
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

De Omutbara 
 
 

 
 
 

 

offentliga upphandlares syn på 
 gråzoner inom arbetslivet  

 
 

 
 
 

 

Tina Sjödin & Frida Skogsberg 

 

2013 

 

 

 
 

 

Handledare: Birgitta Falk 

Examinator: Mårten Eriksson 

 

  

 

Examensarbete, Kandidatnivå, 15 hp 

Psykologi 

Personal- och arbetslivsprogrammet 

 



Sammanfattning 

 

Syftet med föreliggande studie var att med utgångspunkt från psykologiska processer 

undersöka offentliga upphandlares subjektiva bild av vad som ligger bakom korruption. Åtta 

upphandlare inom samma organisation i offentlig sektor intervjuades. Fokus låg på 

upphandlarnas individuella och subjektiva bild av uppdiktade karaktärers oetiska beslut inom 

gråzoner i arbetslivet. Data analyserades med hjälp av tematisk analys. Studien resulterade i 

fem temaområden; Förminskning av egen skuld, Beroendeställning, Intressekonflikt, Vad är 

korruption, Kan alla bli korrupta och Risker i verkligheten. Resultatet visade att processer 

som anses ligga bakom uppkomsten av korruption är förminskning av egen skuld, 

beroendeställning med upplevd press och intressekonflikt med sin arbetsroll. Resultatet visade 

att benägenheten till att agera korrupt kan bero på både individ och situation. Vidare visar 

resultatet att definitionen av korruption har en avgörande betydelse för hur man bedömer ett 

oetiskt agerande. 

 

Nyckelord: korruption, upphandlare, psykologiska processer,  



Abstract 

In order to understand corruption and why it exists you need to understand the underlying 

psychological processes behind human behavior. Eight procurers within the same public 

organization were interviewed. The focus of the study was the procurers individual and 

subjective view of other peoples unethical decisions in the workplace. Data were analyzed 

using thematic analysis. The study resulted in five thematic areas; Diminution, Dependency, 

Conflict of interest, What defines Corruption, Can anyone become corrupt and Risks in real 

life. The results indicates that psychological processes that may underlie the emergence of 

corruption are attribution of blame, distortion of consequence and displacement of 

responsibility. The results also indicates the tendency to act corruptly may depend on both 

individual and situational factors. Furthermore, the results shows the definition of corruption 

is crucial for evaluating unethical behavior. 

Keywords: Corruption, procurers, psychological processes 

Title: The Untouchables – a qualitative study on other peoples workplace behavior through 

the eyes of public procurers   



 

Förord 

 

Vi vill tacka alla som stöttat oss i vårt arbete med denna studie. Speciellt tack till alla 

intervjupersoner som trots kort varsel ställt upp på intervjuer och vår kontaktperson på 

organisationen som gjorde det möjligt för oss att genomföra studien. Vi vill även tacka vår 

handledare Birgitta Falk på Högskolan i Gävle för att hon orkat ruska på huvudet åt oss, samt 

bidragit med sina kunskaper och feedback i uppsatsskrivning.  
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Introduktion 

 

Association of Certified Fraud Examiners (http://www.acfe.com) uppskattade 2010 att företag 

globalt lider årliga förluster på $ 2,9 biljoner till följd av occupational fraud- bedrägeri på 

arbetet. Inte bara är det en astronomisk siffra, det väcker misstanke om att de bedrägerier och 

skandaler som kablas ut i offentligheten bara är en bråkdel av vad som egentligen pågår. 

Bedrägeri i alla former är ett oetiskt beteende som också kan leda till korruption. Korruption 

är ett fenomen som kan definieras på så många olika vis men ändå med i stort sett samma 

innebörd. Fenomenet är ett problem inte bara för företag, myndigheter och privatpersoner. 

Korruption är ett problem för befolkningen som helhet. Det gör de rika rikare och de fattiga 

fattigare. Transparency International definierar korruption som ”abuse of entrusted power for 

personal gain” (http://www.transparency.org).  

Korruption är ett inte helt okomplicerat fenomen att studera, det är av den allmänna 

uppfattningen svårt att definiera, svårt att observera, svårt att upptäcka och svårt att mäta. 

Korruption förknippas enligt BRÅ (2010), till skillnad från traditionell kriminalitet, med 

personer som vi förutsätts kunna lita på och som har fått makt i syfte att de ska förvalta den på 

bästa sätt. Många teorier finns varför människor väljer att göra fel fast de vet vad som är rätt. 

Vår studie hoppas kunna komma att belysa en liten del av dessa teorier. 

Teorier om orsaker 

Det finns ett antal olika teorier kring faktorer som befrämjat korruption och/eller ett korrupt 

beteende. Några av dessa teorier redovisas nedan.  

Som barn lär sig människan moraliska normer, vad som är rätt och fel.  Dessa riktlinjer 

fungerar som guider genom livet och man strävar efter att beteendet ska gå i linje med dem. 

Individer gör saker som ger dem tillfredsställelse och en bra självkänsla och avstår från 

handlingar som bryter mot deras moraliska riktlinjer (Weiten, 2006). Moraliska riktlinjer 

utgörs enligt Bandura, Barbaranelli, Caprara och Pastorelli (1996) av en självreglerande 

process där oetiskt beteende regleras av sociala och personliga sanktioner. Sociala sanktioner 

är rotade i rädslan för bestraffning medan personliga sanktioner grundas i självfördömande 

reaktioner. Riktlinjerna för vad som är rätt och fel förändras och det finns psykosociala 

mekanismer som kan orsaka att den självreglerande processen frikopplas under vissa 

omständigheter - Moral Disengagement, (ungefär moralisk ur/frikoppling i svensk 

http://www.transparency.org/
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översättning). Moral disengagement gör det enligt Bandura et el. (1996) lättare för individer 

att bete sig omoraliskt och inte känna någon skuld över beteendet. Detta bekräftas av Detert, 

Sweitzer och Trevino (2008). Höga nivåer av Moral disengagement är förknippade med ökad 

oetiskt beslutsfattande, vilket ger ytterligare stöd för att Moral disengagement kan förklara 

oetiskt beslutsfattande. Till skillnad från Banduras teori som gäller beteenden mer generellt 

(Bandura, 1999), påvisar Detert et al. (2008) ett samband mellan Moral disengagement och en 

större variation av beteenden som bryter mot samhälleliga eller organisatoriska normer.  

 

De åtta psykosociala mekanismer som enligt Bandura (2002) ligger bakom ”vanliga” 

människors oetiska beteende utan att känna skuld är;  

 Attribution of blame, innebär att förövaren skyller sitt eget skadliga beteende på offret. 

  Dehumanization, genom att betrakta andra som utanför gruppen, ”vi och dom” 

minskas identifikationen med de som drabbas av handlingen.  

 Disregarding or destorting the consequences, förringa eller förminska konsekvenserna 

av sitt handlande. Exempelvis att förskingra pengar på ett stort företag ”drabbar ingen 

fattig”.  

 Diffusion of responsibility, vid en fördelning av ansvar, exempelvis vid grupparbete 

innebär det att det personliga ansvaret minskar. När alla i gruppen är ansvariga känner 

ingen sig ansvarig.  

 Displacement of responsibility, en förskjutning av ansvar tar bort det personliga 

ansvaret genom att lägga det på någon annan, exempelvis en chef eller annan 

överordnad.  

 Advantageous comparison, att jämföra sitt eget och andras beteende och betrakta 

andras beteende som värre.  

 Moral justification, destruktiva beteenden görs personligen och socialt acceptabla 

genom resonemanget – ändamålet helgar medlen.  

 Euphemistic labelling, genom att formulera om handlingar med ord som inte låter lika 

allvarliga som handlingen egentligen är kan det göra att beteendet upplevs som mindre 

allvarligt.   

 

Korrupta individer tenderar dessutom att inte se sig själva som korrupta personer. Tjänstemän 

som dömts för arbetsrelaterade brott av korrupt art tenderar enligt Anand, Ashforth och Joshi 

(2004) att erkänna men förnekar brottsligt uppsåt och sätter inte en etikett på sig själva som 
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kriminella. De undviker att definiera sig själva som korrumperade genom att använda sig av 

olika rationaliseringstaktiker. Rationalisering tillåter dem att se på sina korrupta handlingar 

inom affärsverksamheten på ett sätt som får handlingarna att verka vara normala och 

acceptabla. En av de viktigaste faktorerna för rationalisering enligt Anand et al. (2004) är 

användningen av Banduras (2002) term euphemistic labeling som möjliggör för individen att 

beskriva korrupta handlingar på ett vis som får dem att verka oförargliga. 

 

En psykologisk process som enligt Chugh, Bazerman och Banaji (2005) påverkar etiskt 

beslutsfattande är Bounded ethicality. Med utgångspunkt från Simons (1983) Bounded 

Rationality, myntar Chugh et al. (2005) begreppet Bounded ethicality som innebär att 

perceptuella, kognitiva och sociala processer hos individen systematiskt begränsas och leder 

till luckor/glapp i observationen och fel i beslutsfattandet. Etiska beslut innebär nästan alltid 

konsekvenser för individen själv och/eller andra och utifrån konsekvenserna skapas själv-

orienterade motiv i etiska beslut. Individens förmåga till rationalisering förminskas i 

situationer där jaget är centralt och motivationen spelar en framträdande roll.    

 

Trots bevis på att det finns begränsningar tenderar människor att se sin egen etik som 

obegränsad menar Chugh et al. (2005). Människor är psykologiskt motiverade att bibehålla en 

bild av sig själva som väldigt moraliska, kompetenta, och förtjänande, och blir därför immuna 

mot etiska dilemman. Upplevelsen av immunitet gör att man ser sig själv som moralisk 

korrekt oavsett situation samt värd en egen vinning. Immuniteten blir därför ett hinder för att 

både erkänna och adressera etiska dilemman. Det är individens tro på sig själv som immun 

mot oetiska beslut som enligt Chugh et al. (2005) gör att de tar oetiska beslut och 

maktmissbruk och korruption uppstår. Detta fenomen sker både medvetet och omedvetet.  

Medvetandet spelar en sekundär roll för våra beslut eftersom mycket av tanke, känsla och 

motivation kan fungera omedvetet. Oetiska beslut grundas oftast inte på oärlighet, utan i 

situationer där individens förmåga till rationalisering minskar, ökar risken för self - serving 

bias och hindrar individen från att erkänna etiska risker.  Det är dessa motivationsdrivande 

psykologiska processer som Chugh et al. (2005) hävdar, gör att även normalt ärliga individer 

hamnar i en risk som beslutsfattare.  

 

Kish - Gephart, Harrison och Trevino (2010) menar att det inte är enbart enskilda individers 

omdöme eller ”dåliga moral” som förklarar uppkomsten av korruption. Enligt deras 

metaanalys sammankopplas och föregås oetiska beslut av tre olika faktorer; bad apples, bad 
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cases och bad barrels. Bad apples refererar till individens karaktär och personlighet, bad 

cases till situationen och bad barrels organisationskulturen och klimatet. Bad apples syftar till 

egenskaper i individens personlighet. De som lyder auktoriteters oetiska direktiv eller agerar 

enbart utifrån att undvika repressalier, manipulerar andra för egen vinning, inte ser 

kopplingen mellan sitt beteende och dess konsekvenser och tror att etiska beslut drivs enbart 

av omständigheter löper en större risk att ta oetiska beslut på arbetsplatsen. Bad cases 

refererar till situationen där Kish et al. (2010) menar att moraliska frågor i situationer som 

tydligt ger konsekvenser för andra ökar förutsättningarna för ett mer etiskt beslut. 

Konsekvenser och förväntad skada mot andra är något som påverkar beslutsfattandet. Det kan 

vara närheten till den som drabbas, hur hårt de drabbas och hur lång tid som förflyter från 

handlingen till konsekvensen som styr benägenheten till att ta ett etiskt eller oetiskt beslut. 

Bad barrels syftar till organisationskulturen och de organisationer som tydligt kommunicerar 

oacceptabelt och acceptabelt beteende genom ledarförebilder, belöningssystem och starka 

normer är också organisationer som Kish et al. (2010) associerar med färre oetiska beslut. 

Bingham, Mitchell och Umphress (2010) poängterar vikten av en god organisationskultur 

men säger att en för stark identifikation med organisationen kan bli skadligt. Individen kan 

utifrån att de vill skydda och gynna sin arbetsgivare utveckla ett oetiskt beteende eller 

agerande, unethical pro – organizational behavior, (UPB). Beteendet som leder till 

handlingar som enligt samhällets normer är både olagliga och moraliskt oacceptabla, är 

varken beordrade av överordnade eller specificerade i arbetsbeskrivningen. Det kan vara 

underlåtenhet, att utelämna information som kan vara viktig, exempelvis undanhålla riskerna 

med ett nytt läkemedel. Det kan också vara att tillfoga något, exempelvis att förfalska och 

överdriva försäljningssiffrorna. Bingham et al. (2010) menar att individen utvecklar UPB i 

syfte att hjälpa organisationen samtidigt som de tror att de blir belönade för sitt oetiska 

agerande. 

Korruptionen i Sverige 

Den offentliga sektorn i Sverige köper varje år enligt Brottsförebyggande Rådet (2010) in 

varor och tjänster för 500 miljarder kronor. Med sådana belopp är stat, kommun och landsting 

mycket attraktiva kunder för företag, inte bara i Sverige utan även i andra länder, och många 

företag strävar därför efter att leverera till den offentliga sektorn. Företag konkurrerar med 

pris och kvalitet för att vinna kontrakt, men även genom otillåtna affärsmetoder. Den 

offentliga sektorns inköp av varor och tjänster kallas för offentlig upphandling. Offentlig 

upphandling regleras i första hand av lagen om offentlig upphandling, LOU, och LUF - också 
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kallad försörjningslagen. Lagarna syftar till att främja den fria rörligheten inom EU samt till 

att ge leverantörer lika möjligheter att tävla i varje upphandling. Upphandlande myndigheter 

ska på bästa sätt använda de offentliga medel som finansierar upphandlingarna genom att dra 

nytta av konkurrensen på marknaden (http://www.upphandlingsstod.se). Offentlig 

upphandling kan enligt BRÅ (2010) bli föremål för otillåten påverkan. Otillåten påverkan kan 

uppkomma genom karteller eller vara direkt riktad mot personer inom den offentliga sektorn 

som arbetar med upphandling. Då handlar det om korruption. Båda är former av otillåten 

påverkan som enligt BRÅ (2010) handlar om stora ekonomiska värden och är något som 

drabbar hela samhället.  

Brå (2010) pekar på ett antal orsaker bakom otillåten påverkan och korruption. En orsak kan 

vara viljan att till varje pris behålla samma leverantörer. Det skapas en bekvämlighet och ett 

vänskapsband mellan leverantören och den upphandlande myndighetens tjänstemän. Det 

ligger därför nära till hands att gynna och stödja vissa leverantörer. Korta avstånd mellan 

leverantörer och de som upphandlar innebär att ett vänskapsförhållande lättare kan uppstå 

dem emellan. En annan och kanskeden mest självklara orsaken bakom korruption påstås 

enligt Brå (2010) vara ekonomisk vinning. En obetydlig kostnad i form av en muta kan för 

mutgivaren växlas upp till en stor vinst i form av ett stort vinstgivande kontrakt. Detta stöds 

av Kammarkollegiet (http://www.krus.nu) som menar att lokala och kommunala myndigheter 

löper särskilt hög risk för korruption. En orsak som kan leda till att lokala leverantörer gynnas 

i större utsträckning än vad som är tillbörligt är att man värnar om bygden. Andra orsaker som 

tas upp är brist på beröm från sin chef, att inte känna sig uppskattad samt tillräckligt hög lön. 

Genom att större kontrakt gör det lättare för företagsledning och ägare att planera för 

personalbehov och investeringar kan även trygghetsfaktorn ses som en orsak. Många upplever 

också att de tvingas till korruption för att komma in på marknaden. Speciellt inom 

byggsektorn förekommer obetalda ”testjobb” på upphandlarnas eller beställarnas privata 

egendom innan riktiga kontrakt kan bli aktuella. 

Ernst & Young genomförde under april 2012 en omfattande undersökning, Den svenska 

korruptionen, som belyser hur svenska chefstjänstemän inom den privata och den offentliga 

sektorn ser på korruption och ekonomiska oegentligheter. 

Enligt undersökningen har 28 % av de svarande medgett att deras organisation har drabbats av 

korruption de senaste fem åren men av dessa är det enbart 24 % som anser att korruption är ett 

problem. 25 % av respondenterna i undersökningen ansåg att korruption är vanligast i 

http://www.upphandlingsstod.se/
http://www.krus.nu/
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offentligt ägda bolag eller kommun/landsting. Misstänkt eller bevisad korruption i dessa bolag 

får ofta stor uppmärksamhet i lokala medier. De som begår ekonomiska oegentligheter inom 

denna grupp rationaliserar det enligt Ernst & Young (2012) ofta med ursäkter i stil med: ”Jag 

är värd det/Jag är underbetald, Det drabbar ingen fattig, Alla andra gör det”. 

 

Trots att Sverige enligt Ernst & Young (2012) är ett av världens minst korrupta länder är 

förtroendet för politikers etiska agerande lågt och attityden att - ”korruption är något som 

händer andra”, är levande i allra högsta grad. Författarna menar att undersökningen visar på 

en naiv inställning till korruption som förstärker bilden av omedvetenhet och att 

organisationer ännu inte har insett att korruption är en reell risk 

 

I en gemensam debattartikel publicerad i Dagens Industri (maj, 2012) kräver Skatteverkets 

chef, Konkurrensverkets chef och chefen för Riksenheten mot korruption en nolltolerans mot 

korruption. Offentliga upphandlare måste ta ett tydligt ansvar för att sätta stopp för mutor, 

karteller och fusk med upphandlingsreglerna.  

Organisationen 

Utifrån ovanstående väcktes en nyfikenhet och intresse att undersöka upphandlares egna 

subjektiva uppfattningar om vad som ligger bakom korruption samt vad korruption innebär 

för dem. Det vi ville få fram var inte deras eget beteende, utan deras syn på andras beteende i 

arbetslivets gråzoner. Vi valde därför att ta kontakt med en offentlig organisation som består 

av ett tjugotal upphandlare inom offentlig sektor. Vi kom i kontakt med upphandlingschefen 

som ställde sig positiv till studien och som dessutom ansåg att det kunde bli ett användbart 

diskussionsunderlag i deras fortsatta arbete. Av anonymitetsskäl kallas den organisation som 

studien genomfördes på framöver för Organisationen. 

Inför studien gjordes en intervju med upphandlingschefen för Organisationen som gav oss en 

inblick i hur de arbetar inom Organisationen; 

Organisationen består av fyra olika team med en teamledare och ett antal upphandlare som är 

specialiserade inom olika områden. De är enligt upphandlingschefen en utsatt grupp i 

riskzonen för korruption, men det finns samtidigt och kanske just därför en hög medvetenhet. 

Medvetenheten minskar riskerna och Organisationen arbetar mycket med kontroll och 

dubbelseende för att höja kvalitén och minska riskerna. Beslut som rör belopp under 1,9 

miljoner fattas av teamledare och upphandlare, belopp mellan 1,9 – 50 miljoner tas av 
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upphandlingschefen och besluten över 50 miljoner av högsta ledningen. Besluten fattas 

utifrån underlag som tagits fram av sakkunnig inom respektive enhet och bygger därför på ett 

stort förtroende. Med tanke på alla beslut som fattas upplever upphandlingschefen att det är få 

fall av korruption som uppdagas rent allmänt i hela samhället. Upphandlingschefen upplever 

heller inte att det har ökat under åren, men menar däremot att rapporteringen och 

mediebevakningen av de fall som uppdagats har förstorats.  

Upphandling är enligt upphandlingschefen problem och behov som ska lösas. Arbetsbördan 

har med åren ökat och uppskattningsvis läggs 70 % av tiden på att hantera och reda ut gamla 

ärenden. För att kunna påskynda och underlätta hanteringen av nya ärenden är ett förslag att 

flytta mer ansvar längre ned i Organisationen. Besluten för belopp mellan 1,9 – 50 miljoner 

ska tas av respektive upphandlare tillsammans med teamledare. Upphandlingschefens 

uppfattning är att det kan öka riskerna, men menar ändå att organisationen inte är utsatt. 

Riskerna är dock högre längre ner i organisationen där det finns en större närhet och skapas 

ett band mellan lokala leverantörer och tjänstemän menar upphandlingschefen. 

Upphandlingschefen upplever också att riskerna för att bli utsatt för karteller är betydligt 

högre än riskerna för korruption inom Organisationen. (Personlig kommunikation, 23 april 

2013) 

Syfte 

Syftet med studien är att kartlägga hur upphandlare inom den offentliga sektorn ser på 

psykologiska processer som kan ligga bakom korruption. Ett ytterligare syfte var att 

undersöka hur deltagarna själva definierar korruption.   

Frågeställningar 

Vilka pådrivande krafter bakom korruption identifierar upphandlarna?  

Vilka motverkande krafter enligt upphandlarna finns det? 

 

Metod 

 

Eftersom studien syftar till ökad förståelse för hur individer upplever och tolkar fenomen i sin 

omvärld genomfördes den med hjälp av kvalitativ metod (Merriam, 2009).  
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Deltagare och urval 

Kriterier för intervjupersonerna var att de skulle arbeta med upphandling. 

Upphandlingschefen på Organisationen förmedlade ett missivbrev via mejl till alla 

upphandlare inom Organisationen. I mejlet presenterade vi oss som studenter på Högskolan i 

Gävle, vilken utbildning vi gick, samt att vi skulle skriva ett examensarbete där vi ville 

undersöka hur upphandlare ser på andras beteende i etiska gråzoner inom arbetslivet. Vi 

informerade även om att allt material skulle komma att behandlas konfidentiellt och att alla 

deltagare skulle förbli anonyma för andra än oss. För att säkra anonymiteten fick vi därefter, 

genom upphandlingschefen, tillgång till samtliga upphandlares kontaktuppgifter. Vi valde 

slumpmässigt ut tolv personer, sex kvinnor och sex män som vi kontaktade personligen via 

telefon. Fyra av de vi kontaktade tackade nej till medverkan. Det slutliga urvalet av deltagarna 

kom därför att bestå av sammanlagt åtta personer, fem män och tre kvinnor. Deltagarna fick 

själva möjlighet att besluta var intervjun skulle äga rum, för att de skulle vara i en miljö de 

kände sig bekväma i och för att säkerställa anonymiteten. Samtliga deltagare valde dock att 

genomföra intervjun på sin arbetsplats. 

 

Tillvägagångssätt 

Tre fiktiva fall konstruerades som utgångspunkt för diskussionerna om psykologiska 

processer bakom korruption. För att korruption är ett känsligt ämne och intervjupersonerna 

utifrån sin arbetsroll inte skulle känna sig utpekade valde vi att diskutera ämnet kring 

karaktärer i fiktiva fall. Det gav deltagarna större möjlighet att diskutera kring hur 

karaktärerna i fallen agerat och inte hur de själv skulle agerat eller resonerat. I intervjuerna 

använde vi oss sedan av en intervjuguide som underlag för respektive fiktivt fall (bilaga 1). 

Alla fall behandlade ämnet korruption fast inom olika ”gråzoner” inom arbetslivet och de 

hade även sin grund i verkliga händelser utifrån uppmärksammade fall i dagspressen som har 

inspirerat oss. Under studiens förarbete var vi i kontakt med personer som är insatta i och 

dagligen arbetar med frågor gällande korruption, vilket har gett oss ytterligare information 

och tips inom ämnet. Vi valde medvetet att inte göra fiktiva fall där korruption är allt för 

tydligt, detta för att skapa utrymme för ytterligare diskussion kring vad korruption betyder för 

intervjupersonerna. Av samma skäl valde vi även att inte använda ordet korruption varken i 

missivbrevet eller i telefonkontakten med intervjupersonerna. Ett av fallen behandlar privat 

sektor och två av fallen offentlig sektor, det för att inte lägga för stor fokus på gruppens eget 

verksamhetsområde. Fallen är även utformade med tanke på Banduras (2002) teori om moral 

justification. Fall Bengt behandlar de psykologiska processerna moral justification och 
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displacement of responsibility. Fall Mikael processerna attribution of blame och distortion of 

consequences. Fall Stina processerna distortion of consequences och diffusion of 

responsibility. Enligt Merriam (2009) är tidigare forskning inom ämnet bra som stöd och 

utgångspunkt i utformandet av intervjuguiden. 

 

Frågorna i intervjuguiden utformades av semistrukturerad karaktär för att möjliggöra för en 

öppen och personlig bild av individens upplevelse. Semistrukturerade intervjuer lämnar öppet 

för fler svarsmöjligheter än strukturerade intervjuer men ger ändå möjligheter att ställa samma 

frågor till alla (Merriam, 2009). Intervjupersonerna fick läsa fallen och sedan resonera kring 

frågorna utifrån en semistrukturerad intervjuguide (bilaga 1): hur tror du att karaktären i fallet 

rationaliserar sitt beteende? Hur skulle man ha kunnat förhindra detta? Vad skulle kunna ha 

lett fram till att de blev så här? Vilka faktorer kan ha spelat in? Hur tror du att dom som ägnar 

sig åt korruption själva resonerar eller rationaliserar sitt agerande? För att undvika eventuella 

seriepositionseffekter presenterades fallen i olika ordningar i de åtta intervjuerna. 

 

När intervjuerna startades informerades intervjupersonerna om studiens syfte och den 

uppskattade tiden för intervjun. Vi garanterade även att deras deltagande samt det framkomna 

materialet skulle hanteras konfidentiellt. Samtliga deltagare gav sin tillåtelse att intervjuerna 

spelades in för att sedan transkriberas. Intervjuerna varade mellan 30 till 50 minuter och 

genomfördes i avskilda rum i Organisationens lokaler. Vi båda deltog i samtliga intervjuer, 

där en agerade som huvudintervjuare och den andra hade en mer iakttagande roll med 

uppföljningsfrågor. Efter varje intervju transkriberades materialet och ljudfilen raderades. Det 

transkriberade materialet diskuterades innan nästa intervju för att kunna göra justeringar eller 

förbättringar i intervjuguiden.  

 

Dataanalys  

Data analyserades med hjälp av tematisk induktiv analysmetod. Tematisk analysmetod 

innebär, enkelt uttryckt, att man sorterar informationen in i teman (Hayes, 2000). Hayes 

(2000) tar upp sju steg som kan användas när man gör en tematisk analys och vi utgick från 

dessa i analysen. Intervjuerna transkriberades ordagrant och materialet lästes individuellt av 

oss båda upprepade gånger, vi antecknade även relevanta nyckelord. Vi använde oss sedan av 

markeringspennor i olika färger för att få fram översiktliga teman. De olika färgerna 

representerade de olika preliminära teman. Vi sorterade sedan tillsammans in citat som 

representerade samma ämnen för att få det mer övergripande. Med det insamlat material 
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fastställdes därefter varje temas namn, definition och kategori, sist valdes relevanta citat som 

redovisas i resultatet. 

Forskningsetiska överväganden 

Organisationen och intervjupersonerna har anonymiserats för att skydda deras identitet. Då 

ämnet är känsligt kan det påverka de inblandade individerna negativt. Intervjupersonerna 

informerades innan intervjun att deltagandet var frivilligt och att de kunde avbryta intervjun 

när som helst. Efter att deltagarna godkänt det så spelades intervjuerna in på diktafon, för att 

sedan raderas direkt efter transkriberingen. Upphandlingschefen som var vår kontaktperson på 

organisationen fick inte veta vilka som deltog i intervjuerna, det för att säkra de anställdas 

anonymitet mot arbetsgivaren. All data under processen kodades för att inte kunna härröras 

till någon specifik individ eller till organisationen som sådan.  

 

Resultat 

 

I resultatet redovisas sex teman som framkommit i analysen. Dessa teman belyser 

intervjupersonernas subjektiva bild av karaktärernas agerande i fiktiva fallen. Det är viktigt att 

poängtera att resultatet inte visar intervjupersonernas syn på sitt eget etiska agerande utan 

deras syn på karaktärernas beteende. Deltagarna förklaring av karaktärernas beteende 

redovisas i temat ’förminskning av egen skuld’, ’beroendeställning’ och ’intressekonflikt’. 

Hur intervjupersonerna definierar korruption redovisas i temat ’vad är korruption’. I temat 

’kan alla bli korrupta’ redovisas de intervjuades resonemang kring om benägenheten att agera 

korrupt beror på individ eller situation. Resultatet avslutas med temat ’risker i verkligheten’ 

som berör intervjupersonernas syn på risker i den egna organisationen. 

 

Förminskning av egen skuld 

Ett återkommande resonemang i intervjuerna handlar om att karaktärerna försöker förminska 

sina oetiska handlingar genom att skapa bortförklaringar och skylla sitt beteende på yttre och 

inre omständigheter. Intervjupersonerna tror att det ligger nära till hands för karaktärerna att 

utse organisationen, företaget i sig som syndabock. Det kan vara företagskulturen som 

möjliggör beteendet genom att de regler och krav som finns inte följs. Intervjupersonerna tror 

att det kan uppmuntra till ett förhållningssätt som blir vedertaget inom organisationen och 
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slutningen ses som något legitimt. Legitimiteten kan bero på bristen på repressalier. Genom 

att organisationen inte agerar tillräckligt kraftfullt är beteendet något som kan fortsätta utan 

kännbara konsekvenser vilket deltagarna tror förminskar den egna skulden hos karaktärerna. 

 

”… det här förekommer och ändå får såna inte sparken, då har man ju legaliserat de på 

nåt vis för det blir ingen åtgärd, bara en snackis som lägger sig”. 

 

Att skylla på ledningen är något karaktärerna tar till för att förminska sin egen skuld. Genom 

att ledningen ser mellan fingrarna och förmodligen känner till att oegentligheter förekommer 

ses bristen på uppföljning som en svaghet. En bättre kontroll uppifrån, tydligare regler från 

ledningens sida och starkare repressalier tror intervjupersonerna kan skapa en större tröskel att 

ta sig över i de fiktiva fallen.  

 

”Om företagsledningen vet om det… att det förekommer… då räcker det med att man går 

in och är väldigt tydlig i nått sammanhang och säger att man… dom här reglerna gäller – 

och om det är nån som inte följer det här då är man ute liksom. Då är man avskedad!” 

 

Bristen på uppföljning och repressalier är faktorer som intervjupersonerna menar uppmuntrar 

till korrumperat beteende samt förminskning av egen skuld och det framkom tydligt i 

diskussionen kring fallet med Stina, där en grupp satt i system att anställda stannar hemma 

men ändå tar ut full lön. Intervjupersonerna tror att det minskar upplevelsen av skuld genom 

att hävda att produktionen fungerar som den ska och att de uppfyller målen. Så länge de 

sköter sina arbetsuppgifter och uppfyller målen ser de inte att de gör något fel och skulden 

förminskas.  

De tror även att ett allmänt missnöje gentemot arbetsgivaren skapar en ”de får skylla sig 

själva” attityd. Missnöjet kan bero på brist på respekt, dålig lön eller att inte känna sig 

tillräckligt uppskattad. Känner man sig besviken och uppgiven på sin arbetsgivare ser man 

ingen skyldighet att uppfylla sin del av avtalet. Ytterligare en aspekt på förminskad skuld kan 

vara att det inte drabbar någon enskild individ. Det upplevs som lättare för det drabbar inte 

”den lilla” menar samtliga intervjupersoner. Företaget som ju drabbas i fallet med Stina kan 
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ses av karaktärerna som något opersonligt och abstrakt. 

 

”… företaget tjänar ändå så mycket pengar, det här gör ingenting!” 

 

”… det här kan dom bjuda på, de tjänar så mycket pengar”. 

 

Enligt intervjupersonerna ser karaktärerna detta som mindre allvarligt så länge det inte 

handlar om så mycket pengar och att det bara är företaget som drabbas. En av 

intervjupersonerna nämner att just offentliga medel kan ses som en förmildrande 

omständighet;   

 

”… det skadar inte någon enskild… man kanske inte ser att kommunens medel egentligen 

är skattebetalarnas utgifter… utan många tror jag ser kommunen som nånting ineffektivt, 

som har hur mycket pengar som helst och som man kan slösa med utan att det drabbar 

någon enskild.” 

 

Utifrån resonemanget visas också att en viss skuld enligt intervjupersonerna läggs på 

leverantörerna, de ser möjligheter att få kontrakt med kommunen och försöker genom mutor 

att påverka beslutsfattarna.  

 

”… leverantörerna… dom är ju såna… dom är ju inte dummare än så att, dom ska ju leva 

dom också, så att… kan dom dra fördelar så tror ja att de finns avarter bland dem också, 

som gör de så att säga.” 

 

Beroendeställning 

Intervjupersonerna upplever även att vissa karaktärer inte har något val i vissa av fallen, de 

hamnar i en ställning som gör att karaktärerna känner en press på sig. I fallet med Bengt där 

Karin valde att förnya kontraktet med den gamla leverantören tyckte intervjupersonerna 

visserligen att Karin borde ha ifrågasatt mer och gått till en högre chef men samtliga 

intervjupersoner ansåg att ansvaret låg på Bengt. Karin var nyanställd och känner press från 
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sin handledare Bengt. En viss osäkerhet i sin nya roll försatte henne enligt intervjupersonerna 

i den positionen att hon inte hade något val. 

 

”Jag menar tjuven här är ju Bengt, men å andra sidan tar ju inte Karin ansvar för sitt eget 

beslut heller… men hon är ju nyanställd, givetvis vill hon ju bli omtyckt av sina 

medarbetare, framförallt sin chef… eller handledare.” 

 

Materialet tyder på att det i små kommuner existerar en stor påtryckning även från 

medborgarna. Medborgarna är kanske inte alltid införstådda i lagen och ett beslut kan te sig 

”fel” utifrån deras ögon och innebära en massiv kritik från allmänheten och i media. Fler 

resonemang i intervjuerna visar att det upplevs lättare att förnya kontraktet med en gammal 

leverantör eftersom man känner till företaget och vet att de gör ett bra arbete med god kvalitet 

och service. Om Bengt valt att inte förnya med den gamla leverantören och den nya 

leverantören inte levt upp till allmänhetens förväntningar hade Bengt kunnat hamna i en utsatt 

situation där han fått försvara sitt agerande inför allmänheten. Det behöver enligt 

intervjupersonerna därför inte alltid grunda sig i egenvinning, Bengt kan vara av den 

uppfattningen att han gör ett bra jobb och är lojal mot kommunen, så länge medborgarna är 

nöjd med kontraktet och leverantörerna.  

 

”Skulle det bli fel så måste ju Bengt stå för det och rättfärdiga då att man tog den här nya 

leverantören, kanske utländska leverantören tom, vem vet… och då kommer det ju att bli 

ramaskri i tidningarna!”  

 

Grupptryck kan enligt resonemangen vara situationer där det kan vara svårt att ensam stå 

emot starka personer och säga nej. Gällande fallet med Stina tror några av deltagarna att 

gruppen hamnar i en beroendeställning gentemot varandra. De flesta av intervjupersonerna 

tror att det är ett vanligt förekommande problem i många organisationer att sätta i system ett 

slags fusk att täcka upp för varandra som i fallet med Stina. Anledningen till att det är så svårt 

att upptäcka är enligt vissa intervjupersoner att ingen vågar göra något eftersom man har en 

hållhake på varandra. 
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”Bevisligen har ju sånt här förekommit på flera av varandra oberoende ställen för dels 

funkar människan så här i nåt slags gruppsammanhang. Vilket inte är ovanligt heller. 

Nyckeln till att det ska funka, de är ju att sylta in alla i det riktigt så att alla är med på 

det!” 

Å andra sidan menar vissa intervjupersoner att det kan vara en slags gruppmekanism som gör 

att människor kan bete sig oetiskt och den uppstår lättare om man är fler. Man blir då inte 

direkt ansvarig för gruppens beteende. När alla har ett ansvar så känner ingen eget ansvar. Om 

alla andra är med på det och alla andra gör så, läggs ansvaret över på någon annan. Därför 

upplevs inte konsekvenserna som lika stora. 

 

”Vi är ju vanliga hederliga människor och alla gör vi ju så här, de blir legitimt i gruppen, 

 normalläge liksom inget att fundera på, utan man ser och identifierar de inte heller.” 

 

Intressekonflikt 

Intervjupersonerna tror att karaktärernas beteende till stor del handlar om att det uppstår 

intressekonflikter Det uppstår en lojalitet med lokala leverantörer och den egna kommunen 

som kan resultera i beslut som strider mot lagen. Även i sin roll som tjänsteman kan en 

konflikt med ens egna värderingar och lagen uppstå. Att det kanske inte är så lätt att komma 

till en mindre kommun som upphandlare är en upplevelse som delas av de flesta 

intervjudeltagarna. Det är vanligt i mindre kommuner att man ofta känner ägarna till de lokala 

företagen och ibland kanske även umgås privat. Det kan uppstå ett starkt vänskapsband 

mellan den lokala leverantören och den offentliga upphandlaren. Det är givetvis något som är 

på gott och ont, för att ha ett gott samarbete och en bra kontakt sinsemellan är enligt 

intervjupersonerna något som gynnar båda parter i ett affärssammanhang.  

 

”Människor gillar ju att göra affärer med människor som man gillar, så är de ju!” 

 

Enligt intervjupersonerna medför det dock en risk för upphandlarna att vilja vara lojal och 

gynna de lokala leverantörerna. Upphandlarna kanske hamnar i en position att de själva 

gynnas och drar nytta av leverantören på något vis. Det kan enligt en av deltagarna vara 
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förmåner, exempelvis i form av rena pengar eller att leverantörerna bjuder på vissa saker, som 

att gå på hockey, fotboll eller middagar. Just vänskapsbandet mellan upphandlare och 

leverantörer kan vara svårt att hantera anser många av intervjupersonerna då man inte vill 

stöta sig med sina vänner och känner att man måste ställa upp. En viss skuld kan upplevas 

över att ha den position man har och känna skyldighet att hjälpa sina vänner eller deras 

anhöriga. En intervjuperson uttryckte i fallet med Mikael, då han/hon antydde på att Mikael 

kan ha haft en nära relation till chefen för byggföretaget; 

 

”Han vill ställa upp och inte stå för den rollen han faktiskt har. Det kan ju handla om att 

det här var några kompisar som jobbar på nått byggföretag va? Ja, han kanske känner lite 

skuld för att han… dom kanske var kompisar i barndomen och så har han gått och blivit 

nån slags chef och dom jobbar på… har det lite svårare… ja i livet. Sån där jantebiten - 

det är ju jättestarkt i Sverige!” 

 

En intressekonflikt kan enligt resonemanget uppstå på grund av en lojalitet mot den egna 

kommunen. Som upphandlare är man även enligt intervjupersonerna mån om den lokala 

arbetsmarknaden och vill främja det lokala i så stor utsträckning som möjligt. Det är viktigt 

anser deltagarna att värna om sin kommun och man vill försöka behålla arbetsmöjligheterna 

inom kommunen. Exempelvis som i fallet Bengt, där han väljer att upprätta kontrakt med den 

gamla leverantören och ser det som bekvämt att fortsätta i invanda fotspår. Intervjupersonerna 

tror också att det i många fall existerar en mentalitet, att så här gör vi här - så här har vi alltid 

gjort, vilket kan göra det svårt med förändringar generellt, och då även i 

upphandlingssammanhang.  

 

”Du vet, vi har alltid gjort så här”. 

”Det är ju ett förfarande, ett upphandlingsförfarande, det här företaget är bättre än de här 

företaget.” 

 

Enligt intervjupersonerna kan det uppstå en konflikt hos karaktärerna när det gäller 

arbetsrollen och det privata livet. Många nämner att det gäller att veta var gränserna går, inte 



 16 

blanda privata affärer med sitt arbete och att alltid vara medveten om sin position. För att inte 

hamna i situationer där tveksamheter kan uppstå menar intervjupersonerna att man i rollen 

som upphandlare alltid måste vara medveten om riskerna. Ett exempel på en sådan risk menar 

en intervjuperson kan vara att inte sitta med i upphandlingsförfarandet om man handlar av den 

leverantören privat. Att vara medveten om riskerna utesluter inte, enligt resonemanget, att 

man som privatperson också måste få handla, men resultatet indikerar att det ställs krav på dig 

som privatperson att ha kunskap om vad saker kostar och försäkra dig om att agerandet inte 

kan få konsekvenser för dig i din yrkesroll.  

Intressekonflikten mellan yrkesroll och privatroll framgick tydligt i fallet med Mikael. 

Intervjupersonerna menade att han som privatperson inte behövde ha vetskapen om vad saker 

och ting kostar men att hans yrkesroll kräver vaksamhet. Här finns två olika uppfattningar om 

Mikaels sätt att förhålla sig till sin yrkesroll i relation till sin roll som privatperson. Den ena är 

att; 

”Jag kan nog tycka att det är för mycket begärt att han ska liksom ta upp sin privata 

faktura med leverantören och säga; hallå, jag vill ha en större faktura liksom!” 

Det andra förhållningssättet är att Mikael inte besitter tillräckligt med kompetens i sin 

yrkesroll. Som cheftjänsteman på ett kommunalt bolag anser intervjupersonerna att han borde 

haft kännedom om vad saker och ting kostar och därför ha insett att fakturan inte innehöll alla 

kostnader. 

”… om han nu trodde att han betalat för allt? Ja då kanske han inte skulle vara med i 

bedömningen av offerter heller… om han inte hade den kollen på vad det kostar.” 

 

Vad är Korruption 

Mot slutet av intervjuerna fick deltagarna beskriva vad korruption egentligen innebär och 

vilken innebörd begreppet har för dem. Det var i särklass den fråga som efterföljdes av många 

och långa pauser. Vi bad intervjupersonerna berätta vad som dök upp i deras huvud när de 

tänker på korruption och vilka associationer ordet väcker. Resonemanget tyder på att de flesta 

associerar till större skandaler som publicerats i dagspressen.  
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”… korruption är ett så starkt ord… det är ju sånt som händer i stora företag. Det här är 

ju sånt som händer i mindre skala” 

 

De fick också återknyta till och resonera kring samtliga fall och svara på om, och i så fall 

vilket eller vilka av fallen de ansåg hamnade under benämningen korruption. Det finns utifrån 

resonemanget två olika sätt att betrakta fallet med Bengt. Det ena var att Bengts agerande helt 

klart var korruption. Det andra sättet att se på fallet Bengt var att agerandet var fel, men inte 

riktigt korruption, mer ”en form av korruption” eller en slags gråzon eftersom Bengt inte 

personligen vinner något på sitt agerande. Det är inte tydligt att det är fråga om korruption om 

det inte finns någon egen vinning för det. Intervjupersonerna menar att han gör det bekvämt 

och enkelt för sig men för att det ska vara korruption anser deltagarna att det också ska 

förekomma muta eller bestickning. 

 

”Gråzon ganska klart, korrupt är väl kanske svårt att säga… jag tror man måste… för att 

det ska vara korrumperat ska det vara riktig vinning av det… här vet vi ju inte” 

 

Vad gäller fallet med Stina finns också olika uppfattningar, en del av intervjupersonerna anser 

att det är ett klart fall av korruption, medan andra anser att det är att ses som ett fall av 

bedrägeri. ”Ett bedrägligt beteende” som en av deltagarna uttryckte det. Det anses som ett 

regelbrott som bryter mot företagets regler, men inte ett lagbrott. Korruption är mer en form 

av muta som kommer utifrån och in i företaget. Korruption ska också vara ett gynnande av 

något, i fallet med Stina handlar det främst om dålig arbetsmoral, och ett omoraliskt beteende 

enligt deltagarna. Vissa klassar Stina och medarbetarnas agerande som värst för att det 

drabbar både företaget och de övriga arbetskamraterna. Här menar intervjupersonerna att 

Stinas agerande både är oetiskt mot företaget eftersom man förskingrar dem på pengar, samt 

att man utsätter sina medarbetare för fara i och med att säkerheten åsidosätts.  

 

”Korruption är när du får nånting utöver… säg att du har en leverantör som kommer dit 

och du får en platta öl varje gång för att du gjorde nånting på sidan om. Så att dom 
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drabbar företaget.” 

 

”Det är väl ganska klart tycker jag, det är ingen gråzon det riktigt heller, det är svart!” 

 

”… vet inte om jag skulle definiera det som korruption… för det är ju… det faller inte 

inom samma regelverk i alla fall… dom har en annan position också, dom har ingen 

maktposition… dom här är… det är arbetsgivarens ansvar egentligen. Jag har svårt för att 

se att det är korruption.” 

 

Mikaels fall klassades generellt som korruption. Skälet är att här finns klarare bevis i form av 

fakturan. Mikael har skaffat sig fördelar genom att nyttja sin ställning och position som 

chefstjänsteman genom att ta emot en muta från byggföretaget. Vissa menar att det inte kan 

anses korrupt eller kriminellt och är osäkra på medvetenheten hos Mikael, om beteendet var 

uppsåtligt eller bara försumligt. Andra deltagare anser att Mikael inte agerat aktivt utan 

drabbats genom att vara passiv och därför är fallet inte av korrupt art. Mikael har inte själv 

begärt att få ”rabatt” på teglet och därmed inte agerat aktivt. Byggföretaget har enligt 

intervjupersonerna agerat otillbörligt, vilket har drabbat Mikael. 

 

”… inte korruption… han har ju liksom inte varit aktiv i det här på något sätt, utan han 

har ju mer varit, har drabbats genom att vara passiv… om man är passiv är man inte lika 

skyldig.” 

 

Ett tydligt resonemang kring graderingen av korruption och de olika fallen är att det handlar 

om pengar. För att det enligt intervjupersonerna ska vara korruption och inte klassas som 

bedrägligt beteende ska det röra sig om pengar. Även en viss summa pengar. Handlar det om 

mycket pengar anses det vara korruption medan en mindre summa pengar klassas mer som ett 

bedrägligt beteende.  

 

”Korruption, det tycker jag låter hårt… korruption för mig det är när man gör… när det 

gäller mycket pengar.” 
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”Om man ska prata om korruption så är det nog pengar det handlar om!” 

 

Ytterligare resonemang var egen vinning och nyttjande av ställning. Intervjupersonerna menar 

att korruption är att dra fördelar av sin maktposition och därigenom få en egen vinning.  

 

”Maktmissbruk, ofta för egen vinning och är det för andras vinning så är det egentligen 

indirekt kanske för egen vinning” 

”Korrupt statsapparat som inte följer sina ramverk och regler, utan bygger på profitstinna 

tjänstemän. Som går över lik för att sko sig.”  

 

Intervjupersonerna nämner i samband med gråzoner en viss tveksamhet i fråga om 

representationssammanhang. Där tar samtliga intervjupersoner upp, vad de anser är ett 

moraliskt dilemma angående representation, nämligen hockeymatcher. Det tycks råda delade 

meningar om var gränsen ska dras i samband med hockeymatcher och arbetsrelaterade möten. 

Resonemanget gick huruvida hockeymatcher är en bra mötesplats för affärer eller handlar om 

att skapa sig fördelar från leverantörens sida och därigenom kan bli en risk för korruption. 

 

     ”… hockeymatcher till exempel är det ju… kan man se samma personer som är           

       bjudna av samma företag… tämligen ofta då… det är ju lite så där tveksamt 

       eller vad man ska säga… man kan ju misstänka såna saker… att det är ju en 

       form av bestickning eller muta”. 

 

   ”… ett lämpligt ställe att träffas på… ja de är de en del av oss funderar på, är det bara 

avundsjuka, vi vill också se på hockey eller men vet ju inte. Men man vet också att det är 

gråzoner. Så man vet inte… det förekommer även hos oss att vi är osäker på… är det det 

eller inte.”  
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Kan alla bli korrupta? 

 

Vi frågade intervjudeltagarna en direkt fråga om de ansåg att alla kan bli korrupta. Utifrån 

resonemangets inledning verkar det vara något som deltagarna inte funderat kring. En viss 

frustration kunde märkas och inget svar var klart ja eller nej. Man ville gärna tro att vissa 

individer inte kunde bli korrupta men efter diskussioner och argumenteringar med sig själva 

kom samtliga utom en fram till att alla kunde bli korrupta. Diskussionerna utmynnade i att det 

finns två ”faktorer” – individen eller situationen, som var för sig eller i kombination kan leda 

till korrupt beteende. Det handlar enligt intervjupersonerna dels om vilken situation man 

hamnar i. De ansåg att alla kunde hamna i livssituationer där ”vanliga” och normalt laglydiga 

människor kunde agera omoraliskt och korrupt.  

 

”… det finns ju säkert sunda människor som har gjort hemska saker. Under 

omständigheter som… dom som har dödat i krig är ju säkert inte speciella människor. De 

är vanliga människor helt enkelt!” 

 

”Ja absolut, det är inte omöjligt. Precis som jag tror att vem som helst kan döda också… 

med rätt prislapp så… det kan ju vara hot, det kan ju vara vad som helst.” 

  

Situationer som nämndes var ekonomiska svårigheter, hot eller grupptryck. Det som 

karakteriserade situationerna var att de var svåra och utsatta, det krävdes rätt starka skäl för att 

rationalisera beteendet på grund av situationen. Intervjupersonerna menar att om det är en 

tillräckligt utsatt situation kan alla agera oetiskt men om det är personer som agerat utan att 

vara i en utsatt situation är det på grund av egen vinning och alltså personliga egenskaper som 

ligger bakom agerandet. Det finns personer, menar intervjupersonerna, som alltid tänjer på 

gränserna. Det kan vara individens personliga egenskaper exempelvis en brist på moral och en 

oförmåga att se konsekvenserna av sitt eget agerande. De egenskaper som enligt 

intervjupersonerna utmärker dessa individer kan sammanfattas med dessa valda uttryck;  
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”… tycker att det han tycker är viktigare än vad andra tycker.” 

”… en brist på att titta utanför sig själv.”  

”Ett otroligt rymligt samvete.” 

”… tänker bara på sin egen vinning.” 

 

Några intervjupersoner menade också att korruption kan uppstå oavsiktligt genom individens 

brist på medvetenhet eller kunskap. Det behöver inte alltid vara uppsåtligt utan en okunnighet 

som gör att man inte inser att det blir fel. Vissa menade att korruption existerar för att 

möjligheten finns, för att människor ser att de kan och för att det går så länge det går; 

 

”Det mesta som händer här i världen kommer man ju undan med!” 

 

Gemensamt för alla intervjupersoner var uppfattningen att individens oetiska handlande 

troligtvis grundas på bekvämlighet. Alla var överens om att beteendet ofta kunde förklaras av 

strävandet efter att få det så enkelt och bekvämt som möjligt. Att göra det lätt och smidigt för 

sig själv tycktes enligt intervjupersonerna driva människor till många oetiska handlingar.  

  

”Människan är lat och vill göra så lite som möjligt.” 

 

Risker i verkligheten 

I slutfasen av intervjuerna frågade vi intervjupersonerna själva hur de såg på riskerna i den 

egna organisationen. En tendens i resonemanget var att intervjupersonerna såg en större risk 

hos andra organisationer än sin egen när de kommer till oetiskt agerande. Intervjupersonerna 

anser att företeelser som korruption oftare sker i den privata sektorn än i den offentliga. Inom 

privata organisationer byter man tjänster mer med varandra och fakturor går fram och tillbaka. 

Intervjupersonerna upplever att leverantörer och beställare inom den privata sektorn känner 

varandra bättre och umgås mer. Det är något som enligt intervjupersonerna ökar riskerna för 

korruption. De tror också att det var mer förekommande förr i tiden och framförallt innan 
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LOU (lagen om offentlig upphandling) kom.  LOU fungerar som en hindrande faktor för att 

förebygga uppkomsten av korruption.  Anledningen till att det var vanligare förr tror 

intervjupersoner kan bero på att det idag är mer belyst i media och att det skapat en större 

medvetenhet.  

 

”Inom den offentliga världen är det tydligare regler än inom den privata.” 

 

Den allmänna uppfattningen hos intervjupersonerna är att den egna organisationen är 

förskonade från korruption och riskerna anses som små för att det ska uppstå. En 

intervjuperson menar att; 

 

”… vi ska inte gå att mutas.” 

 

 

Diskussion 

Syftet med studien var att kartlägga hur upphandlare inom den offentliga sektorn ser på 

psykologiska processer som kan ligga bakom korruption. Ett sekundärt syfte var att undersöka 

vad begreppet korruption innebär för deltagarna. Resultatet visade att processer som anses 

ligga bakom uppkomsten av korruption är förminskning av egen skuld, beroendeställning där 

man upplever press från andra och hamnar i en intressekonflikt. Resultatet visade också att 

benägenheten till att agera korrupt anses bero främst på individen, men att även situationen 

individen befinner sig i kan ha betydelse. Vidare visar resultatet på att intervjupersonerna 

tycker att korruption är svårt att definiera och de tenderar att gradera innebörden utifrån en 

gråzonsskala. Vi vill än en gång understryka att resultatet inte speglar intervjupersonernas 

eget beteende, utan deras syn på andras beteende.  

Utifrån de fiktiva fall som användes i studien kunde vissa psykologiska processer anses ligga 

bakom uppkomsten av oetiskt agerande. Banduras (1999) teori om Moral disengagement  

innebär att psykosociala mekanismer gör det lättare för individer att bete sig omoraliskt utan 

att känna någon skuld. En stor del av processerna som studien påvisade tycks överensstämma 
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med mekanismerna i Moral disengagement och därför utgår första delen av resultatet utifrån 

Banduras (1999) teori. 

Förminskning av skuld 

Det framkom tydligt i studien att individer försöker förminska sina oetiska handlingar genom 

att skapa bortförklaringar och skylla sitt oetiska beteende på yttre och inre omständigheter. 

Genom Banduras (1999) mekanism attribution of blame upplever sig individen som ett offer 

för omständigheter och skyller ifrån sig sitt beteende på andra.  

Ett exempel kan vara att individer som agerar oetiskt skyller sina oetiska beslut på ledningen 

och därigenom förminskar sin egen skuld. Om ledningen ser mellan fingrarna på och 

förmodligen känner till att oegentligheter förekommer tror intervjupersonerna att karaktärerna 

anser att ledningen får skylla sig själva. Studien påvisar också att så länge handlingen inte 

drabbar en enskild individ utan ett företag eller en kommun så förminskas upplevelsen av 

konsekvenser. Kommunen och företaget ses som något opersonligt och abstrakt som har hur 

mycket pengar som helst – ”det drabbar ingen fattig”. Det är resonemang som kan kopplas till 

disregarding or destorting of the consequences och som enligt Bandura (1999) innebär att 

individen förringar eller förminskar konsekvenserna av sitt handlande. Enligt respondenterna 

kan ett allmänt missnöje gentemot sin arbetsgivare göra att individens skuld upplevs 

förminskas. Deltagarna menar att om man känner sig besviken och uppgiven på sin 

arbetsgivare ser man heller ingen skyldighet att fullfölja sin del av avtalet som anställd. Vi 

anser därför att det är av stor vikt att tidigt försöka upptäcka och åtgärda ett missnöje från 

arbetsgivarens sida för att undvika oetiskt beteende. 

Förskjutning av ansvar 

Studien påvisar tydligt att oetiskt beteende kan förklaras av en förskjutning och fördelning av 

ansvar från den egna individen. Under intervjuerna framkom tendensen av att inte ha ett val 

utan agera utifrån en press av överordnade. Det kan innebära en intressekonflikt i individen 

som resulterar i att individen tar ett oetiskt beslut, men frånsäger sig ansvaret på någon annan. 

Intressekonflikten i samband med upplevd press gör att ansvaret förskjuts från individen till 

exempelvis överordnad eller medarbetare. Mekanismerna diffusion of responsibility och 

displacement of responsibility innebär enligt Bandura (1999) att en fördelning av ansvar vid 

exempelvis grupparbete, samt en förskjutning av ansvar exempelvis till chef gör att individens 

personliga ansvar minskar.  I fallet med Bengt kände, enligt intervjupersonerna, Karin en 

osäkerhet och en press från överordnade (Bengt) och valde därför att frångå vad hon ansåg var 
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rätt. Respondenterna anser å ena sidan att Karin borde ha vänt sig till en högre chef, men 

omständigheter som nyanställd och osäkerhet gör att ansvaret läggs på överordnad, i det här 

fallet Bengt. Även Bengt kan uppleva påtryckning från kommunmedborgarna vilket resulterar 

i att han tar ett beslut han normalt sett inte skulle tagit. Hans beslut grundas enligt 

resonemanget på att han tror han är lojal mot kommunen och skulden förskjuts därmed på 

ledningen. Bingham et al. (2010) menar att individer kan begå handlingar i syfte att hjälpa 

organisationen samtidigt som de tror att de blir belönade för sitt oetiska agerande. De vill 

gynna sin arbetsgivare men agerandet blir istället skadligt för organisationen. 

I fallet med Stina indikerar resultatet på att karaktärerna, Stina och hennes medarbetare, 

upplever sig ha mindre eget ansvar då ansvaret fördelas på alla i gruppen. En intervjuperson 

uttryckte att det blir en gruppsituation – om alla andra gör så, är det lättare att komma undan 

Även brist på uppföljning ses som en svaghet. Brist på uppföljning och repressalier är faktorer 

som kan främja korrupt beteende och förskjuta ansvaret från individen. Därför anser vi att 

bättre kontroll uppifrån och tydligare regler från ledningens sida skapar en större tröskel att ta 

sig över. Det är viktigt att organisationen och ledningen tar ansvar och förtydligar vilka regler 

som gäller och ser till att de efterlevs. Kish et al. (2010) betonar vikten av en stark 

organisationskultur som tydligt kommunicerar oacceptabelt och acceptabelt beteende genom 

ledarförebilder, belöningssystem och starka normer  

Vad definierar korruption 

Korruption ses som ett begrepp med många ansikten. Att definiera ordet korruption tycks vara 

svårt och det verkar vara ett starkt ord som man väjer för. Enligt Kayes (2006) kan korruption 

ses som en metafor av ”svart, vit eller grå”, vilket bekräftar utmaningen i att definiera 

begreppet korruption. Kayes (2006) metafor stämmer väl överens med resultatet att 

intervjupersonerna tenderar att gradera korruption på en skala och kalla det för gråzoner. 

Vidare visar resultatet att definitionen av korruption har en avgörande betydelse för hur man 

bedömer ett oetiskt agerande Vad som enligt resonemanget ska till för att det ska anses vara 

korruption är egen vinning, maktposition, handla om pengar eller vara ett lagbrott. Bedrägligt 

beteende skiljs från korruption med den anledningen att korruption är ett lagbrott medan 

bedrägligt beteende mer anses vara regelbrott. Korruption anses även handla om pengar, 

graderingen av hur allvarlig korruptionen ses beror på summan. Ytterligare kriterium för 

korruption var egen vinning, något som kan förknippas med Transparency Internationals 

definition; ”abuse of entrusted power for personal gain” (http://www.transparency.org). Det 

http://www.transparency.org/
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är enligt deltagarna inte heller korruption om man inte agerat aktivt utan drabbats genom att 

vara passiv, avsikten bakom agerandet har därför även en avgörande inverkan på definitionen. 

Kan vem som helst bli korrupt? 

Något som var starkt framträdande var att alla människor tycks ha benägenheten att agera 

korrupt. Intervjupersonerna är av den uppfattningen att alla kan hamna i svåra livssituationer 

och agera på vis de normalt sett inte skulle gjort. Under vissa omständigheter kanske vem som 

helst till och med är kapabel att döda, om situationen styr i den riktningen. Hot, grupptryck 

och ekonomiska svårigheter är sådana utsatta situationer. Om situationen inte betecknas som 

svår anses korruption bottna i individens personliga egenskaper, vilket är ett vanligt mänskligt 

beteende som till viss del kan förklaras av det fundamentala attributionsfelet. Fiske och 

Taylor (2013) menar att ett vanligt etiskt bias är att individer tenderar att se andra människors 

beteende beroende på deras personliga egenskaper istället för att inse att det kan bero på yttre 

krafter som sociala normer eller socialt tryck. Egenskaper som intervjudeltagarna nämner hos 

individer som agerar korrupt är att tänka främst på sin egen vinning, uppvisa en brist på 

moral, en brist på att se utanför sig själv samt ha en oförmåga att se konsekvenserna av sitt 

eget agerande. Enligt Anand et al. (2004) undviker individer att definiera sig själva som 

korrumperade genom att använda sig av olika rationaliseringsmekanismer. Resultatet stärks 

av Kish et al. (2010) som menar att individer som manipulerar andra för egen vinning, inte ser 

kopplingen mellan sitt eget beteende och dess konsekvenser, samt tror att etiska beslut drivs 

enbart av omständigheter, löper en större risk att ta oetiska beslut på arbetsplatsen. Eller som 

Tony Bishop, Vd för Association of Certified Fraud Examiners uttrycker det; “people who 

have engaged in corrupt acts excuse their actions to themselves, by viewing their crimes as 

non-criminal, justified, or part of a situation which they do not control”. (http://acfe.com) 

En brist på medvetenhet eller okunskap hos individen tros av vissa deltagare även ligga till 

grund för oetiska beslut, Chugh et al. (2005)  menar att genom bounded ethicality (etisk 

begränsning) tenderar människor att se sin egen etik som obegränsad. Det kan vara både 

medvetet och omedvetet eftersom mycket av tanke, känsla och motivation sker omedvetet. 

Oavsett individens medvetenhet eller omedvetenhet var samtliga deltagarna av den 

uppfattningen att människan är lat och att oetiskt beteende till stor del kan förklaras av 

människans strävande efter att komma undan så lindrigt som möjligt.  

http://acfe.com/
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En slutsats som kan dras av studiens resultat och intervjupersonernas resonemang är att det 

stämmer överens med vad tidigare forskning kommit fram till. Det kan därför anses vara ett 

bra diskussionsunderlag för Organisationen att använda sig av i sitt framtida arbete!  

 

Metoddiskussion 

 

Korruption är ett svårt ämne att studera ur många aspekter. En utmaning låg i hur vi skulle få 

andra att vilja diskutera ämnet utan att själva känna sig utpekad främst utifrån sin roll som 

upphandlare, men också eftersom korruption i sig är ett så känsligt ämne. Något som var 

mycket värdefullt var att innan studien påbörjades prata med sakkunniga inom området, det 

hjälpte oss mycket med utformningen av intervjuguiden och fallens innehåll.  

Den metod vi använde i studien upplevde vi fungerade bra, dock var det i utformandet av 

fallen en balansgång med att ge tillräckligt med detaljer, men ändå inte för mycket. Innehållet 

försökte göras så relevant som möjligt utan att vara allt för uppenbart. Under intervjun tyckte 

vi att fallen tydligare skulle visat på korrupt beteende, men i efterhand ser vi att det tjänade 

vårt syfte i och med att diskussioner uppstod kring huruvida karaktärerna varit medvetna om 

situationen eller inte. Det bidrog till att annan intressant och relevant information kom fram. 

Vi anser att användandet av fallen var bra eftersom det gav oss en möjlighet att få fram 

intervjupersonernas tankar och funderingar som vi troligen inte fått fram i direkta frågor. Det 

uppfyllde även syftet att intervjupersonerna själva inte behövde känna sig utpekad.  

Vi gjorde en preliminär grov analys av det transkriberade materialet på varsitt håll för att 

minska eventuell bias. Därefter diskuterade vi tillsammans likheter och skillnader för att 

slutligen sammanställa allt i ett slutgiltigt resultat.  

För att förhålla oss neutrala inför intervjuerna behövde vi bortse från våra egna fördomar och 

tidigare erfarenheter av fenomenet, det för att inte påverka eller förvränga resultatet. Enligt 

Merriam (2009) kallas den processen epoche (ungefär att inte döma i svensk översättning). Vi 

anser att vår egen oerfarenhet som intervjuare och ”forskare” kan självklart haft en viss 

påverkan på resultatet. Även valet att använda diktafon samt valet av intervjuplats kan haft en 

viss inverkan på resultatet. Då intervjupersonerna själva fick välja intervjuplats valde de flesta 

att vara på sin arbetsplats, troligen av bekvämlighetsskäl. Kanske borde vi ha valt platsen 

istället och då valt en mer neutral plats för intervjuerna. En intervjuperson påpekade efter 
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intervjun att svaren hade varit helt annorlunda om intervjun hade skett utan inspelning på 

exempelvis krogen. Svaren hade enligt intervjupersonen varit mer öppna och ärliga. Det kan 

också ha haft en inverkan att samtliga intervjupersoner arbetade inom samma organisation då 

risken för att röja sin anonymitet ökade. De kan därför ha varit mer medvetna om hur de 

svarade och resonerade utifrån ämnet.   

Framtida forskning 

Under litteratursökningen i studiens inledning väcktes en tanke att det skulle vara intressant 

att genomföra en fallstudie med ett aktuellt fall av korruption. Det skulle vara av intresse att 

intervjua individer som fällts för korruption för att belysa deras moraliska referensramar på 

sitt agerande retrospektivt. Ett problem med fallstudie är förmodligen att få individen och 

organisationen att ställa upp på intervjuer vilket bekräftas av våra egna erfarenheter. Ett par av 

de organisationer som vi kontaktade valde att inte medverka på grund av ämnets känslighet.  

I samband med denna studie har vi även haft problem att hitta studier som handlar om den 

enskilde individen inom ämnet korruption. De flesta studier problematiserar istället ämnet 

inom olika länder eller olika kulturer. Det fokuserar oftast också på de personer som begått 

stora uppmärksammade korruptionsbrott. Med tanke på att en så liten del av korruption 

uppdagas måste det finnas ett stort mörkertal som inte uppmärksammas 

(http://www.acfe.com).  

Slutligen vill vi framhålla organisationens ansvar att lyfta de här frågorna och vara medvetna 

om riskerna. Vi anser att organisationer borde ha en större transparens och uppmärksamma att 

korruption finns, vi tror också att det då kan bli lättare att komma till rätta med problemet. 

Enligt Kish et al. (2010) kommer det alltid att finnas ”bad apples”, vi tror att det är av vikt att 

fokusera på de pådrivande faktorerna som kan få alla individer att agera oetiskt. För lite 

uppmärksamhet riktas mot de som bara förskingrar, där det inte handlar om så mycket pengar 

eller de som bara ”fuskar” lite. Många bäckar små är i slutändan ett stort hav. Vi tror därför 

att det är i organisationers intresse att fokusera på enskilda individers beteende och 

rationaliseringar av korruption.  
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 

Hej och Välkommen! 

Vi vill tacka dig för att du tagit dig tid att träffa oss idag. Syftet med den här intervjun är att få 

din bild av andras beteende inom etikens och moralens gråzon i arbetslivet. Det finns såklart 

inga svar som är rätt eller fel, utan fokus är din egen uppfattning. Bara försök att svara så 

öppet och ärligt hur du tänker och resonerar. Intervjun beräknas ta cirka sextio minuter. 

Deltagandet är helt frivilligt och om du känner att du inte vill fortsätta är det bara att säga till.  

Det du svarar är väldigt viktigt för oss och vi vill därför spela in intervjun för att inte missa 

något, är det okej för dig? Vi kommer sedan att skriva ner intervjun och radera ljudfilen. 

Informationen kommer att behandlas konfidentiellt och inget som tas upp i den färdiga 

uppsatsen kommer att kunna spåras till intervjupersonerna. Vissa citat kommer att användas 

men detaljerna kommer att skrivas om för att inte kunna härledas till någon. Har du några 

frågor eller funderingar? 

Inledande frågor… 

Vad är din arbetsroll? Brukar du även bistå andra? 

Hur länge har du arbetat här?  

 

Fallet Bengt: Karin är nyanställd inom upphandling på Kronebro kommun. Hon är 

nyinflyttad från Gävle. Hennes närmsta handledare, Bengt arbetar för tillfället med en stor 

affär gällande städtjänster för kommunens skolor. Hon har blivit tilldelad att granska 

offerterna för att se vilka som är mest fördelaktiga, och sen lägga fram resultaten för Bengt. 

Hon tycker att jobbet är väldigt intressant och har snabbt fått fram en lista som hon 

presenterar för Bengt. Hon är glad över att hon hittat en ny leverantör som kan erbjuda sina 

tjänster för ett mycket förmånligare pris än deras nuvarande, och påpekar för Bengt att här 

finns pengar att spara! Han berömmer henne för snabbt och bra utfört arbete. Bengt uppmanar 

dock Karin att förlänga kontraktet med tidigare leverantören. Karin ifrågasätter beslutet men 

Bengt hävdar att man måste vara lojal mot de lokala aktörerna, han känner ägaren väl och vet 

att de alltid gör ett bra arbete. ”Det är så det fungerar i vår kommun” säger han. Karin väljer 

att förnya kontraktet med den gamla leverantören.  
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Vad tänker du om Bengts agerande? 

Hur tror du att Bengt själv resonerar (rationaliserar)?  

Hur kan det komma sig att det blev så här - vilka faktorer kan ha spelat in? 

Hur skulle man ha kunnat förhindra detta? (önskvärt) 

 

Fallet Mikael: Mikael är chefstjänsteman på ett kommunalt bostadsbolag i Hundsvall. Han 

har nyligen träffat en ny flickvän och påbörjat ett husbygge i utkanten av staden. Han tar 

kontakt med ett lokalt byggföretag för att lägga ett tegeltak på sitt hus. Ägaren för 

byggföretaget ser möjligheterna att genom Mikaels position få hjälp med att få byggkontrakt 

inom kommunen. Ett kontrakt med kommunen skulle innebära en stor trygghet för de 

anställda och generera bra med vinst för företaget. Detta är dock något som byggaren inte 

uttalat för Mikael. Fakturan som Mikael får är på ett förhållandevis lågt belopp och bara 

kostnaden i samband med transport av teglet är specificerat. Byggföretaget får ett kontrakt 

med kommunen, bedömningen av offerterna gjordes av en grupp tjänstemän där även Mikael 

ingår. Vid en senare utredning angående oegentligheter i samband med kontraktet tas även 

Mikaels tegeltak upp. Mikael hävdar dock att han trodde att han betalat för både tegel, 

transport och arbete. 

Vad tänker du om Mikaels agerande? 

Hur tror du att Mikael själv resonerar (rationaliserar)?  

Hur kan det komma sig att det blev så här - vilka faktorer kan ha spelat in? 

Hur skulle man ha kunnat förhindra detta? 

 

Fallet Stina: Stina och hennes medarbetare arbetar på ett stort bolag inom stålindustrin. De 

arbetar i skift och företaget har regler för att det alltid ska finnas 8 medarbetare på plats för att 

sköta driften och säkerställa säkerheten. För arbetsuppgiften räcker det dock i praktiken att 

fyra personer finns på plats på nattskiftet. Gruppen har därför kommit överrens om att de turas 

om att stämpla in de övriga under nattskiftet, viket resulterat i att de andra fyra kan stanna 

hemma och sova men ändå ta ut full lön. 

 

Vad tänker du om Stina och gruppens agerande? 

Hur tror du att Stina själv resonerar (rationaliserar)?  
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Hur kan det komma sig att det blev så här - vilka faktorer kan ha spelat in? 

Hur skulle man ha kunnat förhindra detta? 

 

Slutfrågor… 

Återkoppla till samtliga fall;  

Om jag säger korruption – vad dyker upp i dig då? Vad associerar du till då? 

Om vi tittar på Bengts agerande – är det korruption eller är det en gråzon? 

Kan vem som helst agera korrupt? På vilket sätt?  

Har du själv fått någon utbildning om oetiskt beteende och moralfrågor? 

Är det något som diskuteras på arbetsplatsen? 

Har du själv varit med om (själv eller sett andra) i en situation där du varit osäker på om det 

var oetiskt eller inte?  

Har du själv några tankar om hur personer som agerar korrupt rationaliserar sitt 

beteende(reservfråga vid behov)? 

Har du något du vill tillägga eller utveckla? 

Då börjar vi känna oss nöjda, men om det något vi behöver förtydliga eller komplettera är det 

ok att vi kontaktar dig igen? 

Stort TACK för att du hjälper oss och medverkar i vårt arbete! 

 

 

 


