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The Quality of 
Government Institute

(QoG)
 Institutet för forskning om korruption och kvalitet i 

samhällsstyrningen

 Startades i liten skala 2004 

 Anslag från bland annat ERC och EU, Vetenskapsrådet, 
Wallenbergsstiftelserna mfl

 Nu cirka 30 forskare, doktorander och assistenter

 Omfattande och allmänt tillgängliga databaser

 Se www.qog.pol.gu.se



QoG:s tre huvudfrågor

 Vad är ”Quality of Government”?

 Vad ger ”Quality of Government”?

 Vad skapar ”Quality of Government”?



En sammanfattning, bara att ladda ner
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STÄMMER DETTA?

God samhällsstyrning = Demokrati?

Merparten av det svenska biståndet bygger på 
denna teori
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God samhällstyrning = mänsklig välfärd



Demokrati och mänsklig välfärd

 Demokrati utan en någorlunda hederlig, opartisk och 
okorrumperad statsförvaltning och utan rättsstatens 
principer (dvs QoG) kommer inte att generera mänsklig 
välfärd

 Demokratin (demokratiska val + demokratiska fri- och 
rättigheter) är omistliga, men kan inte motiveras utifrån 
”goda utfall” utan huvudsakligen av normativa skäl



Sekvenslogiken

 I nästan alla ”framgångsrika samhällen” lyckades man 
först etablera rättsstatens principer och få kontroll över 
korruptionen, därefter kom demokratin

 Utan en opartisk och kompetent valadministration går det 
inte att genomföra fria och rättvisa val

 QoG är inte en faktor bland andra, utan ”the cause 
behind the causes”. 

 Det går inte att köra tåg utan att först ha byggt räls



Demokratiskt valda politiska 

ledare som underminerar QoG



En talande dekal?



En första summering

 Låg kvalitet i den offentliga förvaltningen har negativa
effekter för i princip alla mått vi har på mänsklig välfärd

 Om man skulle försöka summera “mänskligt lidande”  I 
världen idag så beror bara en liten del på brist på
resurser eller teknik

 Merparten av “human non well-being” beror på att en
majoritet av jordens befolkning lever under dysfuntionella
offentliga institutioner

 Det finns en potentiell konflikt mellan demokrati och 
QoG.



QoG = Meritokrati = kompetens



Politiska utsedda i statsförvaltningen

 Mexiko 70.000 (168.000)

 Brasilien 22.000

 Sydafrika 10.000

 USA 4.000

 Italien 1.500

 Storbritannien 400

 Sverige 200 

 Danmark 26



Vad är QoG

 Viktigt att skilja på demokratisk kvalitet 
och kvalitet i samhällsstyrningen

 En grundnorm – OPARTISKHET vid 
genomförandet av offentliga uppgifter

 Rf 1:9 Domstolar samt förvaltnings-
myndigheter och andra som fullgör
offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin 
verksamhet beakta allas likhet inför lagen
samt iaktta saklighet och opartiskhet



Opartiskhet i statsförvaltningen och mänsklig välfärd



Huvudeffekter av QoG

 Samhällets sociala kapital

 Styrelseskickets legimititet

 Båda ger effekter på mänsklig välfärd



Socialt kapital och QoG

 Mellanmänsklig tillit en central faktor bakom
“framgångsrika samhället”

 Mellanmänsklig tillit varierar enormt mellan olika
samhällen

 Huvudförklaringen till denna variation ligger i hur
människor uppfattar kvalitén i de offentliga
institutionerna

 Den viktigaste orsaken för ett högt socialt kapital
är förvaltningsinstitutioner av hög kvalitet.



Social och institutionell tillit



Social och institutionell tillit USA



Förtroende för offentliga institutioner i Sverige

 Skatteverket + 64

 Sjukvården + 56

 Domstolarna + 42

 Polisen + 41

 Pensionsmyndigheten + 29

 Regeringen +  7

 Riksdagen +  7

 Försäkringskassan +  3

 Arbetsförmedlingen - 35

 Migrationsverket - 36



Styrelseskickets legitimitet

 Det har länge tagits för givet att det är 
demokratiska rättigheter som skapar 
politisk legitimitet

 Men flera nya empiriska studier visar att 
medan demokratiska rättigheter och 
politikens ”utfall” är viktiga, så är de 
faktorer som skapar hög kvalitet i 
förvaltningen betydligt viktigare.

 Stort huvudbry för demokratiteoretikerna!



Populism och QoG

 Finns goda skäl att anta att uppfattningar om 
missförhållanden i den offentliga förvaltningen är en 
viktig grogrund för politisk populism

 Människor har starka uppfattningar om proceduriell
rättvisa

 ”Fisken ruttnar från huvudet ner”



Vad hotar QoG i Sverige?

 ”Ekonomism (”public choice”). 
Opartiskhet inte något att räkna med

 Postmodernism. Opartiskhet en schimär för 
att dölja maktutövning

 Identitetsteori: Opartiskhet omöjlig och inte 
heller önskvärd

 Post-kolonialism: Opartiskhet en form av 
västerländsk imperialism



Avslutande reflektioner

 Den offentliga förvaltningens kvalitet är sannolikt 
den viktigaste faktorn till demokratiers legitimitet

 Hög kvalitet i den offentliga förvaltningen är 
sannoliket den viktigaste faktorn för att ett samhälle 
skall kunna skapa hög mänsklig välfärd

 Hög kvalitet i den offentliga förvaltningen är i ett 
internationellt (och historiskt) perspektiv inte regel 
utan undantag


