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Abstract 
This thesis aims to investigate whether there is a difference between how aid 

organizations and Swedish trade and industry works with anticorruption actions. Two 

Swedish aid organizations, Sida and Forum Syd, is compared with two Swedish trade 

actors, Exportkreditnämnden (EKN) and Ericsson. Both Sida and EKN are even 

governmental and the essay aims to investigate whether there is a difference in how the 

four organizations handle corruption and anti-corruption. The main question is how they 

separately work with anti-corruption strategies and if there is any differences.  

 

The main question is simply; how does the various organizations work against 

corruption? i) Does it exist an anti-corruption strategy? How is it in that case used and are 

they formed in a similar way? 

 ii) What similarities are there between the organizations' approach to dealing with 

knowledge and training in corruption and anti-corruption?  

iii) How is the anticorruption succeeded and evaluated and what does the internal 

governance look like? 

 

A comparative method is used to analyze the empirial materia. The analyze take stands 

from interviews with a representative from every part. The analysis is based on the 

interviews but also articles about the use of anticorruption policies. 

The result and analyze shows that the big question concerning corruption and 

anticorruption is how you define and interpret it regarding to what context you operate in. 

Every part is severe against corruption and, according to themselves, they’re working 

active with anticorruption strategies and all the organizations have stated zero tolerance. 

One of the main problems is to consistently train the personal with updated information 

to create a long-term perspective in the work and in the long term to make sure that the 

knowledge of corruption and anti-corruption is passed on.  

 

Key words: corruption, anticorruption, policy, different organizations, aid organizations, 

trade and industry, interview design, comparative design. 
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1. Inledning, syfte och frågeställningar 

1.1 Inledning 
Korruption är ett av världens största samhällsproblem. En del demokratiforskare, som Bo 

Rothstein, menar att korruption skapar ett dysfunktionellt samhälle med stor orättvisa, 

ekonomiska svårigheter, snedfördelning av resurser och strukturella problem som följd.
1
 

Enligt EU-kommissionens ”Anti-corruption Report” kostar korruptionen, bara i Europa, 

över tusen miljarder årligen. Det finns olika skäl till att man använder sig av korruption.  

Ibland talas det om att korruption används som ett medel att köpa sig ett körkort eller 

bygglov i till exempel Sydamerika eller Östeuropa. Ibland uppmärksammas korruption i 

form av mutor och nepotism vid stora miljardaffärer eller tillsättning av politiska tjänster 

och korruption förstör och saboterar samhällen.2 

 

Tidigare forskning har inte tidigare specifikt fokuserat på hur olika organisationer arbetar 

mot korruption och med antikorruptionsåtgärder. Antikorruptionsarbetet har tidigare 

också varit splittrat och det har inte funnits strategier kring att förebygga det. Det finns 

heller inte en enhetlig definition av vad korruption är eller vart gränsen går för ett korrupt 

beteende. Vad som bidrar till att avgöra graden av korruption kan ibland bero på vilken 

social kontext man rör sig i. Korruptionen verkar kanske vara en stor del av en struktur 

eller organisation och  märks först inte.3 Vi själva skulle nog säga att Sverige har låg 

korruption, även om vi vet att den existerar på sina ställen, antagligen ofta i situationer 

där den till första anblick kan vara svår att definiera eller sätta fingret på. I den tidigare 

forskningen har man främst fokuserat på länderspecifika studier, det vill säga hur 

specifika länder arbetat med antikorruption, både med strategier och policys. 
                                                           
1 Rothstein, Bo, Causes of Corruption, 2008, sid 10 
2 Europeiska kommissionen, Report from the commission to the council and the European parliament – 
EU anti-corruption report, 2014. 
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-
trafficking/corruption/docs/acr_2014_en.pdf, (hämtad: 4/2 2014) 
3 ibid 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/docs/acr_2014_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/docs/acr_2014_en.pdf
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Nationalencyklopedin beskriver på sin hemsida korruption som ”fördärvat tillstånd, ett 

förfall” som innebär ett ”missbruk av förtroendeställning till egenvinning”.4 

Transparency International (TI), som är en oberoende, ideell organisation som aktivt 

arbetar för en bred informationsverksamhet och opinionsbildning mot korruption, 

definierar korruption snävare genom att lägga till att korruption är ”brottsligt, kriminellt 

och all form ska bekämpas.” TI skriver också att ”korruption undergräver demokrati, 

mänskliga rättigheter, hindrar investeringar och minskar förtroende för institutioner och 

marknadsekonomi”. Korruption kan komma i olika skepnader och grad som mutor, 

nepotism och klientelism. 5 6 

 

Hur jobbar då fyra olika, specifika organisationer med antikorruption? Jag har valt ut 

Sida, Forum Syd, Ericsson AB och Exportkreditnämnden (EKN). Det finns studier kring 

hur organisationer har gått från att mest konkurrera med varandra affärsmässigt till att 

börja samarbeta kring antikorruption, dels för att öka den ekonomiska vinsten, då mellan 

främst organisationer i I och U-länder. Att vara korrupt eller ta till korrupta handlingar är 

oerhört dyrt, både för den enskile aktören, men också för samhället på lång sikt.7 Den 

samhällsekonomiska förlusten av korruption och dess fördärv är svår att mäta i pengar. 

Olika internationella organisationer, som IMF och UNESCO, uppmuntrar och manar 

därför till transparens och till att utveckla antikorruptionsmekanismer.8 Deltagarna i 

radioprogrammet Filosofiska rummet i P1, hävdar att korruption, då ofta i form av mutor, 

fungerar som ett smörjmedel och ett verktyg i länder där exempelvis byråkratin, med 

västerländska mått mätt, är en snårig djungel och statsapparaten dysfunktionell. I ett land 

som befinner sig i en demokratisk gråzon och där fattigdomen är utbredd kan korruption 

vara den enda möjligheten för människor att förbättra sin levnadsstandard.9 Idag ser vi 

även en tätt sammanlänkad, globaliserad värld med multinationella företag och vart 

                                                           
4 Nationalencyklopedin, Fakta, 2013. www.ne.se/lang/korruption (Hämtad: 11/4 2013) 
5 Transparency International, Korruption, 2013. www.transparency-se.org/Korruption.html (Hämtad 11/4, 
2013) 
6 Rothstein, Bo, Causes of Corruption, 2008, sid. 5-6 
7 Nice, David, “the Policy Consequences of Political Corruption”, 1986 
8 Gest, Nathaniel; Grigorescu, Alexandru. Interactions among intergovernmental organizations in the anti-
corruption realm. The Review of International Organizations, 03/2010, Volym 5, nr 1, 2009. 
http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/docview/229471418 (Hämtad 28/1, 2014) 
9  ”Filosofiska rummet”, 2/4, 2013, Sveriges Radio 

http://www.ne.se/lang/korruption
http://www.transparency-se.org/Korruption.html
http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/docview/229471418
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gränsen mellan politik och ekonomi mer och mer hårfin. Vi handlar, arbetar, rör oss och 

bor i olika kulturer som aldrig förr. Hur blir det då med vår egen moral och regler? Hur 

tacklar olika organisationer den här problematiken? Just därför fokuserar den här studien 

på hur olika svenska organisationer på den internationella arenan hanterar korruption och 

hur de arbetar med antikorruptionsarbete. 

 

Det finns alltså studier kring att man arbetar med antikorruption, men inte på vilket sätt 

och hur detta görs. Därför studerar den här studien ingående hur fyra organisationer som 

rör sig på den internationella arenan hanterar korruption och arbetar med antikorruption.  

Huvudtesen är att de utvalda organisationerna är mer eller mindre utsatta för korruption. 

Organisationerna kommer i kontakt med många olika kulturer, lagar och traditioner och 

det finns stora summor pengar i omlopp inom organisationerna. Särskilt intressant att 

utforska hos de olika organisationerna är om korruption är inbyggd i ”systemet” och 

organisationsstrukturen, likt en förutsättning för att verksamheten ska gå runt, så kallad 

systemkorruption. Det kan då röra sig om korruption i affärer, beställningar och ordrar, 

fakturor, kontrakt, anställningar, etc. Korruptionen har då blivit rutinmässig och där det 

kanske inte finns några alternativ än att använda korrupta medel.10  

 

För att så bra som möjligt inom ramen för en C-uppsats kunna besvara uppsatsens 

frågeställningar undersöks ett så brett spektra av organisationer som möjligt för att 

undersöka hur och om deras arbete liknar varandra. Fyra olika sorters organisationer har 

alltså valts att jämföras. Sida och EKN är båda statliga aktörer och fungerar som stora 

organ som har stor bredd, ansvar och insyn inom respektive område. Jag har även valt två 

specifika organisationer, Forum Syd och Ericsson, för att undersöka om de arbetar utefter 

samma strategi som de statliga och om dessutom Ericsson särskiljer sig genom att det är 

ett privat bolag. 

 

Vilka mekanismer, som interna antikorruptionsstrategier, styrning och kontroll, 

utbildning och uppföljning, har då de olika organisationerna för att förebygga detta, om 

                                                           
10 Sjöstrand, Glenn, (red); Papakostas, Apostolis, Fiffel-Sverige – sociologiska perspektiv på skandaler och 
fusk, 2005, sid 104-105 
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det existerar? Är korruption ens något att förebygga? Jag har även en idé om att en 

antikorruptionspolicies och -strategier är nyckeln till ett lyckat antikorruptionsarbete. 

Alltså; har en organisation en antikorruptionspolicy och -strategi ska ingen eller lite 

korruption finnas. Finns då en antikorruptionsdokument eller motsvarande dokument i 

organisationerna? Hur tycker man att arbetet går?  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Hur arbetar då organisationerna mot korruption och vilka åtgärder har de har satt in för 

att förebygga korruption? Detta undersöks genom att med komparativ metod och most 

different systems design analysera vilka likheter det finns mellan statliga, privata och 

ideella organisationer. För att försöka redogöra för detta har fokusområdena delats upp i 

följande huvudfråga med tillhörande delfrågor: 

 

• Hur arbetar de olika organisationerna med antikorruption? 

 

Med underfrågorna: 

• Finns en antikorruptionspolicy och -strategi? Hur används de isåfall och är de 

utformade på liknande sätt? 

 
• Hur utbildas personalen i de olika organisationerna gällande korruption och anti-

korruptionsarbete? 

 
• Hur efterföljs och utvärderas antikorruptionsarbetet och hur är den interna 

styrningen? 

1.3 Bakgrund 
 

Då och då uppmärksammar media olika affärer där korruption misstänks eller där 

korruption har använts för att genomföra en affär. Teliasonera avslöjades till exempel av 

SVT:s Uppdrag Granskning under hösten 2012 för att ha mörkat korruptionsrisker i 

affärer med regimer i länderna Azerbajdzjan och Uzbekistan (några av de länder med 

högst korruptionrisk enligt revisionsföretaget Ernst & Young) i årsredovisningen för sina 
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aktieägare. Enligt Aftonbladets artikel ”Teliasonera utreds för korruption” (26/9, 2012) 

misstänktes företaget för att ha sålt en 3G-licens till korrumperade makthavare i 

Uzbekistan och att stora summor pengar hamnat i ett skatteparadis som är nära förknippat 

med vänner till diktatorn i landet.11 Teliasonera säger sig dock ha nolltolerans mot mutor 

och korruption. Enligt artikeln ”Teliasonera mörkade korruptionsrisker” (5/12, 2012) 

säger Erik Skoglund, vid revisionsföretaget Ernst & Young, att tre av fyra chefer menar 

att de kan tänka sig att frångå företagets policys och reglemente för att göra en mer 

lukrativ affär och förbättra sitt resultat. Han menar vidare att många företag brister i 

antikorruptionsarbete innan egna organisationen själv drabbas. Skoglund påpekar i 

artikeln vikten av att göra gedigna riskanalyser av samarbetspartner och att företag inte 

ska vara rädda för att säga nej till ”dåliga” affärer på ren ekonomisk grund.12 

 

Även Ericsson har varit föremål för granskning, enligt Svenska Dagbladets artikel ”Alla 

är korrupta – utan undantag” (24/10, 2012), dömdes flera chefer i operatören i Kina, 

China Mobile, för att ha tagit emot mutor, där chefen för det kinesiska bolaget fick 

”dödsstraff med uppskov”. Enligt åtalet hade Ericsson mutat honom med sammanlagt 

cirka 17,5 miljoner kronor för att ro i land en affär. Cheferna i Sverige ansågs inte vara 

tillräckligt insatta i verksamheten i andra länder samtidigt som villkoren för de anställda 

var bristande. En anställd säger att man ibland måste erbjuda mutor för att ro i land en 

affär, annars ”förlorar man jobbet”.13 

 

Så sent som 20/5, 2013 uppgav Dagens Nyheter i artikeln ”Ericsson i ny mututredning” 

att Ericsson misstänks för att ha mutat ministrar i Rumänien för tio år sedan, angående att 

Ericsson fått ett mångmiljonkontrakt för Rumäniens nationella nödnummer. Den 

amerikanska finansinspektionen, SEC, utreder även Ericssons konton i Schweiz som en 

tidigare mutanklagad direktör ska ha använt för att sprida hundratals miljoner till olika 

                                                           
11 Carlson, Joakim, Telia Sonera utreds för korruption, Aftonbladet, 26/9, 2012. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15507252.ab (Hämtad 20/5 2013) 
12 Winberg, Joakim, Telia Sonera mörkade korruptionsrisker, Sveriges television, 6/12, 2012, 

http://www.svt.se/nyheter/sverige/teliasonera-morkade-korruptionsrisker (Hämtad: 20/5 2013) 
13 Wong, Ola, Alla är korrupta utan undantag, Svenska Dagbladet, 15/10, 2012. 
www.svd.se/naringsliv/.../alla-ar-korrupta-utan-undantag_7582058.svd  (Hämtad: 20/5 2013) 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15507252.ab
http://www.svt.se/nyheter/sverige/teliasonera-morkade-korruptionsrisker
http://www.svd.se/naringsliv/.../alla-ar-korrupta-utan-undantag_7582058.svd
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mottagare.14 

 

Enligt en artikel i Scoop (26/9, 2012) garanterade EKN en affär som hade svartlistats av 

Världsbanken. Anklagelserna och misstankarna mot de inblandade företagen ifråga var 

vid tidpunkten kända, men ändå genomfördes affären. Enligt EKN själva visade inte 

analyserna att det fanns stora risker med affären och EKNs kontrollsystem kritiserades då 

hårt. Enligt EKN har de nu förbättrat sina bedömningar av företagets genomförda 

åtgärder och har ett bättre utformat ’screeningverktyg’ som ska läsa av om det finns 

indikationer på korruption. EKN menar att de kan medverka i en affär där företaget är 

svartlistat, men företaget behöver redovisa genomförda förbättringsåtgärder för att 

garantin och försäkringen ska gå igenom.15 

 

Vad gäller biståndsorganisationer och korruption finns det ganska många fall som 

uppmärksammats i media. Bland andra kommer det titt som tätt information om att 

biståndsgivare måste se sina biståndsmedel försvinna i korrupta system i mottagarländer. 

Enligt Svenska Dagbladets ledare ”Biståndet till Somalia försvann i korruption” (23/8 

2012), har antingen landet ett diktatoriskt styre eller tveksam samhällsuppbyggnad med 

låg demokratisk nivå, vilket ökar förutsättningarna för ett korrupt system.16 

 

Även Sida har varit i blåsväder, den 23 mars 2010 skrev till exempel Aftonbladet artikeln 

”Sida-chef utreds för korruption” om ett misstänkt fall av jäv och neoptism där en chef 

anställde bland annat vänner som konsulter och inte betalade en resa till Las Vegas på 

45 000 kronor.17  

 

Trots medvetenhet om korruption och risk för mutor uppstår det fall som leder till så 

                                                           
14 TT (skribent okänd), Ericsson i ny mututredning, Dagens Nyheter, 21/5, 2013. 
http://www.dn.se/ekonomi/ericsson-i-ny-mututredning , (Hämtad: 21/5 2013) 
15 Johnson, Ylva;  Torshall, Svensson, Johanna, Svartlistat företag fick garanti, Scoop, 26/9, 2012. 
http://scoop.fgj.se/default.aspx?tabid=256&Itemid=1490  (Hämtad: 23/5 2012) 
16 Katzeff, Silberstein, Benjamin, Biståndet till Somalia försvann i korruption, Svenska Dahbladet, 23/8, 
2012. http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/bistandet-till-somalia-forsvann-i- korruption_7442188.svd  
(Hämtad: 20/5 2013) 
17 Petersson, Claes, Sida-chef utreds för korruption, Aftonbladet, 24/3, 2010. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12250675.ab (Hämtad: 29/12 2013) 

http://www.dn.se/ekonomi/ericsson-i-ny-mututredning
http://scoop.fgj.se/default.aspx?tabid=256&Itemid=1490
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/bistandet-till-somalia-forsvann-i-%20korruption_7442188.svd
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12250675.ab
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kallade korruptions- eller mutskandaler. Ovanstående fall har fått mer eller mindre medial 

uppmärksamhet, dels för att det står i kontrast till att de svenska organisationerna ofta 

själva har som mål att korruption inte ska förekomma i organisationen, dels för att det 

enligt svensk lag inte får förekomma korruption i en organisation. Korruptionsskandaler 

ser kanske särskilt dåligt ut i biståndsorganisationer som bygger på medmänniskors 

givmildhet och empati, förtroendet skadas kanske då extra hårt när det kommer fram att 

pengar som man har skänkts inte har användts för ändamålet. 

1.4 Disposition 
Uppsatsen inleds med en introduktion och bakgrund till uppsatsen och en förklaring till 

hur jag valt uppsatsens organisationer. Sedan följer en redogörelse för uppsatsens metod 

och vilka problem jag konfronterat under uppsatsens gång. Efter det följer ett kapitel om 

vad tidigare forskning har visat om biståndsarbete, CSR, hur antikorruptionspolicys har 

använts och eventuella risker och problem med dessa. Detta för att sätta korruption i ett 

större sammanhang och för att öka förståelsen för varför både biståndsorganisationer och 

näringslivet valts. Därefter kommer ett kapitel om korruption som begrepp, hur olika 

teorier förklarar begreppet samt olika korruptionsskandaler som har uppmärksammats i 

media. Efter det ges en kort bakgrund till de olika organisationerna och deras verksamhet 

för att sedan övergå i en kombinerad resultatredovisning och analys från samtliga aktörer. 

Analysen kommer även beröra hur de arbetar utifrån sin antikorruptionspolicy, upplever 

de att det finns problem när den ska följas, har de satt in åtgärder, vilka erfarenheter har 

de och hur ser den interna kontrollen och styrningen ut. Slutligen följer mina slutsatser, 

diskussion och källförteckning.  

2. Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 

2.1 Vad är korruption? 
Det finns olika former av korruption och det finns olika anledningar till att man använder 

sig av det. För att definiera begreppet korruption används boken ”Korruption, 

maktmissbruk och legitimitet” (2010). Boken redogör för ett antal olika perspektiv som 

korruption härrör från och hur det används idag. Den här studien fokuserar på korruption 
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i olika former av organisationer och kommer alltså inte beröra anledningar och orsaker 

till privat korruption.  

 

Korruption innebär enligt Andersson mfl att politiker eller tjänstemän inte följer regler, 

riktlinjer eller reglementen inom den offentliga verksamheten. Det innebär således att 

handlingar som i privatlivet anses accepterade och som till och med anses som så socialt 

accepterade att det anses ohövligt att undvika dem, till exempel att ge gåva för att visa 

tacksamhet, kan betraktas som en korrupt handling i en offentlig kontext. Det kan vara 

allt ifrån mutor, bestickning, utpressning, nepotism och så kallad positiv positionering.18 

Alltså beror en korruptionsdefinition på så kallade etiska värderingsprinciper, det vill 

säga att man måste identifiera rådande normer och värderingar gällande vad som 

betraktas moraliskt eller omoraliskt.19 

 

Enligt Bo Rothsteins artikel och Causes of Corruption (2008) anses korruption vara ett 

brott som involverar minst två aktörer i till exempel offentlig sektor, där minst en av de 

inblandade har en politisk eller offentlig position. Det leder sedemera till att korruption 

missbrukar och vanärar allmänhetens sunda förnuft och förtroende, till exempel 

förtröendet för biståndsorganisationer. Problemet med den här definitionen är, enligt 

Rothstein, att vad som anses maktmissbruk eller utnyttjande av sin position bygger på 

(vedertagna) normer och moraliska värderingar. Vilka dessa är kan variera mellan olika 

länder och kulturer. Det blir problematiskt att identifiera maktmissbruk eller illojalitet om 

vi inte har bestämda regler eller definitioner om hur saker och ting bör gå till. Det kan till 

exempel vara skillnad på hur korruption uppfattas och identifieras mellan Zimbabwe och 

Sverige. Detta medför ett problem för antikorruptionsarbete.20 

2.1.2 Varför korruption? 
Varför existerar då korruption? Finns det för att det möjliggör att saker och ting ska ske, 

att det ska ske snabbare eller på grund av kulturella traditioner? Eller kanske på grund av 

                                                           
18 Andersson, Staffan, m.fl, ”Korruption, maktmissbruk och legitimitet”, 2010, sid. 45-47 
19 Ibid, 44 
20 Rothstein, Bo,”Causes of Corruption”, 2010, sid. 4 
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både maktmissbruk och vanmakt? Enligt Anderssons mfl. bok styr den offentliga 

tjänstens utformning kombinerat med tjänstens plikter och skyldigheter hur korruption 

betraktas. Är det i så fall en definitionsfråga, det vill säga: hur definieras tjänstens plikter 

och vad innebär dessa? Och vem bestämmer hur de definieras? Få vill officiellt att 

korruption ska förekomma, men det existerar i olika grad ändå. Vad beror denna 

dubbelmoral på? Om majoriteten i ett samhälle är ense om och vet att korruption bara 

fördärvar samhällsstrukturerna och gröper ur mänskliga rättigheter borde det vara lätt att 

upphöra dess existens?21 

 

Ett möjligt svar på mina resonemang ovan beror på den ”generaliserade tilliten” i en 

organisation, det vill säga i vilken utsträckning man litar på varandra. Är förtroendet högt 

är korruptionen låg och vice versa.22 Ekonomiskt ägande bidrar, enligt en del forskare, till 

att man känner större ansvarstagande, medan andra menar att ekonomiskt ägande skapar 

korruption och tvingar in individer i korrupt beteende. Jag har till exempel kanske lättare 

att betala mer skatt om jag är helt säker på att mina pengar kommer gå till vettiga och 

konkreta ändamål. Sociala och kulturella normer påverkar också individens känsla av 

tillhörighet och identitet. Om en individ eller aktör är rädd att hamna utanför, eller på 

något sätt missgynnas av ett beslut, till exempel att förlora sitt jobb, är det lättare att ta till 

korrupta medel. Beteenden och företeelser som dessa, skadar hela samhällets uppbyggnad 

och konstruktion. Om man däremot vänder på det och förutsätter att den ende personen 

som tar emot mutor blir upptäckt, genom effektivt regelverk, minskar riskerna att 

personen i fråga kommer utsätta sig för faran att bli upptäckt igen. Beroende på hur man 

tror att alla andra gör, gör man likadant. Rotshtein skriver att misstänksamhet är ett av de 

största hoten för anti-korruptionsarbete. Därav vikten av att myndigheter bibehåller och 

upprätthåller ett stort förtroende och transparens. Korruption har kortsiktiga effekter, kan 

snabbt lösa konflikter och problem men påverkar och upprätthåller en dålig 

samhällsstruktur på lång sikt. Risken för att de (socio)ekonomiska klyftorna mellan rika 

och fattiga tenderar öka till exempel.23 

                                                           
21 Andersson, Staffan, m.fl, Korruption, maktmissbruk och legitimitet, 2010, sid. 50 
22 Ibid, sid. 19  
23 Rothstein, Bo, Causes of Corruption, 2008, sid. 15-17  
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2.1.3 Hur ska korruption förebyggas? 
Forskare menar att vi enhetligt måste kategorisera och definiera olika former av 

korruption, vad som är rätt och fel, för att kunna identifiera och slå larm. Ett problem 

med de nuvarande definitionerna av korruption är att aktören utgår från sin egna 

subjektiva bedömning i fråga och då kanske inte uppfattar sin hantering eller metod som 

en korrupt handling.24 

 

Det som verkligen förebygger korruption är, enligt Rothstein, små men många reformer i 

alla sektorer samtidigt och låta tiden göra sitt jobb. Korruption kan inte förebyggas och 

stoppas på en gång utan kräver ofta generationer av arbete och en långtgående kulturell 

förändring. Ett annat problem med korruption är att identifiera vad som skapar korruption 

och vad som är en konsekvens. Är till exempel ett land fattigt på grund av korruption 

eller är landet korrupt för att det är fattigt?25 

2.2 Vad säger forskningen om antikorruption och 

antikorruptionpolicys? 

Forskningsläget kring hur det reella antikorruptionsarbetet går eller hur strategier och 

policys används i organisationer är inte så omfattande. Däremot finns en uppsjö av 

länderspeficika fall, andra fallstudier och fokuserade studier om hur just respektive 

objekts relation till korruption och antikorruption.   

 

Antikorruptionsforskning domineras ofta  av undersökningar av själva styret och 

byråkratin, medan kulturen kring korruptionen förbises. Författaren till studien 

“Transitions to clean government: Amnesty as and anticorruption measure” skriver 

därför om olika åtgärder en regering eller styrelse kan vidta för att övergå till en mer 

transparant organisation. Författaren menar att man till exempel kan använda sig av en 

övergångsperiod med en sorts amnesti. Detta för att på så sätt kunna dels mäta 

                                                           
24 Ibid, sid.42 
25 Ibid, sid. 8-10 
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omfattningen av korruptionen, men också uppmärksamma den för att kunna vidta 

åtgärder och hantera de verkliga problemen. 26 

 

Korruption måste bekämpas på alla nivåer, både höga tjänstemän och befolkningen måste 

känna till korruptionens faror och nackdelar. Författaren till studien  “An anticorruption  

strategy för countries in transitions” har undersökt befolkningens attityder i 

övergångsländer och skriver att det inte är riskfritt och ofarligt att på gräsrotsnivå försöka 

bekämpa korruption. Brottsligheten är utbredd och utpressning och hot används ofta för 

att skrämma en korruptionsmotståndare till tystnad. 27 

Hur arbetar då företagsledningar och organisationer med antikorruption? I studien ”Non-

governmental Organizations: Anticorruption compliance challanges and risks” skriver 

författarna att det finns ett glapp mellan hur näringsliv och större börsnoterade bolag 

arbetar med korruption jämfört med hur NGO:s gör det. NGO:s utsätts precis lika mycket 

för samma faror och risker, men deras arbete uppmärksammas inte på samma sätt och får 

inte heller samma stöd som näringslivets arbete. Författaren till studien menar att NGO:s 

i själva verket riskerar mer och blir utsatta för större faror än  näringslivet.28 

 

Författarna till rapporten  ”Making anticorruption agenicies more effective” menar dock 

att utvecklingsinstitutionernas arbete främst innebär att motverka korruption bland 

tjänstemän och ledare. Det är just företagsledarna eller tjänstemän som utövar korruption 

mest, i form av missbruk av position för privat vinning. Utmaningarna idag, menar 

författaren, handar främst om att upptäcka och förhindra korruptionen som blir allt mer 

komplex. Författaren menar också att olika nationella antikorruptionsorgan, som ju kan 

                                                           
26 Roman, David, “Transitions to clean government: Amnesty as and anticorruption measure”, 2010, sid 1 
27 Edwards, Gary, An anticorruption strategy for countries in transitions, EDPACS, 12/2011, Volym 44, 
Nummer 6, 2011: 
http://www.tandfonline.com.db.ub.oru.se/doi/abs/10.1080/07366981.2011.635921#.U24h-_l_sY4  
(Hämtad: 10/5, 2014)  
28 Helmer, Elena; Demin, Stuart H, Non-governmental organizations: Anticorruption compliance 
challenges and risks, 45 Int’l Law. 597, 2011: 
http://heinonline.org.db.ub.oru.se/HOL/Page?handle=hein.journals/intlyr45&collection=journals&page=5
97#609 (Hämtad: 10/5, 2014) 

http://www.tandfonline.com.db.ub.oru.se/doi/abs/10.1080/07366981.2011.635921#.U24h-_l_sY4
http://heinonline.org.db.ub.oru.se/HOL/Page?handle=hein.journals/intlyr45&collection=journals&page=597#609
http://heinonline.org.db.ub.oru.se/HOL/Page?handle=hein.journals/intlyr45&collection=journals&page=597#609
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fylla en väldigt betydande roll för att motverka korruption, ofta är så byråkratiska och 

politiserade att de blir ineffektiva och meningslösa.29 

 

I rapporten ”Anticorruption programs thriving” skriver däremot författaren att 

företagsledningens ledarskap och personliga övertygelse och intresse är absolut viktigast 

för att få bukt med korruption och dess åtgärdsprogram. Författaren menar också att 

många företagsledningar anser ett antikorruptionsprogram eller motsvarande är en av de 

viktigaste åtgärderna som kan vidtas för att ändra på strukturer och kulturer kring 

korruption.30 

 

Författaren till rapporten  ”Is there and anticorruption agenda in utilities” menar att det 

är väldigt svårt att försöka mäta mängden eller omfattningen av korruption för att skapa 

sig en trovärdig bild. Intervjuer eller enkäter kan aldrig med säkerhet visa en sann bild. 

Ännu svårare är det att mäta korruptionens skador eller konsekvenser, oavsett om det är 

”petty” eller ”grand corruption” (engelskans ”små- eller storskalig” korruption). Därmed 

blir det ju också svårt att tillverka bra verktyg för att åtgärda och förhindra korruption. 

Det finns alltså begränsat med verktyg och forskning kring hur stora problem korruption i 

realiteten orsakar ett företag eller organisation, det är svårt att mäta hur mycket 

korruptionen ”kostar. Särskilt svårt blir det att mäta systemkorruption som i sig är 

integrerad i verksamheten och kan vara svår att urskilja, åtgärda och identifiera. ”Den 

”gamla” antikorruptionsagendan, som författaren beskriver det, fokuserade på korruption 

och dess institutioner, medan den ”nya” därför istället ska fokusera på korruption , dess 

ledning och styrning”.31 

2.3 Vad är en policy? 
Organisationer använder sig av olika policys och strategier för att motverka eller 

                                                           
29 Finance & Development 37.2, (Jun 2000): 6-9. 
30 Berenbeim, E, Ronald, Anticorruption Programs Thriving, USA Today Magazine. Apr 2007, Vol. 135 Issue 
2743, sid 15-15, 2007. http://web.b.ebscohost.com.db.ub.oru.se/ehost/detail?sid=ab768d82-b5ff-4fce-
912a73b4f281db58%40sessionmgr198&vid=1&hid=114&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db
=afh&AN=24552121 (Hämtad: 10/5, 2014) 
31 Kenny, Charles, Is there an anticorruption agenda in utilities? Utilities Policy, Volume 17, Issue 2, June 
2009, sid 156–165. http://www.sciencedirect.com.db.ub.oru.se/science/article/pii/S0957178708000878 
(Hämtad: 10/5, 2014) 

http://web.b.ebscohost.com.db.ub.oru.se/ehost/detail?sid=ab768d82-b5ff-4fce-912a73b4f281db58%40sessionmgr198&vid=1&hid=114&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=afh&AN=24552121
http://web.b.ebscohost.com.db.ub.oru.se/ehost/detail?sid=ab768d82-b5ff-4fce-912a73b4f281db58%40sessionmgr198&vid=1&hid=114&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=afh&AN=24552121
http://web.b.ebscohost.com.db.ub.oru.se/ehost/detail?sid=ab768d82-b5ff-4fce-912a73b4f281db58%40sessionmgr198&vid=1&hid=114&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=afh&AN=24552121
http://www.sciencedirect.com.db.ub.oru.se/science/article/pii/S0957178708000878
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förhindra korruption och för att veta hur fall ska hanteras. En policy är en rad 

grundprinciper, som utgör en organisations stomme.32 En policy implementeras ofta av 

organisationens ledning på grund av att man behöver vägledning i hur man ska bete sig 

och förhålla sig till olika saker eller situationer som uppkommer. Människan är ofta 

rationell, men inte alltid i tid. Policyn finns där för att förebygga snedsteg hos i mänskliga 

faktorn och ge stöttning i hur tex ett beslut ska fattas.33 Att ha en policy och en strategi är 

i teorin bra, men förlorar tyngd och trovärdighet om man inte är medveten om kontexten 

och dokumentens bakgrund i praktiken. Ska man däremot implementera en 

antikorruptionspolicy eller strategi är det enligt artikeln Anti-corruption Strategies, 

utgiven av Commonwealth Law Bulletin, viktigt att ställa sig en rad frågor när det 

uppkommer eller tillämpas en antikorruptionspolicy. Artikeln sammanfattar några viktiga 

fakta att ha i åtanke när man ska använda och integrera en policy i en verksamhet; vem är 

den främsta utvecklaren och avsändaren av strategin/policyn?, vem kommer kontrollera 

genomförandet och verksamheten?, hur kommer utvecklingen bedömas?, hur kommer 

strategin/policyn att följas upp och revideras?34  

 

Policyn inbegriper ofta samtidigt, implicit eller explicit, organisationens formella mål 

eller planer för att på så sätt användas som ett verktyg för att uppnå dessa genom en 

strategi, ett sätt att styra.35 En policy kan vara olika strikt, beroende på hur 

organisationens ledning ser ut och hur man ser på toppstyre, etc.36 En policy 

implementeras för att man inom organisationen upplever t.ex. ett strukturellt, vanligt 

förekommande eller systemtiskt problem, en lucka, som man inte vet hur man ska hantera 

eller förhålla sig till. Genom policyn ger man då riktlinjer kring förhållningssätt och 

lösningar på problemet. Man vill minimera den mänskliga faktorns risker att göra 

snedsteg eller ta beslut som strider mot ledningens eller organisationens riktlinjer och 

uppsatta mål.37 Nackdelen med policys är, enligt Mintrom, att man måste upptäcka och 

                                                           
32 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se.db.ub.oru.se/sok?q=policy, 28/1, 2014 
33Mintrom, Michael, Policy entrepreneurs and the diffusion of innovation, 2012, sid 1 
34 Okänd skribent, Law Bulletin, Anti-corruption strategies, Commonwealth Secretariat, 34:2, 331-333, 

2008, sid 3: DOI: 10.1080/03050710802038411 (Hämtad 13/6, 2013) 
35 Blair; Forster, the Making of Britain’s European Foreign Policy, sid.1, 2002 
36 Ibid, sid 3-8 
37 Ibid, sid 8 

http://www.ne.se.db.ub.oru.se/sok?q=policy
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identifiera problemet innan policyn implementeras. Vet man heller inte hur en policy ska 

användas kan det leda till motsatt effekt. Fördelen med en policy är dock att den sätter 

fingret på luckor i organisationen och underlättar förhoppningsvis att åtgärda problemet. 

För att policyn inte ska ge motsatt effekt måste man vara säker på vart bristen finns för att 

policyn ska ge effekt.38 

 

Några sätt att analysera en policy kan vara att fokusera på att analysera dess mål, 

handlingar och dess utfall. Ett annat kan vara att analysera orsakerna till policyn och hur 

mycket tid, pengar eller annat man investerat. Ett tredje kan vara att analysera vad 

policyn förändrat, kommit fram till och vilken påverkan den har haft på organisationen 

och omgivningen, det senare sättet är intressant för besvarandet av uppsatsens 

frågeställningar.39  

 

Nancy Zucker Boswell, före detta ordförande i Transparency International, skriver att 

även ekonomiska incitament spelar roll för att främja antikorruptionsarbetet. Man måste 

komplettera strategin eller policyn med ett aktivt och kreativt förhållningssätt. 

Dokumentet kan inte ensamt göra jobbet. Man måste sträva efter kontinutitet, alltid vara 

uppdaterad och ett steg före, för att alltid hålla god takt med de uppfinningsrika korrupta 

aktörerna som hittar kryphål i lagen. Hon skriver också att man kan inte kan vänta på att 

det ska finnas ekonomiska incitament innan man tar tag i antikorruptionsfrågan. Hon 

skriver att det finns en bred konsensus mellan donatorer, regeringar och den privata 

sektorn att åtgärder är akut nödvändiga. Man efterfrågar ökad transparens av information, 

kontroll, kontinutitet och ge ansvar med incitament, ett sorts frihet under ansvar. Men 

mer forsking behövs särskilt kring vilka metoder som låter bra i teorin men som fungerar 

sämre i praktiken vad gäller antikorruptionspolicys och  –strategier.40  

 

I både EKN och Sidas fall, som båda är statliga aktörer, representerar i slutändan 

antikorruptionspolicyn den svenska staten och blir ett led i dess agerande. I samma artikel 

som ovan, står det att regeringen har huvudansvar för att utveckla ett fundament och 
                                                           
38 Mintrom, Michael, Policy entrepreneurs and the diffusion of innovation, 2012, 1-8 
39 Blair; Forster, the Making of Britain’s European Foreign Policy, sid.1, 2002 
40 Boswell, Nancy Zucker; Fisman, Raymond; Miguel, Edward, Questioning Corruption, 2008 

http://oru.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwXZ1NCgIxDIWLuHQlKC69QKVp-rseHFyMIDIXSNPWAwie3wwKgsvsH-99D0KiFNqT0X-eILqpLlhihkZIxMBsmszLuZHPLvl0xdsQpjHdNz9fG7dq9Xzt1Dye5-Giv_8B9CN60JLExhaiSKlnAiAEJ7yPbFvGJjquS_eg7DtHToaqZLsnQZTeQoeUYK_WUrHbQR071iJRGCs2cN4ghYTsBb1rcd3m8AY-FzOt
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strategier i beredningsprocesser för att förebygga scenarier och situationer som strider 

mot regeringens ståndpunkter och värderingar, men att den bör göra det på ett rådgivande 

och generellt sätt där det civila samhället engageras. På det sättet ska varje stat säkerställa 

en vedertagen definition av korruption, studier och analyser av var, varför och hur 

korruption förekommer, samt kontrollera att kunskap och medvetenhet når ut till samtliga 

berörda parter och dessutom till civilsamhället.41 

 

En strategi eller policy ska, enligt artikeln, innehålla tydliga, mätbara mål och tidsramar 

om hur och när olika mål och delmål ska uppnås. Dessa ska sedermera offentliggöras och 

total insyn ska tillämpas, total transparens medför att allmänheten kan och ska pressa 

avsändarna till att införliva målen. Transparensen möjliggör också revidering, 

anpassning, kontroll och utveckling av policyn i sig.42 

 

Enligt en studie genomförd av forskare vid Göteborgs universitet, i ett led av ett Quality 

of government-projekt har Persson, Rothstein och Teorell i studien The failure of anti- 

corruption policies – a theoretical mischaracterization of the problem undersökt 

misslyckanden med antikorruptionspolicys och vanliga missuppfattningar av problemet 

med korruption i Afrika. Författarna skriver att den ökade medvetenheten om de skadliga 

effekterna av korruption har gjort att strategier för att bekämpa den har utvecklats till 

högsta prioritet i politiska kontexter. Författarnas resultat visar dock att korruption har 

blivit mer och starkare förankrat i takt med att korruptionsförebyggande åtgärder satts in, 

i de fall som de har undersökt i Afrika. Författarna menar vidare att de 

antikorruptionsreformer som genomförts i Afrika har misslyckats därför att de bygger på 

en missuppfattning av problemet när det gäller systematiserad korruption. Studien visar 

att korruption tycks uttrycka en kollektiv handling som inte alltid är medveten, där de 

kortsiktiga fördelarna med att förebygga och motverka korruption inte övervinner de 

långsiktiga. Alltså, majoriteten tycker att korruption är moraliskt förkastligt och är 

medvetna om de samhälleliga konsekvenserna, men tycker inte att alternativet till att 

                                                           
41 Okänd skribent, Law Bulletin, Anti-corruption strategies, Commonwealth Secretariat, 34:2, 331-333, 

2008, sid 3: DOI: 10.1080/03050710802038411 (Hämtad 3/6, 2013) 
42 Ibid 



20 
 

bryta beteendet är tillräckligt bra för att avstå korruption.43 

 

De senaste åren har, enligt studien, antikorruptionsfrågan blivit en industri i sig. Alla 

internationella organisationer som bland andra Transparency International, Världsbanken, 

IMF, EU, WTO, OECD och FN arbetar för att motverka korruption. Trots det, verkar en 

del av befolkningen runt om i världen resonera som så att ”om alla andra är korrupta, 

varför ska inte jag vara det då? Det är ingen idé att vara den ende i en by som vill 

bekämpa korruption, om alla andra utnyttjar systemet.” Det finns kanske, trots alla 

världsomspännande organisationer, inte incitament nog att avstå korruption.44 

 

De vanligaste metoderna för att förebygga korruption och olika antikorruptionsreformer 

börjar även att kritiseras för att vara för allmänna och för att vara anpassade att passa alla 

samhällformer och –system. Det kan gälla reformer mot monopolisering, privatisering, 

avreglering, avknoppning, byråkratisering, ökad demokratisering, förbättra 

rättssäkerheten och främja transparens och ekonomisk och politisk konkurrens. Den 

allmänna agendan mot korruption innebär en rad strukturella reformer som eftersträvar 

att minska potentiella risker för korruption och att skapa incitament för att bryta ett 

korrupt mönster. Det innebär konstitutionella reformer, främjande av en aktiv 

parlamentarisk kultur och det civila samhällets politiska deltagande, omorganisering och 

effektivisering av offentliga tjänster och ett decentraliserat beslutsfattande.45 

 

Korruption måste, enligt forskarna, också sanktioneras och bestraffas tydligt med 

institutionaliserade, markanta och konkreta konsekvenser. Straffet för den korrupte är 

lägre än för den icke-korrupte i ett samhälle där korruption är norm. Att vara en 

whistleblower innebär höga risker och stigmatisering i ett samhälle. För att förebygga 

korruption måste det förebyggas i alla sektorer samtidigt. Forskare och beslutsfattare är 

eniga om att felet med antikorruptionspolicys och –reformer inte är på grund av brist på 

                                                           
43 Persson, Anna; Rothstein, Bo, Teorell, Jan, The failure of anti-corruption policies – a theoretical 
mischaracterization of the problem, QoG-avhandling, Göteborgs universitet, 2010 
http://www.sida.se/PageFiles/39460/Failure%20Anti_Corruption%20policy%20%282%29.pdf (Hämtad: 
13/6, 2013) 
44 Ibid 
45 ibid 

http://www.sida.se/PageFiles/39460/Failure%20Anti_Corruption%20policy%20%282%29.pdf
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resurser, utan brist på intresse och engagemang från beslutsfattare. Det vill säga staten, 

organisationer och sist, men inte minst, befolkningen. Som en person i studien sa;”If you 

fight corruption, it fights you back”.46 

 

Varför existerar korruption som till exempel systemkorruption, även om de flesta säger 

sig jobba med antikorruptionsstrategier? Varför blir en del korrupta och andra inte? 

Enligt artikeln ”Corruption and anticorruption policies in develpoing countries” handlar 

inte korruption längre om moraliska ståndpunkter, utan om ekonomisk och politisk 

snedfördelning. Korruptionen i sig kan användas för att säkerställa rikedom och 

maktpositioner och sägs finnas överallt i varierande grad. Tidigare har mutor och 

korruption ansetts som något positivt som har varit bra för utvecklingen men som nu 

anses vara ett av de största hoten mot ett demokratiskt samhälle. Anledningar till 

korruption kan vara allt ifrån exploatering, ekonomisk underutveckling till statsskick, 

demokratinivå i landet, till hur handelssystemet är uppbyggt. Finns det till exempel 

handelsrestriktioner på en vara ökar risken för ett korrupt beteende. Öppnare 

handelssystem har visat sig vara bättre för ett transparent samhälle utan för många 

statliga restriktioner och styrda tjänstemän. Gynnas då korruption av ett öppnare samhälle 

med öppnare handelsförbindelser, eller medför det öppna handelssystemet att många 

kulturer inblandas med olika vanor, vilket gör att korruptionen då gror mer än innan? 

Gynnas Ericsson till exempel av ökad öppen handel, eller blir de utsatta för mer 

korruption? För att utveckla en korruptionsstrategi rekommenderas att en 

risk/konsekvensanalys som identifierar institutionella områden där korruption kan 

förekomma. Ur analysen ska både objektiva och subjektiva mått på korruption härledas, 

det kan till exempel vara rapporter, åtal, hur processer har gått till, om det förekommit 

förskingring, mutor, utpressning, eller liknande. Smått ironiskt kan korruption orsaka 

dessa variabler, men likväl också vara en konsekvens av fenomenet. Det innebär per 

definition att länder kan riskera att fastna i en ond cirkel och på så sätt saboterar 

samhällets fundament.47 

                                                           
46 ibid 
47 Damirchi, Vazifeh, Qader; Gholizadeh, Hafez; Pakdel, Abdollah, Interdisciplinary Journal of 
Contemporary Research in Business, Corruption and anticorruption policies in developing countries, 3,9. 
(2012): 194-204, http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/docview/1008891242 (Hämtad: 19/5, 2013) 
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Enligt artikeln ”The myths within anticorruption policies” är det en myt att korruption 

bara drabbar u-länder. Författaren menar att korruption inte kan motverkas av endast 

ekonomiska och politiska reformer. Författaren, Roman, menar vidare att 

antikorruptionsarbete på senare tid har blivit något som anses modernt för organisationer 

och statsskick. Hysterin att skapa åtgärder och program som kan förebygga detta, riskerar 

föra med sig en minskande förståelse för hur korruption definieras och tar uttryck. 

Artikeln betonar vikten av att tydligt definiera vad det innebär och att acceptera att det 

existerar i den egna organisationen på olika sätt. Artikeln är kritisk till att ledare idag 

slutat diskutera vad det är och hur de bäst löser problemen. Istället menar Roman att det 

mest är fina ord som ’öppenhet, transparens och bra ledarskap’ som diskuteras och ställer 

sig då frågan; motverkar man samma saker? Att korruption definieras olika behöver 

dock, enligt Roman, inte bara vara av ondo, men hur man väljer att definiera och förstå 

innebörden av korruption måste främst kunna relateras till den egna, praktiska 

organisationen och verksamheten. Ett annat problem med policys är att de kan riskera 

förenkla och reducera situationer så pass mycket att de inte går att applicera på 

verksamheten och den reella processen och tillämpas den dag det blir aktuellt.48  

2.4 Har näringslivet tidigare arbetat med anti-korruption?  
Hur hela näringslivet arbetar är svårt att svara på. Nya normer har dock uppkommit på 

senare tid. CSR (Corporate Social Responsibility) handlar om företagens ansvar i 

samhället, att utnyttja sina resurser på ett så effektivt och smart sett som möjligt. 

Ansvarstagandet är för enkelhetens skull uppdelat i tre områden; ekonomiskt, 

miljömässigt och socialt ansvarstagande. Tendenser under den senaste tiden visar att CSR 

och hållbart utvecklingsarbete kommer få större och större påverkan på näringslivets 

tillvägagångssätt och strategier. Politik har, i en historisk kontext, tidigare bara varit 

knutet till nationella och lokala angelägenheter. Enligt författaren till boken CSR i 

praktiken (2012) är CSR ett växande fenomen i vårt globala samhälle och skillnaderna 

                                                           
48 Roman, Alexandru, V, The myths within anticorruption policies, Administrative theory & Praxis, 34.2. 
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mellan vad som är ekonomi och politik är inte längre så distinkta.49 

 

Men är samhällsproblem en angelägenhet för stora företag vars primära syfte är att tjäna 

pengar? Det kan vara en lukrativ affär för ett företag att försöka lösa samhällsproblem 

efter sin bästa förmåga, till exempel fattigdom eller korruption, då det ofta leder till att 

företaget i fråga utvecklar nya affärsidéer som samtidigt gagnar den egna verksamheten. 

Ett företag kan själv inte lösa hela problemet, men kan bidra till att motverka fenomenet 

eller problemet.50 

 

Att sträva efter att framstå som så fläckfri som möjligt och därmed mörka brister och 

tvivelaktigheter i rapporteringen inom en organisation kan kanske vid första anblick 

verka som den lättaste idéen. Det förhållningssättet riskerar dock att, förr eller senare, 

underminera hela organisationens förtroende.51 

 

För att besvara syfte och frågeställningar behöver jag bestämma vilken typ av korruption 

jag är ute efter att undersöka i studien.  Jag behöver också ställa en rad frågor som bidrar 

till att besvara studiens frågeställningar och som kan ge en bild av hur organisationerna 

ser på antikorruptionsarbete i respektive organisation. Studien utgår ifrån en sorts 

systemkorruption, alltså där korruptionen är inbyggd i organisationens struktur och är och 

har blivit en del av dess naturliga verksamhet.52  

3. Metod 
En komparativ metod används för att jämföra hur de olika organisationerna arbetar med 

antikorruption och aspekter som användadet av anti-korruptionspolicys, utbildning och 

förkunskaper inom korruption och antikorruptionsarbete samt hur den interna styrningen 

ser ut. Det är sannerligen inte lätt att välja en passande metod inom komparativa studier 

för den här studien. Fallstudier skulle kunna användas då uppsatsen studerar enskilda 

                                                           
49 Grankvist, 2012, CSR i praktiken, sid 10-11 
50 Ibid, sid. 113  
51 Ibid, sid. 152 
52 Sjöstrand, Glenn (red); Papakostas, Apostolis, Fiffel-Sverige – sociologiska perspektiv på skandaler 
och fusk, 2005, 104-105 
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organisationer vilka sedemera jämförs med varandra för att ge djupare förståelse kring 

hur korruption hanteras i olika organisationer. Dock är studien betjänt av att mer 

ingående kunna peka på organisationernas likheter och skillnader.53 

 

Frågeställningarna skulle därför också kunna besvaras med hjälp av fokuserade studier, 

det vill säga att ett fåtal objekt studeras med en aspekt i fokus, i det här fallet på vilket 

sätt de olika organisationerna arbetar med antikorruption och förklarar på så sätt förklarar 

de en specifik situation och aspekt.54 

 

Det finns två former av fokuserade studier, den ena är most similar systems design. 

Genom att använda den identifieras skillnader mellan länderna som potentiellt kan 

förklara studiens frågeställningar, den ”beroende faktorn”. Det finns här ett medföljande 

problem; det kan vara svårt att urskilja vad som påverkar vad och vad som i sin tur 

påverkar det som undersöks. Ju mer de olika objekten liknar varandra, desto lättare blir 

det att identifiera det som är avvikande. Most similar systems design stärks av att 

objekten liknar varandra i så hög grad som möjligt. Därför passar most different systems 

design den här studien bättre. Här förklaras likheter med likheter. Dessa två olika 

modellerna är relativt lika i sitt syfte och utförande, förutom att most different systems 

design bygger på att organisationerna är så olika varandra som möjligt för att identifiera 

likheterna. Det borde komma väl till pass i min studie då fyra helt olika organisationer 

(privata, ideella, statliga och biståndsorganisationer) har valts med förhoppningen om att 

kunna utröna vilka likheter de har gentemot varandra och på så sätt torde belysa på vilket 

sätt de arbetar med antikorruption.55 

  

Genom att noggrant gå igenom det insamlade materialet kan uppsatsens frågeställningar 

besvaras och ligga till grund för resultat- och analysdelen. På så sätt skapas bra överblick 

vid redogörelse för synsätt som till exempel Sida eller EKN har gällande anti-

korruptionsarbete. Då framkommer eventuella likheter dem emellan, vilket förutsätter 

min analys och jag kan då besvara uppsatsens frågeställningar. Uppsatsen kommer inte 
                                                           
53 Denk, Thomas, Komparativ metod, förståelse genom jämförelse, 2007, sid 38 
54 Ibid, sid 42 
55 Ibid, sid 43 
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helt och fullt att kunna besvara om deras antikorruptionspolicys efterföljs eller om de 

lever som de lär. Då behövs djupare studier, men en bild av situationen hoppas jag kunna 

utröna. Uppsatsen hoppas jag ska kunna ligga till grund för en djupare, mer ingående 

forskning i ämnet, då min uppsats bara kan mäta en bråkdel av korruption och 

antikorruptionsarbetets omfattning.56 För att kunna besvara mina frågeställningar behöver 

de preciseras för att kunna utröna konkret analysredskap och –material. Uppnås detta 

ökar möjligheten att resultatdelen blir valid, alltså mäter jag det som ska mätas för att 

kunna besvara mina frågeställningar.57 

 

För att kunna besvara mina frågeställningar har jag definierat korruption och formulerat 

ett antal frågor för att på så sätt operationalisera min undersökning, dessa frågor finns 

som tabell under både Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter och under 

Slutsatser. Detta för att underlätta och kunna strukturera min resultat- och analysdel, för 

att på ett lättförståeligt sätt redogöra för uppsatsens syfte samt definiera hur korruption 

tolkas för både mig och de fyra organisationerna. Vad är det, på vilka sätt kan det 

förekomma, hur arbetar organisationerna mot korruption, etc?58 

3.1 Kvalitativ forskning och forskningens kvalitet 
I tidigare uppsatser har jag använt kvalitativ textanalysmetod och på samma sätt är även 

här en konsekvens i användadet av komparativa studier att forskaren själv ofta är 

integrerad och har personliga referenser till sin samtid, vilket påverkar vilken inställning 

forskaren tar sig an studiens frågeställningar samt ens reflekterande kapacitet. Sedermera 

påverkas då forskarens syn- och angreppssätt direkt studiens reliabilitet och 

replikerbarhet. Det innebär att samma studie ska kunna upprepas och då uppnå likvärdig 

kvalitet och slutsatser i största möjliga mån, då också i relation till intersubjektivitet, det 

vill säga hur andra forskare skulle kunna replikera min studie. Intersubjektiviteten bygger 

bland annat också på forskarens grad av objektivitet.59 

 

                                                           
56 Esaiasson, Peter, mfl, Metodpraktikan, 2011, sid. 237-239   
57 Esaiasson, Peter,  mfl, Metodpraktikan, 2011, sid. 242 
58 Bryman, Alan, 2002, sid 257-258 
59 Bryman, Alan, 2002, sid. 270; Esaiasson m.fl, 2011, sid 64 
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Min studie kan upprepas i relation till vilken ny litteratur som kommer och i hur det 

aktuella forskningsläget ser ut. Ett stort replikerbarhetsproblem med min studie är 

givetvis också att jag använder mig av intervjurespondenter och deras svar i min 

material- och analysdel. Å andra sidan kan jag inte veta säkert att de talar sanning. 

Korruptionsfrågor är ofta känsliga och bemöts kanske inte per automatik av stor 

öppenhet. Genom att så noga och tydligt som möjligt redogöra för uppsatsens 

skrivprocess ökas chanserna till bättre replikerbarhet. Resultat- och analysdelen påverkas 

direkt av mitt material, då jag utgår från de intervjuer jag gjort och intervjuerna utgör mitt 

empiri.60 

 

Vad gäller objektivitet i min studie har jag inget intresse av att gagna vare sig 

biståndsorganisationerna, näringslivet eller att företräda den ena eller andra sidan. Jag ser 

min studie som att komparativt försöka redogöra för de olika organisationernas metoder 

gällande antikorruption.61 

 

För att en studie ska kunna kallas komparativ måste den dessutom uppfylla fem kriterier.  

Den första är så kallad begreppsvaliditet. Studiens frågeställningar besvaras ju med någon 

form av operationalisering, alltså vilka indikatorer eller underlag som avser besvara 

frågeställningarna tillsammans med utvald teori. För att få så hög begreppsvalidtet som 

möjligt gäller det att få så många användbara svar som möjligt.62 Det andra kriteriet är 

komparativ validitet som innebär att det vid komperativa analyser kan uppstå problem 

gällande operationaliseringen. En indikator behöver inte betyda samma sak i olika 

sammanhang, till exempel kan i mitt fall korruption betyda många olika saker och det kan 

vara svårt att definiera vad det är, således är det också problematiskt att besvara vad 

antikorruption avses. Det behövs då ett gediget underlag för att kunna jämföra olika 

aspekter organisationerna emellan.63 Det tredje kriteriet är den interna validiteten, det 

innebär hur de olika fenomen/aspekterna är relaterade till varandra, vilken korrelation och 

samband som finns. Vilket i mitt fall till exempelvis kan innebära korrelationen mellan 

                                                           
60 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2002, sid, 260 
61 Ibid, sid, 257-258,  
62 Denk, Thomas, Komparativ metod, förståelse genom jämförelse, 2007, sid 49 
63 Ibid, sid 49 
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vilka primära syften organisationen drivs av. Till exempel, högst krasst och fördomsfullt, 

om den till exempel drivs av att i första hand förbättra humanitära och demokratiska 

situationer kanske det fokuseras mer på antikorruptionsarbete än om organisationens 

största, primära syfte var att tjäna pengar och ge så hög avkastning som möjligt.64  

Det fjärde kriteriet är den externa validiteten. Som jag beskriver har jag ju valt ut fyra 

olika organisationer utifrån en urvalsprocess. Hur representativa är mina organisationer 

gentemot andra, kan jag dra några generella slutsatser? Jag kan inte göra några grövre 

generaliseringar, men kan bidra med betydande fakta om just de utvalda 

organisationerna.65 Det sista kriteriet är reliabiliteten, alltså hur tillförlitliga de valda 

metoderna är. Vid komperativa studier kan man behöva använda sig av olika 

insamlingsmetoder för att kunna besvara frågeställningarna och det blir då extra viktigt 

att genomförandet är detsamma genom hela studien. Till exempel behövde jag 

genomföraen intervju per mail och de övriga per telefon, utan att det skulle få 

konsekvenser för analysen.66 

3.2 Samtalsintervjuer 
För att få reda på organisationernas hållningar och riktlinjer övervägdes först att skicka ut 

enkäter för att få så strukturerade och lättöverskådliga svar som möjligt, men risken fanns 

att det skulle begränsa mig i och med att möjligheten att ställa följdfrågor försvann. Jag 

genomförde istället intervjuer, i mitt fall på telefon. Sida hade dock endast möjlighet att 

besvara mina frågor per mail, vilket resulterade i att de svaren har andra premisser 

eftersom jag inte kunde be om förtydligande eller utvecklingar av resonemang. Däremot 

kan de svaren vara mer genomtänkta och avvägda än de övrigas. Att genomföra 

intervjuer är dock inte heller lätt, då det är svårt att ställa rätt följdfrågor vid rätt tillfälle 

för att komma förbi deras ibland välpolerade yta, samtidigt som jag genom ett aktivt 

samtal kan få ur dem information som jag inte hade fått om de hade fått formulera svaren 

i lugn och ro.  
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Min tanke från början var att härleda deras svar till deras antikorruptionspolicy, men då 

en del parter inte ville ge ut den eller hade en komplett version, var det inte en hållbar idé. 

De behöver inte heller alltid ha svarat ärligt eller objektivt, trots att jag uppfattade det så 

och jag kan, på grund av att jag inte haft tillgång till samtliga policys, inte kontrollera att 

deras information stämmer. 

 

Genom att intervjua en respondent från respektive organisation skapas möjligheten att få 

specifika svar på detaljerade frågor, få eventuellt oväntade och alternativa svar, ge 

möjlighet att följa upp påståenden och ifrågasätta deras policys och strategier jämfört 

med vad de säger som ett komplement till eventuella skriftliga källor. Intervjuerna 

syftade primärt till att granska om respondenternas svar motsvarar vad som står i 

skriftliga dokument. Det fallerade som sagt då inte samtliga organisationer kunde lämna 

ut dem. Samtalsintervjuerna gav större utrymme för interaktion och delaktighet mellan 

mig som forskare och respondenten.67 De kunde ställa mig frågor och vice versa. 

Mailintervjun med Sidas representant gav inget utrymme för spontana följdfrågor eller 

interaktion. Däremot är det möjligt att deras svar är mer genomtänkta och välformulerade 

än de övrigas då man kan tänka längre och fundera över hur man ska formulera ett svar i 

högre grad via mail än via telefon. Vid genomförandet av en intervju finns det ett antal 

regler att förhålla sig till, till exempel måste den man intervjuar ha gett ett så kallat 

”informerat samtycke” om att dem är medvetna om att det som sägs kommer användas i 

en uppsats.68 

 

För att välja ut rätt personer som respondenter har jag uppsökt de som, enligt respektive 

organisations hemsida, är ansvariga för till exempelvis CSR och/eller korruptionsfrågor. 

Det är det bästa tillvägagångssättet för att komma så nära kärnan av information som 

möjligt. Centralitet är viktigt för att komma i kontakt med den mest kompetente personen 

på området. Dessa intervjupersoner har dock behövt ersättas av annan kollega, till 

exempel var EKN:s ansvarige tjänsteledig och Sidas huvudansvariga person var upptagen 

hela våren. På Sida hänvisades jag till Micaela Rosberg som arbetade med antikorruption 
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och verksamhetsutveckling. EKN:s tjänstlediga ansvarige ersattes av Beatrice Arnesson, 

kommunikationsansvarig. Att tänka på under samtliga intervjuer var att de är vana att 

företräda organisationen utåt och jobbar med att framställa organisationen på ett 

fördelaktigt sätt. Oavsett vilken organisation man företräder vill man aldrig erkänna att 

rutiner brister eller att det förekommer korruption, med tanke på att det är kriminellt.  

  

Vad gäller medföljande reliabilitets- och replikerbarhetsproblem har mina frågor ändå 

besvarats av kompetent och påläst personal vilket ökar chanserna att få en bra resultatdel 

om studien genomförs vid ett senare tillfälle.69 Självklart hade det optimala varit om jag 

kunde intervjuat huvudansvarig direkt, men svaren jag har fått har varit uttömmande, 

pålästa och omfattande. 

3.3 Metodproblem 
Ett problem med min forskningsmetod är att insamlingen av material inte skett helt 

systematiskt, jag har inte på förhand kunnat sia om vilken sorts material jag slutgiltigt 

kommit att använda mig av. Kapitlet och information om CSR har exempelvis tillkommit 

i efterhand då jag inte från början förutsåg att den teorin kunde hjälpa mig förklara 

näringslivets inställning till korruption och varför privata bolag väljer att expandera 

globalt. Min ambition är samtidigt att i största möjligaste mån förbli objektiv, systematisk 

och att studien ska bli valid och replikerbar. Det har inneburit att jag till exempel behövt 

distansera mig under intervjuerna och fokusera på mina frågor, även fast vi ofta kom in 

på väldigt intressanta sidospår som jag gärna hade velat prata mer om. Under 

intervjuernas gång kom jag ofta på nya, spännande frågor som jag hade velat ställa, men 

som inte berörde min uppsats.70 

 

Det finns både för- och nackdelar med att förhålla sig på ett visst sätt i insamlingsstadiet. 

Att ha ett brett spektrum minskar risken för att missa något viktigt men ökar samtidigt 

risken att studiens objektivitet minskar och att uppsatsen i slutändan kommer besvara 
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mina egna fördomar om frågeställningarna för att jag inte är saklig och objektiv.71 

Informationen härstammar från olika källor. Källor som till exempel Filosofiska rummet i 

P1, artiklar, fackböcker till seminarieföreläsningar på Sidas huvudkontor har använts som 

introduktion och för att skapa mig en så bred förståelse och helhetsbild som möjligt. Det 

kräver medvetenhet om källornas pålitlighet i min insamlingsstrategi och på vilket sätt 

uppsatsen påverkas av insamlingsprocessen.72 

3.4 Avgränsningar och urval 
Som skrevs i inledningen är ett brett spektra av organisationer nödvändigt för att kunna 

besvara hur olika organisationer arbetar. De beskrivs följande; Sida är en statlig 

myndighet som på uppdrag av regeringen och riksdagen arbetar för att minska 

fattigdomen i världen och att genomföra Sveriges politik för global utveckling (PGU). 

Genom att verkställa den svenska utvecklingspolitiken arbetar Sida för att, enligt deras 

hemsida, ”ge förutsättningar för fattiga delar i världen att förbättra sin levnadsstandard” 

och bedriver utvecklingssamarbeten med totalt 33 länder världen över. Enligt Sidas 

hemsida är ordagrant ”kampen mot korruption en av Sidas mest prioriterade frågor. Det 

är naturligt med tanke på att korruption är utbrett i många av de länder som Sverige ger 

bistånd till” och fortsätter med att ”korruption är ett allvarligt hinder för utveckling”.73 

 

Sidas uppdrag är bland annat att upprätta avtal gällande bidrag och annan finansiering 

genom mestadels bilaterala avtal och samarbeten. Verksamheten och vad Sida ska 

prioritera bestäms av regeringens förordning som beskriver hur arbetet ska genomföras, 

samt genom deras årliga regleringsbrev som bland annat fastställer vilka mål Sida ska 

sträva efter och vilken budget Sida har att röra sig med. Sidas verksamhet ska, enligt 

hemsidan, bedrivas så kostnadseffektivt och resultatinriktat som möjligt. Sidas arbete 

finansieras främst av skattemedel och står för ungefär hälften av Sveriges offentliga 

bistånd. Sida å sin tur, bistår regeringen med kunskap och expertis i specifika frågor och 

analyser för att kunna forma och genomföra sitt uppdrag.74 
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72 Ibid, sid. 249 
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Forum Syd är utvald i egenskap av mindre biståndsorganisation, det är intressant att veta 

om deras förhållningssätt till korruption skiljer sig från Sidas. Forum Syd är en 

partipolitisk och religiöst obunden paraplyorganisation med sammanlagt andra svenska 

medlemsorganisationer under sig. Deras syfte är att arbeta för global rättvisa och hållbar 

utveckling där alla människor ska ges och ha möjligheten att förändra sin livssituation.75 

Enligt Forum Syds hemsida pågår cirka 200 projekt världen över som mestadels syftar till 

att reducera fattigdom och ge förutsättningar för organisationer att utveckla sig i det 

civilia samhället.76 

 

Till viss del styrs Forum Syds verksamhet i Sidas regi och Sida är också den största 

finansiären av Forum Syds övergripande verksamhet. Övriga finansiärer är även bland 

andra EU, utländska ambassader och FN, medlemsavgifter och insamlingar. Samarbete 

med andra organisationer är huvudkärnan i Forum Syds verksamhet, då främst 

samarbeten med organisationer i andra delar av världen, som till exempel i Afrika eller 

Asien, vilka har direktkontakt med civilsamhället. Med detta arbetssätt arbetar Forum 

Syd, enligt egen utsago, ”för en långsiktig effektivisering och kapacitetsutveckling i 

respektive land eller organisation och vill på så sätt verka som en påverkanskraft och 

opinionsbildande gentemot Sverige, EU och på internationell nivå.”77 

 

Istället för den ideella organisationen Forum Syd hade jag kunnat välja Röda korset eller 

Rädda barnen som har drabbats av förtroende- och korruptionsskandaler. Forum Syd 

har, även de, ett stort antal organisationer och projekt under sig, där till exempel den 

interna kontrollen blir särskilt viktig. Forum Syd var för mig lite mer okända i 

sammanhanget, jag resonerade som så att det då är intressant att veta hur de arbetar, 

hanterar och förhåller sig till korruption. 

 

Biståndsorganisationer arbetar för att, med våra skattepengar och på statligt uppdrag, 

                                                           
75 Forum Syd, fakta; https://www.forumsyd.org/Default_ForumSyd.aspx?id=2181, 2/5 2013 
76 Forum Syd, fakta; https://www.forumsyd.org/templates/FS_ArticleTypeA.aspx?id=1946, 2/5, 2013 
77 Forum Syd, fakta; https://www.forumsyd.org/Default_ForumSyd.aspx?id=2181, 2/5, 2013 
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förbättra förhållanden i utvecklingsländer och arbetar för att förbättra ländernas 

levnadsstandard på olika sätt. EKN är, som Sida, en statlig myndighet, men som arbetar 

för att främja svensk export internationellt. Mitt första alternativ till EKN var Svenskt 

näringsliv, men valde EKN då Svenskt Näringsliv mest baserar sin verksamhet på 

svenska företag och organisationer, EKN har ett fokus som spänner sig över hela världen, 

precis som de övriga organisationerna gör. 

 

EKN, är enligt deras hemsida, både en affärspartner och en myndighet som på uppdrag av 

regeringen ska främja svensk export och internationalisering. EKN grundades 1933, 

arbetar med affärer i 140 länder och arbetar med banker, andra länders motsvarigheter till 

EKN och exportfrämjande organisationer och myndigheter. Genom att försäkra företag 

och banker finansiellt genom garantitagarnas premier, syftar de, enligt dem själva, till att 

säkerställa riskfria affärer när företagen vill etablera sig utomlands. EKN arbetar aktivt 

för att främja ansvarsfullt företagande och utger sig i sin garantigivning för att ta hänsyn 

till bland annat miljö, mänskliga rättigheter, hållbar långivning i fattiga länder och 

antikorruptionsarbete.78 

 

Ericsson är utvald i egenskap av ett vinstintresserat bolag med krav att gå med vinst från 

sina aktieägare, de bedriver också global verksamhet i många olika länder och kulturer. 

Just Ericsson valdes efter att ha läst en artikel i Omvärlden om Ericssons uttalade 

förhållningssätt kring korruption och CSR (Corporate Social Responsibility). Ericsson är 

ett multinationellt företag som, enligt sig själva, har långtgående strategier gällande anti-

korruptionsarbete och mänskliga rättigheter. Ericsson är ett svenskt företag som har 

expanderat och etablerat sig över hela världen. Ericsson grundades 1876, då som en 

telereperatörsfirma.79 Enligt deras hemsida är ”Ericsson världsledande på att utrusta 

länder, byar och företag med telekommunikation och teleservice. Drygt 1000 nätverk i 

mer än 180 länder använder deras utrustning och mer än 40 procent av världens 

mobiltrafik passerar Ericssons nätverk.” Enligt hemsidan är Ericsson ett av få 

multinationella företag som erbjuder så kallade ”end to end solutions” för den 

                                                           
78 EKN, fakta; http://www.ekn.se/sv/Om-EKN/Verksamhet/, 1/5 2013 
79 Ericsson, fakta; http://www.ericsson.com/thecompany/company_facts/history, 2/5 2013 
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övergripande mobila kommunikationsstandarden. Vilket innebär att de erbjuder ett 

helhetskoncept som, enligt dem själva, förenklar kommunikationsmöjligheter och 

kommunikationsprocesser för hela befolkningen. De strävar också efter att bli 

världsledande inom all form av kommunikation. Ericsson stödjer även FN:s Global 

Compact och dess principer om mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och 

miljöskydd.80 

 

Begränsningar med uppsatsen och således problem med uppsatsens (ej existerande) 

generaliserbarhet och faller på att urvalet endast grundar sig i totalt fyra organisationer 

och uppsatsen inte kan svara på hur alla biståndsorganisationer, bolag och näringsliv 

arbetar med detta. Studien hade även kunnat fokusera enbart på biståndsorganisationer 

och med hjälp av till exempel platsbesök, så kallade ’minor field studies’, undersöka 

graden av korruption och om pengarna går fram till rätt ändamål i mottagarländerna och 

de olika landsprojekten. Dock begränsade mina tidsramar och uppsatsens omfång mitt 

tillvägagångssätt, men det utesluter inte att fortsätta utforska ämnet i en D-uppsats. Ett 

annat alternativ hade även varit att fokusera på enbart biståndsorganisationer eller stora 

företag. Jag ville dock kunna jämföra olika svenska organisationer som arbetar 

internationellt och valde därför att jämföra dem på detta viset. Det internationella fokuset 

anser jag särskilt intressant då olika kulturer och traditioner möts, vilket eventuellt kan 

komma att ställa krav på den svenska organisationens karaktär, regler och moral. 

3.5 Material 
Skriftliga källor som jag har använt mig av i uppsatsen är följande: Till den komparativa 

analysen har jag använt mig av  ”Komparativ metod, förståelse genom jämförelse” 

(2007).  Till korruptionskapitlet har jag bland annat använt mig av boken ”Korruption, 

makt och maktmissbruk” (2010) som är en antologi av några av Sveriges främsta experter 

inom korruption.81 Boken behandlar hur korruption kan definieras, mätas, dess orsaker 

och hur den sprids samt hur den kan förebyggas. Bo Rothsteins artikel, ”Causes of 

Corruption” (2008) ligger också till grund för mitt teorikapitel och behandlar olika 

                                                           
80 Ericsson, fakta; http://www.ericsson.com/thecompany/company_facts, 2/5 2013 
81 Andersson, Staffan, m.fl, Korruption, maktmissbruk och legitimitet, 2010 
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perspektiv, orsaker och faktorer till korruption. Rothstein är bland annat professor vid 

Göteborgs universitet och har forskat om korruption i åtskilliga år. Även antologin 

”Fiffel-Sverige - sociologiska perspektiv på skandaler och fusk” (2005) har använts till 

det teoretiska ramverket. Jag har även använt mig av Transparency International och 

Nationalencyklopedin för att grunda min teori i deras basala defintioner innan jag 

problematiserade begreppet korruption. Jag har även använt mig av dagspressen för att 

leta reda på olika korruptionsaffärer. Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, 

Göteborgsposten, Aftonbladet, SVT och tidningen Scoop har använts i syftet. Dagens 

Nyheter och Göteborgsposten är oberoende liberala, Svenska Dagbladet är oberoende 

moderat medan Aftonbladet är obunden socialdemokratisk.82 Scoop är en tidskrift av, 

med och om grävande journalister. Tidsskriften görs av Föreningen grävande journalister 

och syftar till att oberoende uppmuntra och främja djuplodande och kritiskt granskande 

journalistik.83 

 

För att ta reda på hur antikorruptionspolicys har använts, eventuell kritik eller problem 

med dessa har jag läst artiklarna; ”The myths within anticorruption policies” skriven av 

Alexandru V Roman (2012), ”Corruption and anticorruption policies in developing 

countries” (2012) av Pakdel, Qader Vazifeh, Gholizadeh, Anti-corruption strategies, 

(2008) utgiven av Commonwealth Law Bulletin, the Failure of anti-corruption policies – 

a theoretical mischaracterization of the problem (2010), skriven av Persson, Rothstein 

och Teorell, professorer vid Göteborg universitet och som en del i Quality of 

government-projektet. Samtliga artiklar behandlar, med olika utgångspunkter, fokus och 

synsätt antikorruptionspolicyns potentiella fördelar, nackdelar och risker samt hur policyn 

har använts. 

 

Då jag varit ute efter den mest basala faktan och informationen om respektive 

organisation i min uppsats, har jag vänt mig till respektives hemsida. Detta för att kunna 

sätta organisationen ifråga i kontext till varför det är relevant för min uppsats. De har 

                                                           
82 Aftonbladet, fakta: www.aftonbladet.se, 26/5 2013 
83 Tidningen Scoop, fakta: http://fgj.inkasystems.se/OmFGJAboutFGJ/Historik/tabid/146/Default.aspx, 
26/5 2013 
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förvisso vinklat texterna på hemsidan för att det ska gynna dem och de väljer ju även 

aktivt vilken information de publicerar på hemsidan och hur de publicerar den. 

 

Min resultat- och analysdel består av intervjuer med mina olika parter om hur de ser på 

respektive organisations antikorruptionsprogram. Tanken var från början att även utgå 

och jämföra detta med deras antikorruptionspolicys. Då jag inte har fått ta del av allas 

policys på grund av antingen sekretess eller på annat sätt inte tillgängliga uteslöt jag att 

jämföra deras policys. Jag resonerade som så att min resultatdel hade blivit missvisande 

om jag inte hade haft tillgång till samtliga policydokument. Däremot jämförs fortfarande 

organisationernas ståndpunkter, strategier och hanteringssätt utifrån intervjuerna. 

3.6 Analysram 
Min tes är att det förekommer mer eller mindre korruption i de flesta organisationer. Hur 

kan man då förklara  korruptionens existens? Varför finns den och varför försvinner den 

inte med tiden? Som jag skrev i inledningskapitlet kan korrupta handlingar också ses som 

ett smörjmedel som möjliggör att någonting händer över huvud taget. Man utgår kanske 

från att den korrupta handlingen hjälper 20 personer ur en knipa/fattigdom/krig på 

bekostnad av den korrupta handlingen, till exempel att en soldat i ett krig förfalskar ID- 

kort för att de ska komma ut ur landet. Är handlingen fortfarande kriminell och skadlig? 

Man kan till exempel ponera att Forum Syd skulle teoretiskt kunna ta till korrupta medel 

för att komma över ett parti myggnät eller köpa billigare mat för att kunna rädda 100 

personer istället för 10. Är det då oetiskt? Det vill säga att om effekterna av handlingen 

tros vara övervägande positiva genomförs handlingen, så kallad ”konsekvensetisk 

korruption”. Vid ett rättsligt efterspel angående en korruptionsfråga är det bara den 

korrupta handlingen i sig som beaktas i den juridiska bedömningen, man bortser från 

vilket motiv som fanns bakom från början eller vilka konsekvenser den korrupta 

handlingen fått.84 Konsekvenskorruptionen leder mig således in på ett ytterligare 

perspektiv. Systemkorruption är en form av korruption där den är såpass inbyggd i 

organisationens stomme att den blir svår att identifiera och märka överhuvudtaget. Den är 

redan normaliserad och en mer eller mindre vedertagen del av verksamheten. Nedan 
                                                           
84 Andersson, Staffan, m.fl, Korruption, Maktmissbruk och legitimitet, 2010, sid. 40- 42 
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redogörs för hur systemkorruption beskrivs och fungerar.  

 

Utgångspunkten blir således att försöka utröna om det finns en medvetenhet, vilka 

åtgärder som vidtagits, hur organisationerna hanterat detta och hur man ser på sig själv 

som stor organisation och föremål för korruption. Även om korruption, som Apostolis 

Papakostas (2005) skriver, är en social förbindelse som är mer eller mindre hemlig, kan 

den ändå vara relativt tydlig. Korruption förekommer ofta för att komma privata syften 

till gagn, som att ta emot muta för köföreträde etc, men korruption kan ju också vara 

handlingar i en hel organisations intresse. För att korruption ens ska förekomma måste 

någon/några uteslutas och undantas. Själva poängen med korruption är ju just att det ska 

vara hemligt och på så sätt förhindras, enligt Papakostas, även att ett helt samhälle eller 

organisation blir bokstavligen genomkorrupt, även fast man kan ha anledning att 

misstänka motsatsen. Det förekommer då systemkorruption.85  

 

Karaktäristiskt för den formen av korruption är att den inte alltid uppfattas som 

korruption, den sociala kontexten avgör hur det uppfattas. Till exempel kan vissa 

handlingar, som kanske resor som tolkas som mutor, jäv eller liknande nu gå under 

”socialt nätverkande” och har då därmed ett brett samhällsintresse. Ju större kontaktytor 

olika organisationer inom staten, ekonomin och politiken har mellan varandra, desto fler 

människor, desto fler sociala och kulturella relationer skapas. Den ”sofistikerade 

korruptionen” där makt är en stor faktor, har då stort utrymme att växa. Det finns där en 

dynamik när svenska företag rör sig i den internationella sfären. Vart går gränsen för de 

svenska lagarna och reglerna och när avgör andra kulturer och rutiner? Hur hanterar då 

svenska organisationer korruption på en internationell marknad?86 Systemkorruptionen 

utgår från sociala strukturer och kulturer samt tar upp problematiken som uppstår när ett 

företag rör sig i olika sfärer, därav kommer jag utgå från systemkorruption som teori för 

att besvara uppsatsens frågeställningar.  

 

                                                           
85Sjöstrand, Glenn, (red); Papakostas, Apostolis, Fiffel-Sverige – sociologiska perspektiv på skandaler och 
fusk, 2005, sid 104 
86 ibid, sid 110 
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Korruption är, enligt Papakostas, en social relation, det behövs minst två parter, där man 

hittar kryphål i lagen, för att det ska existera. Avståndet från en oskyldig handling till 

korruption kan vara liten, beroende på i vilken social kontext handlingen förekommer i. 

Korruption är i grunden en förtroenderelation.87 Sverige har generellt ett gott anseende 

internationellt sett, ändå förekommer det med jämna mellanrum tveksamma affärer. Ett 

exempel är politiker som åker på tjänsteresor som betalas av företag eller organisationer, 

ett annat kan vara miljardaffärer som får draghjälp av en tidigare anställd.88 

 

Problemet blir nu att organisationers kontrollmekanismer och kontrollapparater främst 

bara mäter och granskar transaktionsflöden och liknande och inte parametrar som sociala 

relationer eller hur de sköts. Enligt Papacostas finns det även ett stort handlingsutrymme 

ju högre upp i hierarkin i en organisation man kommer och inte så mycket kontroll och 

tvärtom. Ju längre ner i en organisations hierarki, desto mer kontroll.89  

 

Ovanstående frågor har valts ut och ställts till respekive organisations företrädare. 

Frågorna som jag ställt till respektive organisations företrädare har baserats på 

nedanstående frågor. 

 

 Sida Forum Syd EKN Ericson 
Kommer X i kontakt 
med korruption? 

    

Har X en 
antikorruptionsstrategi? 

    

Hur ofta förekommer 
korruption? 

    

Arbetar X aktivt mot 
korruption? 

    

För ni löpande 
diskussioner kring 
hantering av 
korruption? 

    

                                                           
87 Ibid, sid 103 
88 ibid, sid 110 
8989 Sjöstrand, Glenn, (red); Papakostas, Apostolis, Fiffel-Sverige – sociologiska perspektiv på skandaler och 
fusk, 2005, sid 109 
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Har personalen särskild 
utbildning/kunskap 
kring korruption och 
antikorruptionsarbete? 

    

Efterlevs strategin?     

Uppfattar ni att 
avtal/projekt går enligt 
avtal? 

    

Ser ni svårigheter med 
X strategi ang K? 

    

Kompromissar X med 
moraliska ståndpunkter 
för att åstadkomma 
förändring? 

    

Går X med på viss 
korruption för att 
genomföra något?  

    

Är ni öppna, ärliga och 
transparenta utåt i 
uppkomna situationer? 

    

4. Resultat och analys 

4.1 Organisationernas antikorruptionspolicys betydelse i uppsatsen 
Uppsatsens resultat- och analysdel baseras på hur och om organisationerna utgår från sin 

eventuella policy, hur har de formulerat den, hur ofta den revideras, vad har de anställda 

för utbildning och hur är organisationernas interna kontroll? Har de, genom policyn, 

nolltolerans och hur ska framtida fall förhindras? Analysen studerar också vilka lärdomar 

de dragit, om de ser några hinder eller nackdelar i sitt antikorruptionsarbete och hur 

organisationerna tycker att arbetet går. 

 

Eftersom jag inte har fått ta del av samtliga organisationers policys och skriftilga 

dokument, grundar sig intervjuerna i hur de arbetar med antikorruptionsstrategier och hur 

de definierar korruption. Jag kommer också beröra varför och hur korruption kan 

förekomma trots att företagen och organisationerna har uttalad nolltolerans mot 

korruption och talar sig varma om transparens, hållbarhet och bra ledarskap. 
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Jag studerar även om de har rätt förutsättningar och kunskap att motverka korruption, hur 

de använder och distribuerar sin eventuella policy och varför en policy eller skriftligt 

dokument behövs.  

 

För att göra min analys så lättförståelig som möjligt har jag valt att inkludera uppsatsens 

analysdel i resultatdelen. Jag har delat upp mitt resultat och tillhörande analys i fyra 

områden och kommer presentera resultat- och analysdelen därefter: 1) Hur arbetar 

parterna mot korruption? 2) Har de förutsättningarna som krävs? 3) Hur är den interna 

kontrollen? Frågorna som jag ställt till mina parter bifogas som bilaga och mina 

intervjuer finns tillgängliga på begäran. 

4.2 Hur arbetar parterna mot korruption, finns det en 

antikorruptionspolicy? Hur används den och hur är de utformade? 

4.2.1 Sida 
Sidas Micaela Rosberg, som arbetar internt med verksamhetsutveckling meddelar per 

mail att Sida inte har nolltolerans mot korruption, men har en antikorruptionsregel som 

talar om vilka förhållningssätt och skyldigheter de anställda har att rätta sig efter. Exakt 

hur den här regeln är utformad beskrivs inte. Hon skriver dock att Sida däremot har bland 

annat två dokument som behandlar de etiska riktlinjer personalen har att förhålla sig till 

och arbeta efter, samt vägledning för utlandsmyndigheter. Dokumenten redogör för hur 

korruption ska hanteras och hur myndigheten ska utveckla sitt antikorruptionsarbete. Det 

innebär att alltid förebygga, informera, agera och aldrig acceptera korruption. Rosberg 

skriver också att ”Sida satsar på att förbättra arbetet kring riskanalys, revision och 

resultatredovisning för att stärka antikorruptionsarbetet i biståndet. Vi har även 

introducerat ett så kallat ’Whistleblowersystem’ där både anställda på Sida samt 

individer utanför myndigheten kan anmäla misstanke om korruption i verksamheten eller 

tveksamheter på andra ställen, utan att bli anklagade.” Sida har även en så kallad 

’antikorruptionsarbetsgrupp’ där Sidas arbete ska diskuteras hur man kan effektivisera, 
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stödja och förbättra arbetet och bidra till Sidas metod-, policy- och kunskapsutveckling. 

Rosberg tillägger också att Det är främst personal som arbetar i de olika 

samarbetsländerna som kommer i kontakt med korruption och det kan förekomma 

alltifrån mutor, bedrägeri, till förskingring och nepotism. ”Det upptäcks ofta på grund av 

förseningar av rapporter, att information saknas, bristande förklaringar till avvkikande 

budgetposter eller motsträvighet till att genomföra granskningar eller bedömningar.”90 

4.2.2 Forum Syd 
I en intervju med Camilla Hellström, verksamhetscontroller på Forum Syd, säger hon att 

de anställda kommer i kontakt med korruption med jämna mellanrum och Forum Syd 

arbetar hårt och systematiskt för att uppdatera rutinerna och upprätthålla organisationens 

anti-korruptionspolicy. ”Anti- korruptionspolicyn ska alla i organisationen ta del av och 

den uppdateras en gång varje år.”91 

 

Hon berättar vidare att Forum Syd även släpper en anti-korruptionsrapport varje år som 

behandlar alla enheter och landkontor, vilka situationer som har uppstått, hur de kan 

förebyggas och åtgärdas. Rapporten innefattar riskanalyser och vilka konsekvenser olika 

situationer och förhållanden kan få.  Enligt Hellström har Forum Syd har nolltolerans mot 

korruption och det får och ska inte existera i Forum Syds verksamhet. När ett avtal skrivs 

i exempelvis ett projekt skriver parterna även under att de ska följa anti- 

korruptionspolicyn. Hellström säger att ”Avtalet fungerar som rättesnöre och alla 

inblandade parter är även skyldiga att vidarerapportera och utreda alla former av 

misstankar.”92 Då Forum Syd befinner sig i utsatta områden där korruptionsrisken är 

extra hög och en betydande del av deras vardag, menar Hellström att det är av yttersta 

vikt att vara medveten om korruptionsrisken och betonar vikten av ett öppet och 

konstruktivt förhållningssätt till korruption.93 Hellström klargör vidare att det är svenska 

lagar och regler som gäller även fast landets kultur inte har samma regler och lagar. ”Vi 

har valt att prioritera transparens och bra villkor för alla inblandande, framför korrupta 
                                                           
90 Intervju, per mail, med Micaela Rosberg per mail, ansvar intern verksamhetsutvecklare, Sida 21/5, 2013 
91 Telefonintervju med Camilla Hellström, verksamhetscontroller Forum Syd, 9/5 2013 
92 Ibid 
93 Ibid 
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handlingar. Det är bättre att processer tar längre tid, än att situationen löser sig på kort 

sikt där och då.” Genom att vägra gå den ”snabba vägen”, genom korruption, så arbetar 

Forum Syd enligt Hellström förebyggande för att inte upprätthålla ett korrupt system och 

det finns, enligt Hellström ”ingen gråzon mellan rätt och fel.”94 

 

Forum Syd prioriterar att påverka och övervaka politiska strukturer, beslutsordningar och 

processer för att kontrollera att makthavare och ledare gör rätt för sig och inte utnyttjar 

sin position i ett led att säkerställa de mänskliga rättigheterna. Forum Syd menar att de 

arbetar för att medvetengöra människor om sina rättigheter för att kunna utkräva ansvar 

och sina berättigade rättigheter. Genom organisering skapas, enligt Forum Syd, ett starkt 

civilt samhälle. Hellström menar att när befolkningen utnyttjar sina demokratiska 

rättigheter utvecklars de demokratiska processerna och förbättrar förutsättningarna för en 

rättvis fördelning av resurser, vilket, enligt Forum Syd, successivt bekämpar och 

reducerar fattigdomen och förbättrar levnadsstandarden.95 

4.2.3 EKN 
EKNs kommunikationschef Beatrice Arnesson säger i en intervju att EKN har 

nolltolerans mot korruption i sina affärer. För att EKN ska gå med på att ge affärsgaranti 

måste parten intyga att mutor eller andra belöningar till politiker eller tjänstemän inte är 

inblandade. Arnesson säger att ”EKN försäkrar absolut inte en premie om det finns några 

som helst tveksamheter och garantin blir ogiltig om det senare kommer fram att mutor 

har förekommit.”Hon berättar att den sökande parten bland annat måste kunna bevisa att 

företaget inte står på en lista över svartlistade företag som bryter mot EKN:s policys och 

riktlinjer och om företaget hamnat i domstol för bestickning.”96 

 

Arnesson berättar vidare att man inom  OECD (Organisation for Economic Co-operation 

and Development) och EU arbetar långsiktigt för att skapa en samsyn gällande hållbar 

                                                           
94  Ibid 
95  Idéprogram, Forum Syd, 
https://www.forumsyd.org/upload/forum%20syds%20ideprogram%20antaget%20nov2012.pdf, sid 8, 
2/5, 2013 
96 Telefonintervju med Beatrice Arnesson, kommunikationschef, EKN, 16/5, 2013 
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utveckling och korruption mellan de nationella systemen för exportkrediter och 

exportfinansiering.97 Enligt EKN:s strävan mot en hållbar långivning och utveckling 

innebär det att de inte kan försäkra affärer som riskerar att inte nå upp till avtal med IMF 

och Världsbanken, om affären bryter mot landets fattigdomsminsknings- eller 

skuldstrategi eller försvårar landets socioekonomiska utveckling.98 EKN skriver på sin 

hemsida att de välkomnar att alla parter bör utgå från FN:s Global Pact (riktlinjer om hur 

ett företag bör hantera situationer i samhället) och OECD:s riktlinjer för multinationella 

företag. EKN för ett nära samarbete med bland andra andra svenska exportföretag och 

OECD gällande hur statliga exportkrediter och garantier ska hanteras relaterat till bland 

annat korruptionsfrågor.99 

4.2.4 Ericsson 
Ericssons ‘Chief Compliance Officer’ Richard Fleetwood, säger i intervjun att Ericssons 

antikorruptionsprogram består av sex element som en gång varje år uppdateras och 

utvärderas av styrelsen och den implementeras genomgående i hela organisationen. 

Enligt Fleetwood är Ericsson själva väl medvetna om att det finns en hög korruptionsrisk 

i de regioner där de befinner sig. ”Vi måste konstant vara observanta och jobba aktivt för 

att motverka den.” 100 

 

Fleetwood anser att Ericsson ställer höga krav i de avtal som skrivs men menar att det 

alltid finns förbättringspotential och att antikorruptionsarbete är som ett slags ’moving 

target’. Han välkomnar att det blivit större fokus och ökad medvetenhet i dessa frågor på 

senare tid. Fleetwood utvecklar och menar att ”de största riskerna för korruption inte 

finns inom den egna organisationen utan hos våra business partners, alltså hur andra 

bolag i branschen jobbar och hur de har arbetat under lång tid.”101 Han tror också att 

det är lättare för stora bolag att jobba preventivt än för mindre bolag med mindre resurser 

                                                           
97 EKN, korruption; http://www.ekn.se/sv/Om-EKN/Internationellt, 
http://www.ekn.se/sv/CSR/Ansvarsfulltforetagande/Korruption/ 3/5 2013 
98 EKN, CSR och hållbar utveckling; http://www.ekn.se/sv/CSR/Ansvarsfullt-foretagande/Hallbar-
langivning/, 3/5, 2013 
99 EKN, fakta om EKN, OECD; http://www.ekn.se/sv/Om-EKN/Internationellt/OECD/, 3/5 2013 
100 Telefonintervju med Richard Fleetwood, chief compliance officer, Ericsson, 9/5, 2013 
101 Ibid 
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och säger vidare att innan Ericsson etablerar sig i ett land görs djupa analyser och 

riskbedömningar genom FN, EU och UD. ”Ericsson själva för ingen agenda mer än att 

vi alltid strävar efter så god utveckling i det specifika landet som möjligt. God 

kommunikation och förutsättningar för detta ökar och skapar ett bättre samhälle för 

befolkningen.”102 

4.2.5 Analys 
Hur de olika parterna hanterar korruption har visat sig ske på i princip samma sätt hos 

samtliga parter. Alla, utom Sida, har beslutat om en antikorruptionspolicy, som de säger 

sig följa, i princip, slaviskt. Samtliga parter försäkrar att det inte ska förekomma 

korruption i respektive organisation, men är samtidigt högst medvetna om att korruption 

existerar i de områden de verkar. Varför Sida inte har valt att ha en uttalad 

antikorruptionspolicy förvånar mig lite, då policys av det slaget i myndigheter, särskilt 

statliga sådana, brukar vara mer regel än undantag. Policyn revideras och följs upp 

antingen efter behov eller som i exempelvis Forum Syds fall, en gång varje år. 

 

Men krävs en konkret policy? Sida klarar sig tydligen utan en policy. Formar och 

definierar policydokumentet organisationens verksamhet eller har en policy skapats för 

att det finns ett behov? Finns policys för att det finns stor risk att hamna i 

korruptionsfällor i respektive organisations verksamhet, eller är en policy ett av 

organisationens fundament som gör verksamheten bättre, kvalitativ, effektiv och 

rättssäker? Det är kanske bara fina ord och värderingar som inte går att tillämpa praktiskt 

i realiteten, som Roman menar? Roman skriver också om risker med 

antikorruptionspolicys och påtalar faran med att de bara slutar i fina ord, som öppenhet 

och transparens och att det egentliga syftet med policyn glöms bort. Ericssons 

sammanfattning av deras policy som jag fick ta del av illustrerade den farhågan väl. 

Policyn hade sammanfattats i en PowerPointpresentation med just dessa värdeord. Dock 

inte sagt att deras riktiga policy är sämre än någon annans, men värt att notera. Frågan är 

då om korruption är en konsekvens eller orsak av ett dåligt system? 

 
                                                           
102 Ibid 
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Som jag skrev i korruptionskapitlet anser Rothstein att det krävs reformer och åtgärder i 

alla sektorer samtidigt för att förebygga korruption och komma åt grundproblematiken. 

Korruption och antikorruptionsarbete är svårt och komplicerat, det finns ingen lätt 

lösning. Lösningen kommer dock inte närmre när det finns personer som tycker att 

korruption kan möjliggöra snabbare affärer och utveckling i ett land med snårig och 

tillsynes omöjlig, byråkrati. Som även, bland andra, Persson, Rothstein och Teorell skrev, 

behöver incitamenten för att avstå korruption bli kraftigare och alternativet till korruption 

måste verka bättre. Till slut landar ändå frågan i var korruption börjar, existerar 

korruption på grund av ett dåligt system, eller är systemet dåligt för att det är korrupt? 

 

Det är också svårt att förhålla sig till policydokument när jag inte kan kontrollera hur det 

verkligen förhåller sig. Det svåraste med den här uppsatsen är att veta att om det stämmer 

att till exempel Forum Syd och EKN har kontroll och nolltolerans, när de anser att de har 

det.  

4.3 Hur utbildas personalen gällande antikorruption och 

antikorruptionsarbete? 

4.3.1. Sida 
På den frågan svarar Rosberg i intervjun att de anställda genom Sidas grundutbildning får 

grundläggande kunskaper inom anti-korruption. De har vidare gjort en stor satsning på att 

ge djupare kompetens till de personer som arbetar mer ingående med anti- 

korruptionsrisker i insatserna (ex. controllers) vilka många har gått U4s specialkurser i 

antikorruption. Sida har även i sin grundutbildning för nyanställda ett särskilt pass om 

anti-korruption som avser att ge grundläggande kunskaper inom området. När det 

kommer till kunskap om att hantera problematik som kan uppstå i fält så har de olika 

ambassaderna särskilda etiska riktlinjer att följa samt vägledning om hur man skall 

förhålla sig.”103 
 

                                                           
103 Intervju, per mail, med Micaela Rosberg, ansvar intern verksamhetsutvecklare, Sida 21/5, 2013 
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4.3.2 Forum Syd 
Hellström svarar i intervjun att samtlig personal fick anti-korruptionsutbildning 2012 och 

nyanställda får den löpande. Varje år uppdateras utbildningen efter eventuella nya lagar 

och regler. ”Utbildningen innebär att de anställda lär sig att identifiera korruption, hur 

det upptäcks, vilka riskfaktorer som finns, vilka situationer och platser som är extra 

utsatta och vad som bör göras och hur det kan förebyggas, samt vilka värderingar Forum 

Syd står för och hur vi arbetar.” Trots den stränga nolltoleranspolicyn Forum Syds 

förhållningssätt finns det olika aspekter som ska tas i beaktande. I vissa kulturer anses det 

socialt förkastligt att inte ta emot gåvor Forum Syd har då policyn att man får ta emot 

gåvor om det är utan värde. De anställda tränas och stöttas samtidigt i att kommunicera 

att de anställda ska förstår det ”kulturella värdet” i gåvan, men att de måste förhålla sig 

till svenska regler och lagar och att det är därför de anställda inte får ta emot gåvor.
 104

 

 

Hellström menar avslutningsvis att svårigheterna för Forum Syd består i att alltgenom 

förhålla sig öppet till de problem som korruption skapar och att kontinuerligt visa på de 

stora samhällsproblem som korruption skapar. Hellström skriver att det är de fattigaste 

som drabbas hårdast och det är dem som hamnar i kläm när pengarna inte kommer fram. 

”För att detta ska förebyggas krävs det stenhårda rutiner, principer och lite mer krångel, 

som vi är beredda att ta, till förmån för att vi kämpar för en bättre hållbar utveckling.”105 

4.3.3 EKN 
Arnesson anser att personalen har den utbildning som krävs och att det ingår en 

korruptionsutbildning för samtliga. Hon säger att det i EKN:s kärnverksamhet ingår  att 

bedöma affärer och potentiella försäkringar. I de analyser EKN gör ingår risken att inte få 

betalt och att analysera om affären i sig inte är hållbar. Det menar hon förutsätter och 

inkluderar arbete med sociala frågor, miljöpåverkan och korruption. ”Bedömer vi att vi 

inte kan betala ut en försäkringspremie på de grunder som redovisats till oss kan vi inte 

försäkra affären.”106 

                                                           
104 Telefonintervju med Camilla Hellström, verksamhetscontroller Forum Syd, 9/5, 2013 
105 Ibid 
106 Telefonintervju med Bearice Arnesson, kommunikationschef, EKN Forum Syd, 16/5, 2013 
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4.3.4 Ericsson 
Enligt Fleetwood utbildas personalen genom att samtliga chefer i de 180 länderna får 

samma utbildning om hur korruption identiferas och förebyggs och de har ansvar för att 

implementera samma värderingar och reglementen genomgående i hela organisationen. 

”Alla inom organisationen ska arbeta för företagets värderingar om professionalitet och 

respekt.” Han säger också att de anställda även får en så kallad ’face-to-face-träning’ för 

att direkt öva sig i att hantera olika specifika situationer som kan uppstå som en 

förebyggande åtgärd.107 

4.3.5 Analys 
En stor del av problematiken verkar ligga i hur korruption definieras, uppfattas och 

tolkas. Enligt intervjupersonerna själva har respektive organisation den kunskap de 

behöver, utifrån deras perspektiv och deras förutsättningar. Men vad innebär kunskap för 

dem och vilken kunskap är det de besitter? Är det kunskap om antikorruption, korruption 

som fenomen, landets kultur och historia eller kunskap om den egna organisationen som 

värderas högst? Vilken sorts kunskap prioriteras mest inom organisationen? Saknas 

kunskap eller erfarenhet inom ett område kanske man inser det ofta först efteråt. Alla 

parter hävdar att de har god utbildning i ämnet och att de, enligt dem själva, har god 

beredskap vid eventuellt korrupta situationer. Det stämmer säkert, dock vittnar inte minst 

skandalerna jag skrivit om, att organisationernas kunskaper om korruption, viljan att 

upprätthålla demokratiska rättigheter, eller tidsaspekten, ändå att det brister. Svenska 

organisationer kan kanske framstå som naiva i olika situationer. Medvetenheten om 

landets kultur och samhällsstruktur kan vara låg och korruptionen kan vara maskerad i 

utstuderade och underliggande system. 

 

Man måste också vara överens om korruption är något bra eller dåligt för en organisation 

eller ett samhälle. Mina informanter är överens om att det är dåligt, men befolkningen, 

staten eller företagarna i länderna kanske är av en annan åsikt. Som Roman skriver i sin 

artikel behövs en tydlig definiering, identifikation och acceptans av korruption för att den 

ska kunna bemästras. Mina parter ovan verkar rörande överens om att det är 
                                                           
107 Telefonintervju med Richard Fleetwood, chief compliance officer, Ericsson, 9/5, 2013 
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genomgående dåligt och samtliga har accepterat att den existerar. Just mina parter verkar 

också eniga om vad korruption innebär för dem. Fungerar deras strategier? Går det att 

applicera samma strategier och policys i alla situationer och länder? Persson, Rothstein 

och Teorell ser ju en fara med den strategin, då olika samhällsstrukturer och –system 

behöver olika hanteringssätt. Även Roman menar i sin artikel att det riskerar förenkla och 

reducera problematiken och de fundamentala problemen som korruption grundar sig i. 

 

Bland andra Forum Syd svarar att de anställda har att förhålla sig till svenska lagar, 

värderingar och regler när det gäller tillexempelvis mottagande av gåvor och att gåvan 

definieras av dess värde. Men vem bestämmer hur stort värde ett föremål har? Hellström 

svarade att ”saker utan värde kan tas emot”, det är dock en subjektiv tolkning i sig. I 

kontexten får vi inte glömma bort att samtliga aktörer befinner sig i fattigare länder med 

en annan materiell och social standard än vad vi är vana vid i Sverige. Vad som anses 

dyrt och exklusivt i ett u-land uppfattas inte nödvändigtvis så i Sverige. Vart går gränsen 

för en gåva? Vad är det underliggande motivet med att ge en gåva, tacksamhet eller 

uppmaning? 

 

Vad gäller utbildning inom antikorruption är det, anser jag, skillnad på att veta och förstå. 

Att öka resurserna och satsa på att utbilda sin personal är bra och A och O i dessa 

situationer. Det är även skillnad på utbildning och bildning. Det ligger, som jag skrev 

tidigare, ett stort ansvar på varje enskild anställd att följa, efterleva och implementera 

kunskapen. Att vara bildad innebär också att kunna förvalta sin kunskap i praktiskt och 

att våga utveckla antikorruption till en norm. Ökad kunskap, hoppas jag, bidrar till en mer 

solidarisk och rättvis värld där problem som korruption förebyggs. Med bildning kommer 

även ett kritiskt tänkande som är nödvändigt för både den egna organisationen och för 

samhällsutvecklingen i stort. Förvisso har jag själv inte tillräckligt stor kunskap om vad 

deras utbildningar innebär och innehåller, men det är viktigt att man förstår sin historia 

för att kunna påverka framtiden som vi själva formar och utvecklar. 

 

Det är skillnad på att bli utbildad, bildad och att bli undervisad om korruption som 

fenomen. Korruption kan förekomma på alla möjliga sätt i alla möjliga situationer och 
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eftersom det är en kriminell och ljusskygg verksamhet som bedrivs, ligger det, som bland 

andra Fleetwood påpekar, i sakens natur att den inte är lätt att identifiera och att 

upptäcka. Därför är det vettigt att ge de anställda övning i face-to-faceträning, jag tolkar 

det som mer praktisk kunskap och tillämpning. 

 

Både Anti-Corruption Strategies och Rothsteins egen artikel betonar dock vikten av 

medvetenhet om situationens kontext, dess kontroll och styrning, utvärdering, 

uppföljning samt tydliga, mätbara mål vid en korruptionsbekämpning. Även författarna 

till Corruption and anti-corruption policies in developing countries påtalar vikten av 

gedigna risk- och konsekvensanalyser. Samtliga parter anser att de genomför detta, dock 

har Ericsson en beaktansvärd ståndpunkt; de genomför riskanalyser, via bland andra FN, 

EU och UD, men deras primära syfte är att genomföra affärer i landet (och förbättra 

landets utveckling, förstås). Även EKN använder sig av dessa organ och institutioner för 

att skapa sig en omvärldsanalys medan Forum Syd och Sida säger sig övervaka politiska 

kontexter, -beslutsordningar och –strukturer själva för att själva skapa sig en så bra bild 

av kontexten som möjligt. 

4.4 Hur efterföljs och utvärderas antikorruptionsarbetet och hur är den 

interna styrningen?  

4.4.1 Sida 
Enligt Rosberg har Sidas arbete om antikorruption och korruption samt  dess 

konsekvenser fått hög prioritet för Sida de senaste åren. I regeringens regleringsbrev till 

Sida 2013, där prioriterade mål och budget presenteras, lyfter man fram man vikten av att 

utveckla myndighetens förmåga att hantera och förebygga korruption. Sida har, enligt 

Rosberg, till större utsträckning än tidigare satsat på att förbättra arbetet kring riskanalys, 

revision och resultatredovisning för att stärka anti-korruptionsarbete i biståndet. Rosberg 

säger att Sida för ett år sedan introducerade ett så kallat ’Whistleblowing system’ där 

”både anställda på Sida samt individer utanför myndigheten kan anmäla misstanke om 

korruption i verksamheten, hanteringen av biståndet eller vad gäller Sidas 

samarbetspartners.” 
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Det är enligt Rosberg tydligt att Sida arbetar aktivt mot korruption och ”har det senaste 

året kommit att öka arbetet med intern styrning och kontroll samt ökad satsning på 

controllerfunktionen inom Sida för att arbeta förebyggande mot korruption i insatserna”. 

Vidare skriver Rosberg att man har satsat på att utbilda medarbetare i högre grad för att 

öka kompetensen om hur man skall arbeta med anti-korruption. Den ökade satsningen 

menar hon har lett till ökat antal anmälningar gällande misstankar om korruption.”108 

Rosberg skriver att alla misstankar om korruption som inkommer till Sida utreds och 

enligt dem själva anlitar de revisionsfirmor som kontrollerar att alla redovisningar 

stämmer. Hon menar även att deras whistleblowersystem bidrar till att förbättra och 

säkerställa kontrollen av att svenska biståndsmedel når till rätt instans.109 

Whistleblowersystemet innebär att samtliga anställda inom svenska organisationer 

skyddas av meddelarfriheten och yttrandefrihetsgrundlagen, vilket säkerställer att en 

”angivare” kan vara och förbli helt anonym vid en eventuell rättsprocess.110 

4.4.2 Forum Syd 
Enligt Hellström finns det alltid krav på hur pengarna ska användas av givarna och menar 

att med genomgående redovisning, bokföring och kontroll av revisorer kan alltid 

pengarna spåras genom kontering. ”Alla givare har krav på nolltolerans mot korruption 

och genom avtalen lovar parterna att aktivt jobba mot korruption och att göra löpande 

riskanalyser. Alla korrupta situationer måste rapporteras.” Forum Syd själva rapporterar 

alltid till deras generalsekreterare, styrelse och både mottagare och givare meddelas. 

Oavsett grad av misstanke utreds alla eventualiteter. Hellström fortsätter ”en utredning 

kan ju ta lång tid och det finns i princip alltid minst en pågående utredning inom 

organisationen” Hon säger att den vanligast förekommande anledningen är otillräcklig 

redovisning eller bristfälliga och sena rapporter, ”vilket i sig är en stor korruptionsrisk.” 

Hon tillägger att det är Längst ner i kedjan, i perfierin, som det finns störst risk för 

korruption. ”Ju längre ner i kedjan man kommer, desto större är risken att kontrollen 

                                                           
108 Intervju, per mail, med Micaela Rosberg, ansvar intern verksamhetsutvecklare, Sida 21/5, 2013 
109 Sida; fakta, korruption: http://www.sida.se/Svenska/Om-oss/Sa-arbetar-vi/Vart-arbete-mot-
korruption/ 6/5 2013 
110 Grankvist, 2012, sid. 169 
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tappas på vägen och det kan bero på att det längst ner finns fler ideella organisationer 

utan genomgående och övergripande strukturer och riktlinjer.” 111 

 

Hellström säger vidare att inställningen till korruption på senare år har blivit bättre och 

att ”biståndsbranschen måste vara öppen och medveten om att korruption och 

maktmissbruk existerar och att alla parter öppet måste förhålla sig till det och våga 

diskutera problemet.” Hon utvecklar med att biståndsbranschen bygger på förtroende och 

att folk vågar donera pengar. Brister förtroendet skadas hela branschen. 

”Korruptionsskandaler skadar inte bara organisationen i fråga, utan hela 

biståndsväsendet på lång sikt.”112 

 

När sådana situationer uppstår betonar Hellström vikten av att våga ha en öppen dialog 

internt om vad som skett och hur det ska förebyggas. Detta även för att öka 

förutsättningarna att ny korruption ska upptäckas genom att taket höjs och acceptansen 

för att prata om det ökar. Hon säger vidare att en stor korruptionsrisk alltid kommer 

existera i deras områden och att man aldrig kan veta hur nya arbetssätt och strategier får 

för konsekvenser förrän efteråt. Genom att titta på vilka organisationer som arbetar med 

anti-korruption bäst eftersträvar alltid Forum Syd, enligt Hellström, att utveckla och 

förbättra sig.113 

4.4.3 EKN 
Arnesson säger i intervjun att EKN arbetar med intern och extern kontroll genom att 

bland annat föra löpande samtal med Amnesty och Transparency International om hur de 

arbetar och vad som kan förbättras. Genom en rad standardrutiner som att konsultera 

domare, kontrollera domar och eventuella svarta listor över internationella organisationer, 

kontrolleras och säkerställs att allt är i sin ordning. Om det förekommer eller har 

förekommit tveksamheter eller oklarheter i en organisations verksamhet svarar Arnesson 

att det då ska ”inkomma planer och strategier på hur detta har eller ska åtgärdas 

                                                           
111 Telefonintervju med Camilla Hellström, verksamhetscontroller, Forum Syd, 9/5 2013 
112 Telefonintervju med Camilla Hellström, verksamhetscontroller, Forum Syd, 9/5 2013 
113 Ibid 
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redovisas till oss. Vi kontaktar även agentproffessioner för att bedöma om det hela är 

rimligt och skapar oss en bild om redovisningen motsvarar kostnader och så vidare eller 

döljer korruption.” Arnesson säger vidare att korruption i sig kan vara svår att upptäcka 

och identifiera eftersom det är en kriminell verksamhet i sig. Med ovanstående 

mekanismer menar Arnesson att standardrutinerna resulterar i ett avtal som garanterar 

och säkerställer att det inte förekommer korruption i exportföretaget. 114  

4.4.4 Ericsson 
Fleetwood säger i intervjun att korruption är en del av vardagen i många av de regioner 

där de är verksamma, vilket ställer höga krav på Ericssons strategier och riktlinjer i deras 

antikorruptionsprogram. ”Det ligger i korruptionens natur att den är svårt att upptäcka, 

till exempel underleverantörers affärer, men jag anser att Ericsson har väl inbyggda 

mekanismer som försvårar ett korrupt beteende och Ericsson har nolltolerans i våra 

affärer.” En av de största utmaningarna för koncernen är, enligt Fleetwood, att det är en 

stor koncern som ständigt växer, vilket kräver att de har nära och regelbunden kontakt 

med affärerna i regionen för att minska distansen mellan parterna för att implementera 

Ericssons strategier i alla nivåer. Fleetwood tycker också att omvärldens inställning till 

korruption generellt  håller på att förändras, ”både bolag och u-länder tvingas inse att det 

bara finns en väg att gå. Korruption inte är acceptabelt.”  

 

Ericsson har krav på sig från både aktieägare, underleverantörer och kunder att ha 

nolltolerans mot korruption. Hur transparenta de är utåt beror enligt Fleetwood på 

situationens omfattning. ”Vi har, i vissa fall, skyldighet att vidarerapportera om vi 

bedömmer att fallet är av publik karaktär och intresse eller om korruptionsnivån på fallet 

är hög och kan vara av intresse för marknaden. Som stor koncern spekuleras och påstås 

ofta saker och ting som ibland är av relevans, men ibland är grundlösa. Jag tror att de 

allra flesta bolag egentligen vill spela rent och inte hålla på med korrupt verksamhet och 

ser positivt på debatten som väcks när en korruptionsskandal inom branschen har 

identifierats.” Fleetwood menar att de genom deras verksamhet ändå ökar möjligheterna 

och förutsättningar för demokrati och transparens och att det är ”ett sätt att minska 
                                                           
114 Telefonintervju med Beatrice Arnesson, kommunikationschef, EKN, 16/5 2013 
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samhällsproblem som fattigdom och korruption när människor kan kommunicera och 

organisera sig.” 115 

4.4.5 Analys 
Samtliga parter säger sig vara medvetna om att det finns en stor risk och potentiella 

problem med kontrollen i organisationerna med många mellanhänder och 

organisationsled. Parterna säger sig ha mer eller mindre fungerande mekanismer och 

vattentäta system för att kontrollera pengaflöden. Som jag skrev i min första analys och 

som bland annat Fleetwood påtalar, finns det en problematik med kontrollen i stora 

organisationer. EKN delegerar det mesta av kontrollen och ansvaret till exportföretaget i 

fråga och menar att de bara bedömer analyser och riskfaktorer i en eventuell försäkring. 

EKNs Arnesson sätter, eventuellt omedvetet, fingret på en av antikorruptionsarbetets 

största fiender. Nämligen att det finns väldigt många ansvariga och inblandade parter och 

väldigt många led i organisationen. Det riskerar öka förutsättningarna att skylla ifrån sig 

eller spela omedveten när ett problem dyker upp, för skandaler och problem kommer 

dyka upp, förr eller senare. Vi har inte sett den sista korruptionsskandalen 

uppmärksammas i media. Organisationer som Sida och Forum Syd har väldigt många 

projekt i gång samtidigt i lika många länder och för att det ska fungera krävs strikta 

rutiner, som Forum Syd påpekar. Den interna kontrollen bygger, liksom ett korrupt 

beteende, även på förtroende och tillit. Som Andersson, med flera, skrev om den 

generaliserade tilliten måste man våga lita på att andra gör rätt, rationella och lojala 

handlingar. 

 

Svårigheten med att analysera om de, de facto, har kontroll är att veta vilken form av 

kontroll de anser att de har. Både Forum Syd och Ericsson tycker att det är svårt att ha 

kontroll längst ut i periferin. Menar de då att det antingen är ett stort, resurs- och 

tidskrävande jobb att säkerställa att de har kontroll, eller menar de att de har full kontroll, 

men att det trots allt är svårt att säkerställa att de uppgifter de får in stämmer? Vad 

behöver de längst ut i periferin i deras verksamheter för att motverka korruption så att 

                                                           
115 Telefonintervju med Richard Fleetwood, chief compliance officer, Ericsson, 9/5, 2013 
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med säkerhet följa antikorruptionsplanerna, kunskap och/eller motivation? 

Men som Papacostas nämnde är ju också ett stort problem för organisationernas kontroll 

och styrning att kontrollmekanismerna tenderar att främst mäta hårda fakta och flöden 

och inte berör sociala kontexter och relationer. Det blir ju också ett problem om man 

fokuserar kontroll och granskning till en del av en organisation och den inte genomsyrar 

hela organisationen. Det ger ju utrymme för att man utnyttjar skuggan av kontrollen, så 

att säga.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Det finns alltid en risk med olika avtal och stora riktlinjer från stora, respekterade 

organisationer. Likt det jag skrev tidigare om risken med policies, kan det enligt bland 

andra både Roman och Grankvist, anses modernt och politiskt korrekt att ansluta sig till 

ett stort avtal, men behöver inte nödvändigtvis betyda att respektive organisation inser 

vad det faktiskt innebär och hur det påverkar dem i praktiken. 

 

Korruption existerar heller inte bara i fattiga u-länder, utan i många sektorer i olika hög 

grad. Som jag skrev i kapitlet om CSR tenderar organisationer av olika slag mörka 

korruptionsfall, man vill framstå som så fläckfri och lojal som möjligt, men att det på sikt 

riskerar underminera både det generella förtroendet och den generaliserade tilliten som 

Andersson, mfl, beskriver. I mitt kapitel om korruptionsfall illustreras tydligt att det finns 

ett förtroendeproblem, både inom näringslivet och inom biståndssektorn. Ericsson 

menade att bara fall av större omfång var av dignitet för allmänheten. Ericsson skickade 

heller inte ut sin antkorruptionspolicy, utan hänvisade till en komprimerad 

PowerPointpresentation. Både Rothstein och Roman menar i sina artiklar att total insyn 

och transparens är viktig och bidrar till att pressa organisationer till att uppnå målen, 

eftersom de då kan kontrollera att policyn efterföljs. Även här finns det en problematik 

kring subjektiva tolkningar och värderingar. Vem bedömer att kontrollen är fullständig? 

Vem bedömer att ett fall ska vidarerapporteras? Är det från fall till fall eller från högre 

instanser? 

 

Vanligt förekommande är, när en skandal skett, att det hävdas att ”rutinerna inte varit 

tillräckliga” och att ”kontrollen och styrningen nu omedelbart ska öka”. Ofta läggs 
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ansvaret på organisationen som helhet och inte på individen när det framkommer att 

oegentligheter har skett. Det är förvisso sant att det finns brister i en struktur, men inte att 

förglömma att trots antikorruptionspolicys, strategier, kontroll och styrning så landar 

orsaken ofta i den mänskliga faktorn. En organisation kan skriva stadgar, policys och 

regler i all oändlighet, men korruption kommer alltid förekomma om det finns ett 

personligt intresse hos en anställd. Som Persson, Rothstein och Teorell skrev måste 

incitamenten att välja bort korruption vara starkare än att välja korruption. Finns 

drivkraften kan alltid luckor i systemet hittas. Det innebär ett problem för stora 

organisationer som har underleverantörer och anställda i flera led och där distansen från 

styrelsen till arbetarna är stor. Trots alla policy- och reglementimplementeringar från 

högre ort, hålls allting samman av mellanchefer, det är de som ska föra vidare 

informationen och bibehålla en struktur. Fokus kan lätt riskeras tappas bort nånstans 

mellan styrelse och personal ute i fält. En styrelse kan, som sagt, prata sig varm om 

vikten av antikorruptionarbete, ädla värderingar och politiskt korrekta formuleringar, som 

Roman påpekat, medan det är de som arbetar i fält som måste handskas med en kultur där 

korruption är mer regel än undantag och implementera organisationens idéer om 

antikorruption. För att kunna göra det krävs, som många av författarna i kapitlet Tidigare 

forskning betonat kunskap, förståelse, tålamod och ett långsiktigt perspektiv. Det är inte 

omöjligt att tålamodet inte infinner sig när en affär eller projekt krånglar, där ingenting 

händer, där tiden rinner ut och man ger eller tar emot en muta, trots att det ringer 

varningsklockor. När kontrollen och redovisningen dessutom kan vara långt bort i 

organisationen och inga direkta sanktioner eller konsekvenser finns är det lätt att frestas 

av snabba lösningar. 

5. Slutsatser  

5.1  Sammanfattande tabell 
 
Uppsatsens syfte var att försöka få reda på hur olika organisationer hanterar korruption 

samt hur och på vilket sätt de aktivt arbetar för att förebygga det. I mångt och mycket är 

parternas inställning till korruption densamma; nolltolerans och korruption får inte 
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förekomma. Jag uppfattar att de största skillnaderna ligger i vilka primära utgångspunkter 

de olika parterna har. Biståndsorganisationerna har ett uppenbart, primärt syfte och 

intresse av att förbättra de humanitära förutsättningarna och i det långa loppet 

samhällsstrukturerna. Den stora skillnaden organisationerna emellan är syftet med sin 

verksamhet och varför de har valt att investera eller befinna sig i utlandet från början, till 

exempel är Ericssons syfte att utveckla kommunikationsmöjligheter i andra länder och 

Forum Syds att förbättra förutsättningarna för kvinnor att gå i skolan. 

 

Näringslivet har först och främst etablerat sig utomlands för att kunna göra lukrativa 

affärer och har kanske först på senare tid insett vikten av ett ansvarsfullt förhållningssätt 

och samhällsansvar. Ericsson menar till exempel att även om de befinner sig i diktaturer 

eller säljer utrustning till mindre demokratiska statsskick så menar de att de bidrar till 

ökade kommunikationsmöjligheter och förutsättningar i u-länderna på sikt. Nedan följer 

en översikt över respektive organisation för att enkelt se vilka likheter och skillnader som 

finns; 

 

 Sida Forum Syd EKN Ericson 
Kommer X* i kontakt 
med korruption? 

Ja Ja Nej Ja 

Har X en 
antikorruptionsstrategi? 

Nej Ja Ja Ja 

Hur ofta förekommer 
korruption? 

Ofta Ofta Mycket sällan Ofta 

Arbetar X aktivt mot 
korruption? 

Ja Ja Ja Ja 

För ni löpande 
diskussioner kring 
hantering av 
korruption? 

Ja Ja Ja Ja 

Har personalen särskild 
utbildning/kunskap 
kring korruption och 
antikorruptionsarbete? 

Ja Ja Ja Ja 

Efterlevs X strategi? Ja Ja Ja Ja 

Uppfattar ni att 
avtal/projekt går enligt 

Ja Ja Ja Ja 
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avtal? 
Ser ni svårigheter med 
X strategi ang 
korruption? 

Svårt att 
identifiera 
risker och 
överbygga 
dem 

Svårt att 
identifiera 
risker och 
överbygga 
dem 

Svårt att 
identifiera 
risker och 
överbygga 
dem 

Svårt att 
identifiera 
risker och 
överbygga 
dem 

Kompromissar X med 
moraliska ståndpunkter 
för att åstadkomma 
förändring? 

Nej Nej Nej Nej 

Går X med på viss 
korruption för att 
genomföra något?  

Nej Nej Nej Nej 

Är ni öppna, ärliga och 
transparenta utåt i 
uppkomna situationer? 

Ja, skyldighet Ja, skyldighet När det 
behövs 

Inte alltid. 
Vid behov 

*X=respektive organisation 
 

Av tabellen att döma finns det stora likheter i deras inställning och hantering av och till 

korruption. Även de statliga organisationerna Sida och EKN har liknande förhållningssätt 

och även där är det organisationens primära syfte som är den stora skillnaden. Den 

svenska statens olika sidor som jag nämnde i inledningen gestaltas inte av olika 

inställning och synsätt på korruption, utan genom organisationernas primära syften. Den 

som sticker ut mest i sammanhanget är möjligtvis Ericsson som har ett annorlunda fokus 

och syfte med sin verksamhet, de har även reglementen, policys och förhållningsregler 

men jag uppfattar att de har inställningen att det inte spelar någon avgörande roll om de 

glider lite på sanningen  ibland. Jag tänker närmst på hur de resonerar när det kommer till 

informerande av korruptionsskandaler. 

 

Som mina parter har nämnt håller attityden till korruption på att förändras och 

medvetenheten om problemet och dess konsekvenser ökar. Alla parter jag intervjuat säger 

sig främja mänskliga rättigheter, på ett eller annat sätt och kan prata sig varma om dess 

universalitet och okränkbarhet. Organisationerna har i mångt och mycket grundat sin 

verksamhet i värden som kan härledas till mänskliga rättigheter, som demokrati, 

yttrandefrihet, åsiktsfrihet (kommunikation som i Ericssons fall, men även Sida och 

Forum Syd) och även utbildning, sjukvård, hälsa (främst bistånd, men också EKN i 
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förlängningen). 

 

Korruptionsskandaler får även ofta väldigt stor medial uppmärksamhet, man förfasas och 

svartmålar, dömer ut och tillrättavisar det moraliska moraset. Men den mediala 

uppmärksamheten kan ju också leda till lättja och en hegemonisering av korruption. 

Korruptionen avdramatiseras, normaliseras och blir en del av det vanliga nyhetsflödet.116 
 

5.2 Finns det då en antikorruptionspolicy, hur används den, är de 

utformade på liknande sätt? 
Samtliga organisationer jag har intervjuat har enligt dem själva, stor medvetenhet och 

kunskap, långtgående strategier och har vidtagit åtgärder för att förebygga korruption. Jag 

har, å andra sidan, inte förväntat mig att de skulle hävda något annat. Vid en närmre 

analys finns det dock en del kvar att definiera och forska vidare i för att verkligen gå till 

botten med hur de arbetar, till exempel att granska antikorruptionspolicyn i sig, vilket jag 

nu inte fått chans att göra. Samtliga organisationer har dock antingen en policy eller annat 

ledande dokument att följa och förhålla sig till när det kommer till korruption och 

antikorruptionsåtgärder. Samtliga organisationer har hårda krav på sig uppifrån att följa 

dessa dokument och uppfattar att det, mer eller mindre, är svårt att kontrollera att allt går 

rätt till ’längst ut i kedjan’. Korruptions- och antikorruptionsarbetet i organisationerna 

visar att samtliga egentligen är medvetna om vad korruption är, var gränsen går, hur de 

kontrollerar och styr, Sida och EKN har till exempel en strikt hållning och vidhåller 

konsekvent nolltolerans. Trots det kan det vara problematiskt att upptäcka och identifiera 

den. Forum Syd har fortfarande har nolltolerans, men medger att definitionen kan vara 

svår att göra. Ericsson, tolkar jag, tycker det är särskilt svårt att motverka korruption helt. 

Bolaget är multinationellt med många underleverantörer i periferin och i länder vars 

företagskultur och syn på korruption skiljer sig från det vi normalt känner till i Sverige, 

även om vi inte heller är helt förskonade från korruption. 

                                                           
116 Sjöstrand, (red); Papakostas, Fiffel-Sverige – sociologiska perspektiv på skandaler och fusk, 2005, sid 
113 
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5.3 Hur utbildas personalen i de olika organisationerna gällande 

antikorruption och antikorruptionsarbete?  
Samtliga organisationer anser sig ha väl utbyggda utbildningssystem för de anställda och 

påtalar vikten av att de anställda är införstådda med olika styrdokument och 

förhållningsregler. De svarade, givetvis, att de aktivt arbetar för att motverka och 

förebygga korruption i alla dess former samt att de hade som policy att ha nolltolerans. 

Dock säger det egentligen ganska lite om hur de arbetar i praktiken. 

5.4 Hur efterföljs och utvärderas då antikorruptionsarbetet och hur är 

då den interna styrningen? 
Samtliga parter säger sig ha revisiorer och kontrollsystem för att motverka korruption, 

avtal som förbjuder det och som upphävs om det framkommer oegentligheter. Som 

nämndes under Teoretiska utgångspunkter är det ofta transaktionsflöden etc som avses 

med att ”kontrollera” och ”granska” en verksamhet och mjuka värden som hur relationer 

till klienter etc uppstår går inte lika lätt att granska och mäta. Det är ju ofta just det som 

kännetecknar systemkorruption, man  kan inte riktigt specificera och sätta fingret på det, 

men det finns någonting som stör. Det är synd att jag i den här uppsatsen inte har kunnat 

mäta de mjuka värdena, som systemkorruption ofta utgör. Återrapportering och 

transparens är viktigt. Jag förstår förvisso att skriverierna och mediala drev kan anta 

orimliga proportioner, men det hade varit uppfriskande med total ärlighet och öppenhet 

om hur verkligheten är beskaffad. Men det vore väl att utplåna både sig själva och den 

kapitalistiska marknaden. 

6. Diskussion 
Denna uppsatsen bidrar till att skapa kunskap och insyn i hur olika organisationer arbetar 

med antikorruption och hanterar korruption. Det har innan inte funnits forskning kring 

hur specifika organisationer arbetar med korruption, endast hur olika länder har 

genomgått olika förändringsfaser mot mer transparent byråkrati och strukturer. Det har 

heller inte funnits tidigare forskning om hur en antikorruptionspolicy bidrar till den 

specifika organisationens antikorruptionsarbete. Den här uppsatsen visar att det kan 



59 
 

uppstå oklarheter när organisationer arbetar i olika kulturer samtidigt, vilket gör att risken 

att man kan frestas att ta till genvägar ökar. Uppsatsen visar också att kunskapen om 

korruption måste öka för att få en enhetlig bild, för att veta vad man ska kämpa mot och 

vilka åtgärder som behöver vidtas i organisationerna. En policy hjälper föga när den 

interna kontrollen brister och man inte helt förstår varför en policy finns och hur den ska 

användas. Korruptionen blir allt mer komplex, svår att identifiera och interagerad i 

verksamheten. När den väl slagit rot är den svår att rensa bort, eftersom det är svårt att 

avgöra var och hur den startat. Det krävs större konsekvenser och sanktioner för att 

markera att korruption inte är acceptabelt och att det skadar organisationen och samhället 

i stort. Litteraturen har också visat att det är svårt att veta mäta policyns förjänster och 

peka på dess faktiska betydelse, vilket organisationerna också erfar. Uppsatsen bidrar 

också till att visa på brister kring användingen av policys i syfte att motverka korruption, 

särskilt inte om hela organisationen inte genomsyras antikorruptionsarbetet och där 

kontrollen brister. Korruptionen existerar ju trots allt, fast än policys finns. Det finns 

tendenser att man i organisationerna förlitar sig på policyn. Man tänker att en policy per 

automatik gör att korruptionen försvinner av sig självt. Antikorruptionsarbete är 

omfattande och tål inga genvägar via till exempel policys som organisationerna kan 

gömma sig bakom. Till syvende og sist är det den mänskliga faktorn som både 

upprätthåller och kan bekämpa korruption. Det kan ingen policy ensam förändra. 

 

När jag påbörjade arbetet med att intervjua mina parter misstänkte jag att det kommer bli 

svårt att få dem att öppet beskriva svårigheter och problematik i sitt 

antikorruptionsarbete. Forum Syd är den enda organisationen som valt att gå med på att 

lämna ut sin policy i sin helhet. Det får en ju att fundera på om det ens går att forska 

kring korruption. Som både Forum Syd och Ericsson är inne på finns det ju inbyggda 

problem i korruption – att det är hemlig, brottslig verksamhet. Korruption existerar ju för 

att man inte vill att saker och ting ska bli officiellt man undantar någon eller några 

information. I korruption krävs det så att säga ”two to tango”. Som jag också har skrivit 

finns det inte direkt någon forskning kring hur organisationer egentligen arbetar och hur 

det arbetet går. Jag kan med den  här uppsatsen inte dra några generella slutsatser om hur 

de utvalda organisationerna arbetar. Men mina slutsatser kan ändå ge betydande 
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information och ge en bild av hur det är.  

 

För att verkligen kunna besvara frågeställningarna behövs det forskas mer kring hur 

organisationer är uppbyggda i form av sociala nätverk och hur stor kontaktyta som finns 

mellan olika organisationer. Hur  skapas dess sociala och kulturella relationer samt på 

vilket sätt kan de relationerna vara föremål för korruption eller inte? Som Papakostas 

nämnde är det hårdare kontroll ju längre ner i hierarkin man kommer, desto högre upp i 

toppen man befinner sig är det desto mer handlingsutrymme, potentiella gråskalor och 

utrymme för korruption, en sorts sofistikerad korruption. Det behövs också mer forskning 

kring vad en policy eller strategi egentligen åstadkommer för förändring eller förbättring.  

 

Man behöver också forska mer kring vilka allvarliga konsekvenser korruption ger och 

man måste även forska mer kring bevisning av att det är skadligt, för att tydligare 

motivera till antikorruptionsarbete. Det finns fortfarande de som inte ser de skadliga 

demokratiska och klasstrukturella effekterna, som förespråkar korruption för att de ännu 

inte ser sig överbevisade av motsatsen. Det hade också varit intressant att forska i 

situationer där en aktör eller organisation är en del av ett riktigt genomruttet, korrupt 

system. Då både med perspektivet att samma situation gynnar både dem själva, 

omgivningen och samhället och perspektivet att det är förkastligt, demoraliserande, 

oetiskt, orättvist, kriminellt, etc för att förstå vilket komplext och svårt problem 

korruption är.  Ytterligare hade det varit intressant att forska mer kring när 

antikorruptionsarbete faktiskt fungerar, där demokratin utvecklas, där korruptionens 

förespråkare tystas med att saker visst inte blir mer komplicerade att uträtta för att 

korruption inte är inblandat i processen. Det skulle även vilja se att det forskades mer 

kring hur allmänheten kan påverka och sätta krav på organisationer och hur om 

antikorruptionsrörelsen gör för framsteg, vad som förbättras och vad de saknar. Det hade 

också varit intressant med forskning kring att ett korrupt beteende ska ge högre straff, 

krav, uppföljning, att visa på vilka tunga konsekvenser korruption kan få för den enskilde 

aktören. Att man genom repressalier och stödjande incitament att hålla sig från 

korruption ska förstå att det inte är värt det. Att det påverkar samhället negativt vet vi 

redan, men individens konsekvenser?  
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Ett annat problem är givetvis också att jag inte kunde få ut samtliga anti-

korruptionspolicys eller motsvarande dokument från de olika organisationerna. I ett fall 

var den till exempel inte ”färdigreviderad” och i ett annat fall kunde den inte lämnas ut.  

Det är i sig en intressant och lite lustig aspekt i det här sammanhanget. En 

antikorruptionspolicy kan tyckas vara offentlig handling och som organisation kan det 

vara av betydande vikt att lämna ut en sådan när organisationens förhållningssätt till 

korruption ska studeras och granskas. Dessa organisationer kan man ju tycka inte borde 

ha någonting att dölja. Ett demokratiproblem, kan  jag  tycka.  Att inte lämna ut 

dokument är ju också ett sätt att korrumpera, om man ska hårddra det och vara krass. Min 

personliga tolkning av vad en policy fyller för funktion är att organisationen ska kunna 

visa upp att det finns en strategi, någonting som ger ett bra rykte, eller image, om man så 

vill. En policy håller sig kanske inte alltid heller inom lagstiftningens uppsatta gränser, 

utan syftar till att lägga ambitionen högt gällande vilka mål som ska uppnås. Det är därför 

märkligt att inte lämna ut policyn till dem de berör eller som är intresserade. Det väcker 

ju onekligen följdfrågor som ifall en policy verkligen existerar eller vad de har för skäl att 

dölja den.  

    

Jag tror att med dagens förutsättningar och lättillgänglighet för privatpersoner att komma 

i kontakt med företag och organisationer tenderar kraven på organisationen och kraven på 

transparensen också öka. I dag lever vi i en global och sammanlänkad värld och i takt 

med att sociala medier breder ut sig kan en individ eller grupp konkurrera med vanlig 

medierapportering och snabbt ifrågasätta eller kontakta företag eller organisationer. 

Trots att de vet vad korruption är, har utbildning och intern styrning kommer de behöva 

konfrontera korruption för överskådlig framtid. Det ska bli intressant att med den här 

informationen följa i media hur organisationerna utvecklas och om det kommer inträffa 

några fler korruptionsskandaler. 
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