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Handelshögskolan vid Örebro Universitet  
Handledare: Tommy Borglund  
Examinator: Niklas Wällstedt 



  

Förord 
 
Inledningsvis vill vi rikta ett tack till vår handledare, universitetslektor Tommy Borglund. 

Förutom värdefulla råd, kunskap och engagemang har du även tillfört betydande 

företagskontakter som har varit med och bidragit till att denna studie kunde genomföras. Vi vill 

rikta ett tack till bisittare Per Forsberg och alla opponenter i seminariegruppen för synpunkter 

och goda råd. Denna studie är även berikad med vägledning och rekommendationer från 

professorerna Hans De Geer, Magnus Frostenson och Tomas Brytting, ett särskilt tack till er.  
 
Till sist vill vi rikta ett stort tack till Salomon Bekele, Anna-Karin Strömqvist, Marie-Louise 

Gyllengahm och Gunnar Bäckström för ert deltagande i studien. Tack vare er medverkan och 

öppenhet har vi fått möjlighet att få betydelsefull insyn i organisationernas 

antikorruptionsarbete.  
 

Tack! 
 
Amanda Aittamaa & Sofia Larsson 
Örebro 2019-06-03 



  

Abstract 
 
Title: Organizational Actions Following a Corruption Scandal - the Swedish Cases 
 
Authors: Amanda Aittamaa and Sofia Larsson 
 
Purpose:  
The purpose of this case study is to increase understanding of how Swedish organizations 

address loss of legitimacy in connection with a corruption scandal and how they, through 

organizational actions, perceive that they are recreating legitimacy. It can thus have both 

practical and theoretical relevance if there is a need for an increased understanding of the 

context. 
 
Method: 
This study was conducted through a qualitative case study on Telia Company, Systembolaget, 

Saab and NCC. The empirical material was gathered through a triangulation that included the 

case study companies own published material and interviews with relevant representatives from 

the case study companies that thereafter was analyzed using content analysis method.  
 
Conclusion: The conclusion of this study shows that the repair of legitimacy is a complex case 

that is based on organizations perception of what is legitimizing. Organizational actions are 

applied depending on the situation that has occurred, but due to increased pressure from society, 

organizations need to expand their anti-corruption work with actions that affect the industry or 

the outside world in general. They can thus show the stakeholders that they pay back more to 

society where the i) organizations in the Swedish context strive to create a stronger social 

contract. Organizations therefore work to ii) increase their trust capital and maintain it in 

parallel with the reintegration of legitimacy. Another finding that received relatively little 

attention in previous research is whether lessons learned from corruption scandals affected the 

organizations' future efforts. Based on this case study, iii) prominent experience have been an 

important element that has been taken into account for the organizations' future actions. A 

further finding was that iiii) organizational actions shift in intensity, thus being taken at different 

times depending on the discovery of the corruption scandal. In summary, this study has 

contributed to Suchmans (1995) legitimacy stages with in-deep knowledge of legitimacy-

creating actions after a corruption scandal from a Swedish context. 
 
Keywords: Corporate Social Responsibility, corruption scandal, anti-corruption program, 

legitimacy, restoration of legitimacy, organizational arrangement, trust 
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1. Inledning
 

Avsnittet presenterar relevansen av uppsatsens ämne, redogör bakgrunden till problemet och 

vidare presenteras uppsatsens syfte samt frågeställning. 

 
 

1.1 Problembakgrund  
 
Sverige är ett av de minst riskbenägna länderna för att begå korrupta handlingar och framställs 

ofta som ett föregångsland för andra utsatta länder (Karlsson & Korsell, 2007). Årligen 

redovisar den politiskt oberoende och ideella antikorruptionsorganisationen Transparency 

International (TI) en nulägesrapport genom mätningar i Corruption Perceptions Index (CPI) 

som baseras på invånarnas uppfattning av hur korrupt deras land är (TI, 2012). I deras årliga 

rankning har Sverige en av de bästa positionerna internationellt med 85 poäng medan Danmark 

som leder rankingen omfattas av 88 poäng (TI, 2019). Flertalet av de länder som har bäst 

resultat enligt mätningen, däribland Sverige, har sedan några år tillbaka förlorat vissa poäng. 

Efter Sveriges tapp på listan år 2017 kommenterade svenska Transparency Internationals 

föregående ordförande Ulla Andrén att det kunde förklaras av de korruptionsskandaler som 

uppdagats och uppmärksammats allt mer med hjälp av mediaspridningen som därmed påverkat 

invånarnas uppfattning (TI, 2018). Även om Sverige placeras i topp tio på listan av minst 

korrupta länder i världen kvarstår fortfarande problemet och nya skandaler eller 

korruptionshärvor avslöjas med jämna mellanrum. Från näringslivets sida kan ett sådant tapp 

betraktas som en risk att omgivningens förtroende för organisationers integritet och affärsetik 

förminskas. En korruptionsskandal blir allt mer uppmärksammad i media och reaktionerna 

starkare från omgivningen i ett land med uppfattad låg risk av korruption (Karlsson & Korsell, 

2007).  

 
I slutet av 1990-talet och framåt har flertalet kända korruptionsskandaler uppdagats i Sverige. 

Uppmärksammade skandaler har inträffat i erkända organisationer som bland annat Saab, 

Ericsson, Telia Sonera, Skandia, Systembolaget, SCA, Swedbank och Transportstyrelsen. 

Deras misstänkta händelser innefattar olika former av korruption. Bland annat Saabs fall 

handlade det om att erbjuda och betala mutor för att etablera verksamheten på en ny marknad, 

detta kan kopplas till bland annat Sydafrikas upphandling av Gripen-flygplan i slutet av 90-

talet (Kalla Fakta, 2012). Ett liknande fall drabbade även Telia Sonera, idag Telia Company, 

då de etablerade verksamhet i Uzbekistan 2007 och i samband med detta anklagades för 

bestickning och mutbrott (SVT Nyheter, 2012a). Ett annat fall och händelseförlopp påverkade 

Systembolaget i början av 2000-talet. Den mutskandalen handlade i sin tur om orealistiska 

bonussystem för butikschefer som accepterade resor eller andra gåvor från leverantörer för egen 

vinning eller vänskapskorruption i upphandlingar (Sveriges radio, 2018). Kartellbildningar kan 

också kopplas till oegentligheter och korruption, en känd händelse i Sverige kom att kallas för 

asfaltskartellen. Det handlade om att NCC, andra stora byggföretag och offentliga verksamheter 

gjorde upp anbud och avtal för egen ekonomisk vinning (Dagens Nyheter, 2002).  
 
När oetiska handlingar uppdagas får det konsekvenser för de inblandade organisationerna och 

framförallt leder dessa händelser till att det uppstår ett sviktande förtroende hos intressenterna 

(Suchman, 1995; Pfarrer, Decelles, Smith & Taylor, 2008). Problematiken med skandaler i 
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form av korruptionföreteelser kan bidra till att svagheterna i en organisation uppdagas och 

påverkar utomstående parters förtroendebild av företaget. Ju mindre legitim en organisation 

anses vara desto mer resurser och andra åtgärder måste vidtas för att övertyga omgivningen att 

fortsätta att verka tillsammans på marknaden (Pfeffer & Salancik, 1978). En korruptionsskandal 

i en organisation kan därför leda till att dess integritet, rykte och finansiella ställning försvagas 

genom förlorat förtroende och i värsta fall hota organisationens överlevnad. Det blir därför 

väsentligt för organisationer att hantera krissituationer eller effekter av incidenter genom att 

reparera ett försvagat förtroende gentemot intressenter för att inte riskera sitt licence to operate, 

det vill säga intressenternas godkännande till organisationens verkande (Borglund, De Geer, 

Frostenson, Lerpold, Nordbrand, Sweet & Windell, 2017).  
 
Intresset kring etiska värderingar i organisationers agerande har vuxit sedan slutet av 90-talet 

och samhället förväntar sig idag att företag tar hänsyn till hållbarhetsaspekter i sin verksamhet 

(Borglund, 2009; Frostenson, 2011; Sweet et al., 2017). Organisationer bör därför arbeta i 

hänsyn till tre dimensioner av hållbarhet, det vill säga till de sociala, miljömässiga och 

ekonomiska dimensionerna. Dock återstår risken att inte bli legitimt accepterad om 

organisationen brister i att förklara hur de vidtagit åtgärder eller om de misslyckas att bevisa 

hur de faktiskt agerar (Bews & Rossouw, 2002; Pfarrer et al., 2008). Genom att organisationer 

kan visa på initiativ och resultat av deras arbete kan trovärdigheten öka hos intressenterna 

(Sims, 2009). Organisationer behöver således visa på transparens hur de arbetar med 

företagsetik för att visa på hur de hanterar eventuella risker, vart dessa finns och hur de hanterar 

den här typen av frågor (Bews & Rossouw, 2002; De Geer 2017; Frostenson & Helin, 2018).  
 
Då organisationer vidtar åtgärder för att återskapa intressenters förtroende krävs det att deras 

handlingar uppfattas som trovärdiga (Pfeffer & Salancik, 1978; Suchman, 1995; Brytting1). 

Organisationer erhåller organisatoriska fördelar när de aktivt vidtar åtgärder som påverkar 

intressenternas intressen positivt. Dess handlingar måste bevisas och vara i överensstämmelse 

med hela verksamhetens åtaganden annars riskerar organisationer att anklagas för window 

dressing, vilket innebär att organisationer enbart kommunicerar sina åtgärder utan att efterleva 

dem (Frostenson 2011; De Geer et al., 2017). Tidigare forskning kopplat till organisationers 

återtagande av omgivningens minskade förtroende i samband med etiska överträdelser har 

fokuserat på den kommunikativa rollen (Pfarrer et al., 2008; Yimand & Park, 2019) och kan 

därför inte fånga upp de organisatoriska åtgärderna. Fördjupad kunskap genom företagsstudier 

för vilka åtgärder organisationer vidtar för att förebygga korruption framhåller professor Hans 

De Geer2 är ett område som kan utökas, professor Tomas Brytting3 efterfrågar också fler 

företagsstudier inom ämnet. Brytting, Minogue och Morino (2016) menar att området saknar 

djupare forskning för hur korruptionsrisker hanteras. I linje med den presenterade bakgrunden 

blir det relevant att studera hur organisationer som varit inblandade i korruptionsskandaler 

arbetar för att återskapa förtroende genom organisatoriska åtgärder ur ett organisatoriskt 

perspektiv.   

  

  

                                                 
1 Tomas Brytting, Forskningsledare, professor i organisationsetik, intervju den 11 mars 2019 
2 Hans De Geer, Professor i företagsetik, intervju den 21 februari 2019  
3 Tomas Brytting, Forskningsledare, professor i organisationsetik, intervju den 11 mars 2019 
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1.2 Tidigare forskning  
 

1.2.1 Förtroende och tillförlitlighet vid överträdelse 

 
För att skapa översikt av tidigare forskning i relation till vår studie är det relevant att förstå vad 

som skapar förtroende och tillförlitlighet samt förstå organisatoriska åtgärder och processer i 

samband minskat förtroende. I denna studie likställs förtroende med legitimitet (jfr Borglund, 

De Geer, Frostenson, Lerpold & Norbrand 2012:43). Som läsare kommer du uppmärksamma 

att denna studie handlar om organisationers arbete i processen mot att reparera legitimitet vilket 

vi väljer att likställa med sättet att återskapa förtroende. Forskare som Bews och Rossouw 

(2002) och Sims (2009) diskuterar vilka strategier som är väsentliga att integrera i en 

organisation för att upprätthålla intressenternas förtroende. I studien A Role for Business Ethics 

in Facilitating Trustworthines undersöker Bews och Rossouw (2002) förhållandet mellan 

förtroende och etik samt vad som händer när ett förtroende missbrukas. Förtroende är inte något 

som är statiskt och bestående utan är i en ständig dynamisk process. Förtroende skapas i 

interaktion med intressenter i enlighet med Brews och Rossouw (2002) resonemang angående 

att organisationer inte har något garanterat förtroendekapital. För att underlätta skapande av 

trovärdighet krävs ett arbete med att kontinuerligt behandla och bearbeta förtroendekapital 

(Bews & Rossouw, 2002).  

 
I Sims (2009) studie Toward a Better Understanding of Organizational Efforts to Rebuild 

Reputation Following an Ethical Scandal studeras däremot hur organisationer återskapar sitt 

rykte efter en etisk skandal samt vad ryktet har för betydelse för organisationens trovärdighet. 

Rykte skapas i förhållandet mellan organisation och individers erfarenhet och kunskap. Vid 

etiska överträdelser behöver organisationer återuppbygga sitt rykte vilket Sims (2009) menar 

möter större motstånd och tar längre tid än de som försöker skapa sitt rykte eller underhålla det. 

En etisk överträdelse skapar konflikter i relationen mellan intressent och organisation vilket 

riktar skepsis gentemot organisationen. Vidare riskerar konflikter att fortsätta påverka 

verksamhetens rykte som därmed utsättas organisationen för hårdare granskning eller misstro 

till skillnad mot företag som verkat enligt samhällets förväntningar. Konflikter kräver någon 

form av reaktion och åtgärd för att minska spridningen av överträdelsen och omfattningen av 

konsekvenserna (Sims, 2009). Oavsett vad som inträffat efter en skandal måste organisationen 

utifrån ett kortsiktigt perspektiv förbereda responser på den misstänkta överträdelsen (Bews & 

Rossouw, 2002). Mer långsiktiga åtgärder innefattar mer omfattande förändringar som görs för 

att återfå förtroende av omgivningen. Det syftar till att organisationen vill minska riskerna för 

framtida överträdelser, återbygga rykte och återfå förtroende från de skadade 

intressentrelationerna (Bews & Rossouw, 2002; Sims, 2009). 
 

1.2.2 Korruption och legitimitesförlust 

 
Forskning har studerat överträdelser som skapat konflikter mellan organisation, individer och 

grupper som lett till förlust av förtroende och hur ledningen arbetat för att återskapa förtroende 

samt verka trovärdigt (Bews & Rossouw, 2002; Sims, 2009). Dessutom har studier utförts med 

fokus på att kartlägga vad dessa överträdelser eller skandaler innehåller (Pfarrer et al., 2008) 

samt orsaker bakom ett oetiskt beteende i form av korruption (Ashforth & Anand, 2003). 

Bristande system som möjliggör att individer kan agera oegentligt utan några större risker 

tenderar att utgöra större inverkan av korrupt beteende i organisationer (Ashforth & Anand, 

2003; Brytting et al., 2016). Det är därför intressant att studera hur organisationer anstränger 

sig för att försöka styra och hantera dessa risker (Brytting et al., 2016).  
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Pfarrer et al. (2008) utvecklar i studien After the fall: reintegrating the corrupt organization en 

fyrstegsmodell som illustrerar en process för organisationer att återfå legitimitet från 

intressenter efter att ha begått en överträdelse. Fyrstegsmodellen är dynamisk och komplex samt 

föreslår olika organisatoriska åtgärder som kan öka hastigheten och sannolikheten för en 

framgångsrik repatrieringsprocess och återställa legitimitet med intressenter efter en offentlig 

känd överträdelse (Pfarrer et al., 2008). Modellen behandlar organisationens förmåga att öka 

sannolikheten för att möta kraven från intressenter och reparera den skadade relationen genom 

de olika stegen. 

 
Senare forskning om organisatoriska responser på förlorad legitimitet vid avslöjad korruption 

kritiserar Pfarrer et al. (2008) fyrstegsmodells begränsning till att presentera hur en ideal 

process borde se ut utan att egentligen förklara vad som faktiskt sker eller förklara variationer 

mellan fall av överträdelser (Schembera & Scherer, 2017). Schembera och Scherer (2017) 

föreslår istället en mer företagsdriven strategi och observerbara organisatoriska åtgärder istället 

för intressentstyrda processer med kommunikativa responser. Deras longitudinella studie 

undersöker organisatoriska responser före, under och efter en avslöjad korruptionsaffär och 

finner gemensamma legitimitetsstrategier mellan undersökande fallföretag i sekvenserna före 

och efter avslöjandet. Resultaten visar en variation under perioden av den avslöjande 

överträdelsen och dess effekter av huruvida en organisation försöker att frånkoppla händelsen 

som strategi eller till att ändra beteende genom en väsentlig inflytelserik strategi (Schembera & 

Scherer, 2017). Strategierna kom att variera beroende på några framträdande faktorer som 

Schembera och Scherer (2017) fann i sin studie och de mest framträdande handlade om tidigare 

sanktioner, framträdande avslöjanden samt yttre verkställande tryck.  
 
Sammanfattningsvis illustrerar både Pfarrer et al. (2008) och Schembera och Scherer (2017) en 

process för att återskapa legitimitet. Pfarrers et al. (2008) studie fångar upp möjliga responser i 

syfte att anpassa organisationen efter sociala förväntningar men inrymmer inte någon djupare 

substans för innehållet i modellen och kan inte förklara huruvida eller varför åtgärder tas vid 

samt implementeras. Schembera och Scherer (2017) bygger vidare på Pfarrer et al. (2008) 

studie där de istället hänvisar till tillämpningen av olika strategier som varierar beroende på 

korruptionsöversträdelsens karaktäristiska faktorer som tidigare sanktioner, framträdande 

avslöjanden samt yttre verkställande tryck. Vidare menar de att det krävs forskning från andra 

kontexter som inrymmer hur förtroende återskapas efter en korruptionsskandal och förstås ur 

en mer lokal förankrad nivå. De menar att forskningen kring organisatoriska svar efter avslöjad 

korruption är begränsad och att teoretisk utveckling krävs för bättre förståelse av dessa 

sammanhang. Även om det finns studier och litteratur kring organisatoriska åtgärder för att 

återfå legitimitet vid oetiska överträdelser (Bews & Rossouw, 2002; Sims, 2009) så har relativt 

begränsad forskning intresserat sig för organisatoriska åtgärder för att återta legitimitet efter 

misstänkt korruption (Pfarrer et al., 2008; Brytting et al., 2016; Schembera & Scherer, 2017). 

Tabell 1 nedan presenterar tidigare forskning, deras slutsatser, undersökningsområde och 

förslag på vidare forskning. 
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Författare 

och årtal  

Slutsats/er  Studiens 

undersökningsområde 

Förslag vidare 

forskning 

Bews & 

Rossouw, 

2002 

-Förtroende är en 

dynamisk processen 

-Inget garanterat 

förtroendekapital 

-Kontinuerligt arbeta för 

att skapa 

förtroendekapital 

Etisk överträdelse -Etikens roll för att 

underlätta förtroende inom 

en organisatorisk miljö 

Ashforth & 

Anand, 2003 

-Rationalisering, 

socialisering och 

institutionalisering 

samverkar till att 

normalisera korrupt 

beteende i organisationer 

Korruption -Utveckla kunskapen om 

korruption för att bättre 

förstå hur det kan 

förebyggas och bli bättre 

Pfarrer, 

Decelles, 

Smith, & 

Taylor 

(2008) 

-Föreslår modell med 

olika organisatoriska 

åtgärder för att öka 

hastigheten och 

sannolikheten för en 

framgångsrik process för 

att återskapa legitimitet 

Oetisk handling 

Korruption 

- Empiriskt testa 

fyrstegsmodellen, förklara 

varför åtgärder tas vid och 

implementeras 

- Undersöka olika typer av 

åtgärder, deras synlighet 

och deras frekvens 

- Utföra casestudier, 

identifiera överträdelser av 

samma typ och varje 

organisations åtgärder 

Sims, 2009 -Svårare att återta rykte 

än att underhålla 

-Återuppbyggnad av 

rykte sker genom 

strategier och åtgärder på 

kort- och lång sikt 

Etisk överträdelse 

Skandal 

- Tredje och fjärde stadiet 

bör testas då 

organisatoriska åtgärder 

inte har fått samma 

vetenskapliga 

uppmärksamhet som de 

två första stadierna som 

hanterar orsaker till 

oetiska beteendet inom 

dem 

Schembera & 

Scherer 

(2017) 

-Strategier för att 

återskapa legitimitet 

varierar beroende på; 

tidigare sanktioner, 

framträdande 

avslöjanden samt yttre 

verkställande tryck 

Korruption -Mer empirisk forskning 

för att fokusera på 

organisatoriska 

utmaningar hos komplexa 

organisationer  

  

Tabell 1: Sammanfattning av tidigare forskning.  
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1.3 Problem och frågeställning  
 
När det sker överträdelser i form av korruption tar inte bara samhället skada utan även 

organisationens legitimitet (Pfarrer et al., 2008; Schembera & Scherer, 2017). En oetisk 

handling skadar intressentrelationerna och därmed försvagas intressenternas förtroende 

gentemot organisationen (Ashforth & Anand, 2003; Brytting et al., 2016; Borglund et al., 2017). 

Enligt grunduppfattningen inom intressentteori skapar organisationen värde genom att integrera 

i ett nätverk av intressentrelationer (Rhenman, 1964; Freeman, 1984; 2017; Parmar Freeman, 

Harrison, Wicks, de Colle & Purnell 2010), därför är intressenternas godkännande betydande 

för organisationens licence to operate. I relationen mellan organisation och intressenter, även 

kallat det sociala kontraktet (Suchman, 1995) förväntas organisationer att verka enligt 

samhällets gemensamma överenskommelser (Schembera & Scherer, 2017). Suchman (1995), 

som är väsentlig inom legitimitetsteorin, beskriver att organisationer måste vara medvetna om 

det system som de verkar inom för att upprätthålla legitimitet i intressentrelationer. Enligt 

Suchman (1995) kan legitimitet delas in i tre stadier beroende på det legitimitetsbehov 

organisationen har, stadierna benämns som generera-, underhålla- samt reparera legitimitet. En 

ny organisation kommer enligt teorin att försöka generera ett förtroendekapital för att sedan 

underhålla det. Om organisationen bryter mot samhällets spelregler riskerar organisationen att 

förlora trovärdighet (Bews & Rossouw, 2002; Sims, 2009; Frostenson, 2011) och att det sociala 

kontraktet skadas (Suchman, 1995). Dock framkommer ingen konsensus om Suchmans (1995) 

stadier uppkommer till följd efter varandra eller om de kan verka samtidigt. 

 
Organisatoriska överträdelser uppmärksammas och får ofta viral spridning genom 

lättillgängligheten via dagens medier (Pfarrer et al., 2008; Borglund et al., 2017; Yimand & 

Park, 2019). I samband med skandaler utsätts drabbade organisationer för granskningar och 

utvärderande påtryckningar dels för uppkomsten av själva händelsen, om fler oegentligheter 

existerar och hur organisationerna ska eller har hanterat den uppseendeväckande händelsen 

(Pfarrer et al., 2008; Schembera & Scherer, 2017). Organisationer utmanas därför att bevisa 

trovärdigheten gentemot sina intressenter att de kan leva upp till de krav som ställs för att 

återskapa försämrad legitimitet (Suchman, 1995; Bews & Rossouw, 2002; Sims, 2009; 

Frostenson, 2011; Brytting et al., 2016; De Geer et al., 2017).   
 
Det är svårt att fastställa i vilken utsträckning organisatoriska åtgärder faktiskt har påverkat 

återskapandet av legitimitet eftersom legitimitet som fenomen är svårt att mäta (Suchman, 

1995). Att mäta graden av förlust av legitimitet i generaliserbara mått är inte aktuellt för denna 

fallstudie eftersom den utgår från organisationers perspektiv. Men genom att studera hur olika 

organisationer upplever att de genom organisatoriska åtgärder återskapar förtroende kan större 

kunskap bildas som hjälper oss att förstå det sammanhang som organisationer söker för att 

uppfattas som Frostenson (2011, s.11) menar är “ett gott” företag. Tidigare forskning har som 

nämnt fokuserat på den kommunikativa rollen i återskapande av förtroende gentemot 

intressenter (Pfarrer et al., 2008; Yimand & Park, 2019) men underminerar vad organisationen 

faktiskt gör för handlingar för att återfå förtroende. Därför behövs det mer forskning kring 

området genom att exempelvis studera hur korruptionsrisker och förebyggande åtgärder 

hanteras för att säkerställa att framtida överträdelser inte kommer att ske igen (Brytting et al., 

2016; Schembera & Scherer, 2017). Det är därför av relevans att återvända till de aktiviteter 

som hjälper till att förbättra och hantera situationer för att skapa trovärdighet och förtroende 

(Sims, 2009).  
 
För att möta efterfrågat behov på studier i mer lokala kontexter när det gäller organisatoriskt 

återskapande av legitimitet genom organisatoriska handlingar (Brytting et al., 2016; Schembera 
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& Scherer, 2017) utgår den här studien från den svenska kontexten. Att studera problemet 

utifrån den svenska kontexten blir relevant eftersom Sverige är ett av de länderna som enligt TI 

(2018) tillhör de länder som uppfattas som minst korruptionsdrabbat i världen. I det svenska 

sammanhanget får den här typen av överträdelse omfattande uppmärksamhet i samhället (TI, 

2017) och det blir således intressant att studera hur organisationer i den svenska kontexten 

vidtar åtgärder för att hantera situationen. I den här fallstudien kommer vi att undersöka 

organisationers uppfattning av hur de arbetar för att återskapa legitimitet. Vi har valt att studera 

de svenska företagen Telia Company, Systembolaget, Saab och NCC eftersom dessa har varit 

inblandade i de största svenska uppmärksammade korruptionsskandaler från slutet av 90-talet 

och under 2000-talet. Detta har lett till följande frågeställning som studien syftar till att besvara.  
 

1.3.1 Frågeställning 

 
Hur arbetar svenska organisationer som varit inblandade i en korruptionsskandal för att 

återskapa legitimitet genom organisatoriska åtgärder? 
 

1.4 Syfte 
 
Den aktuella fallstudien ämnar undersöka hur organisationer åtgärdar försämrad legitimitet i 

samband med en korruptionsskandal och hur de genom organisatoriska åtgärder upplever att de 

återskapar legitimitet. Den syftar till att fördjupa innehållet för att öka förståelse till 

ämnesområdet, särskilt i den mening då det sociala kontraktet mellan organisation och deras 

intressenter har brutits. Det kan således både få praktiskt och teoretisk relevans då det finns 

behov av en ökad förståelse för det sammanhang som organisationer söker för att uppfattas som 

legitima. 
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2. Teoretisk referensram 

 
I detta avsnitt redogörs inledningsvis kunskapssynen inom ämnet för korruption, antikorruption 

samt Corporate Social Responsibility. Den teoretiska referensramen fortsätter med att förklara 

intressentteori och legitimitetsteori samt sammanfattas i hur de samverkar med varandra. Den 

teoretiska referensramen används som verktyg för kommande analys.

 
 

2.1 Vad är korruption? 
 
Korruption förstås till fördel ur flera dimensioner eftersom det inte finns någon universal 

definition (jfr Amundsen, 1999; TI, u.å.). Rabl och Kühlmann (2008) använder fem 

gemensamma dimensioner som återfinns i det mångfaldiga begreppet av korruption vilket 

innefattar ett utbyte, överträdelse av normer, maktmissbruk, frånvaron av direkta offer och 

sekretessen. Med bakgrund av dessa dimensioner definierar Rabl och Kühlmann (2008) 

korruption enligt följande “korruption är avvikande beteende som manifesterar sig i missbruk 

av en funktion i politik, samhälle eller ekonomi till förmån för en annan person eller institution” 

(s. 478). Vidare syftar den korrupta handlingen till att uppnå en fördel för sig själv eller för en 

tredje part men att effekterna är negativa för politik, samhälle och ekonomi. Den här uppsatsen 

definierar korruption i likhet med Rabl och Kühlmann (2008) för att täcka flera dimensioner av 

ämnet. 
 
Korruption förstås i förhållande till de krav som ställs på både politiker och tjänstemän (Bergh, 

Erlingsson, Sjölin & Öhrvall, 2013). När dessa personer frångår kraven och bryter etablerade 

normer och regler får korruptionsbegreppet en mening. Det kan exempelvis handla om 

marknadsmissbruk, oegentliga bonussystem, bokföringsbrott, intressekonflikter, penningtvätt, 

vänskapskorruption, mutor eller gåvor vars värde avgörs av betydelsen för mottagaren (De Geer 

et al., 2017). Samtidigt finns det en gråzon av vad och vilka aktiviteter som associeras till 

området. Hit hör till exempel bjudmiddagar, julklappar eller gentjänster i samband med utbyte 

av tjänster eller samarbeten. Det kan förklaras av att korrupta handlingar skapas i ett gemensamt 

meningsskapande och kan betraktas annorlunda i den sociala konstruktionen (Brytting et al., 

2016). Majoriteten av samhällena i västvärlden anser att korruption är moraliskt fel och tar 

förgivet att det inte existerar i den enskildes närvaro utan någon annanstans. Korruption sker 

ofta diskret och är svårupptäckt (Karlsson & Korsell, 2007) ämnet är därför i sin natur hemlig 

och hålls dold men dess omfattning är bred och framförallt känslig för många organisationer 

(Branco & Delgado, 2012).  

 

2.1.1 Vart förekommer korruption? 

 
Korruption är ett utbrett problem som återfinns världen över (Bergh et.al 2013) och hotar den 

allmänna tilltron till ett demokratiskt samhälle och marknadsekonomin (De Geer et al., 2017). 

Ekonomisk utveckling behöver grundas på fungerande marknader innehållande goda 

institutioner och etablerade handelsvillkor. Nätverket av affärsrelationer blir allt komplexare i 

och med globaliseringen (Bergh et al., 2013). Upphandlingar med andra länder samt 

outsourcing av tjänster präglar stora delar av organisationers affärer för att vinna 

konkurrensmässiga fördelar. Hur den sedvana bilden över hur affärer går till varierar mellan 

nationer men även mellan exempelvis bransch, marknad och det är en utmaning som 

organisationer ställs inför. Stater med mindre utvecklad demokrati, stark hierarki och 

fundamentalism löper större risk för korruption. Korruption begränsas inte enbart till den 
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offentliga sektorn utan förekommer även inom den privata sektorn (Världsbanken, 1997:20; TI, 

2011). Faktum är att den privata sektorn står för majoriteten av korrupta betalningar till 

offentligheten (Brytting et al., 2016). 
 

2.1.2 Framväxten av antikorruption 

 
Oetiska affärsöverträdelser har historiskt sett dokumenterats långt tillbaka i tiden (Kahaner, 

2003; De Geer et al., 2017). Försök till att bekämpa korrupta handlingar har existerat parallellt 

med affärsöverträdelser för att utveckla en fungerande marknad (De Geer et al., 2017). 

Utvecklingen av korruption härstammar från oreglerade marknader där det inte finns tillräckligt 

med tillsynsmyndigheter och institutioner som verkar effektivt för att avskräcka och kontrollera 

denna typ av överträdelser (Ashforth, Gioia, Robinson & Trevino, 2008). Idag används 

bekämpning- och styrmedel för att bekämpa korruption där exempelvis politiska responser efter 

en stor korruptionsskandal kan innebära reformer av lagstiftningen för en mer skärpt reglering. 

Det var i samband med misstroendet efter de flertalet företagsskandaler som uppmärksammades 

under 2000-talet samt den ekonomiska krisen som efterföljde börskraschen som begreppet 

Corporate Social Responsibility (CSR) växte sig starkare i samhället och började ifrågasätta 

företagens ansvar (Borglund, 2009; Sweet et al., 2017).  
 
Effekterna av samhällets ifrågasättande gjorde att Förenta Nationerna (FN) under 2004 

formulerade tio principer angående bland annat antikorruption vilket gjorde att flertalet nationer 

behövde se över omfattningen av sin lagstiftning (De Geer et al., 2017). För att inte begränsa 

hur affärer bedrivs strävar och agerar många organisationer proaktivt för att undvika hårdare 

lagstiftning (Frostenson, 2011). Engagemanget för CSR och hållbart företagande är idag 

väletablerat hos många internationella som nationella företag (Frostenson, 2011; Garriga & 

Melé, 2014; Borglund et al., 2017). Hårdare krav från intressenterna driver på engagemanget 

från företagens sida att arbeta mer transparent och hållbart för att behålla lönsamheten och sitt 

license to operate (De Geer et al., 2017).  

 
Organisationer som exempelvis TI, Världsbanken, International Organization of 

Standardizations (ISO), Organization for Economics, Co-operations and Development 

(OECD), International Chamber of Commerce (ICC), Institutet mot mutor (IMM) samt FN vill 

öka kunskapen och arbetar för trygga samhällen fria från korruption. De vill framförallt belysa 

korruptionens effekter för samhällets utveckling och uppmärksamma korrupt beteende för att 

detta inte ska inträffa i andra sammanhang (De Geer et al., 2017). Ett av de främsta regelverken 

som framtagits internationellt är USA:s Foregin Corrupt Practices Act (FCPA). Lagen är inte 

enbart kopplat till amerikanska företag utan även till utländska företag som gör affärer i USA 

eller använder deras valuta (Public Law 95–213, 95th congress). FCPA har varit inspirerande 

för andra lagreformer och regelverk, Storbritannien har till exempel framtagit UK Bribery act 

(15 U.S. Code § 78dd).  
 
I Sverige har bekämpningen mot korruption också förändrats, år 2012 förtydligades lagarna 

angående mutbrott där större ansvar läggs på företagets ledning och styrelse (De Geer et al., 

2017; SFS 2018:1745) och kompletteras med näringslivskoden från IMM (De Geer et al., 

2017). Under 2015 skärpte FN förväntningarna på organisationers hållbarhetsarbete genom 

initiativet Agenda 2030 som syftar till flera aktörers ansvar för att bidra till den hållbara 

utvecklingen (Agenda 2030-delegationen, 2019). Däribland innefattar mål i Agenda 2030 om 

fredliga och inkluderade samhällen att organisationer ska arbeta för att bekämpa mutor och 

korruption. Den tidigare frivilliga icke-finansiella rapporteringen har förstärkts ytterligare 

under de senaste åren i och med nya direktiv från EU (2014/95/EU, 2013/34/EU) angående 
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krav på obligatorisk hållbarhetsrapportering (Sveriges Riksdag, 2016; Frostenson et al., 2017). 

Externa krav från omvärlden i form av formella och informella regler och lagar ställer allt högre 

krav på dagens organisationer att verka utifrån för att få fortsatt förtroende från samhället 

(Borglund, 2006; Frostenson & Helin, 2018). Idag finns det fler tillsynsmyndigheter, hårdare 

reglering och granskning i form av frivillighetsorganisationer som studerar verksamheternas 

agerande utifrån befintligt ramverk och föreskrifter.  
 

2.2 Corporate Social Responsibility  
 
Garriga och Melé (2004) har klassificerat fyra grupperingar av CSR-inriktningar som utgår från 

sociala verkligheter med aspekter på ekonomi, politik, social interaktion och etik (se figur 1). 

De menar att det saknas en tydlig CSR-teori då en mångfald av existerande teorier tillämpas för 

att studera olika interaktioner mellan näringsliv och samhälle. I enlighet med Garriga och Melé 

(2004) menar Frostenson (2011) att det saknas en tydlig teoribildning inom ämnesområdet. 

Fallstudien utgår från intressentteori och legitimitetsteori som enligt Garriga och Melé (2004) 

är klassificerade som gruppintegrerade teorier av CSR. Vår studie befinner sig alltså i 

gruppintegrerade teorier av Garriga Och Melé (2004) klassificering inom CSR. Med andra ord 

innebär detta att organisationer är beroende av samhället för att kunna fortsätta att växa samt 

bibehålla sin existens. Teorierna inrymmer hur organisationer interagerar med samhällets 

sociala krav för att uppnå legitimitet i enlighet med sociala värderingar. Valet motiveras av att 

uppsatsen studerar hur organisationer arbetar för att återskapa legitimitet vilket är beroende av 

intressenters förtroende. Studien antar också ett normativt perspektiv som enligt Parmar et al. 

(2010) innebär att organisationer har en etisk förpliktelse gällande att deras affärer följer 

accepterade normer. 

 

 

Klassificeringar av CSR-teorier (Garriga & Melé, 2004) 

Instrumental teori 

(aktieägarvärde genom social 

aktivitet) 

Politisk teori 

(ansvarsfull användning av 

affärsmakt i politiska arenor) 

Gruppintegrerad teori 

(integration av sociala krav) 

Etisk teori 

(göra rätt sak för att uppnå ett gott 

samhälle) 

 
Figur 1. Översikt av Garriga och Melés (2004) klassificeringar av CSR. Studien positionerar sig i fältet 
av gruppintegrerade teorier av CSR genom legitimitetsteori och intressentteori. 

 

2.3 Intressentteori 
 
Intressentteori används ofta för att förstå företagsetik och varför företag har vissa moraliska 

skyldigheter, mot vilka dessa skyldigheter riktar sig och var dessa består och innefattar 

(Eriksson-Zetterquist, Kalling & Sthyre, 2015). Den teoretiska inriktningen tar ett 

omvärldsorienterat perspektiv och betraktar organisationer som öppna system som utformas, 

karaktäriseras och utmanas i förhållande till omvärldens förväntningar. Redan på 60-talet 

utvecklades den erkända intressentmodellen vars grundtanke behandlar hur organisationers 

framgångar bygger på hur väl organisationer integrerar med olika intressenter (Rhenman, 

1964). Modellen syftar till förståelse för vilka relationer som finns mellan organisationen och 

intressenter samt hur dessa kan hanteras. Dock är det Freeman (1984) som anses vara den 

främsta företrädaren för intressentsynsättet i förhållande till företagens samhälleliga 

ansvarsfråga. Freeman (1984) diskuterade intressentkonceptet i relation till problematiken av 
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värdeskapande och handeln i en global och föränderlig miljö, mellan etiken och kapitalismen 

samt ett mer normativt perspektiv av hur ledare ska tänka för att bättre skapa värde i förhållande 

till etik (Parmar et al., 2010). 
 
Enligt Freeman (2017) kan företag förstås “som en uppsättning värdeskapande relationer bland 

grupper som har en andel i de verksamheter som utgör verksamheten” (s.3). Det handlar om 

hur intressenter som kunder, leverantörer, anställda, finansiärer, samhällen och ledare integrerar 

och skapar värde, med andra ord står ingen enskild intressent ensam i den värdeskapande 

processen (Freeman, 2017). Genom kunskapen av hur relationerna funktionerar kan förståelse 

för organisationen bildas och intressentrelationerna hanteras utefter förståelsen. Syftet i 

intressenthanteringen är att skapa maximerat värde med så få kompromisser som möjligt. Vid 

motstridiga intressen bland intressenterna måste verkställande i organisationen hitta lösningar 

för att tillgodose en bredare grupp intressenter, om det är svårt måste organisationen arbeta för 

att förbättra avvägningarna för alla sidor (Parmar et al., 2010). Balansen i intressenthanteringen 

är betydande eftersom organisationen riskerar att förlora intressentgrupper om de tillfredsställer 

en enskild grupps intressen på bekostnad av andras intressen (Freeman, 2017). Konsekvenserna 

av sådant beteende gör att missnöjda intressenter kommer dra tillbaka sitt stöd eller skapa nya 

värdeskapande nätverk. Organisationens karaktär kommer att påverkas beroende på hur 

verkställande väljer att hantera intressenternas intressen. Frågor om organisationens integritet, 

effektivitet, respekt, etik och hängivelse är några fundamentala områden för ett framgångsrikt 

värdeskapande. 
 
Värdeskapandet måste förstås ur komplexiteten hos människor som agerar i institutionerna, 

vars aktiviteter och agerande härrör från självintresse och intresset av och för andra (Freeman, 

2017). Individer agerar ofta efter vad de tror förväntas av dem, vilket kan bli problematiskt vid 

oegentliga beslut som bryter mot lagen. En sådan överträdelse kan exempelvis vid korruption 

handla om prestationskrav på verkställande i organisationen vars lön och bonus bestäms utefter 

hur väl de möter dessa krav, vilket gör att de kan agera olämpligt i tron om att det är för 

organisationens bästa (Hans De Geer4). Organisatoriska beslut bör således grundas på 

gemensamma intressen mellan organisation och intressenter för att minimera risken att 

intressenternas intressen inte ska förloras på grund av beslut som baseras på individuella 

självintressen (Freeman, 2017).  
 

2.4 Legitimitetsteori - Det sociala kontraktet 
 
Några av de första forskarna som introducerade en definition av legitimitet var Pfeffer och 

Salancik (1978) som menade att organisationer är legitima när deras innehåll överensstämmer 

med omvärldens sociala normer, värderingar och förväntningar. Enligt Suchman (1995) innebär 

legitimitetsteori att organisationer strävar efter att uppfattas som legitima av utomstående 

parter. Således är detta en grundläggande uppfattning som menar att det existerar ett socialt 

kontrakt mellan organisationen och samhället som de verkar inom. Kontraktet kan förklaras 

genom att organisationens handlingar ska verka i enlighet med omgivningens efterfrågade 

värderingar och konstruerade normer för att erhålla legitimitet. När det så kallade sociala 

kontraktet upprättas mellan organisationen och samhället innebär det en bekräftelse av att 

aktiviteter bedrivs på ett korrekt sätt (Deegan & Unerman, 2011). Men vad dessa krav 

egentligen innebär i kontraktet är svåra att definiera och urskilja. Det kan delvis innebära 

explicita regler och formuleringar men samtidigt implicita som organisationen förväntas att ta 

                                                 
4 Hans De Geer, Professor i företagsetik, intervju den 21 februari 2019 



 12 

hänsyn till. De explicita villkoren i kontraktet kan formuleras enligt exempelvis lagkrav och 

föreskrifter medan de implicita står för samhällets gemensamma förväntningar.  
 

2.4.1 När det sociala kontraktet brister 

 
Enligt Deegan och Unerman (2011) förändras omvärldens förväntningar på organisationen över 

tid. Organisationer ingår i breda sociala system och existerar i den utsträckningen som 

samhället betraktar dem som legitima. Företagets legitimitet är därmed socialt skapad som 

bygger på en överenskommelse mellan en organisation och det offentliga, vilket även innebär 

att de är mottagliga för legitimitetskriser (Suchman, 1995; Yimand & Park, 2019). När det 

sociala kontraktet brister i överensstämmelse uppstår en konflikt mellan organisationen och 

samhällets förväntningar vilket kan beskrivas som ett legitimitetsgap (Pfeffer & Salancik 1978; 

Suchman, 1995). Organisationens intressentrelationer kan exempelvis påverkas om kunderna 

väljer att göra affärer med konkurrenterna eller att leverantörer vänder sig till andra mer 

legitima samarbetspartners (Suchman, 1995). Sådana luckor eller hot kan utgöra en risk för 

organisationens fortsatta existens och rykte om organisationen inte motverkar gapet med hjälp 

av olika metoder och strategier (Deegan & Unerman, 2011; Yimand & Park, 2019). Från 

intressenternas sida har kraven och förväntningarna på större insyn i organisationer ökat med 

tiden i och med ett allt mer informationsrikt samhälle (Borglund et al., 2017). Tillgången av 

information har bidragit till att intressenterna har fått möjligheter att kunna granska 

organisationers sätt att handla och agera. Omvärldsfaktorer såsom skandaler eller andra 

sammanblandningar har lett till att både explicita och implicita förväntningar formulerat 

striktare krav och förväntningar på organisationers handlingssätt och beteende (Basu & 

Palazzo, 2008; Frostenson, 2011). 

 

2.4.2 Legitimitetsskapande strategier 

För att möta de utmaningar som bidrar till att få legitimitet har Suchman (1995) presenterat 

olika strategier för att organisationer ska förstå legitimitetens logik. Inledningsvis krävs det att 

förstå vart och hur legitimitet uppstår. Det kan göras genom två angreppssätt med hänsyn till 

ett institutionellt perspektiv (DiMaggio & Powell, 1983, 1991; Meyer & Rowan, 1991 ur 

Suchman, 1995) eller utifrån ett strategiskt perspektiv (Pfeffer & Salancik, 1978; Suchman, 

1995). Det strategiska tillvägagångssättet antar att organisationen själva kan skapa och bidra 

till att deras handlingar utförs på ett legitimt sätt något som följaktligen visas som en operativ 

resurs. För att uppnå den strategiska legitimiteten har organisationer olika symboler eller 

ritualer till hjälp för att således kunna bidra till att omgivningen får förtroende.  

2.4.3 Tre legitimitetsstadier 

Företagsledningen har ofta god kunskap om det legitimitetsbehov som en organisation behöver 

uppnå, vilket formas genom olika stadier som kan delas in i tre olika stadier; generera 

legitimitet, underhålla legitimitet och reparera legitimitet (Suchman, 1995).  

Generera legitimitet 

Den första delen i legitimitetsstadierna handlar om att generera legitimitet. Organisationen 

behöver välja en gynnsam miljö att verka inom genom att identifiera faktorer som värdesätter 

att organisationen har möjlighet att verka där (Suchman, 1995). Organisationer väljer ett 

område som kommer att skapa bäst förutsättningar för att upprätta legitimitet utan att 

genomföra stora förändringar. De behöver även söka inflytande genom samarbete med 

trovärdiga partners och komponenter för att således kunna uppnå legitimitet. Dessutom ställer 
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samhället höga krav på grundläggande skyldigheter vilket innebär att organisationerna måste 

efterleva formella krav som lagar och regler. Trots att organisationer får legitimitet främst 

genom att de överensstämmer med de formella kraven kommer detta inte alltid att vara 

tillräckligt för omgivningens bekräftelse. Klarar de inte av att leva upp till detta trots sina 

ansträngningar behöver företagsledningen se över de motstridiga uppgifterna för att kunna 

genomföra anpassade förändringar. I detta fall måste organisationerna aktivt söka information 

från den sociala omgivningen för att förstå var det brister i överensstämmelse samtidigt som de 

fortsätter att förvalta de resurser som redan existerar (Ashforth & Gibbs, 1990; Aldrich & Fiol, 

1994 ur Suchman 1995).  

Underhålla legitimitet 

Organisationer behöver underhålla given legitimitet för att bibehålla sin acceptans av 

omvärlden och detta kan göras genom flera tillvägagångssätt (Ashforth & Gibbs, 1990). I 

allmänhet beskriver forskare att underhålla legitimitet är enklare för en organisation än att till 

exempel generera den eller att reparera den (Suchman, 1995). Ofta hamnar organisationer i ett 

stadie där de i stort sett tenderar att ta legitimiteten för givet när det en gång har uppnått den 

(Ashforth & Gibbs, 1990; Suchman, 1995). Dock krävs ett pågående underhåll av de sociala 

relationerna vilket innebär att organisationer måste vårda den legitimiteten som de erhållit.  

Suchman (1995) har definierat två olika strategier för att upprätthålla legitimitet som går under 

benämningarna “uppfattning om framtida förändringar” samt “skydda tidigare prestationer” 

(sid. 594–595). Den första strategin fokuserar på att förbättra organisationens förmåga att 

identifiera omgivningens reaktioner och förutspå utmaningar eller problem som de kan tvingas 

att stå inför, eftersom omgivningen är föränderlig. Den andra strategin handlar om att försvara 

tidigare prestationer och fokuserar på att organisationer skyddas mot oförutsedda utmaningar. 

Med andra ord innebär detta att organisationen vill säkerställa sin säkerhet på marknaden 

genom att hämta stöd från den tidigare erhållna legitimiteten. Organisationen utformar olika 

strategier eller förbättrar befintliga strategier för att utveckla interna processer i syfte att 

minimera risker för framtida legitimitetsproblem.  

Reparera legitimitet 

När det brister i överenskommelse mellan en organisation och omgivningen kan en 

legitimitetskris uppstå (Schembera & Scherer, 2017; Yimand & Park, 2019). Vid en etisk 

händelse som utlöser en konflikt måste organisationen först bestämma en strategi av åtgärder 

för att hantera offentliga uppfattningar av skandalen (Suchman, 1995; O`Donovan, 2002; Sims, 

2009). En legitimitetskris kan ge förödande konsekvenser för organisationers överlevnad och 

måste ofta hanteras omedelbart för att eliminera de faktorer som hotar legitimiteten (Suchman, 

1995). Huruvida organisationen väljer att svara på situationen baseras på krisens egenskaper 

(O`Donovan, 2002; Schembera & Scherer, 2017). Strategier för att reparera legitimitet kan 

likställas med diskussionerna hur legitimitet konstrueras (Suchman, 1995). Dock tyder teori på 

att reparera legitimitet är den strategin som är mest krävande eftersom det grundas på ett brutet 

förtroende och kräver mer övertygelse. När en organisation strävar efter att återskapa legitimitet 

eller förebygga kriser antas en proaktiv metod där organisationer arbetar aktivt för att inte 

hamna i en krissituation igen (O`Donovan, 2002). 

Pfarrer et al. (2008) beskriver att organisationer måste upptäcka fakta om överträdelser 

exempelvis genom frivilligt avslöjande eller erkännande av händelsen, de kan även utfärda 

interna utredningar samt medverkar i offentligt samarbete. Suchman (1995) menar att en 

brandvägg bör konstrueras för att styra bort den negativa bilden som omgivningen målar upp. 
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Det innebär att problemet prioriteras i organisationen och åtgärder koncentreras till själva 

händelsen. Ett av de första åtaganden för att reparera den skadade legitimiteten är att utforma 

redogörelser som syftar till att reducera den negativa bilden av händelsen och återgå till 

organisationens normala verksamhet. Om en korruptionsskandal uppdagas hastigt och är 

omfattande behöver organisationen agera omedelbart och drastiskt med en tydlig strategi för att 

motverka en förlust av legitimitet (Schembera & Scherer, 2017). De behöver beskriva vad som 

har inträffat och behålla en öppenhet gentemot intressenterna för att bevisa hur man ska 

motarbeta samt vilka lärdomar man bär med sig för att undvika problemet i framtiden. Däremot 

om korruption uppdagas annorlunda i tidsomfattning och därmed kan andra organisatoriska 

förändringsstrategier tillämpas.  

Vid en mer framväxande skandal har organisationer möjligheten att reflektera över den 

inträffade överträdelsen eftersom det sker över tid, samla fakta för att kunna förklara för 

omgivningen vad som inträffat samt vilka organisatoriska förändringar som kommer att 

tillämpas (Schembera & Scherer, 2017). Organisationen kan välja att förklara vad som skett 

och erkänna sina bristfälliga felbeslut (Suchman, 1995). Organisationen erkänner sina felaktiga 

handlingar, uttrycker ånger, accepterar sitt ansvar, ursäktar företeelser, föreslår förändringar 

och tjänar ett rättvist straff utan att göra motstånd (Pfarrer et al., 2008). Utöver redogörelserna 

för händelsen kan organisationer även tillämpa strategisk omstrukturering som bör förklaras 

och motiveras genom detaljerade handlingsplaner för att inte organisationen ska betraktas som 

opålitlig (Suchman, 1995). Trovärdigheten kan påverkas positivt om organisationen erkänner 

att de inte har haft full kontroll över verksamheten men att de är villiga att påverka 

bristfälligheterna. Åtgärderna som vidtas kan bevisa att man skapar hinder mot kommande hot 

eller incidenter för att minimera riskerna för att förlora legitimiteten.  

De organisationer som har förberett sig för eventuella incidenter av korruption har möjlighet 

att hantera händelsen och vara mer motståndskraftiga om en incident inträffar (Brytting et al., 

2011). Det är dock resurskrävande för organisationer att utbilda och underhålla kunskapen 

bland anställda och chefer så att de är medvetna om riskerna, kunna identifiera risker och ha 

möjlighet att hantera dessa samt för att motstå frestelser att ta emot mutor. Genom att genomföra 

konsekventa åtgärder både internt och externt kan detta bevisa att organisationerna är mer 

motståndskraftiga (Pfarrer et al., 2008). Organisationer kan därmed genomföra åtgärder som 

motsvarar omfattningen av överträdelsen och förändringarna måste angripa problemområdet. 

Externa förändringar innebär att organisationen uppvisar en förändrad etisk framtoning, mer 

företagsansvar samt en ny uppförandekod. Interna åtgärder kan exempelvis vidtas genom 

förändrat ledarskap, tillhandahålla en etisk utbildning för de anställda, förändra befintliga 

system, processer och policys (Sims, 2009). Även Frostenson (2011) har presenterat olika 

instrument som fyller olika funktioner för att styra etiken i organisationer. Detta inrymmer, 

utöver ovan nämnda, värderingar, personlig föredömlighet, etisk uppförandekod, intern 

kontrollstyrning samt öppna dialoger både internt och externt.  

Ett vanligt sätt att styra etiken i organisationer är genom olika styrdokument som policys, 

uppförandekoder och andra instruktioner (Frostenson et al., 2017). Styrdokument kan fylla 

flertalet positiva funktioner i syfte att uppnå ett mer ansvarsfullt och affärsetiskt beteende i 

företag och organisationer (Frostenson, 2011). Styrdokumenten som tillämpas kan generellt 

visa att företag tar ansvar för väsentliga frågor och i bästa fall kan det även leda till 

förtroendeskapande. Dock är det svårt att förutsätta dokumentets faktiska verkan och 

efterlevnad i organisationen. Organisationer har ofta upprättat eller fortsätter att upprätta flera 

olika föreskrifter om vad man får eller inte får göra i olika situationer.  
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2.5 Kopplingen mellan CSR, legitimitet- och intressentteori 
 

Legitimitetsteorin har kopplingar till den omfattande intressentteorin eftersom båda teorierna 

överlappar varandra i vissa avseenden (Deegan & Unerman, 2011) och kan inrymmas till 

klassificeringen av gruppintegrerade teorier av CSR (Garriga & Melé, 2004). Vid 

konstruktionen av denna teoretiska ram integrerades två teorier, legitimitetsteori och 

intressentteori för att förklara hur organisationer är beroende av det sociala kontraktet och 

acceptans från intressenterna. Dessa två integrerades för att få förståelse och inblick i 

organisationers CSR-beteende (Fernando & Lawrence, 2014), vilket i den här studien handlar 

om antikorruptionsarbete för att återfå legitimitet. 

 

Legitimitetsteori har tidigare beskrivits vara den teori som tar hänsyn till socialt ansvar som 

kommer från samtycke med omgivningen (Suchman, 1995; Garriga & Melé, 2004). 

Organisationer strävar efter att uppfattas legitima då de verkar inom gränserna och normerna 

som samhället efterfrågar (Suchman, 1995; Fernando & Lawrence, 2014). Intressentteorin 

fokuserar på intressenterna som verkar i samhället och utgör organisationens omgivning 

(Rhenman, 1964; Parmar et al., 2010; Freeman, 2017). Intressenternas kravbild är något en 

organisation förväntas leva upp till och ta ansvar för trots att dessa inte alltid är i enlighet med 

organisationens egna intressen. Det som framförallt skiljer dem åt är att intressentteorin har mer 

fokus på de förväntningar som existerar bland olika grupper i samhället medan 

legitimitetsteorin mer handlar om hela samhällets förväntningar på en organisation (Deegan & 

Unerman, 2011). De båda samverkar eftersom legitimitetsteori vidareutvecklar 

intressentteorins förväntningar genom att uppvisa ansvarsskyldighet för att på så vis vinna 

legitimitet (Fernando & Lawrence, 2014). Genom att säkerställa att organisationen agerar efter 

sociala normer och förväntningar från intressenterna kan legitimitet erhållas. Genom att 

komplettera intressentteori med legitimitetsteori förstås det sociala samspelet mellan 

organisation och intressenter som kopplas till organisatoriska aktiviteter (Garriga & Melé, 

2004). Hur teorierna samverkar presenteras i figur 2 nedan.  

 

Accepterade 

normer och 

värderingar 

           Legitima handlingar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Sociala kontraktet stärks 

 

 
Figur 2: Legitimitetsprocessens omlopp utifrån teoretiska referensramen. Används för att förstå hur 

legitima handlingar kan återskapa det sociala kontraktet mellan organisation och intressenter. 

Egenarbetad 

 

Organisation Intressenter 
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3. Metod 
 

I metodkapitlet presenteras studiens tillvägagångssätt, hur och vad som utförts för att uppnå 

studiens syfte. De centrala delarna som kommer att presenteras i detta avsnitt kommer att 

innehålla en litteraturgenomgång, undersökningsmetod, studieobjekt och analysmetod. 

Avslutningsvis nämns studiens trovärdighet och etiska överväganden. 

 
 

3.1 Litteraturgenomgång 
 
Intresset att undersöka hur organisationer upplever att de återskapar legitimitet efter att de har 

varit utsatta för korruptionsskandaler väcktes av medias kontinuerliga uppmärksammande av 

oegentligheter. För att skapa en bild av och utforska vad som tidigare hade gjorts inom ämnet 

började sökandet i olika tidskrifter. Inledningsvis genomfördes en grundläggande 

litteraturgenomgång inom området som behandlade intressenter, legitimitet, skandaler och 

korruption för att inrama studiens problemområde. Litteraturgenomgång är ett relevant sätt att 

kartlägga forskningen som redan gjorts för att identifiera gap i litteraturen (Nyberg & Tidström, 

2012). Genom att söka information i databaserna Google Scholar, Örebro 

universitetsbibliotekets egen sökfunktion Primo samt från olika akademiska tidskrifter som 

exempelvis Journal of Business Ethics, Journal of Public Affairs och Auditing & Accountability 

Journal kunde en översikt göras över tidigare studier. På nämnda databaser användes till en 

början sökord som; corruption, anti-corruption, legitimacy, legitimacy loss, trust, transgressing 

organizations, regain legatimacy sedan söktes dessa även med sökord som Stakeholder Theory, 

reintegration, organizational response, organizational integrity och trust repairs för att täcka 

in relevanta och många gånger synonyma begrepp som behandlar organisationers sätt att återta 

legitimitet både i förhållande till korruption som till andra etiska överträdelser. Genom olika 

kombinationer av sökorden kunde en kartläggning av relevant forskning avgränsas i relation 

till det intressanta ämnesområdet (Nyberg & Tidström, 2012; Rienecker & Stray Jørgensen, 

2014). För att få en aktuell nulägesbild av forskningen började sökandet systematiskt genom ett 

tidsintervall mellan år 2010–2019 för att sedan utöka intervallet till studier från tidigare år. 

Genom att gå tillbaka till studier som den senare forskningen refererar till och diskuterar kunde 

en bra översikt skapas över relevanta områden.  
 
Efter litteraturgenomgången söktes kunskap vidare i olika teoretiska läroböcker i syfte att hitta 

relevanta teorier som kan tillämpas på undersökningen. Ett vanligt angreppssätt i studier som 

handlar om legitimitet är att de utgår från ett institutionellt perspektiv exempelvis Schembera 

& Scherer (2017) som behandlar hur organisationer agerar med en dynamisk omvärld. Eftersom 

vårt intresse av att undersöka hur organisationer agerar i förhållande till att söka legitimitet 

gällande dess intressenter utgick vår studie däremot från intressent- och legitimitetsteori. För 

att komplettera och få en djupare inblick och förståelse för vad som har gjorts i forskningen 

kring korruption och organisationer samt vad som efterfrågas har samtal förts med två svenska 

forskare, Hans De Geer och Tomas Brytting som är etablerade inom området. Ett personligt 

samtal med De Geer ägde rum i Stockholm under februari månad år 2019 och ett telefonsamtal 

utfördes med Brytting under mars månad samma år. Samtalen med forskarna fokuserade på att 

få en bättre överblick över området, kartlägga problematiken som finns och resonera kring idéer 

för att öka studiens trovärdighet. Ett telefonsamtal genomfördes vid ungefär samma tidpunkt 

även med Magnus Frostenson som är forskare i företagsetik för att söka vägledning hur 

uppsatsen kunde utformas. Experternas utlåtanden har således använts för att få härledning och 

givit oss möjligheten att vidga perspektiv över hur man kan angripa det valda problemområdet. 

Tillvägagångssätten av litteraturgenomgången har möjliggjort en systematisk sammanställning 
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av forskningsbildningen inom det givna kunskapsområdet vilket är en förutsättning för en 

trovärdig studie enligt Söderblom och Ulvenblad (2016).  
 
Litteraturöversikten har varit viktig för att inte riskera att studien efterliknar redan befintlig 

forskning eller att upprepa andras misstag (Söderblom & Ulvenblad, 2016). Utifrån 

litteraturgenomgången eftersökte flertalet forskare fortsatt forskning inom ämnesområdet för 

att utveckla förståelsen kring sammanhanget, detta var också något som framgick av samtalen 

med De Geer5 och Brytting6. Studien ämnar därmed att undersöka hur organisationer upplever 

att de återskapar legitimitet gentemot sina intressenter genom organisatoriska åtgärder utifrån 

det problemområde som har identifierats i litteraturen och efter samtal med erfarna forskare.  
 

3.2 Undersökningsmetod 
 
Utifrån studiens forskningsfråga och teoretiska utgångspunkt bestäms metod (Nyberg & 

Tidström, 2012; Tivenius, 2015). Inledningsvis bestäms om studien ska genomföras enligt ett 

kvalitativt eller ett kvantitativt tillvägagångssätt. Den kvalitativa ansatsen är en 

undersökningsmetod som tillämpas när forskare är intresserade av att förstå den mening som 

människor har konstruerat, vilket innebär hur människor skapar förståelse kring sin värld och 

hur den upplevs (Bryman & Bell, 2011; Nyberg & Tidström, 2012; Merriam, 2014). Den här 

studien genomfördes av en kvalitativ karaktär eftersom den utgick från fallföretagens 

upplevelser huruvida deras organisatoriska åtgärder upplevdes återskapa legitimitet. Den syftar 

till att förstå vad svenska organisationer uppfattar skapa förtroende som tillgodoser intressenters 

förväntningar. Studien tog utgångspunkt från befintliga modeller och teori.  För att få en 

fördjupad och innehållsrik inblick i Telia Companys, Systembolagets, Saabs och NCC:s arbete 

hämtades empiri genom intervjuer och publicerat material som exempelvis rapporter och 

pressmeddelanden hos respektive fallföretag. Den kvalitativa ansatsen var ett bra metodval för 

att kunna urskilja hur organisationerna upplevde mer specifikt att deras åtgärder har bidragit till 

ett ökat förtroende hos intressenterna. När forskare tillämpar mångfacetterat förhållningssätt 

där flera datainsamlingsmetoder tillämpas kan detta beskrivas som användning av triangulering 

(Bryman & Bell, 2011). Det kan öka tillförlitligheten till studien genom att det ger möjligheten 

att skapa en djupare uppfattning av studieobjektet för att inte riskera en missvisande analys 

(Graneheim & Lundman, 2004). 
 
En redovisning av undersökningens tillvägagångssätt bidrar till att två olika syften uppnås, 

evaluering och replikering (Söderholm & Ulvenblad, 2006; Rienecker & Stray Jørgensen, 

2014; Tivenius, 2015). Evaluering innebär att läsaren ska ges en chans till att värdera 

tillförlitligheten i undersökningens resultat medan replikering är en förklaring som hjälper 

läsaren att kunna upprepa studien från de beskrivna premisserna och uppnå samma resultat. 

Replikering är problematiskt i kvalitativa studier eftersom de bygger på subjektiva tolkningar 

från olika personer, med andra ord kan den skilja sig mellan olika personer (Bryman & Bell, 

2011). Därför har vi försökt att redogöra tydliga beskrivningar. Kvalitativa forskningsresultat 

kan kritiseras då de kan vara svåra att generalisera till andra situationer. Därför är det väsentligt 

att vara transparent i beskrivningarna för studiens genomförande för att öka evalueringen samt 

öka studiens överförbarhet till framtida forskning (Grandheim & Lundmann, 2004; Bryman & 

Bell, 2011; Frostenson, 2011). Därför ges detaljerade beskrivningar och motiveringar till varje 

metodval samt redogör en tydlig struktur till hur studien har utformats. 
 

                                                 
5 Hans De Geer, Professor i företagsetik, intervju den 21 februari 2019 
6 Tomas Brytting, Forskningsledare, professor i organisationsetik, intervju den 11 mars 2019 
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3.2.1 Multipel fallstudiedesign 

 

Fallstudier är den forskningsmetod som bidrar till att skapa djupgående kunskaper av det som 

ska undersökas (Corbin & Strauss, 1998; Bryman & Bell, 2011). Fördelen med flera fall är att 

flera exempel kan analyseras och jämföras för att visa olikheter, skilda mönster eller kontraster 

(Bryman & Bell, 2011; Rienecker & Stray Jørgensen, 2014). I vårt exempel jämfördes fyra 

olika svenska börsnoterade företag som har haft utmärkande korruptionsskandaler i den svenska 

kontexten där samtliga kunde anknytas till liknande händelser som har påverkat organisationens 

trovärdighet. Det är vanligt inom fallstudier att studera utmärkande händelser med observerbara 

fall (Corbin & Strauss, 1998). Genom att välja flera fallföretag möjliggjorde det att jämförelse 

mellan fallen kunde användas i analysen för att bilda förståelse över hur organisationer upplever 

att de skapar legitimitet genom organisatoriskt antikorruptionsarbete. Studien begränsas till fyra 

fallföretag för att inte riskera att förlora tydlighet och innehåll till analysen vilket kan riskeras 

vid valet av fler än fyra fall enligt Jensen och Sandström (2016). 
 
Undersökningsmetoden har använts för att få ett övergripande perspektiv över det komplexa 

området som korruption innefattar samt för att erhålla konkret kunskap till ett begränsat område 

(Rienecker & Stray Jørgensen, 2014). Ett sätt att komplettera information är att ta hjälp av 

publicerat material via internetbaserade källor (Nyberg & Tidström, 2012). Data är 

lättillgänglig och insamlingen av materialet kan således ske relativt snabbt. Via flera olika 

datakällor har därmed material samlats in som ger detaljerade beskrivningar om 

organisationernas implementeringsprocess av organisatoriska åtgärder, dels genom medias 

publikation och dels genom företagens egna publikationer och uttalanden. Genom att 

komplettera det skriftliga materialet med egna intervjuer har en innehållsrik och nyanserad bild 

kunnat skapas. Tydliga sammanhang om organisationernas omständigheter eller incidenter har 

möjliggjort en beskrivning av respektive organisations händelseförlopp och åtgärder. 
 

3.3 Urval och bortfall 
 
Respondenter är en benämning på den eller de personerna som deltar i en studie (Tivenius, 

2015). Urvalet av respondenter utgör därmed det underlag som används för att få användbara 

data för studien. I valet av fallföretag fanns det krav på att organisationen skulle varit inblandad 

i en korruptionsskandal och att de hade vidtagit åtgärder efter den aktuella händelsen. 

Uppgifterna till intressanta fall av korruptionsskandaler hämtades via svensk publicerad media 

i form av tidningsartiklar, radio- och tv-program som uppmärksammat eller avslöjat stora 

svenska händelser kopplat till korruption 
 
Vid val av respondenter var det väsentligt att söka det urval som motsvarar de krav som studien 

avser att undersöka (Bryman & Bell 2011; Nyberg & Tidström, 2012). Valet av respondenter 

kan likställas med den metod som Bryman och Bell (2011) beskriver som målstyrt urval. Det 

var av betydelse att respondenterna var väl insatta i organisationen CSR- och 

antikorruptionsarbete för att dessa skulle kunna dela med sig av väsentlig kunskap som bidrar 

till att uppnå studiens syfte. Utifrån detta krav kontaktades fem olika börsnoterade företag till 

en början via mail eller LinkedIn (se bilaga 1). Olika personer inom organisationen kontaktades 

för att ta reda på vem eller vilka som hade god insikt i företagens korruptions- eller 

regelefterlevnadsarbete. I vissa fall hänvisade en kontaktperson till en annan anställd inom 

organisationen som hade en mer tillförlitlig och ärlig bild av organisationens arbete. 

Respondenterna som var villiga att ställa upp i studien efterfrågade närmare information kring 

studiens syfte, då tog vi hänsyn till de etiska aspekterna enligt informationskravet som Bryman 

och Bells (2011) benämner det. Telefonanvstämningar bokades in strax efter att första 
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kontakten togs och då erhöll personen kompletterande och närmare information om studiens 

syfte. Därefter gav respondenterna sitt godkännande att delta i studien vilket går i linje med 

samtyckeskravet (Bryman & Bell, 2011). Fyra av de fem tillfrågade organisationerna var villiga 

att medverka i studien; Telia Company, NCC, Systembolaget och Saab. Det femte företaget 

genomgick en omorganisering och valde därför att inte delta.   
 

3.3.1 Studieobjekt 

 
Fallföretag 1 
 
Sedan 1853 har Telia Companys affärer bestått av kommunikation och har idag som affärsidé 

att föra människor nära varandra genom kommunikationstjänster (Telia Company, 2018). 

Företaget bolagiserades 1993 och har varit ett statligt ägt bolag i många år sett till dess historia, 

idag är det delvis statligt ägt (Telia Company, u.å). Sedan 2016 heter bolaget Telia Company 

(Telia Company, 2016). Organisationen är en global teleoperatör med närmare 20 000 anställda 

i totalt 21 länder (Telia Company, 2018).  
 
Fallföretag 2 
 
Systembolaget är ett statligt ägt bolag som grundades 1955 i syfte att sälja alkohol utan 

vinstintresse (Systembolaget, u.å.a). Organisationen är den enda detaljhandelsaktören som fått 

ensamrätten att sälja alkoholhaltiga drycker på den svenska marknaden. Systembolaget är 

därför känt för att ha monopol vilket innebär att det är staten som givit organisationen uppdraget 

att tillhandahålla befolkningen med alkoholhaltiga produkter enligt regler och krav som staten 

ställt.  
 
Fallföretag 3 
 
Saab är ett företag som växer försäljningsmässigt och har idag strax över 17 000 anställda i hela 

koncernen (Saab, u.å). Verksamheten har sitt ursprung från 1646, då Bofors startade upp vapen- 

och ammunitionstillverkning. Den moderna delen av Saab grundades 1937 med verksamhet 

kopplat till flygindustrin och senare i tiden tillkom även bilverskamheten.  År 1990 bildade 

bilverksamheten en separat enhet. Idag riktas Saabs tjänster mot högteknologi inom 

försvarsindustri, civil säkerhet samt luftfart.  
 
Fallföretag 4 
 
NCC är ett skandinaviskt bygg- och anläggningsföretag som bildades 1988 i samband med att 

ABV- och JCC- byggbolagen sammanslogs (NCC, u.å.a). Företaget verkar främst på den 

nordiska marknaden och idag omfattas organisationens bygg- och anläggningsaffär av tre 

affärsområden. De främsta kunderna som NCC:s tjänster riktas mot är kommuner, stat samt 

landsting och deras affärer syftar till att utveckla infrastrukturen i samhället. 
 

3.4 Intervjuer 
 
Vid tillämpningen av kvalitativt tillvägagångssätt är det ofta en metod som är mindre 

strukturerad i förhållande till kvantitativ forskning (Bryman & Bell, 2011). I den kvalitativa 

forskningen är intervjuer en vanlig metod där kärnan handlar om att få fram respondenternas 

egna synsätt, uppfattning och upplevelse av en händelse (Nyberg & Tidström, 2012; Tivenius, 

2015). Intervjuer kan utföras på olika sätt men en relativ vanlig metod är att använda sig av 
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semistrukturerade intervjuer (Corbin & Strauss, 1998; Bryman & Bell, 2011). Eftersom den här 

studien utgår från befintlig litteratur och försöker täcka in ett specifikt ämnesområde behövde 

det finnas en viss struktur i intervjuerna för att söka relevant information. Därmed har denna 

studie valt att tillämpa semistrukturerade intervjuer. Fördelen med den här intervjumetoden är 

att intervjun kan behålla en flexibilitet trots att intervjufrågor har framställts i förväg (Bryman 

& Bell, 2011). Det semistrukturerade intervjuerna ger även forskare möjligheten att styra 

intervjuerna i en specifik riktning, till exempel att man kan ställa följdfrågor eller lämna den 

uppstyrda ordningen i intervjuguiden. En annan fördel med den här typen av intervjuer är att 

respondenterna har möjlighet att utveckla egna väsentliga upplevelser och tankar kopplade till 

ämnet. Utmaningarna med intervjumetoden är att intervjun riskerar att ta en annan riktning och 

därför inte kan generera väsentligt innehåll, det kräver således att forskaren bibehåller fokus att 

söka relevant information som inrymmer studiens problemområde. 
 
Semistrukturerade intervjuer användes som datainsamlingsmetod där respondenternas svar 

kombinerades med annan sekundärdata för att skapa en helhetsbild av berörda organisationer. 

Intervjufrågorna formulerades baserat på studiens forskningsproblem och den teoretiska 

referensramen som utgör grunden för analysen. Intervjuguiden innehåller centrala frågor som 

syftar till att inrama den information som är nödvändig för att kunna fastställa och besvara 

studiens forskningsfråga (Bryman & Bell, 2011; Nyberg & Tidström, 2012). I intervjuguiden 

formulerades frågor utifrån operationaliseringar av forskningen samt av de väsentliga teorierna 

som berör ämnet hur man återskapar legitimitet (se bilaga 2). Respektive steg i intervjuguiden 

skapade relevanta frågor för att undersöka hur organisationer som blivit anklagade eller varit 

inblandade i en korruptionsskandal upplevt att de återskapat legitimitet genom organisatoriska 

åtgärder. 
 
Intervjuguiden fanns som ett stöd och frågorna kunde sammankopplas eller komma i 

oförutbestämd ordning beroende på hur intervjun utspelades (Bryman & Bell, 2011; Rienecker 

& Stray Jørgensen, 2014). Både inför och under intervjuerna förklarades syftet med studien för 

respondenterna. De blev även informerade om att vi önskade att få spela in samtalet och 

anteckna under pågående intervju vilket krävde respondenternas godkännande enligt 

samtyckeskravet (Bryman & Bell, 2011). Frågorna omformulerades innan intervjuerna för att 

reducera teoretiska termer och istället anpassas till mer begripliga begrepp. Detta för att 

säkerställa att respondenterna skulle förstå och få samma förutsättningar för att kunna ge ett 

svar på frågeställningarna. Bryman och Bell (2011) påpekar att frågeställaren ska använda ett 

begripligt och situationsanpassat språk samt undvika att ledande frågor ställs. Då intervjuer 

genomförs måste konversationerna dokumenteras noggrant och den som svarat bör få ta del av 

dokumentationen innan det publiceras (Nyberg & Tidström, 2012) vilket samtliga respondenter 

fick möjlighet till. Respondenterna presenteras nedan i tabell 2 som beskriver deras befattning 

samt ansvar i organisationen. Den redovisar också hur intervjun genomfördes samt hur länge 

och när den utfördes.  
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Företag Respondent  Befattning Ansvar Intervjuform 
Telia Company Salomon 

Bekele 

Senior Advisor, CEO 

Office 

Ansvar för 

äganderätt och 

intressentrelationer 

Personlig intervju,  

ca 80 min 

27/3–19 

Systembolaget Anna-Karin 

Strömqvist 

Compliance och 

etikansvarig, Bolag 

& Samhälle 

Ansvar för etik- 

och efterlevnad 

Skypeintervju,  

ca 60 min 

16/4–19 

Saab Marie-Louise 

Gyllengahm 

Legal Counsel, 

Ethics & 

Compliance  

Ansvar för etik- 

och efterlevnad 

 

Personlig intervju, 

ca 80 min 

27/3–19 

NCC Gunnar 

Bäckström 

Group Compliance 

Officeer, Legal & 

Risk Compliance 

Ansvar för etik- 

och efterlevnad 

 

Skypeintervju,  

ca 60 min 

8/4–19 

Tabell 2.  Sammanfattning för respektive respondent och intervjuform 
 
Efter intervjuerna transkriberades det inspelade materialet i syfte att texten skulle skapa en 

övergripande bild och bli möjlig att koda inför analysen i enlighet med Bryman och Bells (2011) 

samt Nyberg och Tidström (2012) mening. Transkriberingarna genomfördes i anslutning till 

intervjuerna för att förenkla och säkerställa ett exakt och korrekt material inför den kommande 

kodningen och analysen. Alla personer som deltagit i studien önskade att få ta del av svaren för 

att bekräfta att vi förstått deras processer samt uppfattat deras svar på ett korrekt sätt. Vi tog 

hänsyn till deras korrigeringar för att säkra att innehållet var i överensstämmelse med deras 

beskrivningar. Respondenterna informerades också att deras uppgifter och svar endast skulle 

tillämpas specifikt för denna studie, detta sker enligt det Bryman och Bell (2011) definierar 

som nyttjandekravet. 
 

3.5 Analysmetod 
 

3.5.1 Innehållsanalys 

 
En av det mest använda analysmetoderna för kvalitativa data är innehållsanalys (Rienecker & 

Stray Jørgensen, 2014). Metoden baseras på en subjektiv uppfattning och tolkning som bygger 

på systematisk gruppering och kategorisering av textinnehåll (Corbin & Strauss, 1998; 

Graneheim & Lundman, 2004; Hsieh & Shannon, 2005; Bryman & Bell, 2011). Genom att 

klassificera textinnehåll i olika kategorier ska ändamålet skapa förståelse och generera kunskap 

om fenomenet som undersöks. Användningen av metoden tillämpas för att reducera mängden 

material genom att gå från enskilda yttranden till att skapa en mer övergripande helhet 

(Graneheim & Lundman, 2004; Bryman & Bell, 2011). Den här studien har utgått från 

Suchmans (1995) teori kopplat till legitimitetsskapande stadier och därmed var den riktade 

innehållsanalysen lämplig att genomföra då kodning kunde utgå från redan existerande 

kunskap. En riktad innehållsanalys kan utveckla och fördjupa redan befintlig teori som är 

ofullständig enligt Hsieh och Shannon (2005) vilket är syftet med denna studie. 

Tillvägagångsättet förutsätter att forskarna utgår från befintlig teori och möjliggör att analysen 

fokuseras till forskningsfrågan samt ger förutsägelser om intressanta variabler och deras 

förhållande (Hsieh & Shannon, 2005). Teori om Suchmans (1995) legitimitetsstadier samt 

annan existerande forskning kring återtagande av legitimitet (Bews & Rossouw, 2002; Pfarrer 

et al., 2008; Sims, 2009; Frostenson, 2011; Schembera & Scherer, 2017) har varit vägledande 

för vilka variabler som ska undersökas och därefter har kodningen utformats (se tabell 3). Vi 
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genomförde en riktad innehållsanalys för att systematisera hanteringen av det empiriska 

materialet som därmed bli mer lätthanterligt och bättre anpassat vid analysen.  
 

Analysschema 

Tema Kategori Subkategori 
Generera 

legitimitet 

(Suchman,1995) 

Identifiera faktorer att verka i specifik miljö 

(Suchman, 1995) 

Samarbete (Suchman, 1995) 

Efterleva formella och etiska krav (Suchman, 1995) 

Underhålla 

legitimitet 

(Suchman, 

1995) 

 

Uppfattning av omvärlden  

(Suchman, 1995) 

Förutspå problem (Suchman, 1995) 

Identifiera omgivningens reaktioner (Suchman, 1995) 

Framtida förändringar 

(Suchman, 1995) 

Minimera risker (Suchman, 1995) 

Försvara tidigare prestationer (Suchman, 1995) 

Reparera 

legitimitet 

(Suchman, 

1995) 

Utforma redogörelser för händelsen  

(Suchman, 1995; Pfarrer et al., 2008; 

Schembera & Scherer, 2017) 

Lärdomar (Schembera & Scherer, 2017) 

Accepterar sitt ansvar (Pfarrer et al., 2008) 

Erkännande av felaktiga handlingar (Pfarrer et al., 2008) 

Uttrycker ånger (Pfarrer et al., 2008) 

Problem prioriteras  

(Suchman, 1995; Schembera & Scherer, 

2017) 

Framträdande avslöjande (Schembera & Scherer, 2017) 

Yttre verkställande tryck (Schembera & Scherer, 2017) 

Upptäcka fakta om händelsen 

(Pfarrer et al., 2008) 

Interna utredningar (Pfarrer et al., 2008) 

Offentligt samarbete (Pfarrer et al., 2008) 

Erkännande av problem (Pfarrer et al., 2008) 

Interna åtgärder  

(Pfarrer et al., 2008; Sims, 2009; Frostenson, 

2011) 

Öppna dialoger (Frostenson, 2011) 

Ledarstaben (Frostenson, 2011; Sims, 2009) 

Förändra befintliga system (Sims, 2009; Frostenson, 

2011) 

Anställda (Sims, 2009; Frostenson, 2011) 

Externa åtgärder  

(Frostenson, 2011; Sims, 2009) 

Öppna dialoger (Frostenson, 2011) 

Uppvisar förändrad etisk framtoning (Frostenson, 2011; 

Sims, 2009) 

Tabell 3: Analysschema utifrån tidigare forskningsreferenser 

 
Inledningsvis lästes texterna mer övergripande för att skapa en helhetsförståelse för innehållet 

sedan granskades texterna mer grundligt och detaljerat för att kunna skapa en fullständig 

uppfattning av textens karaktär där nyckelord och betydande aspekter framkommer i enlighet 

med Graneheim och Lundmans (2004) samt Hsieh och Shannon (2005) mening. Eftersom 

studien söker de organisatoriska åtgärderna av att återskapa legitimitet efter en 

korruptionsskandal var det till hjälp att markera all text som vid ett första intryck verkar 

representera en organisatorisk åtgärd, vilket är en strategi för att koda materialet enligt Hsieh 

och Shannon (2005). I nästa steg formulerades meningsenheter som uppkommit i form av 

stycken eller meningar som innehåller aspekter eller andra synvinklar kopplade till identifierade 

kategorier och teman. Efter att materialet hade granskats var nästa steg att koda texterna i form 

av vissa teman eller områden (Bryman & Bell, 2011). I denna mening kunde utvalda teman och 

kategorier hämtas från teori för att kunna urskilja meningsenheter, de meningsenheter som inte 

kunde kategoriseras med hjälp av kodningsschemat gavs en ny kod som det beskrivs av Hsieh 

och Shannons (2005). Utifrån koderna kunde subkategorier urskiljas som inryms i kategorier 

och tema för att beskriva hur Telia Company, Systembolaget, Saab och NCC upplever att deras 

antikorruptionsarbete bidrar till ökat förtroende hos intressenter. Under processen reviderades 

det ursprungliga kodningsschemat där vissa kategorier och subkategorier valdes bort och några 

tillkom. 
 
När man genomför en revidering av text finns det risk att forskaren skapar egna subjektiva 

tolkningar och fokuserar på ett visst spår eller perspektiv och ett annat område får mindre 
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uppmärksamhet och uteslutande av viktig information försvinner (Graneheim & Lundman, 

2004). För att inte riskera att trovärdigheten i analysen påverkas av detta skedde revideringen 

av text på eget håll av båda författarna av studien (Bryman & Bell, 2011). Därefter jämfördes 

textinnehållet för att sedan kunna lyfta fram nyckelord kopplade till begreppet förtroende och 

legitimitet som studien avser att studera. Under hela arbetsprocessen av studien har innehållet 

reviderats löpande för att koncentrera studien till dess sammanhang. Tabell 4 sammanfattar hur 

tillvägagångssättet har sett ut, övrigt kodningsschema presenteras i bilaga 3. 
 
# Meningsenhet Kod Subkategori Kategori Tema 

 “Vi har stärkt vår kultur, skapat insikt och 

lärt av det som hänt och lagt grunden för 

att återskapa vårt förtroende hos svenska 

folket och våra kunder” 

Stärkt kulturen 

utifrån nya 

insikter 

 

Lärdomar 

 

 

Utforma redogörelser 

för händelsen 

 

Reparera 

legitimitet 

 

Tabell 4: Exempel kodningsschema  
 

3.6 Etiska överväganden 
 
Under studieprocessen finns det krav att ta hänsyn till etiska principer vid insamling, hantering 

och framställning av det material som kommer att användas för studiens resultat (Bryman & 

Bell, 2011; Frostenson, 2011; Nyberg & Tidström, 2012). Det har varit av betydelse att ta 

hänsyn till etik när och transparens vid utförandet av denna studie. De texter som granskats har 

varit av både akademisk och beskrivande text i form av exempelvis nyhetsartiklar. De har valts 

för att utvidga kunskapsläget och det teoretiska utgångsläget motiveras då den här studien 

tillämpar teoretiskt ställningstagandet i förhållande till empiri när problematiken för området 

förstås. Enligt Frostenson (2011) behöver företagsetiska texter inte följa formkrav utan handlar 

snarare om att förstå eller beskriva situationer utifrån existerande teori eller annan 

argumenterande text.  
 
De etiska överväganden som måste göras i en studie handlar om att skydda respondenterna och 

de som varit med och bidragit till studien med information (Tivenius, 2015), vilket även tagits 

hänsyn till i denna fallstudie. Det andra området som togs i beaktande innefattade 

informationskravet. Respondenterna i studien informerades om sin roll samt uppgift de bidrog 

med i uppsatsen. De fick information gällande villkoren och deras deltagande inledningsvis via 

mail. I samband med detta uppnåddes även nyttjandekravet som innebär att respondenterna fick 

information om att de insamlade materialet endast skulle användas till den här studiens 

forskningsändamål. Respondenternas deltagande var frivilligt och de hade rätt att avbryta deras 

medverkan om de inte ville fortsätta att delta i studien. Efter att respondenterna accepterande 

förfrågan av sitt deltagande hade samtyckeskravet uppnåtts. I denna studie fanns det etiska 

frågor som kunde vara av känslig karaktär, vilket har lett till att godkännandet tog längre tid då 

respondenterna eftersökte mer information om studiens karaktär och syfte. Vissa deltagande 

godkändes av högre instanser inom organisationen, i ett fall via ett ledningsmöte. För att rätt 

person skulle kunna uttala sig kring studiens ämnesområde vidarebefordrade organisationen 

frågan till andra anställda inom organisationen som därmed accepterade sitt deltagande. En 

annan viktig aspekt som togs hänsyn till var att deltagarna i studien utlovades konfidentialitet 

och innebar därmed att alla medverkande hade rätt till att vidhålla sin anonymitet.  
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4. Empiri 
 

Empiriavsnittet presenterar studiens datainsamling. Respektive fallbeskrivningar för Telia 

Company, Systembolaget, Saab och NCC kommer att redovisas samt deras organisatoriska 

åtgärder och upplevelser av korruptionsskandalen. 

 
 

4.1 Fallbeskrivning Telia Company   
 
SVT:s Uppdrag granskning avslöjade i september år 2012 att Telia Soneras, numera Telia 

Company, partner i Uzbekistan hade band till diktatorsdottern Gulnara Karimova (SVT 

Nyheter, 2012a). Telia Company, vidare benämnt Telia, hade under perioden 2007–2010 

betalat ut över två miljarder till Takilant Ltd i utbyte mot 3G-licenser och telefonnummerserier 

i landet. Åklagare och schweiziska myndigheter började i samband med detta en utredning om 

ekobrott och fryste stora misstänkta belopp som betalats ut av Telia till Takilant Ltd. Tre 

dåvarande Telia-chefer misstänktes i efterhand för bestickning. De misstänkta var före detta 

VD:n Lars Nyberg, dåvarande chef för affärsområden Eurasien Tero Kivasaari samt en tredje 

chef inom juristområdet (SVT Nyheter, 2012b). I februari år 2013 beställer Telia en utredning 

av advokatbyrån Mannheimer Swartling som varken kunde utesluta eller belägga eventuellt 

mutbrott (SVT Ekonomi, 2018). I samband med detta byts styrelsen för Telia ut och VD:n 

avgår. Under 2013 har en ny styrelse bildats med Marie Ehrling som ordförande och Johan 

Dennelind tillträder VD-posten. Telia beställer en ny utredning från advokatbyrån Norton Rose 

Fullbright för Telias affärer i Eurasien.  
 
Under slutet av 2013 sparkas fyra höga chefer, däribland Kivisaari (SVT Ekonomi, 2018). 

Under år 2014 släpps rapporten från Norton Rose Fullbright och den visar på oetiska och 

eventuellt fler brottsliga affärer i andra länder, bland annat Azerbajdzjan, Kazakstan och Nepal 

(SVT, 2019). Rapporten presenteras på Telias årsstämma och före detta vd:n Lars Nyberg nekas 

ansvarsfrihet för år 2013 med anledning av en affär i Kazakstan. Ungefär vid samma tidpunkt 

begär myndigheter i USA att europeiska myndigheter ska frysa tillgångar för bland annat Telia 

rörande miljardbelopp med anledning av misstänkta korruptionsaffärer i Uzbekistan (SVT 

Ekonomi, 2018). Under augusti år 2015 arresteras nio personer i diktatorsdotterns närmaste 

krets i Uzbekistan (SVT Ekonomi, 2018). Svensk åklagare misstänker en av dem för 

penningtvätt i samband med de misstänkta mutorna från Telia till Karimova.  
 
Under 2015 säljer Telia sina bolag i Centralasien (SVT, 2019). Myndigheter i USA och 

Nederländerna dömer Telia till att betala motsvarande tolv miljarder kronor i en förlikning om 

Uzbekistanaffärerna under september månad. Ett år senare, september år 2017, medger Telia i 

ett pressmeddelande att de betalat miljardmutor till makthavare och delger att företaget gjort en 

uppgörelse med amerikanska och nederländska myndigheter att betala stora sanktioner (Telia 

Company, 2017a; SVT Ekonomi, 2018). I samband med detta åtalas de tre misstänkta Telia-

cheferna för mutbrott i Uzbekistan. De ska enligt åtalet ha gett mutor till diktatorns dotter till 

ett belopp på totalt tre miljarder kronor (SVT Ekonomi, 2018). Enligt de åtalade ska åtalet dras 

tillbaka med anledning att Gulnara Karimova inte hade mutats enligt svensk lagstiftning men 

riksåklagaren beslutar att inte granska åtalet. Rättegången inleddes under september månad år 

2018 och under februari 2019 friades samtliga tre åtalade chefer från Stockholms tingsrätt med 

anledning att brott inte kunde styrkas (SVT, 2019). 
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4.1.1 Organisatoriska åtgärder 

 
Ett år efter att misstankarna om korruption i Telia uppdagats i media år 2012 valde 

organisationen att byta ut styrelsen, ledning och VD för att tillsätta en ny ledningsgrupp (Telia 

Company, 2017a). Samtliga inblandade i korruptionsskandalen hade fått lämnat bolaget och i 

uppbyggnaden av ett mer hållbart bolag la Telia fokus på bolagsstyrningen och 

regelefterlevnaden. Senior Advisor för Telia äganderätt och intressentrelationer, Salomon 

Bekele7 beskriver att ett av de tidigare besluten när den nya styrelsen kom in var att driva affären 

integrerat med hållbarhet, där antikorruption ingår. Det gällde således att ha en ledning med en 

VD som stod för rätt värderingar och skickar rätt signaler för att få effekt längre ner i 

organisationen vilket han beskriver enligt;  

 
Det handlar om att ha rätt tone from the top. (Bekele, 2019)  

 
Den nya ledningen och styrelsen fick ett krävande arbete framför sig för att skapa förståelse för 

vad som gick fel, åtgärda felen, minimera framtida risker för felaktigt agerande och stärka 

förtroendet hos alla sina intressenter (Telia Company, 2017b). En svensk extern utredning 

gjordes från juristbyrån Mannheimer och Swartling och de konstaterade att Telias företrädare 

inte hade gjort sig skyldiga till något lagbrott men däremot brutit den dåvarande 

uppförandekoden. Enligt Bekele8 kan det förklaras av förändrade uppfattningar i samhället 

angående korruption. Det som tidigare var tillåtet i affärer anses idag vara oetiskt. Genom 

omfattande undersökningar behövde Telia få klarhet i eventuella händelser eller risker. Med 

hjälp av externa parter och konsulter kunde eventuella risker identifieras i organisationen som 

Telia inte upptäckt själva (Telia Company, 2017b). Utöver Mannheimer och 

Swartlingsrapporten beställdes uppdrag från brittiska juristbyrån Norton Rose Fulbright vars 

rapporter Telia kunde använda för att göra riskbedömningar för de risker som kunde förebyggas 

för att inte upprepa det felaktiga agerandet.    

 
Man ville ha en utländsk advokatfirma som kom in med friskare ögon [...] För det som väcktes 

av Uzbekistanskandalen var hur vi gjorde transaktioner för att komma in i ett land men sedan 

handlar det om hur man bedriver verksamheten där. (Bekele, 2019)  

 
Omstrukturering av organisation  

 
Då styrelsen tillträdde i april 2013 var ett av deras första beslut att tillsätta ett etik- och 

hållbarhetsutskott i styrelsen, säger Bekele9. Det krävdes ett nytt fokus som behövde komma 

från högsta ledningens initiativ för att sätta en ny prägel på kulturen och regelefterlevnaden i 

verksamheten (Telia Company, 2018). Bekele10 menar att det är betydande för framgången av 

Telias strategi att medarbetarna förstår sin roll och tycker det är kul att komma till jobbet, med 

andra ord är kulturen hos människan viktig. Genom tydlighet med syfte och värderingar kan 

organisationen göra dessa meningsfulla hos medarbetare och använda det som verktyg för 

bättre prestation (Telia Company, 2018).  
 
Genom att fokusera på hållbarhet som en del av strategin skulle detta utgöra kärnan för fortsatt 

hållbarhetsarbete genom organisationens styrning, ansvar, etik och regelefterlevnad (GREC) 

och det skapades en hållbarhetskommitté inom styrelsen (Telia Company, 2017a). Under 

                                                 
7 Salomon Bekele, Senior Advisor äganderätt & intressentrelationer, Telia Company, intervju den 27 mars 2019 
8 Salomon Bekele, Senior Advisor äganderätt & intressentrelationer, Telia Company, intervju den 27 mars 2019  
9 Salomon Bekele, Senior Advisor äganderätt & intressentrelationer, Telia Company, intervju den 27 mars 2019 
10 Salomon Bekele, Senior Advisor äganderätt & intressentrelationer, Telia Company, intervju den 27 mars 2019  
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GREC-mötena diskuteras olika förslag på aktiviteter för att minska risker och de agerar som 

det främsta styrande organet inom risk och efterlevnad i bolaget. Den förstärkta 

bolagsstyrningen och det nya ledarskapet skulle enligt Telias pressmeddelande inte lämna 

någon sten omvänd (Telia Company, 2017b). När grunden hade fastställts agerade Telia för att 

skapa en strategisk integration av hållbarhetsarbete i organisationen, till sin hjälp använde de 

sig av de 17 globala hållbarhetsmålen (Telia Company, 2018).   
 
Åtgärder genom antikorruptionsprogram  
 
Genom förstärkta regelefterlevnadsprogram, policys, instruktioner samt en ny ansvarsfull 

affärskod för hur medarbetare, chefer samt andra ledare ska agera i olika situationer och utifrån 

organisationens intressen var en huvuddel av Telias åtgärder (Telia Company, 2018). Den 

affärsetiska koden grundades bland annat på OECD:s riktlinjer för multinationella företag och 

FN:s globala hållbarhetsmål och sträcker sig bortom lagefterlevnad samt beskriver hur Telia 

samverkar med intressenter på ett sätt som säkerställer etiska affärsmetoder. Bekele11 berättar 

om antibribery- and coruption policy och en instruktion som definierar vad det handlar om men 

att det sedan måste populariseras för att finnas tillgängligt så att personer förstår det i sin vardag. 

Genom olika dilemmaövningar får anställda intern utbildning genom e-Learning i hur de 

förväntas agera i olika situationer som kan relateras till deras vardag.  

 
[...] det här måste leva inne i människor; Vad som är rätt och vad som är fel. Det är viktigt att 

folk tycker att arbetet är meningsfullt. (Bekele, 2019)  

 
Från Telias hållbarhetsredovisning 2018 kunde utläsas att ambitionen är att samtliga 

medarbetare och partners förstår och efterlever Telias krav på antimutor-och korruption samt 

agerar efter nolltolerans för oetiska affärsuppförande (Telia Company, 2018). Det anstiftade 

programmet valde de att nämna som ABC-programmet som bygger på organisationens egna 

ramverk för efterlevnad som i sin tur utgår från Amerikanska och Brittiska ramverk. Under 

2017 presenterade bolaget att de enligt ABC-programmet hade utfärdat tredje-parts skyldighet 

för omsorgsriktlinjer samt en fallbaserad ABC-utbildning för etik- och regelefterlevnads-

fackmän i Centralasien. Utöver detta hade flera ansvariga personer för etik- och 

regelefterlevnad i olika länder certifieras och målet för år 2018 var att certifiera etik- och 

regelefterlevnadspersonal på samtliga marknader i Centralasien. Därför tillsätts en ny etik och 

compliance funktion i samtliga länder som Telia verkar inom. Bekele12 menar att detta var av 

vikt att implementera på grund av att alla i organisationen skulle uppfylla regelefterlevnad;  
 
De komplexiteter som vi hade att hantera då är inte lika stora i de marknader som vi befinner 

i oss idag. Men det finns ju, så vi måste anpassa det där utifrån vår verksamhet. (Bekele, 2019)  

 
I etik- och compliance funktionen inrättades även en Speak up-line på 19 språk som finns 

tillgänglig dygnet runt för både interna och externa personer som vill rapportera misstänkta 

oegentligheter som berör Telia organisation (Telia Company, 2018). Experter inom skälig 

försiktighet, även kallad due diligence, i Group Sourcing tillsattes i alla länder i Eurasien. 

Genom en due diligence- plattform granskas leverantörer med korrigerande åtgärder.  

 

                                                 
11 Salomon Bekele, Senior Advisor äganderätt & intressentrelationer, Telia Company, intervju den 27 mars 2019 
12 Salomon Bekele, Senior Advisor äganderätt & intressentrelationer, Telia Company, intervju den 27 mars 2019  
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För det handlar ju om att du är i en kulturell kontext, där gäller det ju att hantera alla 

stakeholders även lokalt, alla intressenter där så de förstår vad våra utgångspunkter är och 

varför vi gör saker. (Bekele, 2019) 

 
Strategiska ställningstaganden  
 
Styrelseordförare Marie Ehrling uttryckte sig enligt; förändringarna inom bolaget är en viktig 

plattform när det nya Telia Company växer fram (Telia Company, 2017b). De strategiska 

ställningstagandena representerar det nya Telia genom New Generation Telco (Telia Company, 

2016; Bekele13). Bolaget bytte därmed namn 2016 från Telia Sonera till Telia Company för att 

presentera sin nya strategi. VD Johan Dennelind förklarar att Company står för betydelsen en 

samling individer som delar ett gemensamt syfte. Beslut togs om att över tiden avyttra samtliga 

verksamheter i Eurasien och istället fokusera mer på Norden och Baltikum (Telia Company, 

2018). Bekele14 menar att utgången bidrog till att reducera risker inför framtiden;  

 
Och nu har vi lämnat Eurasia så nu har komplexiteten i vår verksamhet minskat, men de finns 

ju ändå risker. (Bekele, 2019) 

 
Utgången från Eurasien utfördes genom olika stöd- och övervakningsstrukturer för att 

avyttringen skulle kunna ske på ett så ansvarsfullt sätt som möjligt, det blev således ett 

tidskrävande projekt (Telia Company, 2018). En ansvarsfull utgång av en marknad utförs 

genom avtalsenliga åtaganden med eventuella köpare om etik och efterlevnad. Där köparen och 

tredje part görs med skälig försiktighet.   
 
Under den process gällande Telias felaktiga agerande och ansvar beskrev företaget att deras 

ambition har varit att vara så transparenta som möjligt och etablera ett förtroendefullt samarbete 

med berörda myndigheter (Telia Company, 2017ab). Telia medgav att företaget hade betalat 

korrupta summor till ett värde av 330 miljoner amerikanska dollar relaterat till inträdandet på 

uzbekistanska marknaden vilket stred mot FCPA och nederländsk lagstiftning. De accepterade 

att ta ansvaret av sitt historiska felaktiga agerande och menade att detta bidrog med allvarliga 

konsekvenser samt kostnader för organisationen samt att de tagit lärdom från händelsen. Även 

Bekele15 beskriver kostnaderna av Telias korruptionsskandal;   

 
21 miljarder kronor var ju kostnaden och då är inte det här med ryktesskadan inkluderat. 

(Bekele, 2019) 

 
Uppgörelsen  
 
Telia har genom samarbete och diskussioner fått möjligheten att demonstrera för myndigheter 

att organisationen genomgått förändringar och förbättringar genom Responsible Business 

Program, Compliance Program och Anti-corruption Program (Telia Company, 2017a). 

Myndigheterna fick uppfattningen av att Telia hade kunnat påvisa förståelse av överträdelsens 

omfattning samt vad som hade gått fel och tilltagit åtgärder för att försäkra att risker för att 

framtida felaktigt agerande reducerats. Det omfattande initiativet till förbättring och dess 

verkställande tillgodoräknades i sanktionerna och gav således den största möjliga 

sanktionsrabatten med 25 procent (Telia Company, 2017a). Organisationen lade ner stora 

                                                 
13 Salomon Bekele, Senior Advisor äganderätt & intressentrelationer, Telia Company, intervju den 27 mars 2019  
14 Salomon Bekele, Senior Advisor äganderätt & intressentrelationer, Telia Company, intervju den 27 mars 2019 
15 Salomon Bekele, Senior Advisor äganderätt & intressentrelationer, Telia Company, intervju den 27 mars 2019  



 28 

resurser och investeringar på externa experter och världsledande juridiskt stöd i processen till 

resolutionen (Telia Company, 2017b). Enligt VD Johan Dennelind har huvudpoängen i 

diskussionerna för Telia varit att söka den bästa möjliga lösningen för sina aktieägare och 

lösningen har fått support av samtliga rådgivare (Telia Company, 2017b).  

 

4.1.2 Organisationens upplevelse av skandalens verkan  

 
Skandalen bidrog till att ett stort arbete inleddes för att återupprätta det som uppdagats och 

Telias framtida planer fick läggas åt sidan för att rikta alla resurser till händelsen, säger 

Bekele16. Bekele förklarade det som ett förlorat år där det inte fanns någon tydlig ledning eller 

väg framåt. Han menade att allt uppslukades av skandalen. Personalen var en intressentgrupp 

som blev besvikna och tyckte situationen var jobbig på ett personligt plan. Händelsen har 

fungerat som en katalysator för Telia, menar Bekele, där utvecklade processer och strukturer 

för antikorruptionsarbete har gått snabbare för att organisationen fått en större sjukdomsbild. 

Det gör att medarbetare i organisationen förstod varför det var viktigt, lyssnade och därmed 

skedde förändringar. Vidare beskrev Bekele att korruptionsskandalen bidrog till en lärdom för 

Telia där inträde på en komplex marknad kräver mer omfattande förarbete för att säkerställa att 

man agerar på rätt sätt.   
 
Bekele17 nämnde att intressentgrupper behövde hanteras genom fortsatta dialoger efter 

skandalen. En del av grupperingarna definierades bland annat som stora kunder, investerare, 

ägare, stat, politiker och medier vilket var den gruppen som, enligt honom, skandalen påverkade 

mest. Flera av de stora företagskunderna hörde av sig och beskrev sin oro över det som inträffat 

och ville ha svar på vilka åtgärder Telia tänkt vidta för att komma tillrätta med problemet. Även 

potentiella investerare var en grupp som tappade förtroende i och med skandalen men som 

sedan har återvänt när Telia har kunnat uppvisat vilka åtgärder de har tagit vid.   

 
Du ser det på deras intresse av att höra mer om detta. (Bekele, 2019) 

  
Den andra delen av intressentgruppen inkluderades av privatpersoner som använde Telias 

mobiltelefoni och andra tjänster. Bekele18 uppfattade att privatpersonerna inte upplevde att de 

drabbades av skandalen och därför inte påverkade privatpersonernas förtroende för Telia. Deras 

problem koncentrerades snarare mot varför mobilen inte fungerar eller vart fakturor tagit vägen. 

Här beskriver Bekele vidare att telefonibranschen överlag har ett lågt förtroende i samhället 

men att Telia årligen uppnår högst förtroende enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI), vilket de 

även uppnådde under perioden då korruptionsskandalen uppdagades. Skandalen påverkade 

intressenterna mindre än vad Telia egentligen hade trott på den nivån. Dock har Telia under 

resans gång förstått vikten av nya arbetssätt som inkluderar de åtgärder som de vidtagit 

kopplade till fallet. Det handlade vidare om att hitta rätt sätt att verka i en komplex värld och 

fatta rätt beslut. Därefter följa upp organisationens agerande för att således kunna informera 

vidare till omgivningen och proaktivt förebygga korruption.  
 

  

                                                 
16 Salomon Bekele, Senior Advisor äganderätt & intressentrelationer, Telia Company, intervju den 27 mars 2019 
17 Salomon Bekele, Senior Advisor äganderätt & intressentrelationer, Telia Company, intervju den 27 mars 2019  
18 Salomon Bekele, Senior Advisor äganderätt & intressentrelationer, Telia Company, intervju den 27 mars 2019 



 29 

4.2 Fallbeskrivning Systembolaget  
 
Fram till 1995 hade det statliga svenska monopolföretaget endast en alkohol-leverantör men i 

samband med att Sverige trädde in i EU utökade Systembolaget sin leverantörbas till 

hundratalet leverantörer (Expressen, 2003; P3 Dokumentär, 2018). En ny föreskrift och EU:s 

anpassning skapade möjligheten till att flera andra sprit och alkoholleverantörer fick 

möjligheter att leverera produkter till Systembolagets sortiment (Svenska Dagbladet, 2003). År 

2001 omsätter Systembolaget 17 miljarder svenska kronor vilket bidrar till en stenhård marknad 

för leverantörerna att slå sig in och ta plats på hyllorna i det svenska Systembolaget (P3 

Dokumentär, 2018). Det bidrog även till att stora summor pengar fanns att hämta för 

leverantörerna vilket ledde till att Systembolaget byggt upp ett system som kunde bidra till att 

de blev påverkad av korruption. Förändringarna inom Systembolaget påverkade 

butikschefernas handlingsutrymme när det kom till att påverka och styra det specifika 

sortimentet i varje butik. De nya systemen medförde nya risker där Systembolagets ledning 

behövde arbeta målmedvetet för att säkerställa kontrollen av leverantörsrelationerna. Dock 

genom interna utredningar kunde Systembolaget avslöja flera misstänkta incidenter under slutet 

av 1990-talet som berörde hur anställda hos Systembolaget mottagit mutor i form av resor samt 

att leverantörer skickat sina produkter till flertalet butiker. Samtliga fall lades ner av åklagaren 

och det dröjde fram till år 2003 innan det stora avslöjandet av muthärvan hos Systembolaget 

skulle uppdagas (Expressen, 2003; P3 Dokumentär, 2018). 

 
En medarbetare lämnade ett anonymt dokument till Systembolagets ledning i början av året 

2003 (Svenska Dagbladet, 2003). Där beskrev personen sina misstankar kring oegentligheter 

som föregick bland butikscheferna inom Systembolaget. I dokumentet redogjordes att flera 

överträdelser pågick och däribland poängsystem för varje produkt som var kopplat till summor 

pengar eller annan ersättning. Detta liknade ett system styrt av leverantörer där butikschefer 

gavs möjligheter att erhålla gåvor eller betalning i gentjänst mot bättre placeringar i butikerna 

(Expressen, 2003; P3 Dokumentär, 2018).  
 
Ledningen inledde ett omfattande internt utredningsarbete som visade att flertalet butikschefer 

brutit mot företagets regler och att ett poängsystem för varje såld flaska existerade i en slags 

belöningshiearki (P3 Dokumentär, 2018). Tisdagen den 14 januari var Systembolagets 

preliminära internutredning klar och visade att flertalet butiker mottagit mutor och brutit mot 

bolagets regler och policys (Expressen, 2003). I januari 2003 på riksenheten mot korruption, 

mottog åklagaren Eva Nyhult dokument, det som kom att bli startskottet till en av de mest 

omfattande muthärvorna som kom att uppdagas i Sverige (P3 Dokumentär, 2018). Händelserna 

polisanmäldes och åklagare inledde en förundersökning med materialet som Systembolaget 

hade samlat in genom den interna korruptionsutredningen.  
 
När det uppdagades att muthärvan var mer omfattande än vad Systembolaget först hade trott 

fick nyheten ett stort genombrott i media vilket satte ännu mer press på Systembolaget (P3 

Dokumentär, 2018). Vid år 2005 kunde totalt 92 personer åtalas för mutbrott, där 77 personer 

av de åtalade var anställda hos Systembolaget och resterande vinimportörer (Sveriges 

Television, 2005). Totalt omfattade muthärvan ett värde på 1,2 miljoner kronor och 

mottagandet av gåvor omfattade över hälften av det totala värdet (Sveriges Television, 2005). 
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4.2.1 Organisatoriska åtgärder 

 
Systembolaget har via sin hemsida publicerat ett dokument under rubriken händelser som de 

väljer att benämna “Muthärvan: En chans att rannsaka sig själva” (Systembolaget, u.å.b). 

Dokumentet berättar bland annat om svårigheterna med att gå från en leverantör till flera 

hundratals över en kort period. Ledningen i Systembolaget hade målmedvetet arbetat med att 

säkerställa dess integritet och oberoende i och med EU-inträdandet dock inte tillräckligt. Även 

i företagets GRI-bilaga (Systembolaget, 2008) återkommer Systembolaget till den stora 

muthärva som drabbade organisationen och uppdagades år 2003. Där valde företaget själva att 

se tillbaka på skandalen enligt följande citat (s.12) “En vändpunkt som lett fram till att 

Systembolaget rankas som Sveriges bästa servicebolag sett till alla branscher” och som Mikael 

Wallteg, försäljningsdirektör beskrev att det blev en hård resa och att Systembolaget inte varit 

så bra som de är idag om händelsen inte hade inträffat. Vidare beskrev compliance- och 

etikansvarig, bolag och samhälle, Anna-Karin Strömqvist19 mutskandalen;  

 
Det här är något som absolut har färgat verksamheten väldigt mycket och vi har gjort stora 

förändringar. (Strömqvist, 2019) 

 
Riskerna kvarstår inom Systembolaget och idag strävar dem efter att uppnå etiskt 

ansvarstagande och vara en god aktör till medborgarna, menar Strömqvist20. Redan då 

händelsen inträffade 2003 inrättades ett etiskt råd som bistod Systembolaget att arbeta fram 

bedömningsgrunder för brott mot policys och regler (Systembolaget, 2004). Alla utarbetade 

riktlinjer fördes ut till organisationen genom interna utbildningar och diskussioner i syfte att ge 

medarbetare kunskap i etiska frågor. Det systematiska arbetet som påbörjades menar 

Strömqvist21 fick effekt för omgivningens förtroende; 

 
Riktlinjerna och policyerna är otroligt viktigt för vårt förtroende. (Strömqvist, 2019) 

 
I samband med detta startades även ett visselblåsarsystem inom organisationen dit medarbetare 

fick möjligheten att vända sig i frågor kopplade till etiska frågor. Systemet för whistleblowing 

skapades för att kunna samla in rapporter om misstankar eller oegentligheter inom 

Systembolaget (Systembolaget, u.å.c; Systembolaget, 2016). Alla rapporteringar sker anonymt 

till en extern verksamhetsorganisation, Whistleblowing Centre. Där mottas incidenterna av 

etiska rådgivare eller compliance-ansvariga jurister. Verktyget är till för att organisationen ska 

kunna samla in incidenter för att kunna upptäcka korruption eller andra oegentligheter som 

kräver att åtgärder vidtas något som styrks av Strömqvist22;  

 
Jag har ansvaret för att vi ska ha strukturella garantier och processer på plats för vår 

regelefterlevnad och det är ju i stort, så det är väldigt många olika områden som det berör. 

Men i det ligger självklart antikorruptionsarbetet. Mitt ansvar att se till att vi har rätt struktur 

och rätt processer för att arbeta mot korruption. (Strömqvist, 2019) 

 
Kontinuerligt informationsarbete 

 
Kommunikationen var en av de faktorerna som förändrades och fick en större gestaltning inom 

organisationen i samband med mutskandalen (Systembolaget, u.å.b; Systembolaget, 2016). 

                                                 
19 Anna-Karin Strömqvist, Compliance- och etikansvarig, Systembolaget, Skypeintervju den 16 april 2019 
20 Anna-Karin Strömqvist, Compliance- och etikansvarig, Systembolaget, Skypeintervju den 16 april 2019 
21 Anna-Karin Strömqvist, Compliance- och etikansvarig, Systembolaget, Skypeintervju den 16 april 2019 
22 Anna-Karin Strömqvist, Compliance- och etikansvarig, Systembolaget, Skypeintervju den 16 april 2019 
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Ökade dialoger och diskussionsforum kring etik- och antikorruptionsarbete har blivit ett 

återkommande område inom Systembolaget. 

 
Sedan är inte allting benämnt antikorruption utan det handlar om att bygga förståelse. Det gör 

vi genom att ha etikdialog varje år, vi har temamöten och vi har diskussioner. Vi har ett väldigt 

öppet klimat att diskutera eftersom vi är en känslig verksamhet. (Strömqvist, 2019) 

 
Det finns ett stort behov av att ha en trygg och öppen dialog för frågorna och detta kräver 

mycket resurser då organisationen ständigt strävar efter att säkerställa att såväl som gamla och 

nya medarbetare förstår och utbildas inom området för att detta ska kunna efterlevas i 

verksamheten (Systembolaget, 2016). 

 
En stor förändring kring inköpsprocesserna som vidtogs innebar att inköpssystemen 

förändrades efter mutskandalen berättar Strömqvist23. Idag har inköpsprocessen centraliserats 

till en inköpsorganisation som sköter alla inköp och fördelar sortiment efter särskilda nycklar 

och strukturer. Strukturen i inköpsorganisationen är indelad i fyra olika delar för att 

säkerhetsställa kvalité och utbud. I de allmänna inköpsvillkoren för inköp är Systembolaget 

tydliga med att de behåller transparens och ställer sig lika inför alla leverantörer 

(Systembolaget, 2016). I samband med inköp tillämpar även organisationen en så kallad 

märkesneutralitet vilket innebär att inga drycker testas innan det tas in i sortimentet. 

 
Det är kundernas efterfrågan som styr vilket sortiment vi har och vart vi har det samt hur vi 

köper in är rent objektiva kriterier. Vi lever strikt efter märkesneutralitet och 

likabehandlingsprincipen, så det är väldigt viktigt att ha med sig. (Strömqvist, 2019) 

 
I Systembolagets uppdaterade policys skärptes och förankrades även leverantörskontrakten där 

alla medarbetare tog del av dessa dokument och intygade att de förstått innebörden 

(Systembolaget, 2005). De inrättade dokument som skulle styrka företagets riktlinjer kopplat 

till kunskap om etik och värderingar. Här vidtog även organisationen åtgärder genom att säga 

upp inköpsavtal från vissa av de leverantörerna som varit inblandade i mutskandalen. Eftersom 

Systembolaget har monopol fortsatte de att ta hänsyn och objektivitet till de regler och krav 

som sanktionsmodellen ställer.  

 
Inköpsvillkoren är inte förhandlingsbara och det är också en del i detta; att vi inte ska kunna 

vara en fråga om hur man har lyckats förhandla med oss. Utan vi förhandlar inte våra 

inköpsvillkor. Punkt. (Strömqvist, 2019) 

 
I årsredovisningen 2005 nämnde Systembolaget själva “Systembolaget har inlett ett arbete för 

att återupprätta allmänhetens förtroende för företaget” (sid 17). Redan 2004 fortsatte företagets 

kamp mot mutor och korruption enligt olika strategier (Systembolaget, 2004). All misstänkt 

kriminalitet kopplat till bestickning och mutor i verksamheten skulle polisanmälas både 

gällande medarbetare men också leverantörer och slutligen ville de åstadkomma ett etiskt 

företag med stark företagskultur. Under förundersökningsprocessen lämnade således 

Systembolaget kontinuerligt material och information för att bistå i utredningarna 

(Systembolaget, 2005). Samtliga anställda som åtalats för mutbrott fick lämna företaget. 

Advokat Dick Lundqvist fick i uppdrag av styrelsen att göra en intern granskning i 

organisationen om det förekommit tvivelaktiga och otillåtna kontakter med 

dryckesleverantörer.  

                                                 
23 Anna-Karin Strömqvist, Compliance- och etikansvarig, Systembolaget, Skypeintervju den 16 april 2019 
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År 2005 beskriver Systembolaget att de under året fortsatt att stärka processerna kring hållbart 

företagande i anslutning till bekämpnings processen mot korruption (Systembolaget, 2005). 

Detta enligt beskrivningen; “Vi har stärkt vår kultur, skapat insikt och lärt av det som hänt och 

lagt grunden för att återskapa vårt förtroende hos svenska folket och våra kunder.” (sid 3). 

Under 2007 vidareutvecklas organisationens hållbarhetsarbete och tog hänsyn till ramverket 

enligt Global Compacts principer för bekämpningen mot bland annat korruption och vidtog 

förbättringar kring socialt ansvarstagande, de strävade efter att ta fram en ny plattform som 

skulle hjälpa dem i arbetet framåt (Systembolaget, 2007). Vidare utvecklades Systembolagets 

arbete och år 2009 integreras även CSR i den strategiska planen där korruption var en fortsatt 

del som bedrevs och fick stort fokus (Systembolaget, 2009). 

 
Intern uppförandekod 
 
I början av 2012 införde Systembolaget i samverkan med resterande detaljhandels-monopol i 

Norden en uppförandekod i sina villkor för inköp (Systembolaget, u.å.c). Koden ställde förutom 

kraven på inköp även ansvar för mänskliga rättigheter, goda affärsvillkor, hänsyn till 

miljöaspekter samt bekämpning mot korruption. Syftet med införandet av koden var att fortsätta 

driva utvecklingen för en förbättrad organisation och samhällsaktör.  Utöver den 

uppförandekod som infördes 2012 skapades även intern uppförandekod 2015 till följd av 

fortsatt antikorruptionsarbete för alla medarbetare (Systembolagets, 2016). Koden omfattades 

av interna regler och policys som alla gemensamt ska efterleva och gemensamt ta del av. I de 

interna dokumenten kan alla ta del av regelverk kopplat till korruption och andra oegentligheter. 

Under hösten 2016 förankrades även den interna uppförandekoden genom en e-Learning som 

alla nyanställda obligatoriskt behöver genomföra för att efterleva koden vilket även bekräftas 

av Strömqvist24; 

 
Vi har en uppförandekod med obligatorisk utbildning som man måste göra när man börjar och 

cheferna måste göra den varje år. (Strömqvist, 2019) 

 
Och vidare; 

 
Vi har vår policy om vårt affärsetiska ansvar. De fastställs av styrelsen varje år [...] interna 

riktregler som då följer av policys och sedan så kan det finnas arbetsinstruktioner och 

rutinbeskrivningar etcetera. (Strömqvist, 2019) 

 
Extern uppförandekod 

 
Den interna uppförandekoden kompletteras även med en extern uppförandekod som framställts 

med hjälp av organisationen Business Social Compliance Initiative, BSCI (Systembolaget, 

2016). Syftet med införandet av koden var att fortsätta driva utvecklingen för en förbättrad 

organisation och samhällsaktör. Uppförandekoden tillämpas och är inkluderad i 

Systembolagets inköpsavtal med alla svenska leverantörer och ska således även tillämpas hos 

deras underleverantörer. Här bekräftade Strömqvist25 uppdaterade leverantörsvillkor enligt;  

 
En sak som man behöver känna till om vår inköpsorganisation är att vi köper bara in från 

svenska leverantörer. [...] Kommunikationen angående leverantörsvillkoren har förstärkts 

                                                 
24 Anna-Karin Strömqvist, Compliance- och etikansvarig, Systembolaget, Skypeintervju den 16 april 2019 
25 Anna-Karin Strömqvist, Compliance- och etikansvarig, Systembolaget, Skypeintervju den 16 april 2019 
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sedan 2003–2004 och det är genom information och genom tydliga avtalsvillkor. Tydlig 

information på det sätt vi kommunicerar till våra leverantörer genom leverantörsportalen där 

vi är tydliga med vad som gäller. (Strömqvist, 2019) 
 

4.2.2 Organisationens upplevelse av skandalens verkan 

 
Enligt Strömqvist26 arbetade redan Systembolaget med antikorruptionsarbete innan muthärvan 

uppdagades. Trots detta uppdagades en subkultur i verksamheten som möjliggjorde 

korruptionshärvan. För att mäta ryktet och hur inställningen till Systembolaget förändrades i 

och med skandalen hänvisar Strömqvist tillbaka till Nöjd Kundindex (NKI) och Opinionsindex 

(OPI) som mäter inställningen till Systembolaget. I mätningarna menar hon att mätetalen 

försämrades i samband med det som inträffade i samband med mutskandalen. OPI-resultaten 

försämrades och i jämförelse till dagens mätetal så uppvisade man mellan 2003–2005 låga 

resultat. Fortsättningsvis menar Strömqvist att det är av största vikt att agera korrekt för att 

vidare behålla omvärldens förtroende och detta är något som förbättrats sedan skandalen 

inträffade. Detta styrks av Strömqvist enligt; 

 
För det är ju klart att från 2004 och framåt så skulle jag ju säga att man har ett högre förtroende 

för hur vi agerar. (Strömqvist, 2019) 

 
Trots att Systembolaget har monopol är det av största vikt att de fortsätter att följa uppdraget 

som enda svenska aktör att tillhandahålla alkohol till befolkningen menar Strömqvist27. Att 

behålla intressenternas, regeringens och riksdagens förtroende är betydande för Systembolaget 

fortsatta verkan på den svenska monopolmarknaden (Systembolaget, 2016). Vilket innebär att 

de måste agera ansvarsfullt för sina handlingar. Detta intygade Strömqvist28 bidrog till 

upprätthållande av förtroende och kopplar det speciellt till tidigare händelse så att befolkningen 

förstår att det inte går att förhandla eller köpa sig in i Systembolaget via mutor.  

 
Den här händelsen finns fortfarande väldigt närvarande i vår verksamhet och vi diskuterar och 

resonerar ständigt kring våra strukturella processer och hur vi gör. Dels vad som hände, hur 

det kunde hända, vilka är de nya riskerna idag och hur kan vi motverka dem (Strömqvist, 2019) 
 

  

                                                 
26 Anna-Karin Strömqvist, Compliance- och etikansvarig, Systembolaget, Skypeintervju den 16 april 2019 
27 Anna-Karin Strömqvist, Compliance- och etikansvarig, Systembolaget, Skypeintervju den 16 april 2019 
28 Anna-Karin Strömqvist, Compliance- och etikansvarig, Systembolaget, Skypeintervju den 16 april 2019 
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4.3 Fallbeskrivning Saab  
 
Korruptionshistoriken hos Saabs upphandlingar i Sydafrika har varit allmänt känt i flera år. 

Under slutet av 1990-talet upphandlade Sydafrika olika vapensystem till värde av ungefär 

trettio miljarder kronor (Svenska Dagbladet, 2017). Bland annat innebar upphandlingen i 

Sydafrika, 28 stycken JAS 39 Gripen-stridsflygplan från Saab och affären värderades till ett 

sammanlagt ordervärde på 9,3 miljarder kronor (Saab, 2000). Affären gjordes upp tillsammans 

med Saabs partner British Aerospace (BAE), som vid samma tillfälle sålde 24 skolflygplan av 

märket Hawk till Sydafrika (DN, 2009). Det var en affär som redan från början kantades av 

anklagelser om mutor och korruption (Kalla Fakta, 2012). 
 
Ungefär ett halvår innan kontraktet skrevs med den Sydafrikanska staten påbörjades ett annat 

samarbete. Sydafrika tog till en början avstånd från JAS 39 Gripen-affären på grund av de 

ekonomiska problemen i landet. Dock fick Saab oväntat stöd från annat håll som kom att 

påverka att affären genomfördes. Det var i december 1999 som dåvarande koncernchefen Bengt 

Halse signerade ett samarbetsavtal med de två fackliga organisationerna; Numsa och Sanco. 

Avtalet signerades med en före detta fackföreningsledare Moses Mayekiso i syfte att vinna 

fackligt- och politiskt stöd för ANC-regeringen för att dem skulle välja de svenska 

stridsflygplanen före konkurrerande länder i upphandlingarna. Numsa hade en synnerlig viktig 

påverkan på politiker då de gav vägledning med vad som skulle köpas och från vem. Andrew 

Feinsten, korruptionsexpert och tidigare ANC-parlamentsledamot menade att Numsas stöd var 

en avgörande faktor för att affären med Saab skulle genomföras.  I juni 2011 erkände Saabs VD 

Håkan Buske att över 10 miljoner kronor betalats ut i hemlighet till Fana Hlongwane, dåvarande 

närmaste rådgivare till Sydafrikas regerings. (Kalla Fakta, 2012) 
 
Andrew Feinstein, tidigare ANC-parlamentsledamot anklagade Saab för att ha betalat ANC 

summor på cirka 35 miljoner dollar till regeringspartiet. Så kallade agentkommissioner till ett 

värde av 1,9 miljarder kronor hade också ingått i kontraktet för JAS-planen som säkerhetsställts 

av Exportkreditnämnden (DN, 2009). Sydafrikas högsta domstol och Storbritanniens rapporter 

kunde bekräfta att Saabs dotterbolag Sanib Pty Ltd genomfört transaktioner mellan bolaget och 

politiska befattningshavare (DN, 2009; Nyheter Ekot, 2009). Dotterbolaget Sanip Pty Ltd 

misstänktes för att stora summor pengar använts för att muta befattningshavare i Sydafrika. 

Även partnern BAE anklagades för att ha betalat ut summor till agenter som i egen regi ska ha 

mutat beslutsfattare kopplat till Sydafrikas regering. Dåvarande Saabkoncernens presschef 

Ulrika Fager antydde att Saabs brittiska partner BAE hade ansvar för dotterbolaget och att de 

inte kände till några olämpliga transaktioner. Utbetalningarna är tydliga och visar att pengarna 

gått till mutor, de misstankar som finns menar att pengarna gått till att muta högt uppsatta 

personer inom de Sydafrikanska myndigheterna. Detta för att godkänna vapenaffärerna med 

Saab och den brittiska partnern BAE. Den svenska utredningen om korruptionsbrott lades ned 

2009 men enligt experter berodde inte det på att mutor inte hade förekommit utan snarare att 

det inte gick att lokalisera exakt vart och vem som företrätt Saab och utbetalat mutorna (Nyheter 

Ekot, 2011). 
 

4.3.1 Organisatoriska åtgärder 

 
Med över 17 000 anställda i organisationen och försäljning världen över förstår Saab vikten av 

att behålla en nolltolerans mot korruption (Saab, 2018). Med den komplexiteten har Saab 

utformat ett korruptionsprogram där de arbetar systematiskt och förebyggande för att inte fatta 

felaktiga beslut som kan vara kopplade till korruption eller andra oegentligheter. Programmet 

fokuserar på korruptionsförebyggande förfaranden, utbildningar, rådgivning, rapportering och 



 35 

systematiska kontroller. Saab har nio olika områden som är kopplade till deras 

antikorruptionsprogram som delas in under kategorierna; riskhantering mot korruption, 

organisation och rapportering, affärspartners, gåvor och gästfrihet, sponsorskap, 

intressekonflikter, utbildning och vägledning, whistleblowing– ett rapporteringssystem och 

internationellt samarbete. Arbetet är pågående och kräver hårda insatser för att det inte ska 

uppstå krisartade situationer igen. Det intygas av Marie-Louise Gyllengahm29, jurist inom 

Legal Counsil, ethic and compliance, som beskrev; 
 
Vi arbetar med att förebygga korruption och därför utfärdar vi instruktioner och genomför 

utbildningar. Får vi inte ut instruktionerna på ett bra sätt så gör de inte lika stor nytta 

naturligtvis. Vi har också en Code of Conduct som inbegriper mer än vårt korruptionsarbete. 

Med detta som bas kan medarbetarna göra nödvändiga bedömningar i enskilda ärenden med 

beaktande av vår nolltolerans. (Gyllengahm, 2019) 

 
Ett nytt avsnitt i Saabs årsredovisning 2007 utformades enligt rubriken “Ansvarstagande, 

grundläggande för Saabs verksamhet” (sid. 26). En ny framtoning i redovisningen visades där 

Saab gick ut med att de strävar efter en god affärsetik, insyn och öppenhet (Saab, 2007). I ett 

policydokument Saabs roll i samhället utformade företaget riktlinjer inom miljö- och etikfrågor 

som stödjer OECD:s principer för multinationella företag samt FN:s globala hållbarhetsmål. 

Delar i det dokumentet belyser regler och förordningar samt det ansvaret som tas gentemot 

företagets intressenter och samhälle. I årsredovisningen 2007 förklarar Saab att de skärpt 

bolagets rutiner och policys för att motverka korruption samt behålla en god affärssed. 

Anledningen till uppdateringen berodde enligt redovisningen på “den ökade 

internationaliseringen och komplexiteten som ökar kraven på̊ hur Saab arbetar med 

marknadskonsulter” (Saab, 2007. s.26). Enligt Gyllengahm30 beror utvecklingen på flertalet 

olika faktorer till varför man som organisation bör arbeta på ett konstruktivt sätt för att förbättra 

arbetet kring mutor och korruption. 

 
Vi har externa krav i form av lagstiftning, bland annat svensk, amerikansk och engelsk lag, som 

vi arbetar mot men även i samklang med utvecklingen inom andra internationella bolag. 

(Gyllengahm, 2019) 
 
Tillsammans med andra aktörer deltog Saab under 2007 i att utveckla en branschövergripande 

Code of Conduct som är gemensam för den europeiska försvarsindustrin och omfattar 

gemensamma standarder för upphandling av försvars- och säkerhetsmaterial (Saab, 2007). 

Vidare beskrev Saab (2007) att målet under 2008 var att alla anställda inom Saab skulle 

genomföra en utbildning inom Saabs egen uppförandekod (Code of Conduct), inklusive etik 

och antikorruption. Koden inbegriper mer än bara arbetet mot antikorruption men den är 

obligatorisk för alla anställda i organisationen vilket Gyllengahm31 intygade; 

 
Code of Conduct finns tillgänglig på flera språk och det finns också en digital utbildning 

rörande koden som är tvingande för alla anställda, oavsett om du sitter här nere i receptionen 

eller om du jobbar som säljare. (Gyllengahm, 2019) 
 
  

                                                 
29 Marie-Louise Gyllengahm, Legal Counsuel, Ethics & Compliance, Saab, intervju den 27 mars 2019 
30 Marie-Louise Gyllengahm, Legal Counsuel, Ethics & Compliance, Saab, intervju den 27 mars 2019 
31 Marie-Louise Gyllengahm, Legal Counsuel, Ethics & Compliance, Saab, intervju den 27 mars 2019 
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Utbildning och vägledning 

 
För att Saab ska behålla organisationen fri från korruption och mutor krävs det att alla som 

arbetar i verksamheten kan förstå och identifiera riskerna (Saab, 2018). Därför har de utvecklat 

en utbildningsportfölj som omfattar e-utbildningar, webbseminarium, face-to-face träning och 

fallstudier, berättar Gyllengahm32. Medarbetarna har alltid tillgång till Saabs Etichs and 

Compliance Portal för att ta reda på information inom området. Vissa positioner kan vara mer 

utsatta för korruptionsrisker än andra, därmed får dessa medarbetare och chefer djupgående 

utbildning för att få vägledning och verktyg. Utöver detta får styrelsen och koncernledningen 

var tredje år utbildning inom förebyggande av korruption och mutor. Just nu pågår ett omtag 

med utbildningsprogrammet för att fastställa att man hanterar risker på ett korrekt sätt, berättar 

Gyllengahm. 
 
Utöver detta har Saab utformat olika rapporteringsverktyg som bland annat innefattar policys 

och förordningar som implementeras och efterlevs inom organisationen (Saab, 2018). I 

Saabkoncernen är styrelsen ansvarig för fastställandet av Code of Conduct och utvärderar denna 

samt arbetet rörande antikorruption. Ett internt organ, Ethics and Compliance Board (ECB), 

har också bildats för att få ett välfungerande program som ska säkerhetsställa att Saab motsvarar 

utomstående krav och intressenternas förväntningar, med uppgift att fastställa fungerande 

policys, riktlinjer och annat relevant arbete kopplat till att förebygga korruption menar 

Gyllengahm33.  

 
Inom organisationen har man ett system som kallas för Whistleblowing som innebär att 

uppmuntra anställda att verka enligt Saabs uppförandekod och därmed rapportera beteenden 

som inte går i linje med denna kod (Saab, 2018). Vanligtvis rapporterar anställda till den 

närmaste chefen men om detta inte är möjligt kan det även rapporteras till högre chefer eller 

via Saab Whistleblowing Hotline berättar Gyllengahm34 vidare. Det sistnämnda är en 

tredjepartleverantör som anställda kan ta hjälp av i god tro och därmed har de även rätten förbli 

anonyma i fallet. 

 
Whistleblowing Hotline levereras av en extern leverantör. Det ger en trygghet i att vi inte kan 

gå in i systemet och ta reda på vem som har rapporterat. (Gyllengahm, 2019) 

 

Riskhantering mot korruption 

 
Att minimera riskerna för att drabbas av korruption är av stor betydelse för organisationen 

(Saab, 2018).  Saabs verksamhet riktar sig huvudsakligen mot stater, regeringar, myndigheter 

och andra statliga företrädare, vilket kan öka korruptionsrisken. Affärspartners är en av 

nycklarna till företagets framgång men utgör samtidigt en risk. En del i riskhanteringen är att 

kontrollera vilken risk det innebär att samarbeta med exempelvis en speciell leverantör, due 

diligence, dess lämplighet och hur samarbetsföretagens marknader ser ut. Detta sker för att göra 

en korrekt bedömning av om Saab vill ha ett utbyte av tjänster och samarbete samtidigt som de 

vill agera etiskt korrekt. Därför har Saab framtagit en affärsriskhanteringsprocess som 

inbegriper risker kopplade till bolagets historiska affärer. Det innebär att de kan kartlägga och 

bedöma potentiella risker och därmed öka medvetandegraden. I processen tar de fram material 

som ger en översyn av strategiska, operativa, politiska, finansiella och andra risker som är 

                                                 
32 Marie-Louise Gyllengahm, Legal Counsuel, Ethics & Compliance, Saab, intervju den 27 mars 2019 
33 Marie-Louise Gyllengahm, Legal Counsuel, Ethics & Compliance, Saab, intervju den 27 mars 2019 
34 Marie-Louise Gyllengahm, Legal Counsuel, Ethics & Compliance, Saab, intervju den 27 mars 2019 
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kopplade till organisationens olika affärsområden och till exempel högriskländer. Dessa risker 

mäts årligen med avseende på inverkan, sannolikhet, förekomst och effektivitet.  
 
Det finns strikta och tydliga regler upprättade av Saab som belyser att det är nolltolerans för 

mutor och gåvor (Saab, 2018). Företagets representation är en legitim del för att marknadsföra 

Saab, stärka deras förtroende och relationer. Enligt Saabs antibesticknings regler får gåvor eller 

annan gästfrihet aldrig skötas på ett felaktigt sätt som kan kopplas till korruption. Anställda 

inom organisationen har alltid skyldighet att ta reda på om deras gåva eller gästfrihet är laglig, 

tillåten enligt företagets interna regler och behandla dessa med försiktighet. Organisationen har 

utvecklat verktyg i utvärderande syfte som anställda ska kunna vända sig till som stöd i 

processen, allt för att kunna identifiera fällor eller andra fallgropar. Här nämner Gyllengahm35 

att den svenska kulturen kan avvika från omvärldens sätt att hantera gåvor eller representation. 

I Saabs policys är det helt förbjudet att mottaga eller ge gåvor under upphandlingar eller 

förhandlingar eftersom det riskerar att påverka mottagaren. Företagens affärsprocesser är ofta 

långdragna vilket innebär att Saab skrivit tydliga instruktioner för hur exempelvis middagar ska 

hanteras, ingenting ska vara extravagant då det kan påverka motparten menar Gyllengahm; 

 
Saabs instruktion “Gifts and hospitality” [...] är viktig och alla berörda måste förstå vad den 

innebär för att kunna göra på rätt sätt. (Gyllengahm, 2019) 

 
Samarbete  
 
Saab samarbetar även med partners genom sponsring och i andra sociala sammanhang för att 

förstärka företagets image, relationer och förtroende (Saab, 2018). Dock har de även skapat 

riktlinjer och strategier för hur detta ska behandlas korrekt av hela organisationen. Riktlinjerna 

beskriver att Saab inte får ingå i politiska aktiviteter samt att aktiviteter inte får tillämpas som 

undanflykter för korruption eller andra oegentligheter. Samarbeten ska vara långsiktiga, alltid 

följa Saabs riktlinjer för sponsring och socialt engagemang och beslut sker från organisationens 

kommunikationskommitté. Gyllengahm36 beskriver att området kan vara svårt att tyda; 

 
Sponsorship, det är ett engagemang. Du kan till exempel engagera dig i en skolas verksamhet. 

Det är långsiktigt, syftet är att bygga Saabs varumärke. Det är inte riktat mot enskilda 

tjänstemän eller vid enskilda tillfällen, då detta kan uppfattas som otillbörlig påverkan på 

någon som ska fatta ett beslut. (Gyllengahm, 2019) 

 
För Saab är förtroende en avgörande faktor, oavsett om detta kopplas till kunder leverantörer 

eller andra parter (Saab, 2018). Enligt deras uppförandekod innebär detta att de alltid ska hålla 

personliga intressen isär från företagets verksamhet samt att vara transparent inför eventuella 

intressekonflikter. Uppförandekoden innebär således att alla interna medarbetare förväntas att 

agera enligt Saabs bästa samt att ens egna personliga överväganden och relationer inte ska 

sammanblandas med Saabs affärsförbindelser. För att dessa intressekonflikter ska vara mer 

tydliga har specifika situationer upprättats, som hjälp för att lättare kunna identifiera situationer 

som kan påverka lojaliteten mellan Saab och det personliga intresset. Gyllengahm37 beskriver 

att den här kategorin är väsentlig för att undvika intressekonflikter som kan påverka det 

förtroendet som verksamheten är beroende av.  

 

                                                 
35 Marie-Louise Gyllengahm, Legal Counsuel, Ethics & Compliance, Saab, intervju den 27 mars 2019 
36 Marie-Louise Gyllengahm, Legal Counsuel, Ethics & Compliance, Saab, intervju den 27 mars 2019 
37 Marie-Louise Gyllengahm, Legal Counsuel, Ethics & Compliance, Saab, intervju den 27 mars 2019 



 38 

Saab verkar även på internationella marknader där de ingår i olika samarbetsavtal (Saab, 2018). 

Alla organisationer som verkar på den globala marknaden har skyldighet att motarbeta 

korruption och därmed finns det kollektiva åtgärder och riktlinjer som bör efterföljas. Saab var 

bland annat med och grundade International Forum for Business Ethical Conduct (IFBEC), en 

ideell organisation som syftar till att utveckla branschövergripande etiska standarder, för att 

visa sina ansträngningar i bekämpningen mot korruption även på världsmarknaden. Saab vill 

skapa en allt mer rättvis och öppen marknadsplats och tar därför del i flera olika initiativ för att 

visa sin ståndpunkt menar Gyllengahm38. 
 

4.3.2 Organisationens upplevelse av skandalens verkan 

 
Enlig Gyllengahm39 har det alltid funnits riskhantering inom Saab koncernen. Dock nämner 

hon att arbetet kopplat till riskhantering är något som successivt utvecklas med tiden och 

hänvisar till Saabs egna Milestoneskarta (se bilaga 4). När det har inträffat en incident, lagbrott 

eller allting däremellan så har Saab vidtagit åtgärder men allt kan inte genomföras på samma 

gång utan det utvecklas menar Gyllengahm. 

 
Kopplat till den händelsen som inträffade i Sydafrika i slutet av 90-talet har det definitivt 

påverkat Saab berättar Gyllengahm40. Under den tiden var det väldigt mycket skriverier kring 

händelserna men det har varit svårt att definiera hur Saabs intressenter har påverkats av de 

anklagelserna som organisationen har drabbats av. Gyllengahm beskriver att Saab har förstått 

hur illa det är att enbart bli misstänkt, att få frågor från åklagare och utredare eller att bli 

kontrollerade från representanter i statliga organ. Endast misstankarna har ställt stora krav och 

krävt enorma resurser av verksamheten eftersom det skett stora utredningar kopplade till 

händelsen. Detta påverkade Saabs varumärke negativt och har varit en väsentlig lärdom för 

organisationen. 

 
Trots att händelserna i Sydafrika skedde för snart över 20 år sedan lever Saab fortfarande kvar 

med stämpeln och behöver ständigt besvara förfrågningar som kommer från intressenterna 

menar Gyllengahm41. Saab har blivit vana med förfrågningar vid det här laget men det är alltid 

av stor vikt att bibehålla goda relationer och beakta det som anses viktigt för att intressenterna 

ska vilja upprätthålla samarbeten med Saab. Vidare menar hon att det bygger på att de har ett 

förtroende hos sina kunder och nämner framförallt den svenska kunden. Försvinner förtroendet 

från den svenska kunden blir det svårt för Saab att vända sig till utländska marknader, bland 

annat har det svenska försvaret varit behjälpliga när det gäller att visa upp produkter eller 

liknande.  
 
Många utomstående aktörer begär alltmer information som är kopplade till 

antikorruptionsarbete. Bland annat uppkommer frågor om hur de hanterar antikorruption eller 

bribery explicit vilket organisationen måste besvara för att kunna bli accepterade som aktör. 

Vid frågor om det har varit misstänkta för någon skandal tidigare, så svarar Saab alltid ja 

kopplat till Sydafrika men även att de nu under 2019 är berörda av korruptionsrättegången i 

Grekland med Erieye. Gyllengahms42 huvudbudskap är att det enda som organisationen kan 

göra, det är att arbeta med att förebygga och att följa upp det egna arbetet. De ska arbeta på ett 

konstruktivt sätt, förbättra arbetet och göra insatser på rätt ställen. Detta kommer att till synes 

                                                 
38 Marie-Louise Gyllengahm, Legal Counsuel, Ethics & Compliance, Saab, intervju den 27 mars 2019 
39 Marie-Louise Gyllengahm, Legal Counsuel, Ethics & Compliance, Saab, intervju den 27 mars 2019 
40 Marie-Louise Gyllengahm, Legal Counsuel, Ethics & Compliance, Saab, intervju den 27 mars 2019 
41 Marie-Louise Gyllengahm, Legal Counsuel, Ethics & Compliance, Saab, intervju den 27 mars 2019 
42 Marie-Louise Gyllengahm, Legal Counsuel, Ethics & Compliance, Saab, intervju den 27 mars 2019 
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visa att Saab utför ett aktivt arbete och det menar hon är ett sätt för att bygga förtroende. Arbetet 

sammanfaller med utvecklingen i stort, kommunikationen till omvärlden att Saab vidtar och 

arbetar förebyggande kommer därmed vara av stor vikt för att visa att Saab strävar efter att 

alltid ligga i framkant i de här frågorna. 

 

4.4 Fallbeskrivning NCC 
 
I oktober 2001 inledde Konkurrensverket utredningen om den så kallade asfaltskartellen (DN, 

2002). I mitten av september samma år fick samma myndighet in en upplysning om att något 

inte stod rätt till från tidigare anställda på bygg- och fastighetsbolaget NCC. Vid detta tillfälle 

berättade personerna om att det förekommit konkurrensbegränsningar som bedrivits av en 

kartellverksamhet inom asfaltsbeläggningsmarknaden som har pågått över en längre tid 

(Konkurrensverket, 2009). Kartellbildningen innefattade ett flertal stora byggföretag som 

verkade inom asfaltsmarknaden. De tidigare anställda uppvisade flertalet handlingar och 

anteckningar från olika kartellmöten som redogjorde att det förekommit uppgörelser i form av 

anbud i upphandlingar, vilket företag som skulle tilldelas ett uppdrag på specifik marknad samt 

hur priserna på respektive uppdrag skulle upprättas. De främsta kunderna som utsattes för 

kartellens agerande och överprissatta tjänster berörde myndigheter som statliga, kommunala 

och privata entreprenader. Konkurrensverket genomförde därmed oanmälda undersökningar 

hos byggföretagen, så kallade gryningsräder i oktober 2001 efter att de fått den begäran 

bekräftad från Stockholms tingsrätt. Den 24–25 oktober 2001 utfördes en oanmäld 

platsundersökning hos NCC, med underlag av att finna konkurrensbegränsande samarbeten i 

form av dokument och dylikt (NCC, 2001). Ett stort antal handlingar kunde kopplas till det 

föregående materialet som blivit inlämnat månaden tidigare och då kunde fortsatt utredning 

fortlöpa (Konkurrensverket, 2009). I början av 2002 informerade NCC:s ledning till 

Konkurrensverket att de medverkat i fyra av de sex fall av kartellsamarbete som 

Konkurrensverket uppgett i sin ansökan till tingsrätten och samma dag offentliggjordes också 

NCC:s medverkan i kartellen. 
 
I mars 2003 lämnar Konkurrensverket in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt och 

sammanlagt yrkades elva stora företag, däribland NCC, Skanska och Peab som skyldiga 

(Svenska Dagbladet, 2003). Sammanlagt skulle asfaltsföretagen som gjort sig skyldiga till 

kartellen och de grova överträdelserna betala en konkurrensskadeavgift på 1,6 miljarder 

svenska kronor. I anklagelserna hävdade Konkurrensverket att asfaltsföretagen som däribland 

inringar NCC, har från år 1993 fram till 2011 haft flertalet samarbeten och överenskommelser 

med andra företag som verkar inom branschen gällande uppdelningar av anbud och uppdrag. 

Det som även framkommit i stämningsansökan och marknadsdomstolens dom 

(Marknadsdomstolen (MD) 2009:11; Asfaltskartellen) var att företagen gjort sig skyldiga till 

överträdelser som berörde bland annat fastställande av priser, anbudsriggning och 

marknadsuppdelningar. Dessa handlingar kunde således enligt 6 § (MD 2009:11) förhindra, 

begränsa eller snedvrida konkurrensen på marknaden.  
 
I september 2006 inleddes huvudförhandlingarna som pågick till och med februari 2007 

(Konkurrensverket, 2009). Den 10 juli dömdes samtliga företag till att betala 

konkurrensskadeavgiften till ett belopp på närmare en halv miljard svenska kronor. NCC som 

varit ett av de storföretagen att driva kartellen dömdes till att betala 150 miljoner kronor. NCC 

valde att överklaga tingsrättens dom till Marknadsdomstolen medan Konkurrensverket i sin tur 

också valde att anslutningsöverklaga. Företaget dömdes på nytt för att ha överträtt 

konkurrenslagen och då dömdes NCC till ett ännu högre belopp på 200 miljoner kronor.   
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4.4.1 Organisatoriska åtgärder 

 
I NCC:s årsredovisning från 2001 kunde läsare för första gången läsa att organisationen vidtagit 

interna åtgärder för att identifiera och säkerställa vilka utmaningar som de stod inför (NCC, 

2001). Med begrepp som fokusering, enkelhet och ansvarstagande ville NCC visa att 

organisationen var ett pålitligt och korrekt företag som utomstående parter kunde samarbeta 

med. I samma årsredovisning medgav företaget att det funnits brister inom NCC:s 

anläggningsverksamhet där det bedrivits kartellsamarbeten. Med den anledningen 

kommunicerade företaget ut att det kommer ske ett åtgärdsprogram för att ta tag i de bristerna 

som uppmärksammats. NCC:s nuvarande Group Compliance Officeer, Gunnar Bäckström43 

berättade att åtgärdsprogrammen var något NCC behövde utveckla och skapa bättre fokus kring 

i samband med att företaget visste att det fanns problem kring detta område. 

 
Alla visste att byggbranschen var hårt utsatt av mutor och korruption. (Bäckström, 2019) 

 
Compliance programmet som kom att utvecklas innefattade ett obligatorisk internt 

utbildningsprogram om företagskultur, etik och moral (NCC, 2001). Bäckström44 intygar vikten 

av att organisationen har en god företagskultur enligt; 

 
NCC har en företagskultur och det är själva grunden för hur man kommer att agera i den 

interna kontrollen. (Bäckström, 2019) 

 
Compliance programmet kom att utgöra bindande föreskrifter som gällde för hela 

organisationen och gjorde alla anställda var skyldiga att rapportera eventuella överträdelser 

förklarade Bäckström45. Därefter försvann dock fokus i årsredovisningarna på det tidigare 

Compliance programmet och inte förrän år 2009 nämns korruption igen som en del i NCC:s 

affärsetik (NCC, 2009). I årsredovisningen lyfts innehållet i NCC:s uppförandekod och 

tydliggör att anställda inte får delta i aktiviteter som kan leda till intressekonflikter. Det 

nämndes även att givande och mottagande av gåvor eller representationer var oacceptabla. 

Företaget berättar att NCC varit inblandade i icke tillåtna affärsuppgörelser som lett till åtgärder 

bland annat inom affärsetik och konkurrensrätt. För organisationen har konsekvenserna av 

medverkandet i asfaltskartellen varit resurskrävande både ekonomiskt och tidsmässigt menar 

Bäckström46. Under år 2009 kom även den slutliga domen för asfaltsaffären med ett skadestånd 

om cirka 150 miljoner svenska kronor, där utbildningsprogrammet blivit ett svar på denna 

överträdelse. Bäckström beskrev att frågor kring etik diskuterades redan 2002 men att NCC 

gjorde ett ordentligt omtag mellan åren 2011–2012 på grund av en ny kartellincident som 

inträffat 2010;  

 
Då bestämde ledningen för NCC att man skulle ta ett omtag för man tyckte att vi hade jobbat 

med detta länge men det fungerade inte tillräckligt bra. (Bäckström, 2019) 
 
NCC följer etik och compliance där de visar ansvar gentemot andra företag samt att alla 

anställda följer uppförandekoden som upprättats (NCC, u.å.b). Under 2017 uppdaterades 

företagets uppförandekod berättar Bäckström47. Enligt NCC nuvarande VD Tomas Carlsson 

tog NCC:s Code of Conduct utgångspunkt i företagets värderingar och gav riktlinjer för hur 

                                                 
43 Gunnar Bäckström, Group Compliance Officeer, NCC, Skypeintervju den 8 april 2019 
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45 Gunnar Bäckström, Group Compliance Officeer, NCC, Skypeintervju den 8 april 2019 
46 Gunnar Bäckström, Group Compliance Officeer, NCC, Skypeintervju den 8 april 2019 
47 Gunnar Bäckström, Group Compliance Officeer, NCC, Skypeintervju den 8 april 2019 
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etiska normer skulle efterlevas i samarbeten med externa eller interna parter. Målsättningarna 

var att alla anställda inom NCC ska känna till och veta hur de ska hantera situationer baserat 

på, ärlighet, respekt, tillit och framåtanda. Dock menade Bäckström att det är inte helt lätt att 

omsätta koden till folk i det verkliga livet. Att följa det som är det rätta och hederliga borde 

vara en självklarhet men i det verkliga livet och komplexiteten blir det automatiskt svårare att 

omsätta i. De åtaganden som ligger till grund för NCC:s agerande grundas i frivilliga initiativ 

som organisationen valt att samarbeta med. Några av dessa initiativ är World Economic Forums 

Partnering Against Corruption Initiative (PACI), FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer 

för multinationella företag som hjälpte organisationen att bland annat säkerhetsställa att NCC 

var fritt från korruption (NCC, 2009).  

 
Hjälpverktyg för anställda 
 
Något som kallas NCC Compass är organisationens interna verktyg för att göra det lättare att 

efterleva uppförandekoden (NCC u.å.c). Den skapades enligt Bäckström48 år 2012, med syftet 

att hjälpmedlet skulle förklara, tydliggöra och förenkla för anställda hur de ska följa reglerna 

och efterleva riktlinjer och policys enligt NCC:s krav. Vidare menar han även att kompassen 

finns till för att belysa vad en korruption situation kan innebära, att folk har ett verktyg för att 

förstå om de står inför en riskfylld situation, dålig eller rent olaglig sits. Det ska vara lättare för 

alla anställda inklusive chefer att identifiera och föregå med gott exempel inför kollegor vilket 

är en av grunderna till att kompassen utvecklades. Utbildning av anställda ger information av 

regelverket och det menar Bäckström att de har övat mycket på. Som nyanställd finns en 

obligatorisk e-Learning som följs upp med en kurs efter två till tre år. Genom ett Quiz på 

intranätet som kontinuerligt uppdateras kan anställda svara på frågor angående problematiska 

situationer.  

 
”Can I do this? är något som vi kallar vårt quiz på intranätet och det når ut längst till folk, för det här 

svarar folk på. (Bäckström, 2019) 

 
Alla interna åtgärder som NCC gör måste påverka anställda på något sätt för att skapa 

medvetenhet enligt Bäckström49. Programmet kompassen upplevs ha förbättrat NCC:s rykte i 

och med att de arbetar med de här frågorna. Vidare kan det också kan leda till bättre avkastning 

över tid för NCC, bland annat genom lägre skadestånd berättar Bäckström. Innehållet i 

kompassen tillhandahåller två funktioner för att ge vägledning i både interna och externa 

relationer och handlingssätt. Detta stöttas upp enligt Ask Me som är en funktion för rådgivning 

samt Tell Me som är en funktion där NCC:s anställda har möjlighet att rapportera angående 

ageranden som inte går enligt organisationens riktlinjer och uppförandekod. I Bäckströms egen 

mening tror han mer på proaktivt arbete genom att få folk att alltid fråga först för att sedan agera 

och där är Ask Me funktionen användbar. Dit kan alla anställda vända sig och få tala med en 

anställd person inom företaget som är utsedd för att kunna besvara frågor.  

 
Ett av de områdena som NCC fokuserar åtgärder mot är nolltolerans mot korruption (NCC, u.å. 

d). Det innebär att företaget enbart fokuserar på deras egna tjänster, produkter och arbetskraft 

som deras affärer innebär. NCC utesluter allt som mutor och korruption innebär, det innebär att 

gåvor och mutor utesluts helt samt annat av värde som kan påverka enskilda representanters 

agerande. Alla anställda bör agera med försiktighet och återhållsamhet när det kommer till 

inslag som verkar tveksamt eller utgör en överrepresentation som kan komma att påverka 
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affärsrelationer som inte är i enlighet med NCC:s policys och riktlinjer. Bäckström50 menar att 

det inte går att upprätta lagar, riktlinjer och policys i en organisation om de inte efterlevs och 

följs upp av organisationen. Vidare berättar han att den verkliga prövningen uppstår i och med 

att en incident inträffar då organisationen behöver granska arbetet och eventuellt återuppbygga 

sitt förtroende. 

 
Riskområden 

 
Ett omdiskuterat område är NCC:s affärsrelationer. Efter att ha ingått i flera stora utredningar 

och rättegångar medgav NCC att de numera ändå respekterar och håller den lagstiftning som 

omfattar deras verksamhet (NCC, u.å.c). Det är organisationens ansvar att alla anställda känner 

till föreskrifterna som detta område berör. Med öppenhet och ärlighet ingår organisationen i 

affärsrelationer där de förväntar sig att motparten agerar enligt samma förhållningssätt som 

NCC har upprättat i deras uppförandekod. Konkurrensrätten och intressekonflikter kopplas an 

till föregående åtagande. NCC strävar efter att vara ett konkurrenskraftig och tryggt företag på 

marknaden (NCC, u.å.d). Efter kartellhärvan bekräftar NCC att de inte tillåter någon form av 

konkurrensbegränsning i form av att ingå avtal, upphandlingar eller andra anbud som motsäger 

dessa riktlinjer. Bäckström51 intygade att detta har varit ett tidigare problem; 

 
Det andra området som vi har haft problem med det är just konkurrensrätten. (Bäckström, 

2019) 

 
Med försiktighet och kontroll agerar alla anställda enligt policys och uppstår frågetecken kan 

alla vända sig till organisationens affärsområdes jurist menar Bäckström52. Som anställd är man 

skyldig att vända sig till högre chefer om affärer bedrivs utanför NCC:s affärsområden (NCC, 

u.å.c). Därmed uppmanas alla anställda att ifrågasätta misstänkta beteenden samt att agera med 

eftertänksamhet. Det är således inte tolererbart att medverka i affärsrelationer för egen vinning 

eller att utfärda risker som kan påverka NCC:s rykte och intressen. Även intressekonflikter 

bekräftade Bäckström har varit och är en utmaning inom NCC;  

 
Det tredje området som vi har haft problem med är just intressekonflikter. (Bäckström, 2019) 

 
Enligt Bäckström53 är intressekonflikter egentligen inte ett brott men i branschen finns det 

kunnigt folk som kan sälja sin arbetskraft och agera entreprenörer vid sidan av sin vanliga 

anställning. Även detta påverkar konkurrensställningen eftersom det kan leda till att 

intressegrupper utnyttjar individuell arbetskraft vilket påverkar konkurrenssituationen. Vidare 

bekräftade han att efter varje kris eller varje gång det händer någonting måste organisationen 

marknadsföra sig extra hårt och beskrev det metaforiskt som att någonting brinner och åtgärder 

måste därför vidtas omedelbart. Annan verksamhet som kan skada företaget är penningtvätt i 

form av att dölja kriminell verksamhet eller andra olagliga penningtransaktioner, detta är något 

som NCC också har att följa enligt lagstadgade krav (NCC, u.å.d; Bäckström54).  
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53 Gunnar Bäckström, Group Compliance Officeer, NCC, Skypeintervju den 8 april 2019 
54 Gunnar Bäckström, Group Compliance Officeer, NCC, Skypeintervju den 8 april 2019 
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4.4.2 Organisationens upplevelse av skandalens verkan 

 
Bäckström55 berättade att när kartellhärvan uppdagades på marknaden märkte NCC att kursen 

uppskattades sjunka med sju till åtta procent. Förutom att NCC fick sitt straff och betala 

skadestånd så fick de även en förlust i aktieägarvärde vilket kunde urskiljas via aktiekursen. 

Omfattningen av skandalens påverkan på lång sikt var svår att definiera eftersom det kan ha 

varit andra omständigheter som också varit kopplade till tiden då samtalen pågick kring NCC. 

Enligt Bäckström är byggbranschen ett område som generellt är drabbad av mutor och 

korruption vilket kan ge ett dåligt rykte. På grund av detta är det en självklarhet att företaget 

måste arbeta med eftergivenhet men även på grund av att det finns ett samhällstryck idag på att 

de ska agera hederligt.  
 
Med ovanstående bakgrund har NCC strävat efter att arbeta på ett hederligt sätt och bli det bästa 

företaget i industrin (Bäckström56). Varför detta har varit betydande för organisationen har 

berott på att det kan leda till att företaget sparar pengar men även stärker varumärket och det 

ryktet som branschen länge har förknippats med. Bäckström beskrev att det kan finnas en 

behörig skräck hos framförallt kommuner mot byggbranschen och därför har de tillsammans 

med Sveriges Kommun och Landsting (SKL) varit pådrivande och inrättat ett avtal för att 

motverka mutor och korruption (ÖMK). En av anledningarna bakom samarbetet var att visa 

omvärlden att NCC agerar som ansvarsfulla samhällsaktörer. Att arbeta med compliance 

menade Bäckström har bidragit till att de i viss mån har haft lättare att anställa ny arbetskraft 

och ett önskemål från organisationens håll var att attrahera rätt folk som agerar hederligt och 

tar till sig av den här typen av frågor. NCC har aktivt beskrivit sitt arbete med programmet i 

externa forum där de förtydligar och redogör för sina åtaganden. Det har varit en utmaning att 

kommunicera ut till folk vad NCC står för men informationsspridningen har ändå upplevts 

bidragit till ett bättre rykte och framförallt det regelefterlevnadsarbete som NCC utfört. Externa 

parter har till och med tillfrågat NCC att hålla presentationer, media har omnämnt NCC och 

enligt Bäckströms upplevelse har de fått ett ganska bra rykte i branschen och blivit allt mer tålig 

mot negativ kritik. NCC rankas också högt i olika undersökningar som relateras till hur de 

förverkligar det hållbarhetsarbete som kommuniceras, i en studie från svenska 

Handelshögskolan i Stockholm rankades NCC i topp tio bland svenska stora börsnoterade bolag 

(NCC, 2015). 
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5. Resultat och analys 
 

Avsnittet kommer att presentera det som gått att framställa och analyserats ur empiri från 

respektive fallföretag och vidare lyfts det som är intressant för studiens resultat.  

 
 
I inledningen av studien introducerades följande forskningsfråga som analysen syftar till att 

besvara; Hur arbetar svenska organisationer som varit inblandade i en korruptionsskandal för 

att återskapa legitimitet genom organisatoriska åtgärder? Vi vill således förstå hur 

organisationer i den svenska kontexten arbetar för att åtgärda försämrad legitimitet i samband 

med en korruptionsskandal och hur de genom organisatoriska åtgärder upplever att de 

återskapar legitimitet. I analysen presenteras olika kategorier och subkategorier under 

tillhörande tema. Materialet styrks med ursprung i studiens innehållsanalys från 

respondenternas citeringar i intervjuerna samt eget publicerat material. Tema delas in i tre 

skilda delar som baseras på Suchmans (1995) legitimitetsstadier; Reparera legitimitet, 

Underhålla legitimitet och Generera legitimitet.  
 
Tema Reparera legitimitet består av kategorierna; Problem prioriteras, Upptäcka fakta, 

Utforma redogörelser för händelsen, Interna åtgärder och Externa åtgärder. Det finns flertalet 

subkategorier inom reparera legitimitet men några av dem som analyseras är; framträdande 

avslöjande, erkännande av problem, lärdomar, ursäktar företeelsen, värderingar och öppna 

dialoger. Tema Underhålla legitimitet består av kategorierna; Uppfattning av omvärlden och 

Framtida förändringar. Uppfattning består av subkategorierna; identifiera omgivningens 

reaktioner och förutspå problem medan Framtida förändringar innehåller; försvara tidigare 

prestationer och minimera risker. Tema Generera legitimitet kopplas till kategorin; Identifiera 

faktorer att verka i specifik miljö. Vidare bryts kategorin ned till subkategorier; samarbete och 

efterleva formella och etiska krav.  Nedan presenteras tabell 5. Den representerar den framtagna 

analysmodellen som har använts för att analysera resultaten som framkommit ur empirin.  

 
Analysschema 

Tema Kategori Subkategori 

Generera 

legitimitet  

Identifiera faktorer att verka i specifik 

miljö 

Samarbete  

Efterleva formella och etiska krav 

Underhålla 

legitimitet 

 

Uppfattning av omvärlden  

 

Förutspå problem 

Identifiera omgivningens reaktioner 

Framtida förändringar 

 

Minimera risker 

Försvara tidigare prestationer 

Reparera 

legitimitet 

 

Utforma redogörelser för händelsen  

 

Lärdomar  

Accepterar sitt ansvar  

Erkännande av felaktiga handlingar  

Uttrycker ånger  

Problem prioriteras  Framträdande avslöjande 

Yttre verkställande tryck  

Upptäcka fakta om händelsen 

 

Interna utredningar  

Offentligt samarbete  

Erkännande av problem  

Interna åtgärder  Öppna dialoger  

Ledarstaben  

Förändra befintliga system  

Anställda  

Externa åtgärder  Öppna dialoger  

Uppvisar förändrad etisk framtoning 

Tabell 5. Analysmodell utan referenser 
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5.1 Reparera legitimitet 
 
Utforma redogörelser för händelsen 
 
Utifrån teori har en kategori som behandlar att Utforma redogörelser för händelsen 

identifierats. När en korruptionsskandal har uppstått behöver inblandade organisationer 

upptäcka vad som möjliggjort att överträdelsen har kunnat ske och varför (Suchman, 1995; 

Pfarrer et al., 2008; Schembera & Scherer, 2017). I Telias fall berättade de att organisationen 

hade en Code of Conduct i organisationen innan de blev inblandade i korruptionsskandalen i 

Uzbekistan men att den inte efterlevdes till fullo. Som företag har Telia erkänt sin skuld i 

inblandningen och accepterat sitt ansvar vars böter kom att landa på åtta miljarder i böter, 

förverkande av vinst och påföljd. De uttrycker ånger där de vill gottgöra för sitt oetiska 

affärsuppträdande och menar även att korruptionsskandalen varit en viktig lärdom för framtida 

affärssamarbeten på komplexa marknader.  
 
Även i NCC:s fall fick de stå till svars för inblandningen i den kartellhärva som uppdagades 

under 2000-talet. De drabbades av böter och ekonomisk förlust vilket påverkade företagets 

avkastning och fick således acceptera sitt ansvar. Utifrån aktiekursens påverkan antydde NCC 

att inblandning i kartellhärvan påverkade företagets ekonomi negativt vilket kan tydas blev en 

lärdom av händelsen. Ytterligare lärdomar av felaktiga handlingar nämner NCC som 

resurskrävande i form av exempelvis stora utbildningsinsatser i organisationen. Systembolaget 

skiljer sig något från de övriga två organisationerna eftersom de snarare kunde se konsekvenser 

på företagets OPI-mätning, som mäter allmänhetens stöd för Systembolagets ensamrätt. Enligt 

mätningarna tappade organisationen intressenternas förtroende med några procentenheter under 

de kritiska åren men efter att organisationen vidtagit åtgärder utvecklades kurvan positivt efter 

år 2004. Även i deras fall har reella förtroendesiffror kunnat visa tappat förtroende från 

intressenter i samband med muthärvan. Systembolaget påpekade även sina brister angående 

uppkomsten av en subkultur som varit en bidragande orsak till att mutskandalen inträffade. Av 

den anledningen har Systembolaget tagit lärdom av det som hänt och arbetat för att stärka 

organisationskulturen. Detta kan i överensstämmelse med Suchman (1995), Pfarrer et al. (2008) 

och Schembera och Scherer (2017) förklaras genom att organisationer kan erkänna sin 

inblandning, acceptera sitt ansvar och uttrycka ånger i samband med att oegentligheter 

uppdagas samt hänvisa till lärdomar av händelsen. Sådana redogörelser kan signalera till 

intressenterna att organisationen förstått sitt felsteg och visa att de strävar efter att motarbeta 

liknande problem i framtiden. 
 
Det sista fallföretaget, Saab, som studerades skiljer sig jämfört med de övriga företagen 

eftersom de inte blivit fällda för sin korruptionsinblandning. Dock är Saab i skrivande stund 

inblandade i en rättegångsutredning för en senare uppdagad korruptionsskandal men Saab har 

i nutid inte kunnat utforma några redogörelser för händelsen i form av ekonomisk förlust, 

erkännande av skuld och accepterande av ansvar likt de andra fallföretagen. Av insamlat 

material nämns det att Saab fått utstå mycket skriverier kring händelserna och av den 

innebörden har de som organisation förstått hur olyckligt det är att enbart vara anklagade för en 

korruptionsskandal. De menar att enbart anklagelserna har varit resurserkrävande för Saab och 

bidragit med avgörande lärdomar för hur organisationen ska verka i framtiden. Likt de andra 

företagen har även Saab vidtagit åtgärder till följd av anklagelserna. Av vad som framgår från 

teorin är det av anledningen att undgå att liknande situationer ska kunna uppstå i framtiden och 

undvika förlust av legitimitet (Suchman, 1995; O`Donovan, 2002).  
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Upptäcka fakta  
 
Ett gemensamt mönster som kunnat urskiljas från tre av de fyra fallföretagen är att de har 

offentligt samarbetat med myndigheter för att vara så transparenta som möjligt i utredningarna. 

På så sätt kan en objektiv bedömning genomföras för att utreda fakta om händelsens omfattning. 

Kategorin Upptäcka fakta inrymmer det konceptet som behandlar organisationens incitament 

och behov av att utreda det som uppdagats i offentligheten eller i interna granskningar. 

Systembolaget tilldelade särskild personal för att genomföra interna utredningar kring 

mutskandalen och bistod även externa utredare med material och information under hela 

förundersökningsprocessen. Saab bemötte frågeställningar från myndigheter och åklagare och 

har följaktligen medverkat i offentliga samarbeten. Telia uppvisade offentligt samarbete genom 

att vara så transparenta som möjligt under processen och på så sätt etablera förtroende med 

intressenter som myndigheter. Det visade sig bland annat genom sanktionsrabatten som Telia 

tilldelades från berörda myndigheter. Att ta hänsyn till respektive skandal genom att Upptäcka 

fakta med hjälp av interna utredningar samt offentligt samarbete kan företag visa att de vill få 

kontroll på verksamheten igen och synliggöra för intressenterna att de tar händelsen på allvar 

(Pfarrer et al., 2008).   
 
Problem prioriteras i organisationen 
 
I kategorin Problem prioriteras i organisationen har subkategorin yttre verkställande tryck 

kunnat identifierats från samtliga fallföretag. Flera av respondenterna beskrev att de 

uppmärksammat ett större samhällstryck på att de ska agera hederligt och detta har uppdagats 

dels från ny lagstiftning men även från intressenternas håll. I Saabs fall beskriver de att kraven 

från olika intressenter på antikorruptionsarbete sammanfaller med utvecklingen i stort. Dels 

kommer kraven från kunderna men även från omvärlden där både amerikanska och brittiska 

korruptionsregelverk har upprättats som drar åt samma håll. Även Telia nämner att regelverk 

och lagar har förändrats med tiden och det som inte ansågs vara korruption tidigare anses vara 

det idag. De upplever att intresset kring antikorruption ökade i samband med 

Uzbekistanskandalen även om det hade talats om korruption tidigare. Även deras stora 

företagskunder visade ängslan över det som uppdagats i media och begärde att få svar på hur 

organisationen tänkt att vidta åtgärder. I NCC:s fall har det funnits en misstro för branschen, de 

menar att framförallt kommuner uppvisat en rädsla för att ingå samarbeten med byggbolag. 

Organisationen har därför upplevt att det är svårt att arbeta mot den offentliga sektorn eftersom 

misstankarna är så pass djupt förankrade, således finns belägg även för NCC att det finns ett 

yttre verkställande tryck.  
 
I Systembolagets fall är förutsättningarna annorlunda jämfört med de andra fallföretagen 

eftersom de är det enda företaget som har monopol för sina varor i Sverige. Dock påverkade 

deras korruptionsskandal även intressenterna och de blev tvungna att hantera problemen som 

uppdagades och ifrågasattes av omvärlden. Deras sätt att hantera det yttre verkställande trycket 

handlade om att behålla och återfå regeringens, riksdagens och hela svenska befolkningens 

förtroende att vara den aktör som enskilt skulle verka på marknaden. De behövde arbeta med 

ansvar, omtänksamhet och kunnighet för att kunna fortsätta vara den aktör som klarar av att 

utföra tjänster som lever upp till intressenternas krav och förväntningar. Genom att ta hänsyn 

till det yttre verkställande trycket och prioritera problemet i organisationen arbetar företagen 

för att tillgodose det sociala kontraktet med förhoppning att behålla sitt licence to operate i 

likhet med vad bland annat De Geer et al. (2017) och Freeman (2017) beskriver.  
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Två av fallföretagen, Telia och Systembolaget, konstaterade att deras problem i organisationen 

prioriterades omgående eftersom deras händelser hade ett framträdande avslöjande. I Telias 

fall uppdagades korruptionsskandalen chockartat och blev därför som en katalysator för 

företaget att direkt verka för att vidta organisatoriska åtgärder i anslutning till problemet. När 

mutskandalen uppdagades i Systembolaget implementerade företaget i likhet med Telia 

omedelbara organisatoriska åtgärder. I samband med att anklagelserna uppdagades tillsattes ett 

etiskt råd som skulle arbeta för att skapa ett mer etiskt företag, de genomförde också en intern 

utredning som omfattande alla medarbetare för att rannsaka verksamheten. De övriga två 

fallföretagen skiljer sig från de föregående och i NCC:s fall var utredningarna långdragna och 

ett ordentligt omtag av antikorruptionsarbetet genomfördes inte förrän flera år efteråt. Som 

tidigare nämnts har Saab inte dömts för deras korruptionsanklagelser varav deras 

organisatoriska åtgärder för att motverka korruption har växt fram över tid vilket de härleder 

mer till omvärldens utveckling i stort. I enlighet med Schembera och Scherer (2017) är 

avslöjandets framträdande en betydande faktor för hur organisationers åtaganden kommer att 

utformas efter en korruptionsskandal. 
 
Interna åtgärder 
 
Processen reparera legitimitet är ett tidskrävande arbete och processen är lång (Suchman, 1995). 

Att vidta konsekventa organisatoriska åtgärder är en förutsättning för att processen ska gå i rätt 

riktning såväl internt som externt (Pfeffer et al., 2008). Organisationer genomför åtgärder som 

motsvarar omfattningen av överträdelsen och förändringarna behöver beakta problemområdet. 

Två kategorier har definierats som Interna åtgärder och Externa åtgärder och inkluderar en 

rad subkategorier som kommer att sammanfattas från varje fallföretag.  
 
NCC påbörjade ett projekt med att göra ett omtag i deras antikorruptionsarbete ett par år efter 

att de blivit dömda för inblandningarna i asfaltskartellen. I samband med omtaget lanserade 

företaget mellan 2011–2012 en kompass för att tydliggöra för hur arbetet skulle gå till. De hade 

identifierat vad företaget hade för problem och att deras tidigare Code och Conduct var allt för 

generell och var svår för människor i det verkliga livet att omsätta i praktiken. De tog ett initiativ 

för att bli bättre och insåg vikten av att försöka tydliggöra företagets värderingar och riktlinjer 

genom att förändra befintliga system samt förändrat arbete i ledarstaben eftersom de upplevde 

ett externt tryck från allmänheten. Utav fem identifierade fokusområden handlade tre av dem 

om korruption och mutor. För att skapa medvetenhet hos anställda har alla fått genomgå en 

obligatorisk e-Learning utbildning för att förbättra sina etiska kunskaper. 
 
I Saab utfördes i likhet med NCC även uppdateringar i den interna systemen allt eftersom. Alla 

anställda genomgår numera en obligatorisk e-Learning inom Saabs Code of Conduct som 

inkluderas av etik och antikorruption. Företaget arbetar även till stor del med statliga kunder 

och har genom centralisering förbättrat strukturen samt skärpt deras riktlinjer för hur de ingår i 

samarbetsavtal tillsammans. På så sätt kan Saab ställa krav på hur affärer ska genomföras och 

kontrollera att de utförs på rätt sätt genom att involvera två personer i beslutsfattande. 

Systembolaget har i likhet Saab centraliserat sin struktur genom att förändra 

inköpsorganisationen som numera har en tydlig process för hur inköp ska göras för att 

kontrollera att affärer utförs på rätt villkor. Telia har på liknande sätt tilltagit interna åtgärder 

som involverar fler personer i beslutsprocesser, vid affärsmöten ska det exempelvis minst alltid 

vara två som deltar för att öka säkerheten av konventionella affärer. Med en större öppenhet i 

de organisatoriska systemen genom att involvera fler personer i beslutsprocessen menar 

organisationerna att de minskar risken för oegentligheter och på så vis kontrollerar 

verksamheten bättre. 



 48 

 
Telia förändrade ledarskapet genom att tillsätta en ny VD som kunde hantera och leda 

verksamheten i rätt riktning. VD:n behövde genom sitt ledarskap föregå med gott exempel och 

vara ett personligt föredöme för att sända rätt signaler till resterande organisation. En ny styrelse 

tillsattes också i organisationen för att driva Telias affärer i linje med integrerad hållbarhet 

inkluderat arbete mot att bekämpa korruption. Förutom förändringar i ledarstaben arbetade även 

företaget fram ett anti-bribery och anti-corruption-policy, en instruktion för regelefterlevnad i 

hela organisationen. De skapade instruktionerna som ett grundfundament att följa lagar och 

regler men även etik har tillkommit som också definieras i policyn. Vidare arbetade Telia med 

den etiska utbildningen genom internutbildning i form av öppna dialoger som 

dilemmaövningar för att anställda skulle förstå i vilka situationer detta behöver omvandlas till 

handling. 
 
I likhet med vad Suchman (1995) beskriver att reparera legitimitet är en tidskrävande process 

beskriver Systembolaget att organisationen utvecklas och justeras hela tiden. Uppdatering av 

systematik i struktur och processer anpassas regelbundet i deras organisation. Exempelvis 

fastställer styrelsen varje år riktlinjer för policys och för det affärsetiska ansvaret vilket de även 

nämner är viktigt för företagets förtroende. De vill även bygga förståelse genom öppna dialoger 

som teammöten, diskussioner och etikdialoger då Systembolaget strävar efter att ha ett öppet 

klimat och diskutera det som kan anses vara känsligt inom verksamheten. Det som ytterligare 

tillkommit som Interna åtgärder, likt övriga fallföretag har en uppförandekod införts med 

obligatorisk utbildning som alla anställda och nyanställda genomför. Samtliga företag 

använder även av visselblåsarsystem som kanal för intressenter att rapportera om misstänkta 

felaktigheter eller oegentligheter som uppdagas i organisationerna.  
 
Ett resultat av Interna åtgärder som går att urskilja är att organisationerna arbetar med att 

förändra befintliga system, förändringar i ledarstaben, öppna dialoger samt att skapa 

medvetenhet hos anställda. Inom subkategorin förändra befintliga system inryms koderna för 

uppdaterade processer, policys och intern kontrollstyrning som presenterats i empirin. Inom 

subkategorin ledarstaben innefattas koderna värderingar, förändrat ledarskap och personlig 

föredömlighet. Subkategorin öppna dialoger omfattar koder angående de forum som 

organisationen försöker skapa medvetenhet och diskutera möjliga risker som de kan tänkas 

ställas inför, det vill säga verksamhetens känslighet. De Interna åtgärderna ett sätt för 

organisationer att styra och kontrollera organisationen med hjälp av att skapa en önskvärd 

företagskultur för att minimera utrymmet för oegentligheter. Genom att företaget engagerar sig 

i etiska frågor och visar att de efterlever dessa, signalerar det till intressenter vad organisationen 

står för och anser är värdefullt (Frostenson, 2011). 
 

Externa åtgärder 
 
I samtliga fallföretag har de gått att fastställa att alla vidtagit Externa åtgärder i förhållandevis 

liknande former. Detta är en kategori som kännetecknas av att organisationer uppvisar en 

förändrad etisk framtoning eller för en öppen dialog om företagsansvaret för att visa 

omgivningen att man förstår vikten att lyfta frågorna. Det i likhet med de resonemang som 

framförs av Pfarrer et al. (2008) samt Frostenson och Helin (2018) angående externa åtgärder 

kopplade till företagsansvar.  
 
NCC berättar att de för en öppen dialog i olika forum där de förklarar vad de genomför inom 

arbetet av regelefterlevnad. De förklarar vikten av en öppen dialog med externa intressenter 

som betydande för organisationens goda rykte. Systembolaget i sin tur arbetar med öppna 
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dialoger genom tydliga arbetsvillkor och information till deras leverantörer genom en portal 

som instiftats för att belysa vad som gäller. Detta systemet är också ett resultat av åtgärderna 

som förstärkts efter mutskandalen 2003–2004. Saab har arbetat i likhet med NCC och 

Systembolaget och tydliggör att det har varit viktigt för dem att kommunicera vad de faktiskt 

genomför. Även Telia har upplyst att kontinuerliga öppna dialoger har varit av betydelse för 

att investerare ska känna sig trygga med att Telia klarar av att hantera problematik och på så 

vis har de upplevt att de kommit tillbaka och investerat i bolaget igen. Betydelsen av att vidhålla 

en extern dialog som betraktar vad organisationen arbetar med kan vara av vikt för 

intressenterna (Frostenson, 2011). Den öppna dialogen fyller en funktion genom att förklara 

verksamhetens ställningstagande samt att de tagit intressenternas krav och förväntningar i 

beaktande för att organisationen arbetar ansvarsfullt.   
 
De öppna dialogerna ger förutsättningar för organisationerna att uppvisa en förändrad etisk 

framtoning genom förändrade företagsvärden. Det visar sig exempelvis i nya ledord och 

visioner, mer transparens och öppenhet samt ställningstagande till felaktigt beteende. Ett 

konkret exempel på denna typ av åtgärd kan kopplas till Systembolaget gällande deras val av 

att avskeda anställda inom verksamheten som var inblandade i mutskandalen. Även Telia tog 

ställning där de valde att avskeda både styrelse och VD för att visa för omgivningen att deras 

felaktiga agerande inte var acceptabelt. Genom uppdaterade ledord angående företagsansvar 

visar bland annat NCC hur de ska uppträda gentemot intressenterna. Både Sims (2009) och 

Frostenson (2011) uttrycker att åtgärder gentemot omgivningen är betydande för att 

kommunicera det företagsansvar som organisationerna åtar sig i försök att påverka 

omgivningens förtroende. 
 

5.2 Underhålla legitimitet 
 
Uppfattning av omvärlden 
 
Då legitimitet har erhållits krävs underhåll för att bibehålla omvärldens förtroende genom att 

besvara deras förväntningar (Ashforth & Gibbs, 1990; Suchman, 1995). Temat Underhålla 

legitimitet inrymmer kategorierna Uppfattning av omvärlden samt Framtida förändringar som 

gått att urskilja i likhet med Suchman (1995) strategier av att underhålla legitimitet. Vi har 

kunnat identifiera att båda tillvägagångssätten tillämpas i fallföretagen efter att 

korruptionsskandalerna har inträffat. I NCC:s fall har de identifierat omgivningens reaktioner 

genom att använda en Nöjd Kundindexmätning (NKI) för att få Uppfattning av omvärldens 

förtroende för NCC som organisation samt hur intressenter svarar om de genomför förändringar 

på olika områden. I likhet med NCC studerar Telia Svenskt Kundindex (SKI) och deras årliga 

mätningar för att identifiera omgivningens reaktioner på förtroende. Genom att härleda till 

förtroende kan de förutspå vilka utmaningar som organisationen kan tänkas ställas inför om de 

genomför oegentliga handlingar. Systembolaget ser tillbaka på den stora mutskandalen som 

färgat deras verksamhet och medger att händelsen fortfarande är viktig och närvarande i 

organisationens fortsatta antikorruptionsarbete. Det är även något som har upptäckts i Saabs 

fall, de försöker ta reda på risker och konsekvenser innan de ingår i stora affärer för att förstå 

vilka oförutsedda problem som kan upptäckas. Därför tar företagen hjälp av olika verktyg för 

regelefterlevnad för att förutspå framtida utmaningar och således förebygga oegentligheter. 
 
Framtida förändringar 
 
NCC vill behålla ett riskorienterat synsätt genom mätningarna för att använda det som 

vägledning och skapa medvetenhet för att skyddas mot framtida utmaningar. Genom att 
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förutspå utmaningar samt identifiera omgivningens reaktioner kan organisationerna uppfatta 

omvärlden vilket ligger till grund för hur de kan arbeta för att minimera framtida risker och 

skyddas mot utmaningar som de kan tänkas att ställas inför. Telia vill exempelvis minimera 

risker genom att förstå vilka gråzoner och faror som kan vara riskabla för organisationen. 

Övergripande arbetar fallföretagen förebyggande genom att tillämpa tydligare granskningar 

och riskanalyser för att på så vis uppnå medvetenhet för att stärka kontroll över framtida risker 

och utmaningar. Samtliga fallföretag beskrev vikten av att kontinuerligt utveckla ett 

förebyggande antikorruptionsarbete för att stärka förtroendet för organisationerna och undvika 

framtida problem. Ett proaktivt arbete kan enligt Frostenson (2011) vara ett sätt för 

organisationer att undvika hårdare lagstiftning som i Ashforths et al. (2008) mening en 

konsekvens av att aktörer i näringslivet missköter sin självreglering. Ett proaktivt arbete kan 

således ha dubbla syften dels för att agera som ett ansvarsfullt företag men också för att inte 

begränsa framtida affärer på grund av oegentligt agerande. 
 
Utifrån två av fallföretagen har det gått att urskilja att de arbetar med att underhålla legitimitet 

genom att försvara tidigare prestationer. NCC hänvisar till att de har blivit utnämnda i en studie 

för att de efterlever det man kommunicerar i sitt hållbarhetsarbete. Likaså Systembolaget 

försvarade tidigare prestationer där de målmedvetet hade arbetat för att säkerställa oberoende 

och integritet i och med de förändringar som EU-inträdet innebar och hänvisade till att de 

förstått de utmaningar som förändringen skulle medföra. Intentionen med att försvara tidigare 

prestationer kan bidra till att organisationer blir bättre utrustade för framtida förändringar och 

fortsätta förfoga över sitt förtroendekapital. Således kan organisationerna bibehålla legitimitet 

genom att hämta stöd från tidigare arbete menar Suchman (1995). 
 

5.3 Generera legitimitet 
 
Identifiera faktorer för att verka i en specifik miljö 
 
Utifrån tidigare teoribeskrivning handlar stadiet generera legitimitet om att övertyga 

omgivningen varför organisationen är rätt företag att verka på marknaden (Suchman, 1995). I 

temat Generera legitimitet identifierades subkategorierna bygga förtroende genom samarbete 

och efterleva formella- och etiska krav. Det aktuella temat behandlar organisationernas 

agerande för att skapa ett utökat förtroendekapital.  
 
Eftersom NCC verkar i en bransch som är hårt utsatt av mutor och korruption har de 

tillsammans med andra i byggbranschen och andra aktörer skrivit ett avtal med SKL (Sveriges 

kommun och landsting), om att motverka mutor och korruption och mot offentliga sektorn. De 

vill således öka sitt förtroende genom samarbete och övertyga att de verkar som en god 

samhällsaktör för att skapa en bättre kommersiell marknad mot stat och kommun. I Saabs fall 

gick det att urskilja att de är i behov av omvärldens förtroende för att kunna skapa nya 

samarbeten. De betonade vikten av förtroende från den svenska försvarsmakten (FNB) som är 

en av deras viktigaste kunder. Finns inte förtroendet på den svenska marknaden har företaget 

svårt att vända sig till andra intressenter och hänvisa till att de har ett gott samarbete men den 

svenska kunden. Därför strävar Saab efter att behålla en god samverkan. Även Systembolaget 

strävar efter att bygga förtroende genom samarbeten. De har en uppförandekod i dryckeskedjan 

för att skapa medvetenhet och få så många aktörer som möjligt att agera och samverka kring 

frågorna. Genom att flertalet av organisationerna utvecklat samarbeten med flera aktörer 

upplever de således att ett utökat förtroendekapital genereras i strävan av bättre marknader för 

alla.  
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Ett ytterligare sätt att generera legitimitet och skapa förtroendekapital kan tydas från 

subkategorin efterleva formella och etiska krav som också innefattas i kategorin att Identifiera 

faktorer för att verka i en specifik miljö. Empirin i Systembolagets fall redogör att företaget 

följer riktlinjer och regler kopplade till frivillighetsorganisationen IMM. Även Telia, NCC och 

Saab följer ett antal internationella ramverk rörande mänskliga rättigheter, arbetsrätt, 

antikorruption och miljöansvar. Att agera rätt och riktigt genom tydliga strukturer bidrar till att 

inte försätta organisationer i korruptionssammanhang.  
 
Överensstämmer organisationer inte med sociala normer, värderingar och förväntningar antas 

det sociala kontraktet upphävas inom legitimitetsteori (Pfeffer & Salanik, 1978; Suchman, 

1995; Deegan & Unerman, 2011). Samtliga fallföretag har brutit mot det sociala kontraktet som 

legitimitetsteorin antar finns mellan organisation och samhälle. Fallföretagens respondenter 

upplever att organisationerna inte har förlorat allt sitt förtroende från intressenterna i samband 

med korruptionsskandalerna. De beskriver att de i viss utsträckning kunnat urskilja att 

förtroende för organisationen försvagats men de upplever att skadan på förtroendet inte 

omfattats i den utsträckning som de förmodade. Åtgärder har vidtagits som är direkt kopplade 

till korruptionsskandalerna men emellertid visar dock det empiriska materialet att 

organisationerna vidtagit fler åtgärder utöver händelsens omfattning. Alla fallföretag har dock 

givit uttryck för samhällets utveckling angående synen på korruption och medger att det finns 

ett hårdare yttre verkställande tryck. Det överensstämmer med utvecklingen av CSR och 

bekämpningen mot korruption (Ashforth et al., 2008; Sweet et al., 2017). Således måste 

organisationer söka efter sammanhang som värdesätter att organisationer kan verka i en specifik 

miljö. Därmed har vi förstått att temat Generera legitimitet kan innebära att en organisation som 

försöker reparera legitimitet även kan försöka att skapa nytt eller att påbygga det 

förtroendekapital som de redan har genom nya åtgärder som inte funnits i organisationen 

tidigare. Som vår analys visar har organisationer vidtagit ytterligare åtgärder som inte är direkt 

kopplade till specifik korruptionsskandal utan även utökat sina åtgärder för att på så vis kunna 

generera ett utökat förtroendekapital.  
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5.4 Sammanfattning av analys 
 
I tabell 6 presenteras en sammanställning av Telia Company, Systembolaget, Saab och NCC:s 

arbete med organisatoriska åtgärder som redovisats i detta avsnitt. Tabellen visar de kategorier 

som framgått ur det empiriska materialet. Den visar att fallföretagen arbetar med att 

legitimitetsstadierna generera-, underhålla- och reparera legitimitet parallellt under 

repareringsprocessen av legitimitet.   

 

 
 NCC Systembolaget Saab Telia Company 

Generera 

legitimitet 

- Identifiera faktorer 

som värdesätter 

organisationen att 

verka i specifik miljö 

- Identifiera faktorer 

som värdesätter 

organisationen att 

verka i specifik miljö 

- Identifiera faktorer 

som värdesätter 

organisationen att 

verka i specifik miljö 

- Identifiera faktorer 

som värdesätter 

organisationen att 

verka i specifik miljö 

Underhålla 

legitimitet 

- Uppfattning av 

omvärlden 

- Framtida 

förändringar 

- Uppfattning av 

omvärlden 

- Framtida förändringar 

- Uppfattning av 

omvärlden 

- Framtida förändringar 

- Uppfattning av 

omvärlden 

- Framtida förändringar 

Reparera 

legitimitet 

- Utforma 

redogörelser för 

händelsen 

- Problem prioriteras 

- Interna åtgärder 

- Externa åtgärder 

- Utforma redogörelser 

för händelsen 

- Problem prioriteras 

- Interna åtgärder 

- Externa åtgärder 

- Upptäcka fakta om 

händelsen 

- Utforma redogörelser 

för händelsen 

- Problem prioriteras 

- Interna åtgärder 

- Externa åtgärder 

- Upptäcka fakta om 

händelsen 

- Utforma redogörelser 

för händelsen 

- Problem prioriteras 

- Interna åtgärder 

- Externa åtgärder 

- Upptäcka fakta om 

händelsen 

Tabell 6. Sammanställning av resultat för respektive fallföretag 
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6. Slutsats och vidare forskning 
 

Det sista avsnittet avser att presentera uppsatsens syfte genom att svara på studiens 

frågeställning utifrån det som framkommit från föregående avsnitt. Slutligen kommer även 

förslag på framtida forskning inom det berörda området att ges. 

 
 
Syftet med denna fallstudie var att fördjupa innehållet för att öka förståelse om hur svenska 

organisationer åtgärdar försämrad legitimitet i samband med en korruptionsskandal och hur de 

genom organisatoriska åtgärder upplever att de återskapar legitimitet. Det gäller särskilt i den 

mening när det sociala kontraktet (Pfeffer & Salancik, 1978; Suchman, 1995) mellan 

organisation och intressenter har upphävts eller till viss del. Vi har därför studerat hur 

fallföretagen i denna studie upplever att de återskapar det sociala kontraktet med intressenterna. 

För fallföretagen är det komplicerat att avgöra i hur stor utsträckning det sociala kontraktet har 

försämrats och hur mycket förtroende som förlorats. Då organisationer agerat på ett tvivelaktigt 

sätt har analysen från fyra respektive fallföretag kunnat bekräfta att organisatoriska åtgärder 

vidtagits i samband med händelsen. Analysen visar också på att fallföretagen vidtar mer 

omfattande åtgärder än vad som kan kopplas till själva händelsen. Utöver att enbart reparera 

legitimiteten strävar fallföretagen att förbättra sin roll i framtiden genom att utveckla det sociala 

kontraktet. Genomgående blir företagens innehåll mer omfattande då de adderar mer ansvar 

och visar att de ökar sina skyldigheter gentemot samhället. Organisationernas tvivelaktiga 

agerande går inte att få ogjort men genom organisatoriska åtgärder kan företag sträva efter 

förändrat anseende till intressenter. De kan således visa intressenterna att de betalar tillbaka 

mer till samhället där organisationerna strävar att skapa ett tydligare samhällskontrakt.  
 
Efter att det har inträffat en korruptionsskandal påbörjas en repareringsprocess av legitimitet 

där organisatoriska åtgärder kopplas direkt till problemområdet (Suchman, 1995; Schembera & 

Scherer, 2017). Analysen visar dock att under repareringsprocessen finns det ett fortsatt behov 

av att underhålla legitimitet och samtidigt generera nytt förtroendekapital. I problemavsnittet 

av studien uppkom frågan om huruvida Suchmans (1995) stadier uppkommer i följd av 

varandra eller om de kan verka samtidigt. Utifrån utgångsläget hos studerade fallföretag i denna 

studie har det framgått att stadierna kan verka parallellt med varandra förutsatt att 

organisationen redan har ett existerande förtroendekapital. Analysen visar att organisationer 

som varit inblandade i korruptionsskandaler försöker underhålla legitimitet genom att arbeta 

proaktivt med förebyggande system för att skydda organisationen och minimera riskerna för 

framtida legitimitetsproblem. I vår studie har det framgått att det idag finns ett större 

samhällstryck och förväntningar som bidrar till att organisationerna behöver utvidga sitt 

antikorruptionsarbete. Fallföretagen möter kraven genom att fokusera på åtgärder som kan 

beröra branschen eller omvärlden generellt. På så sätt kan företagen visa ett större 

samhällsansvar. Det innebär följaktligen att alla åtgärder som vidtas inte är i direkt anknytning 

till den specifika skandalen utan också inrymmer ett större omfång av åtgärder i syfte att både 

underhålla samt generera legitimitet. Analysen visar således att stadierna; generera, underhålla 

och reparera legitimitet kan ske samtidigt. Förutsatt att en organisation redan har ett etablerat 

förtroendekapital behöver inte legitimitetsstadierna komma i följd av varandra utan kan verka 

parallellt.  

 
I stadiet reparera legitimitet har vårt insamlade material kunnat förstärka kategorin 

Redogörelser för händelsen som inrymmer subkategorin lärdomar för hur organisationer ska 

undvika att förlora legitimitet i framtiden är ett betydande element för åtgärdernas utformning. 

Huruvida lärdomar från tidigare händelser påverkat organisationernas framtida agerande har 
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fått relativt litet utrymme i tidigare forskning men nämnts dock hos både Suchman (1995) samt 

Schembera och Scherer (2017). Utifrån denna fallstudie har det dock varit ett betydande 

element som tagits i beaktande för organisationernas framtida agerande. Av tidigare lärdomar 

kopplade till korruptionsskandalerna har åtgärder utvidgats för att oegentligheter ska kunna 

förebyggas i framtiden.  
 
Vidare fann vi att beroende på hur korruptionsskandalerna har uppdagats skiftar de 

organisatoriska åtgärderna i intensitet. I Telias och Systembolagets fall var det ett direkt faktum 

att organisatoriska åtgärder behövde vidtas i anknytning till avslöjandet av respektive 

korruptionsskandal. Deras åtgärder vidtogs snabbt och genom direkta radikala förändringar 

medan i Saab och NCC:s fall vidtog organisatoriska förändringar allt eftersom. Sannolikt kan 

det för Saab bero på omständigheten att de inte har blivit dömda för korruptionsskandalen i 

Sydafrika. I NCC:s fall att rättegångsprocessen och domen inte föll förrän mellan fyra till fem 

år efter att händelserna uppdagats. I de övriga två fallen ställde omvärlden krav på direkta 

åtgärder som en konsekvens av deras agerande. Alla fallföretagen har vidtagit organisatoriska 

åtgärder kopplade till korruptionsskandalerna eller anklagelserna vilket kan styrkas utifrån 

tidigare forskning som beskriver att sannolikheten för reparerad legitimitet ökar då förändringar 

motsvarar omfattningen av överträdelserna för att direkt kunna angripa problemområdena 

(Pfarrer et al., 2008; Schembera & Scherer, 2017). 
 
Den här fallstudien ämnade att redogöra för hur de svenska organisationerna Telia Company, 

Systembolaget, Saab och NCC upplever att de återskapar legitimitet genom organisatoriska 

åtgärder. Utifrån studiens frågeställning; Hur arbetar svenska organisationer som varit 

inblandade i en korruptionsskandal för att återskapa legitimitet genom organisatoriska 

åtgärder? har analysen visat att organisationer arbetar utifrån flera angreppssätt för att hantera 

problemområdet. Fallföretagen tilltar inte endast organisatoriska åtgärder kopplade till 

korruptionsskandalen utan arbetar också med att förebygga framtida legitimitetsproblem samt 

utveckla förtroendekapitalet. Sammanfattningsvis visar den här studien på fyra konstateranden. 

Den visar i) att svenska organisationer strävar efter att utveckla det sociala kontraktet, ii) att 

legitimitetsstadierna genomförs parallellt, iii) att lärdomar är betydande för framtida agerande 

och iiii) att organisatoriska åtgärder skiftar i intensitet även i den svenska kontexten. Vår studie 

visar komplexitet i fallföretagens respektive situation och händelseförlopp. Det påvisar att varje 

korruptionsskandal är unik och kan vara komplicerat att generalisera för företag som söker att 

reparera legitimitet eftersom den bygger på organisationens uppfattning av vad som är 

legitimitetsskapande. Däremot kan det konstateras av vår studie att organisationer arbetar 

utifrån samtliga av Suchmans (1995) stadier parallellt under repareringsprocessen av 

legitimitet. Därmed uppfylls följaktligen studiens syfte genom att öka förståelse för hur 

organisationer i den svenska kontexten åtgärdar förlust av legitimitet.  
 

6.1 Praktiskt och teoretiskt bidrag 
 
Studien har bidragit empiriskt med en beskrivning och förståelse för vilka åtgärder 

organisationer tillämpar i strävan att återskapa legitimitet efter en korruptionsskandal. Det har 

tillfört praktisk relevans för svenska organisationer över hur antikorruptionsarbete kan utformas 

för att säkerställa etik- och regelefterlevnad och motverka att nya överträdelser inte ska ske i 

framtiden. Genom tillgången till fallföretagens berättelser om sina skandaler har studien kunnat 

bidragit med empiri från organisationer i den svenska kontexten. Studien bidrar därför med 

kunskap av efterfrågat behov från forskare (Pfarrer et al., 2008; Brytting et al., 2016; Schembera 

& Scherer, 2017) på mer empiriska fallstudier från lokala kontexter.  
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Studien har bidragit till att utveckla den befintliga litteraturen om organisatoriska åtgärder på 

förlust av legitimitet i samband med korruptionsskandaler. I synnerhet har studien bidragit med 

fördjupat innehåll till Suchmans (1995) stadier kring legitimitetsskapande för att reparera 

legitimitet men även hur legitimitetsstadierna förhåller sig till varandra förutsatt att det sociala 

kontraktet har brutits. Innehållet till Suchmans (1995) stadier har identifierats med empiri från 

svenska organisationer och beskriver hur dess organisatoriska åtgärder vidtagits med 

inspiration på organisatoriska svarsprocesser som tidigare antikorruptionsmodeller av Pfarrer 

et al. (2008) och Schembera och Scherer (2017) redogör.  

 
En komplex fråga i denna studie har varit i hur stor utsträckning organisationer har förlorat 

legitimitet. Legitimitetsteorin anser att en incident som brutit det sociala kontraktet i stor 

omfattning borde skada legitimiteten väsentligt (Pfeffer & Salancik, 1978; Suchman, 1995; 

Deegan & Unerman, 2011). En oväntad upptäckt som gjorts i denna studie är att flera av 

organisationerna upplever att intressenters förtroende inte påverkats i lika stor utsträckning som 

de befarat. Skandalerna som påträffats i fallföretagen har påverkat företagets rykte i olika grad 

men ingen har upplevt förödande konsekvenser för det som inträffat. Fallföretagen hade 

förväntat sig större legitimitesförlust från intressenterna och menar istället att förlusten snarare 

har varit kopplat till kostsamma resurser och krävande arbete i form av organisatoriska åtgärder. 

Utifrån tidigare forskning bygger legitimitet på ett socialt kontrakt mellan samhället och 

organisationen (Pfeffer & Salancik, 1978; Suchman, 1995; Deegan & Unerman, 2011). Denna 

överensstämmelse bygger på att organisationer ska verka i linje med intressenternas 

förväntningar men det kan vara svårt att mäta hur detta i verkligheten faller ut. Studien är därför 

med reservation från fallföretagens uppfattning. Dessutom har de organisationer studerats varit 

väletablerade inom respektive marknad, haft befintliga affärspartners samt inrättat anseende 

hos intressenterna och därför byggt upp ett relativt starkt förtroendekapital innan 

korruptionsskandalerna. Således kan ett starkt etablerat förtroendekapital ligga till grund för att 

organisationerna inte upplevde en så omfattande förlust av legitimitet som de befarade.  

 

6.2 Förslag på vidare forskning  
 
Denna fallstudie har fokuserat på hur fyra svenska fallföretag har arbetat för att återskapa 

legitimitet efter korruptionsskandaler genom organisatoriska åtgärder. Studien har studerat 

organisatoriska åtgärder som fallföretagen upplever skapar bättre förtroendekapital då deras 

handlingar har motstridigt intressenternas förväntningar. Därför behövs det mer forskning kring 

intressentperspektivet efter en korruptionsskandal eftersom vår studie har utgått från ett 

organisatorisk och företagsmässigt perspektiv. Vidare forskning kan förslagsvis mäta vad 

intressenter uppfattar som mest förtroendeskapande av organisatoriska åtgärder i samband med 

en korruptionsskandal. Möjligen finns det skillnader i olika intressentgrupper som kan nyansera 

denna bild för att organisationer ska veta vart och hur de ska ägna sina resurser. En sådan studie 

skulle kunna komplettera vår studie för att urskilja om organisationerna har förstått omvärldens 

krav och förväntningar på ett korrekt sätt. Vidare kan vår studie från en svensk kontext jämföras 

med liknande fallstudier från andra kontexter. En sådan studie skulle kunna studera eventuella 

kulturella skillnader som finns mellan olika sammanhang och samhällen. Ett sista förslag är att 

studera en större population genom kvantitativa metoder för att testa slutsatserna i ett större 

sammanhang. 
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8. Bilagor  
 
Bilaga 1 - Informationsbrev till respondenter 
 
Hej XX, 
 
Vi är två studenter som heter Amanda Aittamaa och Sofia Larsson och studerar 

Civilekonomprogrammet vid Örebro universitet. Vi är nu inne på̊ vår sista termin och skriver 

vår masteruppsats inom ämnet CSR och hållbarhet med inriktning på korruption och legitimitet.  
Vi har intresserat oss för korruption eftersom det är ett aktuellt ämne och vill därmed studera 

hur företag arbetar för att detta ska bekämpas och motarbetas. Studien undersöker hur 

antikorruptionsarbete utövas i samband med att en korruptionsskandal uppstått i en organisation 

samt hur arbetet ser ut efteråt. Vårt syfte med denna studie är att öka förståelse för hur svenska 

företag upplever att de återskapar legitimitet genom antikorruptionsarbete.  

 
Vi söker med anledning av detta intervjupersoner som vill medverka i en intervju med oss. 

Syftet med intervjun är att undersöka din uppfattning, dina kunskaper och erfarenheter inom 

ämnet antikorruption. Vi beräknar att intervjun kommer att ta cirka 60 minuter och önskar även 

att få spela in samtalet för att kunna föra betydande minnesanteckningar. Vi kommer sedan att 

transkribera intervjun och du får givetvis ta del av transkriberingen och godkänna materialet 

innan det används vidare. Intervjumaterialet kommer enbart att användas för denna uppsats. 

Dina erfarenheter och tankar är viktiga för att uppsatsens resultat ska bli tillförlitlig och vi är 

tacksamma för din medverkan. Önskar du ett färdigt exemplar av uppsatsen erbjuds du detta 

när universitetet har accepterat uppsatsen. 
 
Har du frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till oss. 
 
Med vänliga hälsningar 
Amanda Aittamaa och Sofia Larsson 
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Bilaga 2 - Intervjuguide respondenter 
 
Inledning 

• Berätta gärna öppet om ert företag, hur är er organisation utformad? 

• Vilka sitter i styrelsen? (externa/interna) 

• Vilka kunder riktar sig era tjänster till idag? 

• Vilka verksamheter riktar era tjänster sig till?  

 
Allmänt korruption (Definiera korruption) 

• Vad innebär korruption i er organisation? Konkretisering (juridisk eller allmän norm) 

• Vilka är era riskområden? Varför betraktas dessa som riskområden? Kan du ge ett 

konkret exempel? 

• Vad innebär nolltolerans mot korruption för er organisation? 

• Varför behöver ni för att bekämpa korruption? 

 
Incidenten - utlösande faktorn 

• När började ni diskutera/arbeta med antikorruptionsarbete? Är det någon specifik 

händelse kopplat till detta? Varför började ni arbeta med dessa frågor just då?  

• Har bekämpning mot korruption förändrats över tiden i er organisation? På vilket sätt? 

Varför har det förändrats? 

• Hur har implementeringsprocessen sett ut? Vilka har varit inblandade? Över hur lång 

tid har ni bearbetat processen? 

• På vilket sätt upplever ni att ert rykte/varumärke har skadats i samband med en incident 

som fått spridning i media eller andra kanaler? Påverkas interna/externa relationer 

• Om incident: Hur hanterades incidenten efter att den uppdagats i media eller andra 

kanaler? Hur hanterades misstankarna/frågan?  

 
Antikorruptionsarbete  

• Hur arbetar ni för att förebygga korruption?  

• Hur arbetar ni internt respektive externt för att motverka korruption? 

• Vilka arbetsmetoder/program använder ni för att bekämpa korruption i er 

organisation? Varför är de utformade på detta sätt? 

• Hur blir anställda informerade och vad gör ni för att de ska bli medvetna om vad 

korruption innebär? 

• Hur och vad gör ni för att anställda kan rapportera misstänkta avvikelser? 

• Har chefer eller anställda skyldighet att anmäla om man misstänker 

korruption? 

• Vilka krav ställer ni på era leverantörer/samarbetspartners? 

• Hur implementerar ni antikorruptionsbekämpning i praktiken?  

 
Organisationens ansvar 

• Hur ser ansvarsfördelningen i organisationen ut? Finns det specifika 

anställda/avdelningar som arbetar med korruption och korruptionsbekämpning i er 

organisation?  

• Vem har ansvaret för att bekämpa korruption i er organisation? Organisationen eller 

korruptionsutredare? 

 
Effekter av antikorruptionsprogram 
 
Interna intressenter - vilka betraktar ni är era? 
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• Hur upplever ni effektiviteten av ert antikorruptionsarbete? 

• Hur har antikorruptionsprogrammet tagits emot av medarbetare? Hur har det påverkat 

deras arbetssätt? 

• Hur säkerställer ni ert antikorruptionsprogram?  

• Hur ser uppföljningen ut? Vad har fungerat bra? Varför har det fungerat bra? Kan du ge 

ett exempel? Vad har fungerat mindre bra? Exempel? Hur gick ni tillväga och varför 

fungerade det inte? 

• Vilka utmaningar möter ni i ert antikorruptionsarbete? Eventuellt motstånd? 

 
Externa intressenter - vilka betraktar ni är era? 

• Vad upplever ni för effekter hos era intressenter kopplat till 

antikorruptionsbekämpning? 

• Hur nådde/når ni ut till intressenterna för att återskapa er trovärdighet/upprätta nytt 

förtroende? På vilket sätt kan ni urskilja/uppleva ökat förtroende från intressenterna?  

• Har ni stött på motstånd vid arbetet med korruptionsbekämpning? 

• Hur utvärderas effekterna av ett ert antikorruptionsarbete? (Tredjepartsutvärderingar?) 

• Hur behåller ni intressenternas förtroende genom antikorruptionsarbete? Behöver ni 

underhålla arbetet/fortsätta att utveckla era bekämpningsmetoder? 

 
• Är det någon annan i organisationen som har betydande kommentarer för 

antikorruptionsarbete?  
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Bilaga 3 - Kodningsschema 

Kodningsschema 
# Kod Subkategori Kategori Tema 
1 Följer internationella och nationella ramverk Efterleva formella och etiska 

krav 

Identifiera faktorer 

för att verka i en 

specifik miljö 

Generera 

legitimitet 

2 Samarbete med aktörer för att motverka mutor och 

korruption 

Bygga förtroende genom 

samarbete 

3 Vikten av förtroende från intressenter 

4 Konsekvenser av bristande efterlevnad Förutspå problem  Uppfattning av 

omvärlden 

Underhålla 

legitimitet 5 Förebyggande arbete med hjälp av verktyg för 

efterlevnad 

6 Tredjepartsutvärdering för att förstå risker 

7 Risker med förvärv och konsekvenser 

8 Använder index och andra mått för att mäta intressenters 

förtroende 
Identifiera omgivningens 

reaktioner 

9 Tydligare granskningar och riskanalyser Minimera risker 

 

 

Framtida 

förändringar 10 Stärka kontrollen av risker och utmaningar 

11 Förebyggande arbete för vägledning och medvetenhet om 

risker 

12 Utmärkelse av extern part Försvara tidigare prestationer 

13 Det hände trots anti-korruptionsarbete 

14 Konsekvenser av händelse Lärdomar Utforma 

redogörelser för 

händelsen 

Reparera 

legitimitet 15 Nya insikter 

16 Sanktioner av handling Accepterar sitt ansvar 

17 Göra sitt yttersta för att behålla förtroende 

18 Bekräftat medverkan Erkännande av felaktiga 

handlingar 

19 Gottgörelse för oetiska affärsmetoder Utrycker ånger 

20 Rädsla för branschen Yttre verkställande tryck Problem prioriteras 

21 Krav från olika intressenter på antikorruptionsarbete 

22 Ökat intresse kring anti-korruption 

23 Oro och förfrågningar om åtgärder 

24 Samhällets definition av korruption förändrats 

25 Händelsen fick organisationen att agera snabbt Framträdande avslöjande 

26 Obligatorisk etisk utbildning Anställda Interna åtgärder 

27 Bygga förståelse för verksamhetens känslighet Öppna dialoger 

28 Värderingar Ledarstaben 

29 Förändrat ledarskap 

30 Personlig föredömlighet 

31 Processer Förändra befintliga system 

32 Policys 

33 Intern kontrollstyrning 

34 Kommunicera arbetet ger bra rykte Öppna dialoger Externa åtgärder 

35 Information genom tydlig dialog 

36 Vision Uppvisar förändrad etisk 

framtoning 37 Mer transparens och öppenhet 

38 Ledord för uppträdande gentemot intressenter 

39 Avskedar inblandade personer 

40 Problematiskt med allt för generella koder Erkännande av problem Upptäcka fakta om 

händelsen 41 Medverkan i utredning Offentligt samarbete 

42 Utredning av rapportering Intern utredning 
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Bilaga 4 - Saabs Milestonekarta för compliancearbete 
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