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BESKRIVNING

Är korruption ett ökande hot mot Sverige idag? Detta är huvudfrågeställningen i denna uppsats som söker
svaret främst genom intervjuer med två åklagare med erfarenhet från korruptionsfall. Anledningarna till
varför det är intressant och aktuellt att närmare undersöka korruption är flera:- Korruption existerar i alla
samhällskikt - den småskaliga bland alla medborgare och den storskaliga som omfattar stora belopp bland
personer i högre befattningar och samhällskikt - vilket gör den till ett fenomen av allmänintresse- Media
rapporterar ständigt om korruption - de senaste åren har medborgarna i alla typer av media kunnat följa
flertalet stora korruptionsärenden som bland annat involverat högt uppsatta ledare i företaget Skandia,
flertalet butikschefer på Systembolaget och en chef inom Röda Korset- Sverige har under 2000-talet
trappat upp kampen mot korruption, bland annat genom inrättandet av Riksenheten för korruption som
grundades 2003Samtidigt som uppsatsen söker finna svar på frågeställningen ovan kopplar den också
samman teorier om socialt kapital i ett försök att tydliggöra möjliga konsekvenser om korruption får ett
ordentligt fotfäste i samhället."Korruption i Sverige" är baserad på en uppsats i Statsvetenskap (Grundkurs
B) skriven av Björn Nilsson vid Mittuniversitetet i Sundsvall under våren 2010.Boken ingår i Pockys
"aLUNA" serie som syftar till att publicera riktigt bra uppsatser skrivna av universitetsstudenter.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Vårt arbete mot korruption - Sida

Anti-korruption har blivit vår tids största CSR-utmaning. Dessvärre ser inte många kopplingen mellan
CSR och korruption, ... Vad säger Sverige, ...

Forskare: Sverige mer korrupt än vi tror - di.se

Vad är korruption? Korruption fördjupar fattigdomen i världen, undergräver demokratin och skyddet av
mänskliga rättigheter, skadar handel och hindrar ...

Sverige är mer korrupt än vi tror | Aftonbladet

Sverige har i internationella mätningar länge ansetts som ett relativt förskonat från korruption. I
Transparency Internationals undersökning 2011 rankades ...
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