden av integritet för utvalda och 

utnämnda tjänstemän utgör de största problemen för den utbredda korruptionen, vilket speglas 
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av antalet utredningar och fall av korruption på både nationell och regional nivå. I en studie 

genomförd år 2010 av Center of the Study of Democracy hävdas att Italien är ett av de mest 

belysande exemplen på hur brott och korruption är relaterat. Enligt italienska åklagare är 

länken mellan korruption och maffian fortfarande påtaglig, även utanför de kriminella 

gruppernas territorium (European Commission, 2014).  

 

I dagens Italien finns det fyra välkända maffiaorganisationer: Cosa Nostra, Camorran, 

N´dranghetan och La sacra corona unita. Var och en av dessa har sitt strikta geografiska 

område som bas, trots att de idag successivt förvandlats till internationella brottskarteller 

(Dagens nyheter, 2007, 23 augusti). Cosa Nostra, som länge var den dominerande 

maffiaorganisationen på Sicilien, sades år 2009 omsätta motsvarande 140 miljarder kronor, 

vilket var ungefär lika mycket som Camorran i Neapel. N´dranghetan basar över Kalabrien 

och sades samma år omsätta tre gånger så mycket som Cosa Nostra och Camorran. Den 

största delen av inkomsterna kommer från narkotikahandel, men även från intrång i den 

offentliga administrationen, stora byggprojekt, vapenhandel, ocker och prostitution. Cosa 

Nostra på Sicilien tjänade stora summor på att skydda restauranger och butiksägare i utbyte 

mot pengar, en maffiauppgörelse som kom att kallas “pizzo” (Dagens nyheter, 2009, 2 maj). 

År 2013 uppgavs södra Italiens N´drangheta omsätta motsvarande 472 miljarder kronor, 

vilket enligt ett uttryck innebar att maffiaorganisationen tjänade mer pengar än McDonalds 

och Deutsche Bank tillsammans. 472 miljarder kronor kan även sägas motsvara 3,5% av 

Italiens BNP under 2013 (Svenska Dagbladet, 2014, 27 mars). 

 

Enligt Johnston karaktäriseras länder med Elite Cartels-korruption av samarbetande eliter som 

utövar makt. Som beskrivits i teoriavsnittet så menar Johnston att Elite Cartels-korruption 

förekommer bland, samt upprätthåller, nätverk av politiska, ekonomiska, byråkratiska, 

militära, etniska och kommunala eliter. Detta är möjligt genom ett beroende av samhället då 

samhället hjälper eliterna att försvara sin hegemoni i ett klimat av ökande politisk konkurrens 

med måttligt starka statliga institutioner. Eliterna bildar nätverk på hög samhällsnivå genom 

att dela ut förmåner och kan på så sätt kan förhindra den stigande ekonomiska och politiska 

konkurrensen (Johnston 2005, 89). Att döma av den senaste serien av korruptionshändelser 

som kort presenterats under avsnittet “Korruptionsmått och korruptionshändelser” samt att 

Europeiska kommissionen (2014) bland annat beskriver förhållandet mellan politiker, företag 

och organiserad brottslighet som de största problemen för den utbredda korruptionen i Italien, 

så är det inte orimligt att säga att det än idag förekommer eliter som samarbetar och 
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tillsammans utövar makt. Detta sker på bekostnad av den politiska och ekonomiska 

konkurrensen, vilket stämmer överens med de konsekvenser som Johnston menar att Elite 

Cartels-korruption får (Johnston 2005, 89). 

 

4.2.4 Civilsamhälle 

Enligt Amnå och Svedberg (2005) avser civilsamhället frivilliga och ideella organisationer 

och de insatser som görs inom dessa. Hit räknas även informella nätverk som människor 

deltar i. Civilsamhället har en avgörande betydelse som opinionsbildare och företrädare, på 

såväl organisation- och individnivå (Amnå och Svedberg 2005, 45). CIVICUS World 

Alliance for Citizen Participation är en organisation vars mål är att stärka civilsamhället och 

dess inflytande och rättigheter i olika länder (CIVICUS, 2016). I en rapport från CIVICUS år 

2011 beskrivs det italienska civilsamhället som ett moget och fast fenomen, dock med 

svagheter som till exempel en begränsad förmåga att påverka attityder och värderingar i 

samhället. Enligt siffror i rapporten från 2011 ligger medborgerligt engagemang på 48,5%, 

politisk aktivitet 68,9% och mellanmänsklig tillit 29,2%. Förutsättningen för det organiserade 

civilsamhället gavs år 2001 av reformen av konstitutionen som erkände medborgarnas roll 

och deras organisationer på alla nivåer av styret. Men knappt hälften av det italienska CSO 

(Civil Society Organizations) är tillfredsställda med den rättsliga ramen för civilsamhället och 

det råder en utbredd skepsis mot statens förmåga att driva igenom lagar. Ekonomiska 

skillnader mellan norr och söder avspeglas på hur organiserat civilsamhällena är. 

Civilsamhället är mindre organiserat i söder (CIVICUS, 2011). 

 

Enligt rapporten från CIVICUS (2011) uppger under en tredjedel av folket att de kan lita på 

andra människor. Allmänhetens förtroende för det civila samhällets organisationer är omkring 

43%, vilket är nära det globala genomsnittet. Kyrkan och miljöinriktade institutioner har 

störst förtroende av dessa (CIVICUS, 2011). 

 

Omkring en av tre italienare är medlem i en socialt orienterad CSO och en av fem är volontär 

för en sådan CSO. Bara en av fem är medlem av en politiskt orienterad CSO och en av tio 

volontär för en sådan organisation. Civilsamhället anses ha en mycket låg inverkan på den 

offentliga arenan, men anses ligga snäppet högre när det gäller inverkan på respekten för 

lagen. Starkast inverkan anses civilsamhället ha inom det sociala som innebär bostäder, mat, 
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utbildning och social utveckling (CIVICUS, 2011). Enligt en rapport utfärdad av Freedom 

House år 2014 är italienska medborgare är fria att anordna och upprätthålla sociala föreningar 

samt organisera demonstrationer (Freedom House, 2016).  

 

Enligt Johnston karaktäriseras länder med Elite Cartels-korruption av ett måttligt starkt 

civilsamhälle (Johnston 2005, 40). I det italienska civilsamhället är det mellanmänskliga 

förtroendet är lågt, endast en tredjedel av befolkningen anser att de kan lita på andra 

människor enligt en rapport från CIVICUS år 2011. Knappt hälften av alla CSO-medlemmar 

är tillfredsställda med civilsamhällets rättsliga ramar och det råder en utbredd skepsis mot 

statens förmåga att driva igenom lagar. Trots detta rankar CIVICUS det italienska 

civilsamhället som moget och fast, med undantag för svagheter såsom att påverka attityder i 

samhället. Allmänhetens förtroende för civila organisationer var år 2011 43%, vilket ligger 

nära det globala genomsnittet och det civila samhället anses ha en mycket låg inverkan på den 

offentliga arenan, men en stark inverkan på den sociala arenan (CIVICUS, 2011). 

Civilsamhället tycks därmed ha ett någorlunda högt deltagande och möjligheter till att 

påverka samhället, till exempel genom friheten att organisera sociala föreningar och 

demonstrationer (Freedom House, 2016). Att döma av ovanstående kan är det möjligt att dra 

slutsatsen att det italienska civilsamhället är måttligt starkt, vilket är förenligt med Johnstons 

Elite Cartels-syndrom. 

 

4.2.5 Institutioner 

Sandri et al (2013) hävdar i en studie om kvaliteten på den italienska demokratin att det finns 

ett tydligt avstånd mellan institutioner och medborgarna och att detta avstånd kan sägas 

omfatta tre faktorer. För det första innebär det att det finns brist på lyhördhet hos 

institutionerna för folkets vilja. Sandri et al (2013) menar att denna brist interagerar med 

andra, mer komplexa fenomen som råder i samhället, såsom den höga graden av misstro för 

politiska institutioner och aktörer (i synnerhet partier), det låga förtroendet för en ofta mycket 

komplex och tvetydig lagstiftning, den utbredda uppfattningen om att den offentliga 

förvaltningen är ineffektiv, att rättsväsendet är godtyckligt och uppfattningen av den 

endemiska korruptionen inom statsförvaltning och statliga institutioner i allmänhet. För det 

andra menar Sandri et al (2013) att avståndet innebär svaga mekanismer för politiskt 

ansvarsutkrävande. För det tredje omfattar avståndet mellan institutioner och medborgarna 
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den svaga presentationen av processer inom politiska institutioner när det gäller den politiska 

eliten i stort, vilket enligt Sandri et al (2013) innebär att partier upprätthåller sin traditionella 

position som grindvakt och partiregeringar blir till en ineffektiv politisk klass som knappt 

representeras av den italienska väljarkåren. Avslutningsvis hävdar Sandri et al (2013) att med 

tanke på att Italien länge präglats av politisk instabilitet, så har detta resulterat i svaga 

institutioner som medfört att förändringar har skett långsamt och ett flertal reformer och lagar 

inte slagit igenom (Sandri et al 2013, 274-276). 

 

För att besvara frågan om relationen mellan institutioner och de italienska medborgarna 

menar Sandri et al (2013) att det är nödvändigt att undersöka det utifrån ännu en indikator; 

nämligen graden av ansvarsutkrävande. Diagrammet nedan visar hur graden av 

ansvarsutkrävande har varierat mellan år 2005-2014. Skalan går mellan ett värde på -2,5 som 

innebär ett svagt ansvarsutkrävande och 2.5 som innebär ett starkt ansvarsutkrävande 

(Knoema, 2016). Att döma av diagrammet är kurvan på god väg uppåt igen efter att mellan 

2009-2014 legat under värdet 1. 

 

Tabell 4. Grad av ansvarsutkrävande i Italien (Knoema, 2016). 

 

Diagrammet nedan visar en sammanställning av vilka institutioner som opinionen anser är 

mest korrupta, enligt allmänheten år 2013. 1 =“inte alls korrupt” och 5 = “mycket korrupt” 

(Transparency International, 2015). Att döma av dessa siffror anser opinionen att politiska 
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partier är de mest korrupta institutionerna. Parlament och lagstiftande organ hamnar på en 

andra plats.  

 

Tabell 5. De mest korrupta institutionerna, enligt den allmänna opinionen år 2013 

(Transparency International, 2016). 

 

Enligt Johnston karaktäriseras länder med Elite Cartels-korruption av måttligt starka och 

måttligt effektiva politiska och ekonomiska institutioner (Johnston 2005, 7). I den tidigare 

nämnda landriskanalysen som utfärdats av EKN har man kunnat peka på både styrkor och 

svagheter i den italienska ekonomin. Styrkorna anses vara att landet är en stor ekonomi med 

hög BNP per capita, låg skuldsättning i den privata sektorn och hög förmögenhet i hushållen 

samt att landet påbörjat en sanering av offentliga finanser samt ett reformarbete. Svagheter 
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däremot sägs vara den politiska splittringen som försvårar möjligheten att bekämpa 

organiserad brottslighet och korruption, hög offentlig skuld och låg tillväxt samt stora 

strukturella problem och en försvagad konkurrenskraft (Exportkreditnämnden. 2014). Med 

detta som grund kan man utgå ifrån att ekonomiska och politiska institutioner på grund av 

politiska splittringar och strukturella problem samt svårigheter med att få igenom reformer, är 

lika starka. Enligt Sandri et al (2013) råder det ett tydligt avstånd mellan institutioner och 

medborgare som bland annat sägs bero på lågt förtroende från medborgarsidan samt brist på 

lyhördhet på institutionssidan (Sandri et al, 2013). Det låga förtroendet för statliga 

institutioner tydliggörs med siffror från Transparency International. I en opinionundersökning 

från år 2013 om vilka institutioner som man anser är de mest korrupta, så är det fyra grupper 

som är ligger över värdet 3,5 på en skala där värdet 5 betyder “mycket korrupt”. (Se 

diagrammet ovan). Dessa är politiska partier, parlament och lagstiftande församling, privat- 

och affärssektorn samt offentliga tjänstemän och civila tjänstefolk (Transparency 

International, 2016). Sandri et al (2013) pekar också på att det råder lågt förtroende för en ofta 

komplex och vag lagstiftning och ett godtyckligt rättsväsende. Uppfattningen om en korrupt, 

ineffektiv statsförvaltning samt en låg grad av ansvarsutkrävande bidrar inte heller till ökat 

förtroende för institutionerna. Avslutningsvis hävdar Sandri et al (2013) att med tanke på att 

Italien länge präglats av politisk instabilitet, så har detta resulterat i svaga institutioner som 

medfört att förändringar har skett långsamt och ett flertal reformer och lagar inte slagit 

igenom (Sandri et al 2013, 274-276). EKN hävdar dock som bekant att förtroendet har dock 

under senare tid ökat för landets förmåga att lösa de finansiella problemen, vilket utgör en 

viktig del i regeringens handelsutrymme och skapat bättre förutsättningar för ett långsiktigt 

reformarbete (Exportkreditnämnden 2014).  

 

Att döma av ovanstående beskrivning av Italiens institutioner skulle det finnas en anledning 

till att dra slutsatsen att dessa är svaga. Oligarchs & Clans som, enligt Johnston, karaktäriseras 

av ett samhällsklimat med mycket svaga statliga institutioner där det finns stora möjligheter 

för eliter att genom mutor och våld överta makten. Detta innebär stora risker för politiker och 

partier och för befolkningen en genomträngande otrygghet. Exempel på länder som Johnston 

har placerat in i Oligarchs and Clans-syndromet är Filippinerna, Mexico och Ryssland 

(Johnston 2005, 120-121). Efter en snabb jämförelse av Italiens institutioner med 

institutionerna i länder med Oligarchs & Clans-syndromet, finns det anledning att dra 

slutsatsen att Italien trots det låga medborgerliga förtroendet och ineffektivitet är medelmåttigt 

starka, det vill säga starkare än dem i Oligarchs & Clans. Samma sak kan sägas om 
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institutionernas effektivitet med tanke på den politiska instabiliteten och de strukturella 

problemen, att de endast är måttligt effektiva, vilket ligger i linje med Johnstons teori. 

 

Resultatet från analysen sammanställs i tabellen nedan. 

 

Tabell 6. Sammanfattning av analys 

 

5. Slutsats 

I rollen som forskare bör man vara medveten om sin egen inverkan forskningsprocessen samt 

eventuella brister som kan vara av behov att belysa. Vad som kan sägas om denna studie i det 

sammanhanget är först och främst att utrymmet i en kandidatuppsats är begränsat, vilket 

genererar ett tämligen småskaligt resultat som i sin tur innebär att några större slutsatser inte 

kan göras. Slutsatser kan endast göras utifrån de material som införskaffats. Dessutom 

återfanns olika mycket information om respektive indikator, vilket också har en inverkan på 

resultatet. 

 

Syftet med arbetet var att utifrån befintlig teori undersöka Italiens korruptionssyndrom, det 

vill säga hur väl Italien kan sägas tillhöra Elite Cartels-korruption än idag efter att Johnston 

placerat in Italien i detta korruptionssyndrom år 2005. En kvalitativ fallstudie om Italiens 

korruptionssyndrom har genomförts för att finna svaret på den aktuella frågeställningen som 
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var “Hur väl passar Elite Cartels-korruption in på dagens Italien?”. Johnston menar i sin teori 

om de fyra olika korruptionssyndromen att länder med Elite Cartels-korruption kännetecknas 

av: 

 Demokratier under konsolidering - liberaliserade med växande politisk konkurrens och 

deltagande 

 Måttligt rika ekonomier under reform - till stor del liberaliserade och öppna ekonomier 

med växande konkurrens 

 Samarbetande eliter som utövar makt 

 Måttligt starka och effektiva institutioner 

 Måttligt starkt civilsamhälle (Johnston 2005, 40).  

 

För att återkoppla teori och resultat utifrån insamlad empiri kan man konstatera att Italien till 

stor del kan sägas tillhöra korruptionssyndromet Elite Cartels än idag, även om det råder en 

del oklarheter om huruvida politisk och ekonomisk konkurrens och deltagande ökar eller ej 

med tanke på Italiens strukturella problem som medför svårigheter att driva igenom reformer. 

Transitionen efter Mani pulite och regeringens ständiga försök till att driva igenom reformer i 

ett politiskt instabilt Italien med syfte att bland annat råda bot på parlamentarisk oenighet, 

visar på att Italien fortfarande befinner sig under en konsoliderande (stabiliserande) 

demokratisk fas. Landet kan säga vara till stor del liberaliserat eftersom det rankas av 

Freedom House som en fri demokrati med en hög grad av civila friheter och politiska 

rättigheter. Italien kan sägas vara rikt tack vare sin, å ena sidan, stora ekonomi, avancerade 

industri, höga BNP, höga förmögenhet i hushållen. Landet har dock upplevt en låg ekonomisk 

tillväxt under de senaste åren och besitter nu en mycket hög statsskuld, vilket gör att landet 

kan sägas vara måttligt rikt. Heritage Foundation bedömer Italien som en måttligt fri ekonomi, 

vilket innebär att ekonomin skulle kunna sägas vara till stor del liberaliserad och öppen. När 

det gäller förekomsten av samarbetande eliter kan man konstatera att sådana fortfarande 

förekommer i Italien och utgör en stor del av korruptionssituationen. Institutionerna kan enligt 

insamlat material konstateras vara måttligt starka och måttligt effektiva med tanke på 

strukturella problem, politisk instabilitet och lågt förtroende för staten och politiker. 

Civilsamhället visar tecken på att kunna vara måttligt starkt.  

 

Sammanfattningsvis kan fallet Italien och dess korruptionssyndrom till största del sägas 

tillhöra Elite Cartels-syndromet än idag, dock råder det en del oklarheter om hur den politiska 

och ekonomiska konkurrensen samt deltagandet ökar. 
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Johnstons teori och tidigare forskning har under arbetets gång givit en bredare blick för hur 

man kan se på korruption och dess existens. Johnston hävdar att korruption inte bör betraktas 

som ett generellt fenomen som ter sig på samma sätt i alla korrupta länder då 

sammansättningen av politiska och ekonomiska möjligheter ger olika förutsättningar för 

korruption att frodas (Johnston 2012, 3). Som det nämnts under “Tidigare forskning” anser 

även statsvetaren Staffan Andersson i sin avhandling ,“Corruption in Sweden: Exploring 

Danger Zones and Change”, att det är nödvändigt att anpassa kontroll- och 

bekämpningsåtgärder efter landets egna strukturer då dessa kan se ut på många olika sätt 

mellan olika länder (Andersson 2002, 248), en argumentation som till stor del liknar 

Johnstons sätt att se på korruption. Del Monte och Papagni (2007) hävdar att Italiens 

institutionella förändringar och dess konsekvenser med lägre förtroende för staten och 

politiker gjort det möjligt för korruptionen att frodas (Del Monte och Papagni, 2007, 394), 

vilket blir tydligt även i detta fall.  

 

Denna uppsats kan i sin tur bidra med kunskap till framtida studier där korruption betraktas 

som ett icke-generellt fenomen, och i studier om korruptionsbekämpning kan det vara till stor 

hjälp att identifiera landets korruptionssyndrom när det gäller att utarbeta olika 

bekämpningsstrategier. I studier om till exempel demokrati och utveckling spelar korruption 

ofta en stor roll, vilket kan vara till nytta att ha förståelse för som forskare.  

 

Inför fortsatta studier på området kan det vara intressant att ännu mer på djupet studera och 

jämföra länder med liknande korruption för att eventuellt kunna peka på fler skillnader mellan 

korruptionssyndromen och på så sätt utveckla Johnstons teori. Det skulle även vara möjligt att 

undersöka om alla indikatorer för varje korruptionssyndrom väger lika mycket eller om någon 

indikator har större påverkan på möjligheterna för korruption att skapas och existera. 

 

“By now we have learned a great deal about corruption, its links to development, and 

the complexities of reform, and possess a body of knowledge, data, and experience 

impossible to envision a generation ago” (Johnston 2005, x). 
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