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Rothstein: korruption 

– Vi i vår del av världen har väl 
en lite felaktig uppfattning om 
problemet korruption. Vi tror 
ju att det är vi som är de nor-
mala och de länder med kor-
ruption som är de onormala. 
Men det är precis tvärtom, 
säger professor Bo Rothstein, 
QoG-institutet i Göteborg.

Efter drygt fem års forskning kring 
korruption världen runt presente-
rar han i morgon resultatet från de 
178 länder som finns i databasen. 
GP har fått ta del av innehållet.

– 70 procent av jordens befolk-
ning lider under hopplöst eller 
närmast hopplöst korrupta sam-
hällsinstitutioner. Historiskt har 
det också varit så, säger Bo Roth-
stein.

Resultaten fRån den forskning 
som nu läggs fram visar klart att 
korruption är något mycket de-
struktivt.

– Låg kvalitet i samhällsstyrning-
en eller hög korruption har mycket 
större, omfattande och allvarliga 
effekter på mänskligt välstånd än 
man tidigare har insett. Korrup-
tion är starkt korrelerat till fat-
tigdom, till låg hälsa, till brist på 
rent vatten, sjukvård och till näs-

tan alla mått på befolkningshälsa 
som vi kan hitta. Korruption är ett 
mycket tyngre problem än man ti-
digare har insett.

– Om man tar social misär värl-
den över så beror den i väldigt liten 
grad på att vi inte har resurser, brist 

på nya mediciner eller tekniska sa-
ker, säger Bo Rothstein och nämner 
att bristen på dricksvatten (cirka 
15 000 barn dör varje dag i brist 
på rent vatten) och tillgången på 
verkningsfulla mediciner i många 
utvecklingsländer i allt väsentligt 
beror på korruption.

Vill Man exeMpelVis lösa bristen 
på dricksvatten och mediciner så 
måste man först komma åt kor-
ruptionen, resonerar forskarna. 
Denna insikt bör få ökad vikt vid 
utformningen av bistånd.

Bo Rothstein och övriga fors-
kare på QoG-institutet i Göteborg 

är ännu inte beredda att skriva ut 
någon allomfattande medicin mot 
korruption. Länder med låg när-
varo av korruption ger dock några 
utgångspunkter.

en höG GRad av jämställdhet, en 
bred universell utbildning på lika 
villkor och en korrekt rekrytering 
till offentliga tjänster är viktiga 
inslag för att visa på opartiskhet 
i samhällsapparaten och därmed 
i bästa fall låg närvaro av korrup-
tion.

I flertalet mätningar om korrup-
tion i samhällsapparaten kommer 
Sverige och övriga nordiska länder 

se upp. Professor Bo Rothstein har under drygt fem år forskat om korruptionens utbredning runt om i världen. Inget land är fritt från korruption och även om 
skandalerna i Göteborg är små i ett internationellt perspektiv, så fräter dessa på förtroendet för samhällsmaskinen. Det gäller att se upp, menar Bo Rothstein.

Korruption är ett 
mycket tyngre  
problem än man  
tidigare har insett

”Jämfört med hur  
triviala beloppen  
har varit – det är 
små, små pengar  
det handlar om – är 
det intressant hur 
stor vreden och  
upprördheten är.”

Bo RothstEIn,
professor vid QoG-institutet  

i Göteborg

70 procent 
av jordens 
befolkning 
är drabbade

Måndag: Final i 
UF-företagande
Efter den lokala tävlingsrun-
dan i Göteborgsregionen är 
det dags för hanky UF och 
Reseslumraren UF att i dag 
i stockholm tävla i rikstäv-
lingen om bästa Ung Företag-
samhet.

Måndag: Unga möter 
företagsrävar
Parallellt med att sM i Ung 
företagsamhet startar i 
stockholm samlas omkring 
1 000 företagare för att 
diskutera sveriges framtids-
frågor, utifrån företagsper-
spektiv.

Måndag: Andersson 
utfrågas av studenter
Magdalena Andersson, soci-
aldemokraternas ekonomisk-

politiska talesperson, 
 besöker Göteborg  

och blir  under dagen  
utfrågad av studen-
ter vid handelshög-
skolan.

Tisdag: Dragkamp om 
EU:s miljarder
För alla som är intresserade 
av att söka pengar ur EU:s 
forskningsbudget, totalt 70 
miljarder kronor, håller Vin-
nova en informationsdag på 
Göteborgs universitet.

Torsdag: En dag fri 
från alkohol
30 000 medlemmar i IoGt-
nto tar på folknykterhetens 
dag ett samlat grepp en nyk-
ter livsstil kontra drickandet, 
vi dricker i dag lika mycket 
som för 100 år sedan.

Korruption ger levebröd

Tisdag: Den världsom-
spännande korruptionen

*	I drygt fem år har cirka 20 fors-
kare på the Quality of Government 
Institute, QoG-institutet, vid Göte-
borgs universitet forskat kring kor-
ruption och ”good governance”, god 
samhällsförvaltning. 

*	Grundplåten var 38 miljoner kro-
nor från Riksbankens jubileumsfond. 
I början av året blev det klart att EU 
bygger vidare på QoG-institutet och 
satsar 70 miljoner kronor i forsk-
ning kring korruption.
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