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Tiivistelmä-Referat-Abstract
I denna avhandling berör den primära forskningsfrågan hurudana diskurser och representationer som förekommer i Finska notisbyråns notiser
om korruptionen i Finland. Frågan har sin upprinnelse i ett intresse att förstå hur korruptionen som ett socialt fenomen uppfattas i ett land som år
efter år har klassificerats till det minst korrumperade landet i världen. Vid sidan av det primära syftet är mitt mer generella mål att beskriva
korruptionen som ett komplext och mångfacetterat socialt fenomen med kopplingar till centrala sociologiska begrepp och frågeställningar.
Min metod för att besvara frågan är en kvalitativ textanalys baserad på tematisering och med fokus på kulturella kategoriseringar. Materialet
utgörs av notiser insamlade ur Finska notisbyråns elektroniska artikelarkiv.
Avhandlingens huvudsakliga sociologiska källor med vilka jag försöker öka den teoretiska förståelsen av ämnet formas av Émile Durkheim,
Marcel Mauss och Mary Douglas. Vidare använder jag samtida författare på området, bland andra Peter Bratsis, Bo Rothstein och Mark E.
Warren för att belysa den finländska korruptionsdiskursen mot ett vidare internationellt underlag.
Därutöver fungerar Max Weber och byråkratibegreppet som en bakgrund mot vilken hela diskussionen förs, den är så att säga diskussionens och
de däri framträdande problemens förutsättning.
Analysen antyder att den dominerande diskursen om korruptionen i Finland är nedtonande och bortförklarande. Diskursen verkar vara influerad
av internationella undersökningar som dock kan kritiseras och borde mottas med reservationer. Analysen indikerar de facto att det finländska
förhållningssättet till korruptionen är sammanbundet med den nationella självuppfattningen. Analysen antyder vidare att diskursen om korruption
långt kretsar kring företaget med att etablera en gräns mellan tillåten gästfrihet och förbjuden mutning. Utifrån Mauss (1972) analys av
gåvoinstitutionens sociala logik argumenterar jag för att gränsdragningens svårighet kan ses uttrycka ett grundläggande missförhållande mellan
den moderna samhällsordningen och fortfarande igenkännbara förmoderna strukturer av reciprocitet. Slutligen antyder analysen att uppfattningen
om att korruptionen hotar allmänhetens förtroende för politikerna, tjänstemännen och myndighetsutövandet i stort är central i diskursen om
korruption. I strävan att upprätthålla förtroendet spelar bilden, ytan och dessas föreställda ”renhet” en elementär roll; i allmänhetens ögon är den
offentliga förvaltningen varken något mer eller mindre än vad den förefaller att vara.
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