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Abstract 
 

 

Title: Institutional barriers – a study on corruption in India from Swedish 

companie‟s perspectives 

  

Authors: Charlotte Fränneby and Susanna Henriksson 

 

Advisors: Cheick Wague and Karl Gratzer 

 

Examiner: Erik Borg 

 

Keywords: India, corruption, bribery, corrupt-free behavior, rational choice 

theory.  

  

Background: The globalization today has led to increased global competition. As 

companies seek out foreign markets in order to internationalize 

their operations, it is common that they encounter many cultural 

problems. Bribery and corruption is a common problem in 

international trade. Corruption is strongly linked to the national 

culture which means that corruption is accepted in differing degrees 

within different nations. This can be a problem when companies 

establish their operations in foreign markets.       

 

Purpose: The purpose of this essay is to examine and analyze how companies 

act in a corrupt market without participating in corrupt activities. 

    
Methodology:  The authors have performed both a qualitative and a quantitative 

study. Seven companies have been interviewed and 23 companies 

participated in a questionnaire survey. All companies that 

participated in the study are Swedish companies that have 

established their operations in India. The questions that are used in 

the interviews as well as the questionnaire are based on theories and 

literature that were used in the theoretical part of the essay.    

 

Conclusions:  The results show that the companies that participated in the study 

do not work entirely in accordance with the theory “strategies for 

coping with corruption”. Swedish companies in India are mainly 

influenced by the administrative and little corruption in India. The 

majority of companies that participated in the study are acting in 

accordance with the rational choice theory. This is likely because 

the companies constantly work to maximize their profits, which 

leads to participation in some corrupt activities. Corruption may 

benefit the individual company while it may disfavour society as a 

whole.   
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Sammanfattning 

 

Uppsatsens titel: Institutionella barriärer – En studie om korruption i Indien utifrån 

svenska företags perspektiv    

 

Författare:  Charlotte Fränneby och Susanna Henriksson 

  

Handledare: Cheick Wague och Karl Gratzer 

 

Examinator: Erik Borg 

 

Nyckelord:  Indien, korruption, mutor, korruptfritt agerande, rational choice 

teorin.   

    

Bakgrund:  Den globalisering som präglar samhället idag har medfört att 

konkurrensen ökat globalt. Då företag söker sig till främmande 

marknader för att internationalisera sin verksamhet är det vanligt att 

det uppstår många kulturella problem. Ett vanligt problem inom 

internationella affärstransaktioner är mutor och korruption. 

Korruption är starkt kopplat till en nations kultur vilket gör att 

korruption accepteras olika på olika marknader. Därav kan det bli 

problem när företag etablerar sin verksamhet på främmande 

marknader.   

 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka och analysera hur företag 

agerar på en korrupt marknad utan att själva delta i korrupt 

verksamhet. 

 

Metod:  Studien utgår ifrån både en kvalitativ och kvantitativ 

undersökningens metod. Sju intervjuer och en enkätundersökning 

med 23 svenska företag som är verksamma i Indien har genomförts. 

Frågorna som undersökningarna är baserade på utgår ifrån studiens 

teorier och litteratur. 

       

Slutsatser:  Resultatet visar att företagen som deltog i studien inte arbetar helt i 

enlighet med teorin om strategier för hantering av korruption. 

Svenska företag i Indien påverkas främst av den administrativa och 

lilla korruptionen i Indien. En majoritet av företagen som deltog i 

studien agerar i enlighet med teorin rational choice då de strävar 

efter att hela tiden vinstmaximera, vilket innebär att de ibland deltar 

i korrupt verksamhet. Korruption kan gynna det enskilda företaget 

samtidigt som det kan missgynna samhället som helhet.  
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Förord 

 
Magisteruppsatsen omfattar 30 poäng inom ämnet företagsekonomi på Södertörns Högskola 

vid institutionen för ekonomi och företagande och är skriven under våren 2010. Genom 

studien har vi fått en djupare förståelse och kunskap för ämnet mutor och korruption som vi 

kommer att ha användning för när vi kommer ut i arbetslivet.  

 

Vi vill tacka samtliga som hjälpt oss med uppsatsskrivande genom att ha bidragit med goda 

idéer, tips och förslag. 

 

 

Speciellt vill vi tacka:  

 
Alla de företag och respondenter som tog sig tid och deltog i studien. Informationen vi fått 

från er har varit otroligt värdefullt för vår studie. Utan ert engagemang och vilja att dela med 

er av era erfarenheter hade denna studie inte varit möjligt att genomföra. 

 

Våra handledare Cheick Wague och Karl Gratzer som bidragit med kreativ feedback och 

konstruktiv kritik under studiens gång. 

 

Vi vill även tacka våra opponenter som hjälpt oss med bra idéer och betydelsefull kritik.  

 

 

 

 

 

Stockholm 2 juni 2010  
 

 

Charlotte Fränneby och Susanna Henriksson  
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1. Inledning 

 

I uppsatsens inledande kapitel kommer läsaren få en ökad förståelse för det undersökta 

ämnet. Därefter följer uppsatsens problemdiskussion, frågeställningar, syfte och 

avgränsningar. För att underlätta för läsaren avslutats kapitlet med en disposition över 

studiens innehåll.   

 

1.1 Bakgrund 

 

Den globalisering som präglar samhället idag har medfört en ökad gränsöverskridning mellan 

nationer. En bidragande faktor till globaliseringsprocessen är bland annat ny 

informationsteknologi, kommunikationsteknologi samt lägre kostnader för transport. En 

annan faktor som drivit på globaliseringen är att några av världens största länder har gått från 

att ha varit planekonomier till öppna marknadsekonomier. Detta har i sin tur medfört att 

förutsättningarna för företagande, handel och investeringar har förändrats 

(www.svensktnaringsliv.se).  

 

Globaliseringen har även medfört att konkurrensen ökat globalt. I och med den globala 

konkurrensen har många företag valt att internationalisera sin verksamhet. Detta har fått 

företag att söka sig till nya och mer avlägsna marknader där möjligheten för ekonomisk 

tillväxt och vinstmaximering är större. Globaliseringen har även medfört en ökning i 

kapitalflödena mellan industriländerna och framförallt mellan industri- och 

utvecklingsländerna (Prasad et al, 2003). När företag väljer att etablera sig på främmande 

marknader kan det leda till olika svårigheter och hinder då olika kulturer möts (Stier, 2009). 

En aspekt som påverkar företagens internationaliseringsprocess är institutionella barriärer som 

till exempel mutor och korruption. I och med att den internationella handeln har ökat har även 

mutor ökat internationellt. Detta har medfört att mutor och korruption blivit ett stort problem 

världen över (Sanyal, 2005; McKinney och Moore, 2008). Mutor och korruption är ett utbrett 

fenomen inom internationella affärstransaktioner, som handel och investeringar. Detta ger 

upphov till moraliska och politiska problem då det påverkar den ekonomiska utvecklingen 

och förvaltningen negativt samt ändrar villkoren för internationell konkurrens (McKinney och 

http://www.svensktnaringsliv.se/
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Moore, 2008). Ett annat problem är att mutor och korruption är starkt kopplade till länders 

kultur och därav accepteras olika beroende på nationalkulturen (Napal, 2005). En gåva kan 

betyda olika saker beroende på hur givare och mottagare uppträder samt syftet med gåvan. 

Om detta ses som korrupt eller hederligt avgörs inte enbart av de lagar som finns i samhället 

utan även av samhällets kultur (Steidlmeier, 1999; Wästerfors, 2004).  

 

Mutor och korruption är ett globalt problem som förekommer i alla delar av världen men är 

mest utspritt och existerar främst i utvecklingsländerna (Doh et al, 2003; Napal, 2005; 

Rodriguez et al, 2005; Treisman 2007).  Korruption drabbar utvecklingsländerna hårdast då 

mindre pengar spenderas på sjukvård, utbildning och andra sociala tjänster. Dessutom medför 

korruption mindre investeringar från utländska investerare (Robertson och Watson, 2004; 

Sanyal, 2005; McKinney och Moore, 2008). Korruption påverkar länders politiska, 

ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. På den politiska fronten orsakar korruption 

hinder och problem för demokratin och rättsstaten. Det demokratiska systemet riskerar 

därmed att förlora sin legitimitet. Korruption leder även till att det nationella välståndet 

minskar och avskräcker utländska investeringar. Exploatering av naturresurser ödelägger 

naturliga miljöer. Dock är den sociala aspekten mest skadligt för samhället. Detta då 

invånares förtroende för det politiska systemet går förlorat, vilket resulterar i ett svagt civilt 

samhälle som banar väg för tyranner som skapar ett samhälle där det blir en norm att muta sig 

fram (www.transparency.org, 1). Världsbanken uppskattar att det totala beloppet för mutor 

kan uppgå till 1 biljon dollar per år, vilket innebär en kostnad på minst 80 miljarder dollar per 

år (McKinney och Moore, 2008). 

 

Att etablera en verksamhet på en marknad som kännetecknas av korruption medför olika 

risker. I en undersökning av Ernst & Young framkom det att vart fjärde företag någon gång 

under de senaste två åren upplevt händelser som involverade mutor och korruption (Ernst & 

Young, 2008). Företag kan därmed avstå ifrån att etablera sig på fascinerande marknader om 

risken är för stor. Detta visar en undersökning genomförd av PricewaterhouseCoopers 2008, 

där 45 % av de tillfrågade företagen väljer att inte etablera sin verksamhet på en marknad som 

kännetecknas av en hög korruption, då det medför en alltför stor risk. Dessutom så framkom 

det att 39 % av företagen hade förlorat affärer till konkurrenter som betalat mutor 

http://www.transparency.org/
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(PricewaterhouseCoopers, 2008). Trots detta har det blivit allt vanligare att svenska företag 

lyckas etablera sig på marknader som kännetecknas av en hög grad korruption.    

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Av bakgrunden framgår det att globaliseringen medför en allt hårdare konkurrens och att 

många företag väljer att etablera sin verksamhet på nya och främmande marknader. Vanligt är 

att företag etablerar sin verksamhet i utvecklingsländer där det finns stora affärsmöjligheter. 

Ett problem med dessa marknader är att de oftast kännetecknas av korruption.  

 

Ett land som alltfler svenska företag väljer att etablera sin verksamhet i är Indien. Idag har 

Indien stora affärsmöjligheter för försäljningstillväxt och sänkta produktions- och 

inköpskostnader då landet har en av världens snabbast växande ekonomi. Indien har ett lågt 

exportberoende, en stabil banksektor och en stark inhemsk efterfråga, vilket tillsammans har 

skapat attraktiva affärsmöjligheter för både indiska och utländska företag 

(www.swedishtrade.se, 1). Varje år bedöms 1200 svenska företag göra affärer med Indien och 

idag finns det 124 svenska företag som har registrerade dotterbolag i Indien 

(www.swedishtrade.se, 2).  

 

Dock råder det stora kulturella skillnader mellan Sverige och Indien. Varje år så mäter 

Transparency International korruptionsnivån i 180 länder genom Corruption Perceptions 

Index (CPI). Ju högre plats ett land hamnar på i CPI desto mer korrupt verksamhet 

förekommer i landet. Sverige rankans som ett av världens minst korrupta länder medan Indien 

hamnar på plats 84 av 180 länder enligt CPI 2009 (www.transparency.org, 2). Under 1990-

talet beskrevs Indien som ett samhälle genomsyrat av korruption. Även den vanliga indiska 

medborgaren deltog i korruptionen. Korruptionen i Indien hade blivit så stor att det blivit en 

egen industri som syftade till att skapa en egen efterfråga (Napal, 2005). ”Corruption in India, 

writes one Indian, has, with the passage of time, become a convention, a tradition, a 

psychological need and necessity so to say” (Treisman, 2007, s.3).         

 

http://www.swedishtrade.se/
http://www.swedishtrade.se/
http://www.transparency.org/
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Då allt fler svenska företag etablerar sin verksamhet i Indien, som har stora kulturella 

skillnader gentemot Sverige samt är rankade som ett relativt korrupt land, är det intressant att 

undersöka hur svenska företag upplever att de påverkas av korruptionen i Indien samt om 

svenska företag kan ta rationella beslut utan att delta i korrupt verksamhet. Studiens mål är 

därmed att undersöka och analysera hur företag agerar på en korrupt marknad. 

 

1.3 Frågeställningar 

 

Hur upplever svenska företag som är etablerade i Indien att de påverkas av den rådande 

korruptionen i Indien? 

 

Kan svenska företag ta rationella beslut och samtidigt agera korruptfritt när de är 

verksamma på en marknad som kännetecknas av en hög grad korruption? 

 

1.4 Syfte 

 

Syftet med denna studie är att undersöka och analysera hur företag agerar på en korrupt 

marknad utan att själva delta i korrupt verksamhet. 

 

1.5 Avgränsning 

 

Denna studie fokuserar på att undersöka hur företag agerar på en korrupt marknad utan att 

själva delta i korrupt verksamhet. Studien är avgränsad till att endast undersöka svenska 

företag som är etablerade i Indien och som är verksamma inom den privata sektorn. Med 

svenska företag menar vi företag som är grundade och registrerade i Sverige. Studien kommer 

därmed att utgå ifrån ett företagsperspektiv. Valet av att undersöka de institutionella 

barriärerna på den indiska marknaden har gjorts då Indien är ett land vars kultur skiljer sig 

mycket ifrån den svenska kulturen. Vi är medvetna om att Indien är ett enormt stort land där 

kulturen skiljer sig åt inom nationen. Företagen som medverkar i studien har kontor i olika 

städer runt om i Indien. Dock kommer vi i denna studie att behandla Indien som helhet och 

inte skilja på olika städer eller områden.  
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Att etablera en verksamhet i länder med främmande och avlägsna kulturer är en mycket 

genomgripande och komplicerad process som innefattar olika kulturella aspekter som till 

exempel språk, religion, politik, lagar och handelsavtal. Därav har vi valt att avgränsat oss till 

att endast undersöka institutionella barriärer som mutor och korruption.   

 

1.6 Uppsatsens disposition 

 

Kapitel 1 

I uppsatsens första kapitel presenteras bakgrunden till studiens ämne. Detta för att läsaren ska 

få en ökad förståelse för det undersökta ämnet. Vidare följer uppsatsens problemdiskussion, 

frågeställningar, syfte och avgränsningar. Kapitlet avslutas med en disposition över studien.  

 

Kapitel 2 

Det andra kapitlet inleds med en diskussion om den tidigare forskningen som gjorts inom 

ämnet mutor och korruption. Definitioner av begreppen kultur, mutor, korruption och 

institutioner presenteras. Därefter presenteras de teorier och modeller som ligger till grund för 

studien. För att klargöra för läsare varför vissa definitioner och teorier har valts avslutas varje 

avsnitt med varför det är relevant för studien.  

 

Kapitel 3 

I detta kapitel presenteras en utförlig beskrivning av studiens tillvägagångssätt. Detta inleds 

med en redogörelse för studiens forskningsansats som följs av en redogörelse av 

datainsamling, urval, intervju, enkätundersökning, metod och underlag och bortfall. Kapitlet 

avslutas med en diskussion kring källorna trovärdighet och tillförlitlighet. 

 

Kapitel 4 

I detta kapitel presenteras studiens empiri. Empirin har framkommit genom sju intervjuer med 

svenska företag som är verksamma i Indien, två intervjuer med ansvariga på Exportrådet samt 

genom en enkätundersökning med 23 svenska företag som är verksamma i Indien. I empirin 
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presenteras först Exportrådets och företagens allmänna perspektiv på korruption. Därefter 

presenteras företagens hantering av korruptionen i Indien. 

 

Kapitel 5 

I detta kapitel diskuteras och analyseras empirin från föregående kapitel. Detta genom att 

koppla empirin till studiens teorier; korruptionens två dimensioner, strategier för hantering av 

korruption samt teorin om rational choice. 

   

Kapitel 6 

I det avslutande kapitlet drar vi slutsatser från vår undersökning med utgångspunkt ifrån 

studiens analys, syfte och frågeställningar. Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens 

resultat och slutsatser samt förslag till vidare forskning. 
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2. Forskningsläge och teoretiskt perspektiv 

 

I kapitlet diskuteras den tidigare forskning som gjorts inom det studerade ämnet. Dessutom 

presenteras de teorier och modeller som ligger till grund för undersökningen. Efter varje 

teori diskuteras teorins relevans för studien. 

 

 

2.1 Tidigare forskning om mutor och korruption  

 

Tidigare forskning som gjorts inom området mutor och korruption har fokuserat mycket på 

hur samhällen påverkas av korruption (Robertson och Watson, 2004; Rodriguez et al, 2005; 

Sanyal, 2005; Lin och Zhang, 2009). Korruption förekommer i alla delar av världen men är 

mest utspritt i utvecklingsländerna (Doh et al, 2003; Napal, 2005; Rodriguez et al, 2005; 

CSIS, 2006; Treisman, 2007). Transparency International 2009 rankade däremot Italien på 

plats 63. Detta tyder på att Italien, som är ett industriland, är ett väldigt korrupt land. En 

anledning till detta är maffians utbredning inom landet. Maffian har lyckats utvecklat en egen 

kultur där korruption och våld är en del av vardagen. Även i industriländer som har en låg 

rankning enligt CPI, förekommer korrupt verksamhet. Dock har dessa länder större 

ekonomiska och teknologiska förutsättningar att kunna dölja korruptionen (Lin och Zhang, 

2009). Sverige som har en låg rankning enligt CPI är inget undantag. En av de största 

mutskandalerna i Sverige var den så kallade Boforsaffären under 1980-talet. Under flera år 

hade företaget Bofors AB exporterat illegalt krigsmaterial till Dubai och Bahrain som 

upptäcktes genom att en tidigare anställd lämnat ett dokument som ledde till en 

polisanmälning. Polisens förundersökning visade att Bofors använt sig av omfattande mutor 

som stred emot den svenska vapenexporten. Den indiska armen var under 1980-talet 

intresserande av att köpa tyngre vapen. Sveriges dåvarande statsminister Olof Palme lyckades 

binda kontraktet till Sverige och företaget Bofors AB genom samtal med Indiens dåvarande 

premiärminister Rajiv Gandhi. Senare visade det sig att Bofors AB hade utbetalat stora 

summor till ett bankkonto i Schweiz. Pengarna användes sedan till att muta olika 

beslutsfattare i Indien. Huvudfrågan i Boforsaffären kom att bli hur mycket den svenska 

regeringen och Krigsmaterielinspektionen egentligen kände till (Westander, 1998). Forskning 
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visar även att korruption inte bara skiljer sig åt mellan nationer utan skiljer sig även åt mellan 

branscher. Ett exempel är vapenindustrin som är en bransch som ofta kopplas ihop med 

korruption. Även fast korruption och mutning är kriminella handlingar har det ökat 

internationellt de senaste åren. Korruption tenderar att förstöra invånares förtroende och 

respekt för lagar och myndigheter samt försvagar landets ekonomi (Doh et al, 2003; CSIS, 

2006; McKinney och Moore, 2008).  

 

Många forskare har även undersökt hur synen på mutor och korruption påverkas av ett lands 

kultur (Miller et al, 2001; Napal, 2005; Sanyal, 2005; Treisman 2007). Ett samhälles kultur 

påverkar invånarnas benägenhet och tolerans inför korruption. Studier visar att det finns stora 

kulturella skillnader mellan nationer och hur dessa skillnader påverkar människors 

värderingar och beteenden (Hofstede och Hofstede 2005). I olika kulturer ser man olika på 

mutor och vissa kulturer har överseende med och accepterar mutor så länge de medför 

”möjligheter” (Napal, 2005). Att ge och ta emot gåvor är en vanlig tradition i vissa icke-

västerländska kulturer där normer och värderingar kring detta är nära sammanbundet med 

samhällets kultur. I vissa kulturer är att ge och ta emot gåvor en viktig del av att förhandla och 

bygga relationer och anses då inte vara en muta. Därmed är det svårt att avgöra vad som är en 

muta eller vad som bara är en gåva. Vad som kan vara sedvanligt i en kultur kan därmed vara 

ett brott mot normen i en annan kultur (www.transparency.org, 3; Dunfee et al, 1999; 

Steidlmeier, 1999). Ett exempel på detta är när General Motors under 1990-talet införde en 

policy som förbjöd de anställda att ta emot gåvor som innefattade alltifrån att bli bjuden på 

middag till golfutrustning, från försäljare. Försäljarna klagade och menade att den nya policyn 

försämrade deras chanser att bygga sociala relationer som var nödvändiga för affärsrelationen. 

General Motors ledning var däremot rädda att dessa gåvor skulle förknippas med mutor. Det 

är normerna i ett samhälle som klargör var gränsen går mellan gåvor och mutor (Dunfee et al, 

1999). Om en individ anser att korruption är normen är denne mer benägen att delta i korrupt 

verksamhet om möjligheten ges (CSIS, 2006). Även samspelet mellan religion och stadsskick 

kan ha en betydande roll om mutor tolereras eller om sådana handlingar ska anses avvikande 

och straffas (Martin et al, 2007). Därmed bör affärsmän som ska göra affärer i ett annat land 

först undersöka den lokala omgivningen och därefter klargöra vad som är acceptabelt inom 

samhällets lagar samt etniska och kulturella aspekter, för att kunna möta den lokala 

http://www.transparency.org/
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affärspartnerns förhoppningar (Dunfee, et al, 1999). En stor del av forskningen har alltså 

belyst hur synen på mutor och korruption påverkas av den rådande kulturen. Resultatet av 

detta blir då att mutor och korruption accepteras olika i olika kulturer. Korruption är olika i 

varje nation och bör därför inte bli behandlat som ett linjärt problem (CSIS, 2006). 

 

Som diskuterats ovan har mycket av den tidigare forskningen kring ämnet mutor och 

korruption fokuserat på hur samhället och dess ekonomi påverkas. Ett problem som 

korruption bidrar med är att enskilda företag däremot kan gynnas av korruption. Detta medför 

att företag kanske inte har tillräckliga incitament för att undvika eller rapportera korrupt 

verksamhet (Habib och Zurawicki, 2002; Doh et al, 2003; Lee och Oh, 2007). Företag kan 

medverka i korrupt verksamhet för att klara konkurrensen, av respekt för normerna i en 

kultur, utpressning eller svårigheten att kontrollera så att inte medarbetare erbjuder eller tar 

emot mutor (Doh et al, 2003; CSIS, 2006). Sanyal menar att det finns tre anledningar till 

varför företag känner sig tvungna att delta i korrupt verksamhet. För det första är det i en del 

länder omöjligt att inte betala mutor för att påbörja eller avsluta normala affärstransaktioner. 

Företaget kan då motivera sitt beteende på grund av företagets behov eller att företaget endast 

följer normen i samhället. För det andra kan ett företag medverka i korrupt verksamhet, även 

fast de vet att det är moraliskt fel, då alla andra företag gör det. Den tredje anledningen är att 

företag kan vara i desperat behov av affärer och kan då ta till mutor för att erhålla affären 

(Sanyal, 2005). Den ökade internationella handeln har skapat situationer där betalning i form 

av mutor gynnat företag som betalar sig fram för att få tillgång till fördelaktiga kontrakt 

framför konkurrenter. Stora summor pengar har betalats för att få utländska kontrakt, för att få 

tillträde till marknader eller för att få specifika fördelar som skatteincitament (Tanzi, 1998). 

Forskare menar att för att motverka korruption måste det ske genom både internationell och 

inhemsk politisk vilja. Utan stöd från båda parterna kommer en reform inte ha någon effekt 

(Rose-Ackerman, 1999).     

 

Vid en konferens i Pennsylvania i mars 2006 sammanförde CSIS-Hills Program of 

Governance, Världsbanken och Wharton School of Business världsledande forskare och 

akademiker inom ämnet korruption. Efter konferensen sammanställdes rapporten ”Research 

on Corruption and its Control: The State of the Art” som redogör för vilken forskning som 



 

 

17 

gjorts inom ämnet samt vilka områden som det behövs forskas mer inom. I rapporten 

framhålls kritik emot indexet ”Corruption Perception Indices”. Forskarna menar att indexet 

rangordnar länder efter experters uppfattning av hur utbredd korruption är i ett land. Däremot 

mäter indexet inte några verkliga fall av korruption eller skiljer mellan olika typer och orsaker 

av korruption i ett land. Eftersom korruption yttrar sig på olika sätt i olika länder, menar 

forskarna att det behövs fler studier inom offentliga och privata sektorn på micronivå. 

Detaljerade studier av ett specifikt land och sektor skulle kunna bidra till mer kunskap som är 

viktig för att motverka korrupt verksamhet (CSIS, 2006). Med detta som utgångspunkt har vi 

undersökt hur svenska företag upplever att de påverkas av korruptionen i Indien samt om 

svenska företag kan ta rationella beslut och samtidigt agera korruptfritt. Studien har därmed 

fokuserat på hur svenska företag agerar på den indiska marknaden som kännetecknas av en 

högre grad av korruption än Sverige, utan att själva delta i korrupt verksamhet.    

 

2.1.1 Tidigare forskning om korruption i Indien 

 

Korruption kan spåras långt tillbaka i Indiens historia. Indiens forna härskare förväntade sig 

alltid några gåvor av sina undersåtar. Men korruption är även ett arv från tiden som koloni. 

Regeringar i kolonier betraktades generellt som främmande och därför ansågs fusk och 

olagliga aktiviteter för att lura en sådan regering som rättvist. Under kolonitiden utgjordes 

regeringen av utlänningar och medborgarna utvecklade en attityd och norm att motarbeta 

regeringen på alla tänkbara sätt som genom mutor och korrupt verksamhet. Men även de 

utländska tjänstemännen uppmuntrade till korruption då de tog emot dyra presenter, smycken 

pengar osv. från rika infödda invånare för att tjänstemännen sedan skulle främja de rikas 

privata intressen. Det var emellertid under andra världskriget som korruptionen fick ett 

ordentligt fäste i det indiska samhället och korruptionen blev då ett socialt fenomen. Korrupt 

verksamhet steg drastiskt och det fanns knappt ett område i samhället kvar som var helt fri 

från påverkan av korrupt verksamhet. Korruptionen hade blivit institutionaliserad och en 

generellt accepterad livsstil som inte längre sågs som ett brott mot lagen. Korruptionen spred 

sig även till det politiska systemet, vilket innebar att korruption fanns på alla nivåer i 

samhället (Transparency International, 2003). Även fast korruption genom tiderna har varit ett 

framstående fenomen i Indien så avslöjades det under 1990-talet flera mutskandaler som 
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innefattande enorma summor. Vissa menar att anledningen till att korruptionen under 1990-

talet omfattade större summor än tidigare, var förknippat med de ökade investeringarna från 

utländska företag som ägde rum under 1990-talet. När utländska företag etablerade sig i 

Indien behövdes relativt små summar för att muta sig fram, vilket ökade Indiens attraktivitet 

hos utländska företag. Den korruption som utländska företag förde med sig under 1990-talet 

har av vissa setts som aktiviteter för att öka välfärden i landet (Bhattacharyya och Ghose, 

1998). Som den tidigare forskningen visar är korruption ett vanligt och synligt fenomen i 

Indien. Därav anser vi att det är intressant att undersöka hur svenska företag agerar på den 

indiska marknaden när de kommer i kontakt med korrupt verksamhet.     

 

2.2 Definition av kultur 

 

Alla individer har ett inlärt mönster av känslor, tankar och sätt att agera som kallas kultur. 

Kultur är de gemensamma värderingar, normer, kunskap, tro, moral, lagar och seder som 

delas av medlemmar i en grupp. Normer är de sociala regler och riktlinjer som bestämmer hur 

individer inom en grupp ska bete sig i en given situation (Hill, 2005). Kulturer varierar mellan 

olika grupper och vad som är nödvändigt och grundläggande för en kultur behöver inte vara 

av stor vikt för en annan kultur (Trompenaars 1998). Kultur är inte ett konstant fenomen utan 

ändras med tiden. Ekonomisk utveckling och globalisering är bidragande anledningar till att 

förändringar sker i samhället. Dessa förändringar kommer i sin tur leda till att kulturen i 

samhället förändras. När länder blir rikare kan det bli en förändring i kulturen.  Dock tar det 

lång tid att förändra kulturen i ett samhälle. Detta då individer socialiseras in i en uppsättning 

av värderingar och normer när de är unga, som blir svåra att bryta när de blir äldre (Hill, 

2009). Då kulturen, både national- och affärskulturen, skiljer sig åt mellan Sverige och Indien, 

medför det att något som är accepterbart i den indiska kulturen kanske inte är accepterbar för 

de svenska företagen. Därmed kan det bli problem och missförstånd när svenska företag 

agerar på den indiska marknaden.     

 

 

 

2.3 Definition av korruption  
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Korruption är en företeelse som förekommer världen över och definieras på olika sätt. Dock 

utgår definitionerna från samma tanke. Korruption innebär att någon utnyttjar sin ställning för 

att uppnå otillbörlig fördel för egen eller annans vinning. Integritet kan därmed ses som 

motsatsen till korruption. I denna studie använder vi oss av Transparency Internationals 

definition av korruption som definierar korruption på följande sätt, ” The misuse of entrusted 

power for private gain” (www.transparency.org, 4). Det finns fyra olika typer av korruption. 

Dessa är mutor, nepotism, bedrägeri och förskingring. Mutor är troligtvis den vanligaste 

handlingen inom korrupt verksamhet och definieras mer utförligt i nästa avsnitt. Nepotism 

kan definieras som favorisering av offentliga tjänstemän till anhöriga eller nära vänner. 

Bedrägeri kan ses som att lura regeringen genom svek medan stöld av pengar eller annan 

statlig egendom kan ses som förskingring. Det är även viktigt att skilja mellan administrativ 

och politisk korruption. Administrativ korruption är korruption som förändrar genomförandet 

av politiska och administrativa tjänster, ett exempel kan vara att en person erbjuder en viss 

summa för att få en licens även fast denne inte är behörig för licensen. Politisk korruption är 

däremot korruption som påverkar utformningen av lagar och politik, som att få ensamrätt att 

bedriva en monopol marknad. Vidare kan korruption även delas in i stor (grand) och liten 

(petty) korruption. Med stor korruption menas att personer på höga maktpositioner drar nytta 

av sin position och erhåller mutor. Liten korruption innebär korruption på en lägre 

samhällsnivå och innefattar inte lika stora summor som vid stor korruption men som till 

exempel kan vara påskyndande av en viss process (World bank, 2003). Korruption har i stort 

sätt alltid funnits i alla samhällen men däremot har formen och uttrycken för korruption 

kontinuerligt ändrats (www.transparency-se.org). Studien kommer att undersöka vilken sorts 

av korruption som svenska företag påverkas av när de är verksamma på den indiska 

marknaden.    

 

2.4 Definition av mutor 

 

Mutor som ett moraliskt begrepp går långt tillbaka i historien och kan spåras tillbaka till 3000 

år f.Kr. Tidigt fanns det ett starkt ogillande av mutor och dessa fördömdes i texter inom bl.a. 

hinduismen, buddismen, kristendomen, judendomen och islam. Även Adam Smith och Mao 

http://www.transparency.org/
http://www.transparency-se.org/
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Tse-tung fördömde mutor. Trots att mutor ses som fördömande är mutor ändå en vanlig 

korrupt företeelse som kan ses som en tradition inom vissa kulturer. En muta uppstår när en 

person ger ett incitament till en annan person i utbyte för att denne ska göra något, eller inte 

göra något som strider mot dennes plikt och som gynnar personen som erbjuder mutan 

(Dunfee et al, 1999). En muta kan ta form av pengar, andra ekonomiska fördelar eller andra 

fördelar som inte inkluderar pengar, som till exempel gynnande publicitet.  

 

”En muta kan betyda olika saker och förknippas med olika slags erfarenheter 

beroende på hur givare och mottagare uppträder och ur vilken synvinkel det 

betraktas. En anledning är att mutor och korruption inte enbart tillhör ett 

samhälles juridiska sfär utan även dess sociala och moraliska” (Wästerfors, 

2004, s.11).  

 

I internationella sammanhang är definitionen av mutor; om ett företag från land A erbjuder 

finansiella eller icke finansiella incitament till tjänstemän i land B för att få kommersiella 

fördelar (Sanyal, 2005). Denna definition har även vi valt att använda oss av i denna studie.  

 

2.5 Definition av institutioner 

 

Institutioner kan sägas utgöra spelreglerna för samarbetet mellan människor. Då handlar det 

inte enbart om det formella regelverket såsom lagar, banksystem och äganderätter, utan även 

det informella regelsystemet samt människors värderingar, traditioner, normer och sedvänjor. 

Institutioner är alltså de restriktioner som människor bestämmer för att ange formerna för 

samverkan mellan människor. Den viktigaste uppgiften för institutioner är att skapa en stabil 

struktur för samspelet mellan individer och på så sätt minska osäkerheten i samhället. 

Institutioner påverkar ekonomins beteende i ett samhälle då institutioner inverkar på utbytet 

och produktion av varor och tjänster. Dessutom så både begränsar och möjliggör institutioner 

utbytet mellan människor på en marknad. Detta oberoende om de agerar som individer, 

företag eller som en organisation. Institutioner skiljer sig åt mellan länder men kan även skilja 

sig åt inom ett och samma land. Kunskap och förståelse för institutioner på en marknad 

minskar osäkerheten och ökar möjligheterna för en effektivare verksamhet (North, 1993). 

Institutioner förändras ständigt. Det kan ske till följd av att de formella reglerna förändras 

eller att kulturen i ett samhälle förändras och därmed förändras det informella regelsystemet 
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(North, 2006). Då institutioner skiljer sig åt mellan länder och är något företag kommer i 

kontakt med vid utlandsetableringar, anser vi att det är relevant för studien att redogöra för 

begreppet institutioner.     

  

2.6 Teorin om korruptionens två dimensioner 

 

Mycket av den forskning som gjorts kring ämnet korruption utgår ifrån att korruption drivs av 

två dimensioner. Dessa två dimensioner är; Pervasiveness (genomslagskraft) och 

Arbitrariness (egenmäktighet). Dimensionerna är oberoende av varandra och fångar olika 

aspekter av korruption. Separat kan de inte karaktärisera korruptionen i ett samhälle utan 

måste behandlas tillsammans för att få ett helhetsperspektiv av korruptionen i ett samhälle 

(Doh et al, 2003; Rodriguez et al, 2005; Lee och Oh, 2007). 

 

2.6.1 Genomslagskraft 

 

Dimensionen om genomslagskraft visar hur utbrett och institutionaliserat korruption och 

mutor är i ett samhälle. Ju högre denna dimension är i ett samhälle desto synligare är 

korruptionen. Om korruptionen är synlig är det lättare för företag att avgöra om de vill aktivt 

delta i korruptionen. Om korruptionen har en hög genomslagskraft i ett samhälle är mutor det 

enklaste sättet att göra affärer med. Om ett företag agerar i ett samhälle där korruption har hög 

genomslagskraft medför det höga direkta och indirekta kostnader för korruption för företaget. 

Dock är dessa kostnader lätta för företaget att beräkna då korruption har en hög frekvens och 

är synlig (Doh et al, 2003; Rodriguez et al, 2005; Lee och Oh, 2007). 

 

2.6.2 Egenmäktighet 

 

Denna dimension beskriver graden av osäkerhet. Om ett samhälle kännetecknas av en hög 

grad av egenmäktighet innebär det att graden av osäkerhet är stor. Företagen har då svårt att 

avgöra vem de ska muta, hur stor mutan bör vara samt om mutan kommer att resultera i det 

som lovats i utbyte. Detta medför i sin tur att företag har svårt att beräkna hur mycket 

korruptionen kommer att kosta för företaget (Doh et al, 2003; Rodriguez et al, 2005; Lee och 

Oh, 2007). 
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                                                                          Egenmäktighet 

                                                                Låg                     Hög 
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             Genomslagskraft 

 

 

 Låg 

 

 

        Figur 1, Korruptionens två dimensioner (Doh et al. 2003, s.119).

  

  

Figuren visar att vissa länder kan ha en hög dimension och en låg dimension av 

genomslagskraft och egenmäktighet, vilket tyder på att korruption är ett mer komplicerat 

fenomen än vad vissa företag förväntar sig (Doh et al, 2003).  

C1: När genomslagskraften är hög och egenmäktigheten är låg kommer många företag att 

betala mutor och kommer troligtvis att få den utlovade tjänsten.   

C2: När båda dimensionerna är höga kommer många företag att betala mutor men på grund av 

hög osäkerhet är det svårt att veta vem som ska mutas, hur mycket mutan bör vara och om 

företaget kommer få den utlovade tjänsten. 

C3: När båda dimensionerna är låga kommer färre företag att betala mutor men det är större 

säkerhet att de kommer att få den utlovade tjänsten. 

C4: När genomslagskraften är låg medan egenmäktigheten är hög kommer färre företag betala 

mutor men även här är det svårt för företagen att veta vem som ska mutas, hur stor mutan bör 

vara och om de kommer få den utlovade tjänsten då osäkerheten är hög (Doh et al, 2003; Lee 

och Oh, 2007). 

Teorins relevans för studien 
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Teorin visar att korruptionen i Indien både har en hög grad av genomslagskraft och en hög 

grad av egenmäktighet, vilket medför att det är många företag som betalar mutor men på 

grund av hög osäkerhet är det svårt för företagen att veta vem som ska mutas, hur stor mutan 

bör vara samt om företaget kommer få den utlovade tjänsten. Denna teori är nära kopplad med 

teorin om strategier för hantering av korruption, då val av strategi är beroende av vilken 

dimension av korruption som existerar i ett land.  

 

2.7 Teorin om strategier för hantering av korruption 

 

Korruption medför olika direkta och indirekta kostnader, både för företaget och för landet där 

korruption förekommer. Med direkta kostnader menas de kostnader som följer av en direkt 

interaktion mellan företaget och regeringar, som representeras av en tjänsteman eller 

beslutsfattare. Mutor är den vanligaste typen av korrupt verksamhet. De direkta kostnaderna 

uppstår som en följd av att företaget betalar mutor eller påskyndar en byråkratisk trög process 

som medför att behandlingstiden för ärendet går fortare än vad det annars skulle ha gjort. 

Direkta kostnader kan även uppkomma om företaget har ett direkt oproduktivt beteende som 

att investera i vissa kanaler för att vinna fördelar, att stödja korrupta institutioner eller 

medverka i organiserad brottslighet. Även om företaget försöker undvika korruption så 

medför det en kostnad som räknas som en direkt kostnad. 

  

Indirekta kostnader är svårare att upptäcka än de direkta kostnaderna. De indirekta 

kostnaderna för korruption är de kostnader som inte kan identifieras genom en viss interaktion 

eller transaktion mellan företaget och regeringen eller dess tjänstemän. Dessa kostnader är 

generellt höga då chanserna för lönsamhet minskar och de medför även en makroekonomisk 

instabilitet och svag infrastruktur. De indirekta kostnaderna begränsar företagets avkastning 

då de ökar driftskostnaderna och minskar tillväxtpotentialen. De indirekta kostnaderna 

uppkommer genom att regeringen inte använt offentliga resurser på ett effektivt sätt, vilket i 

sin tur får negativa konsekvenser för landets ekonomi. Detta medför att företag kan få 

indirekta kostnader genom bland annat minskade investeringar, att offentliga utgifter 

reduceras, felinriktat företagande eller genom social-ekonomiska misslyckanden (Doh et al, 

2003). 
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Doh et al. (2003) menar att det finns strategier som företag kan använda sig av när de agerar 

på en korrupt marknad utan att själva delta i korruption.  

 

2.7.1 Undvikande 

 

Företag möter flera utmaningar när de väljer att etablera sin verksamhet på en marknad som 

kännetecknas av korruption. Ett sätt är att undvika marknaden helt och därigenom eliminera 

de direkta kostnaderna som korruption för med sig (Habib och Zurawicki, 2002; Doh et al, 

2003). Det finns även andra anledningar till varför företag bör undvika marknader som är 

korrupta, såsom svag vinstpotential, instabila regeringar samt långsam marknadstillväxt. Dock 

kan dessa tillstånd vara ett resultat av korrupt verksamhet (Doh et al, 2003). Forskning visar 

att företag, som kommer från ett land med låg grad av korruption, anser att korruption är 

moraliskt fel och kan därför välja att undvika en sådan marknad. Dessutom kan etableringar 

på marknader med en hög grad av korruption undvikas då korruption är svårt att hantera, 

riskabelt och dyrt (Habib och Zurawicki, 2002). Om företag väljer att undvika marknader som 

kännetecknas av en hög grad av korruption så medför det att det investeras mindre i landet. 

Landets ekonomi kan då bli lidande och fattigdomen och korruptionen fortsätter och blir allt 

starkare (Doh et al, 2003; Robertson och Watson, 2004).   

 

2.7.2 Inträdesformer  

 

Enskilda företag kanske vill eller inte kan undvika att investera i länder där korruption är 

starkt förekommande. Därav försöker många företag att kompensera förlusten av de direkta 

kostnaderna som korruption medför genom att välja olika former och strategier för inträde på 

marknaden. Företag kan även välja olika tillvägagångssätt för att träda in på en marknad 

beroende på om korruptionen på marknaden kännetecknas av hög genomslagskraft eller hög 

egenmäktighet. Om ett företag väljer att etablera sig i ett korrupt land som ett enskilt företag 

eller genom joint venture, möter företaget starkt tryck från konkurrerande företag. Genom 

joint venture kan företaget dra nytta av den lokala partners lokala nätverk och kan därmed 

minska osäkerheten kring korruption. Men samtidigt kan korruption försvaga äganderätten 

och möjliggör att den lokala partner utnyttjar det utländska företaget (Doh et al, 2003).      
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2.7.3 Uppförandekoder för företag 

 

När företag väljer att etablera sin verksamhet på en korrupt marknad är det viktigt att 

ledningen fastställer företagets ståndpunkt och värderingar angående korruption (Robertson 

och Watson, 2004). Därigenom kan företaget minska både de direkta och indirekta kostnader 

som korruption medför. Även om ledningen har en ståndpunkt om att korruption inte är okej 

är det viktigt att den förmedlas till alla nivåer i företaget. Annars finns möjligheten att 

medarbetare kan ta emot mutor eller erbjuda mutor trots att ledningen tror att företaget inte 

medverkar i en korrupt verksamhet. Företag som betonar öppenhet, har principer och 

vägledning för hur mutor och korruption ska bemötas samt inte har några problem med att låta 

oberoende och externa företag inspektera och kontrollera företagets affärer minimerar 

riskerna att delta i korrupt verksamhet (Doh et al, 2003; Sanyal, 2005; McKinney och Moore, 

2008). Detta tillvägagångssätt kan även bidra till att pressen och kraven ökar på 

konkurrerande företag så att de väljer att tillämpa samma ståndpunkter och värderingar (Doh 

et al, 2003). 

 

2.7.4 Träning, utveckling och utbildning 

 

Utbildning och utveckling är ett bra sätt att få de anställda att förstå vad företaget har för syn 

på mutor och korruption. Detta kan i sin tur bidra till att både de direkta och indirekta 

kostnaderna för korruption minskar. Företag kan arbeta tillsammans med statliga organ som är 

angelägna att främja utländska investeringar och minska korruptionen i landet. Det är viktigt 

att företag arbetar med träning och utbildning även om de gör det enskilt eller tillsammans 

med multinationella organisationer som FN eller Världsbanken. Det är vanligt att företag kan 

få ekonomiskt och tekniskt stöd från multinationella organ som stöd till utveckling för att 

minska korrupt verksamhet. Detta är även effektivt i länder där korruption kännetecknas av en 

hög grad av egenmäktighet (Doh et al, 2003). 

 

2.7.5 Sociala avgifter/donationer till allmänheten 
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Vissa företag använder sig av samhällsbidragande åtgärder som sociala avgifter och offentliga 

donationer för att undvika korruption. Dessa donationer riktas ofta till byggandet av offentliga 

organisationer och institutioner som till exempel sjukhus och skolor.  Denna strategi fokuserar 

främst på att minska de direkta kostnaderna som korruption medför. Däremot är det mindre 

sannolikt att denna strategi kan skydda ett företag från korruption om korruptionen har en hög 

grad av egenmäktighet. Detta då även lagliga bidrag och donationer till en organisation kan få 

andra tjänstemän att kräva ytterligare betalningar (Doh et al, 2003).      

 

2.7.6 Lagar och avtal 

 

Enskilda företags aktiviteter eller företags gemensamma aktiviteter tillsammans med andra 

företag, är viktigt för att kunna motverka korruption. Den största delen av ansvaret för att 

minska korruption ligger hos regeringen som utformar lagar och avtal. Företagen förväntas 

därefter att följa dessa lagar (Doh et al, 2003). Många länder har en brist på insyn i regler, 

lagar och processer vilket skapar en grund för korruption. Regler är ofta förvirrande och de 

dokument som specificerar dem är inte alltid tillgängliga för allmänheten. Dessutom kan 

regler ändras utan att det tillkännages för allmänheten. Lagar och förordningar är ofta skrivna 

på ett sätt som bara utbildade jurister kan förstå och viktiga aspekter kan tolkas olika (Tanzi, 

1998). Lagar och avtal är ändå viktiga moment för att motverka korrupt verksamhet. 1977 så 

utvecklade USA The Foreign Corrupt Practice Act, (FCPA), som var den första nationella 

lagstiftningen för att åtgärda problemet med mutor i internationella affärer. Lagen kommer 

ursprungligen från USA men har kommit att bli en norm för hur korruption ska hanteras även 

i övriga delar av världen (Doh et el, 2003; Sanyal, 2005; Samover et al, 2007). 1996 tog 

tjugofem länder från västra halvklotet efter en Inter-Amerikansk konvention mot korruption 

som därefter godkändes av alla länder från västra halvklotet förutom Kuba. Konventionen 

krävde att de deltagande länderna kriminaliserade mutor till och från statstjänstemän. Även 

FN förhandlade och antog i oktober 2003 den Inter-Amerikanska konventionen mot 

korruption och i augusti 2006 hade 140 länder tecknat avtal med dem (McKinney och Moore, 

2008). I slutet på 1998 undertecknade medlemmarna i the Organization for Economic 

Cooperation and Development, OECD, samt fem andra nationer, konventionen om 

bekämpande av bestickning av utländska tjänstemän i internationell handel (Convention on 
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Combating Bribery of Foreign Officials in International Business). Det viktigaste målet med 

fördraget var att förhindra mutor vid transaktioner i internationell handel. Detta genom att 

länderna gjorde det brottsligt att muta utländska tjänstemän, vilket kunde straffas genom 

bland annat sanktioner. Idag har 38, varav 8 länder som inte är medlemmar i OECD, 

undertecknat konventionen (www.oecd.org). Utöver nationella lagar och internationella 

fördrag, så bidrar ekonomiska organ såsom Världsbanken och Internationella valutafonden 

med olika bistånd för förbättringar av administrativa rutiner som minskar eller eliminerar 

korruption (Sanyal, 2005). Då korruption medför minskade direkt investeringar från utlandet, 

speciellt i framväxande ekonomier, kan lagar och avtal ändra på detta, åtminstone i vissa 

länder och regioner. Denna strategi är beroende av samarbete med myndigheter och behandlar 

de indirekta kostnader som korruption medför. Denna strategi är mest effektiv för att bekämpa 

korruption i länder där korruptionen har en hög grad av genomslagskraft men kan till viss del 

även vara effektiv i länder där korruptionen har en hög grad av egenmäktighet (Doh et al, 

2003).   

 

2.7.6.1 OECD:s riktlinjer för multinationella företag angående bekämpning av 

bestickning 

 

Företag bör inte, direkt eller indirekt, utlova, erbjuda, begära eller ge en muta eller annan 

obefogad fördel för att få eller behålla verksamhet eller annat obefogad fördel. OECD har 

utvecklat sex olika riktlinjer för hur internationella företag kan hantera korrupt verksamhet 

(OECD, 2009). 

- Företag bör inte ge efter för krav att betala eller erbjuda offentliga tjänstemän eller någon 

anställd, någon del av ett kontrakt som denne annars inte skulle ha. Företagen bör inte 

använda underleverantörer eller inköpsorder som ett sätt att styra betalningarna till offentliga 

tjänstemän, andra anställda hos affärspartner, deras släktingar eller bekanta. 

- Företag bör se till att arvode till ombud är av lämplig storlek som endast utbetalas efter 

lagliga tjänster. Företaget bör även ha en förteckning över den personal som anlitas och 

arbetar med transaktioner mellan offentliga organ och statsägda företag. Denna förteckning 

bör sedan vara tillgänglig för behörig myndighet. 
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- Företag bör öka insynen i dess egen verksamhet för att kunna motverka bestickning och 

utpressning. Företag bör även främja öppenhet och dialog med allmänheten för att stödja 

samarbetet för kampen mot bestickning och utpressning. 

- Företag bör upplysa de anställda om företagets policy mot mutor och utpressning genom till 

exempel utbildningsprogram eller andra disciplinära tillvägagångssätt. 

- Företaget bör implementera kontrollsystem för att motverka mutor och korruption, samt 

tillämpa finansiella och skattemässiga revisionsmetoder som kan hindra att hemliga konton 

skapas eller förhindra att dokument skapas som inte ger en rättvisande bild av de registrerade 

transaktionerna. 

- Företag bör inte ge olagliga bidrag till kandidater för offentliga ämbeten eller politiska 

partier eller till andra politiska organisationer. 
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2.8 Sammanfattande tabell av teorin strategier för hantering av korruption 

 

 
Strategi Kostnader Effektiv emot Fördelar Nackdelar

  

 
Undvikande Direkta Både marknader där Kringgå problem Avstå ifrån möjligheter 
  korruptionen har hög  

  genomslagskraft och hög    

  egenmäktighet 
 

Inträdesformer Direkta Både marknader där Tillåter företaget att fortsätta delta Förnekar företag några fördelar

  korruptionen har hög i marknaden och samtidigt undvika som inträdet kan ge, inklusive
  genomslagskraft och hög exponering för korruption. förvärv av lokala resurser. 
  egenmäktighet Tillåter företaget att undvika  Förnekar värdlandet vissa

   andra kostnader fördelar 
 

Uppförande- Direkta och Både marknader där  Kan integrera multinationella  Lokala företag kommer  

koder  för indirekta korruption har hög  företag runt om i världen troligtvis inte att underteckna, 
företag  genomslagskraft och hög  vilket skapar olika  

  egenmäktighet  kostnader/fördelar 

 
Träning, Direkta och  Mest för marknader där Regional inriktade program kan Kan vara svårt att få städ för 

utveckling och indirekta korruptionen har hög lyckas bra utbildningsinitiativ 

utbildning  genomslagskraft För statsfinansierade program kan Företagssponsrat initiativ kan
   deltagande kopplas till Världsbankens tillämpas olika i dotterbolag 

   stöd och lån  

   Ger en tydlig policy samt ger de  
   anställda praktiska exempel 

 

Sociala avgifter/ Direkta Marknader där korruptionen  Tillhandahåller nödvändiga tjänster Kan vara svårt att avgöra när 
donationer till  har hög genomslagskraft utan att bryta lagar eller etik ”när linjen har överskridits” 

allmänheten    Kan skapa förväntningar om en 

    fortsatt och ökad betalning 
 

Lagar och Indirekta Både marknader där FCPA innehåller strikta regler och  FCPA kan vara till nackdel för  

regler  korruption har hög  påföljder om regler ej följs amerikanska företag och 
  genomslagskraft och hög OECD avtal är relativt omfattande konkurrenter

  egenmäktighet Fler utvecklingsländer har nu  Inledningsvis omfattade endast 

   börjat anta OECD:s principer OECD:s principer 
    medlemsländerna och ett fåtal

    utvecklingsländer

    Brist på tillsyn och ojämnt 
    implementerat i utvecklings- 

    länderna skapar problem

      
 

Tabell 1, Strategier för att hantera korrupt verksamhet (Doh et al, 2003, s.120)   

   

 

Tabell 1 sammanfattar teorin strategier för hantering av korruption. Tabellen visar vilka 

kostnader som strategierna kan reducera, på vilken marknad strategierna är mest effektiv mot 

samt för- och nackdelar med de olika strategierna.   

 

 

Teorins relevans för studien 

Denna teori ligger till grund för studiens undersökning. Frågorna i studiens intervjuer och 

enkätundersökning är uppbyggd efter teorins sex strategier; undvikande, inträdesformer, 

uppförandekoder för företaget, träning, utveckling och utbildning, sociala avgifter/donationer 
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till allmänheten samt lagar och avtal. Med teorin som utgångspunkt kommer vi att undersöka 

hur svenska företag agerar för att inte delta i korrupt verksamhet, på en marknad som 

kännetecknas av en hög grad korruption.    

 

2.9 Rational choice teorin 

 

Teorin om Rational Choice härstammar från ekonomin och används vanligtvis inom politiken 

för att förstå och förklara individers beteende. Teorin utgår ifrån att individen har vissa givna 

önskemål och en viss information om världen. Individen befinner sig alltså i en situation där 

denne kan välja mellan flera handlingsalternativ. Teorin menar att individer handlar rationellt 

utifrån sina egna preferenser, intressen och resurser. Därav är rationalitet ett centralt begrepp 

inom teorin som härstammar från det latinska ordet ”ratio” som betyder förnuft. Detta innebär 

att individen ständigt handlar för att nytto-maximera sina beslut. Inför olika beslut som en 

individ kan komma att stå inför, menar teorin att individen alltid kommer att välja det beslut 

som gynnar individen mest. Individen utvärderar alltså de olika alternativa lösningarna och 

väljer det alternativ som resulterar i den största nyttan. Däremot förespråkar teorin inte att alla 

människor är egoistiska. Individer kan även vara nytto-maximerande i situationer där de 

agerar utifrån en stark önskan om att tjäna andra människor. Dock kan en individs anledning 

att göra någonting vara irrationellt men kan då ändå ses som ett rationellt val. Teorin menar 

att individen endast gör objektiva beräkningar inför sina beslut (Gilje och Grimen, 2007).  

 

Dock har denna teori fått en del kritik (Morell, 2004; Quackenbush, 2004). Forskare menar att 

om en individ ska göra ett rationellt val måste denne samla in en hel del information för att 

detta ska kunna generera i ett antal alternativ. Denna process är däremot kostsam och osäker. 

Efter att individen har samlat in en rad alternativ ska den enskilde individen utvärdera dem. 

Denna process bygger vanligtvis på begränsad information och kan därmed också ses som 

osäker. Då en individ aldrig kommer att stå inför ett beslut med perfekt information, medför 

denna osäkerhet att många av besluten innebär en riskbedömning. Ett ytterligare problem är 

att den marknad där individen ska fatta ett beslut och förhandla på är komplex. Inför en 

majoritet av de val individer står inför har man inte tid att väga för- och nackdelar mot 

varandra. Dessutom kan det vara svårt att välja mellan val som är nästintill identiska. Därav 

måste några av de val som görs vara icke-rationella. Detta betyder att individer inte alltid tar 
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beslut på ett rationellt sätt. Många beslut inom organisationer fattas på grund av vana, 

tradition, sed eller plikt. Dessa beslut är inte beräknade utan bestäms av sociala normer 

(Morell, 2004). Om en individ bedömer en handling som rationell eller inte, är starkt kopplat 

till den kultur individen lever i (Gilje och Grimen, 2007). Detta gör att det i vissa situationer 

kan vara svårt att hålla fast vid idén om rationella val som till exempel om man står inför ett 

etiskt dilemma (Morell, 2004).   

 

Teorins relevans för studien 

Då företag agerar på främmande marknader kan det vara svårt att veta vad man kan ta för 

givet när man ska försöka förstå människor som lever i en kultur som är mycket olik ens egen.  

Vi har valt att använda oss av denna teori då det är intressant att undersöka hur företagen 

resonerar kring frågor om mutor och korruption. Det vill säga om företagen agerar rationellt 

om de står för ett etiskt dilemma, såsom mutor och korruption, eller om ett korruptfritt 

agerande står i kontrast med företagens nytto-maximerande.  

Den kritik som forskare tar upp om teorin som till exempel om individen ska kunna göra ett 

rationellt val måste denne samla in en hel del information för att detta ska kunna generera i ett 

antal alternativ. Denna process är däremot kostsam och osäker. Detta är något som vi valt att 

bortse ifrån i vår undersökning. Detta då individer nästintill aldrig kommer att ha perfekt 

information inför olika beslut. Världen är för komplex.        
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3. Metod 

 

I detta kapitel kommer en utförlig beskrivning om uppsatsens tillvägagångssätt att ges. 

Kapitlet inleds med val av forskningsansats, hur data har samlats in och studiens urval. 

Därefter följer en redogörelse av hur studiens intervjuer och enkätundersökningen har 

utformats och genomförts. Kapitlet avslutas med en diskussion av studiens bortfall, metod och 

underlag samt källkritik.    

 

 

3.1 Forskningsansats 

 

Då vi var intresserade av att undersöka hur företag påverkas av korruptionen i Indien samt om 

företag kan agera utifrån rationella beslut och samtidigt agera korruptfritt har vi valt att både 

tillämpa en kvalitativ och en kvantitativ undersökningsmetod. Genom intervjuer fick de 

tillfrågade möjlighet att fritt utrycka sig och därigenom kunde information som var viktig för 

studien framkomma. Då mutor och korruption är ett känsligt ämne var vår förhoppning att 

intervjuerna skulle bidra till att respondenterna lättare kunde öppna sig. Detta för att få en 

djupare förståelse för det undersökta ämnet (Holme och Solvang, 1997). För att 

undersökningen skulle få ett brett och omfattande resultat valde vi även att genomföra en 

enkätundersökning med svenska företag som har etablerat sin verksamhet i Indien (Jacobsen, 

2002).      

 

3.2 Datainsamling 

 

För att kunna svara på studiens frågeställningar har vi använt både primär- och sekundärdata. 

Den primärdata som använts i studien har samlats in genom intervjuer och genom en 

enkätundersökning. Den sekundärdata som vi har använt oss av består av vetenskapliga 

artiklar, litteratur samt elektroniska källor. Sekundärdata har använts för att läsaren ska få en 

djupare förståelse för ämnet samt för att redogöra för den tidigare forskning som gjorts inom 

mutor och korruption. Även studiens teoretiska perspektiv utgår ifrån vetenskapliga artiklar 

och litteratur. 
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3.3 Urval 

 

I Indien finns det för närvarade 124 svenska företag etablerade varav majoriteten av dessa 

företag är verksamma inom teknik- och verkstadsprodukter. Däremot har antalet företag inom 

andra sektorer såsom IT och telekommunikation, infrastruktur, detaljhandel, medicinskt 

teknologi och banker ökat kraftigt på senare år. Majoriteten av dessa företag har 

marknadsföring och försäljning som primär verksamhet men även produktion och inköp utgör 

en stor del av företagens verksamhet. Det har även blivit vanligt att svenska företag väljer att 

outsoursa stödfunktioner, forskning samt utveckling till Indien då kostnaderna är lägre där än 

i Sverige (www.swedishtrade.se, 3). Studiens population är de 124 svenska företagen som är 

etablerade i Indien.  De företag som ingår i studien är hämtade ifrån Exportrådets lista över 

svenska företag som är etablerade och verksamma i Indien, se bilaga 5. Utifrån denna lista 

gjorde vi ett bekvämlighetsurval och kontaktade via telefon 15 företag från olika branscher 

som IT, telekommunikation, bank, klädesproduktion, medicinsk teknologi samt teknik- och 

verkstadsproduktion. Då studiens syfte är att undersöka hur företag agerar på en korrupt 

marknad, vilket är ett relativt känsligt ämne, valde åtta av företagen vi kontaktade att inte 

medverka i studien. Därav blev bortfall för studiens kvalitativa undersökningsdel åtta stycken. 

De resterande sju företagen valde att medverka i undersökningen genom att ställa upp på 

intervjuer. Dessa företag är verksamma inom branscherna teknik- och verkstadsproduktion, 

klädesproduktion, telekommunikation, bank samt IT. Ytterligare två intervjuer har genomförts 

med två ansvariga på Exportrådet för att få en mer allmän bild av hur svenska företag bör 

agera på en korrupt marknad.         

 

Inför enkätundersökningen gjorde vi även ett bekvämlighetsurval och valde ut 90 företag 

utifrån Exportrådets lista med 124 företag, se bilaga 5. Dessa företag valde vi att kontakta via 

e-post. Av de 90 företag som vi skickade e-post till fick vi tillbaka 14 automatiska e-

postutskick om att vårt e-postutstick antingen inte kommit fram eller att personen vi sökte inte 

var tillgänglig. Dessa företag räknade vi därför bort ifrån undersökningen. Av de resterande 

76 företagen hade vi efter fyra veckor fått 19 svar varav fem företag svarade att de inte ville 

medverka i studien. Därefter skickade vi en påminnelse via e-post till de 60 företag som ännu 

inte svarat. Utav dessa 60 e-postutskick fick vi svar från 11 företag där två svarade att de inte 

http://www.swedishtrade.se/
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ville delta i undersökningen. Sammanlagt valde 23 företag att delta i vår undersökning, vilket 

gav en svarsfrekvens på cirka 30 procent. De företag som antigen svarade att de inte ville 

delta i vår undersökning eller inte svarade alls, uppgick till 53 stycken. Bortfallet för 

undersökningen blev därför nästa 70 procent, vilket kan ses som ett högt bortfall. Av de 

företag som svarade på enkäten, var det sju stycken som var verksamma inom IT, fem stycken 

inom teknik- och verkstadsproduktion, tre stycken inom telekommunikation, tre stycken inom 

medicinsk teknologi, två stycken inom klädesproduktion, två stycken inom bank samt en 

inom säkerhetsbranschen. 

 

3.4 Intervju 

 

Intervjuerna bestod till största del av öppna individuella intervjuer. De frågor som 

intervjuerna är baserade på utgår ifrån studiens teorier, frågeställningar och syfte. Innan 

intervjuerna utformades en färdig lista med ämnen och frågor som behandlades under 

intervjuns gång. På så sätt fick de tillfrågade möjlighet att vara flexibel och kunde utveckla 

sina svar. Intervjuerna kan därför ses som semistrukturerade (Denscombe, 2000). Vi har 

genomfört sju intervjuer med olika företag som är grundade i Sverige men som idag även har 

kontor och är verksamma i Indien. Intervjuerna bestod av 24 stycken frågor, se bilaga 1. Då vi 

undersökte mutor och korruption som är ett känsligt ämne fick de företag som medverkade i 

studien välja om de ville vara anonyma. Fem av sju företag valde att vara anonyma. För att 

vara konsekventa valde vi att ha alla respondenter anonyma. Vi har även genomfört en 

intervju med åtta mer allmänna frågor om mutor och korruption, se bilaga 2, till Anders 

Wenström på Exportrådet i Stockholm för att få deras syn på hur företag bör agera på en 

korrupt marknad. Då Anders Wenström inte hade specifik kunskap om mutor och korruption i 

Indien rekommenderade han oss att ta kontakt med Exportrådet i Indien. Genom en e-

postintervju, se bilaga 3, med Ulrika Bohman Troubat som är ansvarig för Exportrådets 

kontor i New Dehli fick vi mer specifik kunskap om de problem som svenska företag kan 

stöta på i Indien.  

 

De personer som intervjuats har valts utifrån att de har en stor inblick och erfarenhet av ämnet 

som undersökts. Då vi undersökt en kulturell skillnad mellan Sverige och Indien var det i 
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vissa lägen svårt att få en personlig intervju då personer med den rätta erfarenheten inom 

ämnet befann sig på plats i Indien. Därmed valde vi att genomföra två intervjuer via telefon. 

Även fast personliga intervjuer hade varit att föredra ansåg vi att det var viktigt att få intervjua 

rätt person med djupare och fullständiga uppfattningar om det undersökta fenomenet (Holme 

och Solvang, 1997). Alla intervjuer varade mellan 35-60 minuter. De personliga intervjuerna 

genomfördes avskilt på den intervjuades kontor eller i företagets konferensrum. 

 

Då vi undersökte ett känsligt ämne valde vi att inte spela in intervjuerna. Detta för att 

respondenterna inte skulle känna sig obekväma och hålla tillbaka eller dölja information 

(Denscombe, 2000). Genom att inte spela in intervjuerna fanns en risk att återgivningen av 

intervjuerna inte blev heltäckande. Som en kompensation för detta förde vi båda anteckningar 

under intervjuerna som vi sedan jämförde och skrev ner direkt efter intervjun. Vi var även 

noga med att anteckna om den intervjuade tvekade eller svarade avvaktande vid någon fråga. 

Den data som framkom utifrån intervjuerna tolkades och transkriberades till 26 sidor. Därefter 

har den information som var relevant för vår studie sammanställts och behandlats under 

empiri kapitlet.          

 

3.5 Enkätundersökning 

 

För att undersökningen skulle få ett bredare resultat valde vi att även genomföra en 

enkätstudie med 90 svenska företag som är etablerade i Indien. Frågorna i enkäten är även de 

baserade på studiens teorier, frågeställningar och syfte. Frågorna har till största del fasta 

svarsalternativ så att de lättare kan jämföras och analyseras. För att respondenterna skulle ha 

möjlighet att uttrycka speciella synpunkter var ett svarsalternativ öppet (Denscombe, 2000). 

Innan den faktiska undersökningen utförde vi en teststudie på de två första personliga 

intervjuerna vi genomförde. Detta då dessa personer har en bra inblick i ämnet mutor och 

korruption.  Genom teststudien kunde vi undvika ledande och problematiska frågor. 

 

Enkäten, se bilaga 4, är sammanställd på ett A4 papper och är utformad på ett sätt så att det 

skulle vara enkelt och icke tidskrävande att svara på. Detta för att vi skulle få så många svar 

som möjligt. Enkäten inleds med en text som förklarar undersökningens syfte. Därefter följer 
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tio fasta frågor där respondenten fick rangordna sitt svar från 1 till 5 om denne höll med eller 

inte höll med ett påstående. Enkäten avslutas med en öppen fråga där respondenten kunde 

utveckla sitt svar eller lämna andra åsikter. Med tanke på studiens känsliga ämne är de företag 

som valde att delta i enkätundersökningen anonyma. Enkäten är skriven på engelska då den 

skickades via e-post till företagens kontor i Indien. Enkäten skickades i första hand till de 

ansvariga på kontoren i Indien. Om den ansvariges e-postadress inte var tillgänglig, skickade 

vi enkäten till företagets informations e-postadress. Majoriteten av enkäterna skickades 

därmed till företagens informations e-postadresser.  

 

3.6  Bortfall 

 

Då vi kontaktade 15 företag var det endast sju stycken som ställde upp på intervju. Därmed 

blev bortfallet för den kvalitativa undersökningen åtta företag. Detta innebär ett bortfall på 53 

procent vilket kan ses som ett stort bortfall. Detta resultat kan ses ha ett relativt begränsat 

värde för studien då bortfallet var över 50 procent (Johannessen och Tufte, 2002). Däremot 

var de företag som vi intervjuade verksamma inom de branscher som majoriteten av de 

svenska företagen i Indien är verksamma inom, vilket kan öka studiens trovärdighet. 

 

För att minska bortfallet på den kvantitativa undersökningen så utförde vi en teststudie innan 

den faktiska undersökningen genomfördes. Detta för att upptäcka om enkäten hade eventuella 

brister eller oklarheter. Trots detta var det 53 företag av de 76 företag vi kontaktade som 

antigen svarade att de inte ville delta i vår undersökning eller inte svarade alls. Detta 

medförde ett bortfall på nästan 70 procent, vilket är ett högt bortfall. Både den kvalitativa och 

kvantitativa undersökningen har ett högt bortfall vilket leder till en osäkerhet när det gäller 

generaliseringen från urvalet till populationen (Johannessen och Tufte, 2002). Då studien hade 

ett högt bortfall medför det att det är svårt att generalisera studiens resultat till andra svenska 

företag som är verksamma i Indien. 
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3.7 Metod och underlag 

 

Vi är medvetna om att tillvägagångssättet som vi valt för att genomföra studien kan ha brister. 

Då majoriteten av enkäterna skickades ut via e-post till företagens informations e-

postadresser, ser vi inte detta som ett problem då vi undersöker företagets syn på mutor och 

korruption och inte individens syn. Ett problem med enkätundersökningen var att 

svarsfrekvensen var väldigt låg. Därmed kan urvalsprocessen för enkätundersökningen 

kritiseras. En annan urvalsprocess än bekvämlighetsurval kanske skulle ha gett en högre 

svarsfrekvens. En annan anledning till att svarsfrekvensen var så låg, kan vara att majoriteten 

av enkäterna skickades till företagens informations e-postadresser och inte till direkt till en 

anställd. En ytterligare anledning till den låga svarsfrekvensen, kan ha varit att vi undersökte 

ett känsligt ämne och trots att företagen fick vara anonyma, kanske företagen inte ville bli 

förknippade med korrupt verksamhet.  

 

Under intervjuerna med respondenterna har vi försökt att inte förmedla eller uttrycka våra 

egna värderingar och åsikter. Genomgående har vi försökt att vara opartiska för att inte 

påverka studiens resultat.  

 

3.8 Källkritik 

 

Vi är medvetna om att underlaget ifrån studiens undersökning kan ifrågasättas. Då vi 

undersökte ett känsligt ämne kan det i vissa fall vara svårt att veta om den information som 

framkommit under intervjuerna stämmer överens med verkligheten. Respondenterna kan 

förmedla en annan bild av verkligenheten då de är medvetna om att korruption är moraliskt fel 

och olagligt men att korruption ändå kan gynna det enskilda företaget. Detta kan ha medfört 

att vi gått miste om information som skulle ha kunnat vara relevant för studien. De intervjuer 

som genomförts via telefon kan ha medfört brister då det var svårt för oss att tolka svaren 

eftersom vi inte såg personen som vi intervjuade vilket bidrog till en sämre kontakt mellan 

oss. Det är även möjligt att annan information hade framkommit om en personlig intervju 

istället genomförts. Dock var detta inget vi kunde påverka då respondenterna fanns på plats i 

Indien. Då två av de intervjuade respondenterna valde att inte vara anonyma, trots 
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undersökningens känsliga ämne om korruption och mutor, kan man ifrågasätta informationen 

som dessa två respondenter angav. Dessa uppgifter kan ha en lägre trovärdighet då man kan 

diskutera om respondenternas syfte med intervjun var att svara så sanningsenligt som möjligt 

eller marknadsföra företaget. Genomgående i undersökningen anser vi att resultatets 

trovärdighet stärks då de resterande respondenterna valde att vara anonyma.
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4. Empiri 

 

I detta kapitel redogörs studiens empiri som har framkommit utifrån undersökningens nio 

intervjuer och enkätundersökning. I empirin pressenteras Exportrådets och företagens 

allmänna perspektiv på korruption. Därefter är empirin uppdelad efter studiens teori om 

strategier för hantering av korruption.    

  

4.1 Exportrådets perspektiv på korruption 

 

Exportrådet är till hälften en statlig organisation som delvis arbetar med internationell 

rådgivning kring frågor om mutor och korruption. Exportrådet hjälper svenska företag med 

information så att de kan växa internationellt. Anders Wenström som är vice president public 

affairs och ansvarig för frågor angående CSR, Corporate Social Responsibility, på 

Exportrådet förklarar att en viktig del av den informationen som de ger till företag, är att de 

inte ska ta emot eller erbjuda mutor samt att företagen ska följa de internationella riktlinjer 

som finns, som till exempel OECD och FN:s Global Compact. Då Exportrådet är till 50 

procent finansierat av staten, finns tydliga riktlinjer från staten att Exportrådet ska informera 

om korruption till svenska företag samt att svenska företag ska leva som Sverige lär, både i 

Sverige och internationellt. Denna information tillhandahåller företagen när de träffar 

Exportrådet men en stor del av informationen finns även på Exportrådets hemsida. Största 

delen av Exportrådets verksamhet sker ute på Exportrådets kontor runt om i världen. 

Personalen på dessa kontor har stor tillgång och insikt i de internationella riktlinjer som finns 

samt hur verkligheten ser ut länder emellan och vilka problem som svenska företag kan stöta 

på i olika länder. Då socialt och miljömässigt ansvar är en viktig förutsättning för att företag 

ska kunna bygga internationellt förtroende, har Exportrådet höga ambitioner och ger goda råd 

i CRS-relaterade frågor. På Exportrådets hemsida kan svenska företag även hitta länken till 

sidan Anti Corruption Business Portal som Exportrådet prenumererar på av UD. Anti 

Corruption Business Portal innehåller verktyg för att utveckla bland annat interna 

uppförandekoder, ett 50-tal landprofiler samt rådgivning i korruptionsfrågor, som svenska 

företag och dess kontor kan använda sig av om de får olika typer av problem med korruption.  
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Ulrika Bohman Troubat som är ansvarig för Exportrådets kontor i Indien anser att korruption 

är ett utbrett fenomen som definitivt existerar. Enligt en undersökning som Exportrådet 

genomförde 2009 var byråkrati och korruption de vanligaste hinder som svenska företag 

stöter på när de göra affärer i Indien. Hela 70 procent av de svenska företag som deltog i 

undersökningen möter byråkrati och korruption dagligen. Både Wenström och Bohman 

Troubat menar att Exportrådet endast arbetar och agerar som rådgivare till företag som 

behöver hjälp. Exportrådet tar inga beslut åt företag och tar heller inget ansvar för de beslut 

som företagen tar. Genom kunskap om olika marknader samt särskilda krav och risker 

försöker Exportrådet hjälpa svenska företag genom att till exempel värdera riskerna och göra 

företagen medvetna om hur snårigt det kan vara på vissa marknader som till exempel 

kännetecknas av en hög grad av korruption. De hjälper även företag att CSR testa partners och 

kontakter samt kostnadsfritt, beroende på hur ingående de är, utforma och tillhandahålla 

särskilda informationsdokument för olika marknader.  Då vissa länder och marknader är mer 

komplicerade och korrupta än andra, har Exportrådet anpassat sin rådgivning specifikt efter 

olika länder samt till de risker som existerar på olika marknader. Även på Anti Corruption 

Business Portal finns information specifikt för olika länder. Wenström uttrycker tydligt att 

Exportrådet inte avråder svenska företag som vill etablera sig på marknader som har en hög 

grad av korruption utan företagen får själva, utifrån den information de får, väga nackdelarna 

och fördelarna mot varandra och sedan ta ett eget beslut.  

 

Sveriges medlemskap i OECD och Sveriges starka position som vakthund för frågor kring 

korruption menar Wenström har stor betydelse för svenska företag som är verksamma i 

korrupta länder. Speciellt då Sverige som land har propagerat för socialt ansvar, däribland 

korruption, vilket idag speglar tillbaka på oss. Detta har i sin tur bidragit till att Sverige och 

svenska företag har fått respekt för det då landet har en tydlig hållning för anti-corruption. 

Enligt Wenström är detta en konkurrensfördel för svenska företag ute i världen då speciellt 

stora företag men även små, har börjat inse att om man har en hög moral ger det fördelar i det 

långa loppet. Både Bohman Troubat och Wenström anser att företagen arbetar mer aktivt idag 

än vad de gjorde förr för att undvika korruption och tror att svenska företag, kanske mer än 

företag från andra länder, inser betydelsen av ett fläckfritt agerande.    
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Trots att Exportrådet menar att Anti Corruption Business Portal är ett viktigt verktyg för att 

hantera korruption visade undersökningen att det inte var många företag som använde eller 

hade någon kännedom om verktyget. Vid intervjuerna angav hela sex av sju respondenter att 

de inte hade någon kännedom om verktyget Anti Corruption Business Portal. Endast en av de 

sju intervjuade respondenterna hade kännedom om verktyget men använde sig inte av det.     
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                                                                    Diagram 1, Påstående 1, egen källa 

 

Tabellen nedan visar respondenterna uppdelat på bransch. Tabellen visar att sex företag som 

är verksamma inom IT inte instämmer att de använder sig av ”Anti Corruption Business 

Portal för att hantera korruption”. 

 

  
Påstående: Vi använder "Anti Corruption Business 
Portal" för att hantera korruption   

            

Säkerhet           

Bank           

Klädesproduktion 2         

Medicinsk teknologi 3         

Telekommunikation 1 1 1     
Teknik- och 
verkstadsproduktion 3         

IT 6 1       

  Instämmer inte 2 3 4 Instämmer helt 
Tabell 2, Påstående 1, egen källa 

 

Detta överensstämmer med 

enkätundersökningen då 19 av 23 

företag angav att de inte använder sig 

av verktyget Anti Corruption Business 

Portal.  
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Bohman Troubat menar att de största skillnaderna i att göra affärer i Indien jämfört att göra 

affärer i Sverige är att indiska affärsmän och kvinnor är mycket sociala och affärsinriktade. 

Indier är generellt mycket intresserade i motpartens personliga situation, familj, var man bor 

etc. Indier gillar att prata affärer och i förhandlingar med indier är det viktigt att veta att själva 

förhandlingen oftast startar när vi svenskar tror att förhandlingen är över. Överenskommelser 

är alltid viktigt att dokumentera skriftligt eftersom det skrivna ordet är mycket mer respekterat 

än det verbala i Indien. Indier har svårt att säga nej, ett ja behöver alltså inte alltid betyda ja. 

 

4.2 Svenska företags perspektiv och påverkan av korruption 

 

Två av de intervjuade respondenterna är stationerade på företagens kontor i Indien medan fem 

av sju respondenter arbetar relativt regelbundet på företagens kontor i Indien. Av alla 

respondenter hade samtliga grundsynen att korruption är något som är negativt och 

komplicerar både för samhällen och för företagen. Alla de intervjuade respondenterna höll 

med om att korruption är ett stort och utspritt fenomen i Indien som existerar på alla 

samhällsnivåer och är en del av den indiska vardagen. Samtliga menar att korruptionen på en 

högre nivå i Indien är mera osynlig medan korruptionen på tjänstenivån är extremt synlig och 

vanlig. Fem av sju respondenter uttrycker att korruptionen i Indien är mer utbrett inom 

myndigheter och den offentliga sektorn jämfört med den privata sektorn då poliser och andra 

tjänstemän i Indien är väldigt lågt betalda och beroende av pengar vilket i sin tur gör att 

korruptionen får en fast grund.  
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                                                                   Diagram 2, Påstående 2, egen källa 

 

Även enkätundersökningen visade 

att korruption är ett utbrett fenomen i 

Indien. 18 av 23 företag instämde 

starkt eller helt att korruptionen i 

Indien är ett utbrett fenomen.  
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Tabellen nedan visar respondenterna uppdelat på bransch. Tabellen visar att alla företag som 

är verksamma inom medicinsk teknologi instämmer helt till påståendet att korruption är ett 

utbrett fenomen i Indien. 

 

 
Påstående: Korruption är ett utbrett fenomen 
i Indien  

      

Säkerhet   1   

Bank   2   

Klädesproduktion    1 1 

Medicinsk teknologi     3 

Telekommunikation    3  
Teknik- och 
verkstadsproduktion  2  2 1 

IT    6 1 

 Instämmer inte 2 3 4 Instämmer helt 
Tabell 3, Påstående 2, egen källa 

 

Två av sju respondenter tog starkt avstånd till mutor och korruption. En av sju respondenter 

ansåg att hans företag inte påverkats eller kommit i kontakt med korrupt verksamhet över 

huvudtaget medan hela sex av sju respondenter någon gång under sin vistelse i Indien varit i 

kontakt med korruption. En av respondenterna angav att det oftast är tulltjänstemän som vill 

ställa till med problem vid export och import och att korruption är vanligast inom distribution 

och transport samt i produktionsbyar. Fem av sju respondenter uppgav att de stött på 

korruption i from av extra kostnader och extrema fördröjningar av bland annat leveranser där 

leverantören då krävt extra betalt för att leverera i tid.   

 

Fyra av sju respondenter har någon gång under deras verksamma tid i Indien valt att inte 

fullfölja en affär då de misstänkt att korruption förekommit. Tre respondenter uttryckte att de 

inte såg något problem med att betala för att få en affär, att det är ett måste om man vill att 

företaget ska överleva konkurrensen. Däremot menade respondenterna att de inte själva skulle 

delta aktivt i korrupt verksamhet och erbjuda mutor till någon. En annan respondent uttryckte 

att det är en sak att betala en summa för att Internet ska fungera än att betala större summor 

för att få en affär. Fem av sju respondenter upplevde inte att de har förlorat arbete/affärer till 

konkurrenter som deltar i korrupt verksamhet. Två av sju respondenter angav att de var osäkra 
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på om de förlorat arbete/affärer till konkurrenter som deltar i korrupt verksamhet men att det 

funnits misstankar om det. Endast en av sju respondenter har förlorat arbete/affärer då de valt 

att inte anpassa sig till Indiens rådande marknads- och affärsförhållanden. Respondenten 

ansåg att det inte gjorde något då han inte vill syssla med en viss typ av verksamhet som till 

exempel korruption utan fokuserar mer på att arbeta långsiktigt och göra bättre affärer.  
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                                                                    Diagram 3, Påstående 3, egen källa 

 

Tabell 4 visar respondenternas svar uppdelat på bransch. Tabellen visar att respondenternas 

svar är väldigt utspridda. Däremot instämde 80 procent av företagen som är verksamma inom 

teknik- och verkstadsproduktion att de någon gång under de två senaste åren förlorat affärer 

till konkurrenter som är engagerade i korrupta verksamheter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Även företagen i enkätundersökningen 

svarade ganska varierande på frågan 

om de förlorat affärer till konkurrenter 

som är engagerade i korrupta 

verksamheter. Däremot var det fler 

företag i enkätundersökningen än vid 

intervjuerna som medgav att de förlorat 

affärer till korrupta konkurrenter.  
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Påstående: Vi har någon gång under de två senaste 
åren förlorat affärer till konkurrenter som är 
engagerade i korrupta verksamheter   

            

Säkerhet       
                       
1   

Bank     
                          

1 
                       
1   

Klädesproduktion       2   

Medicinsk teknologi   2   1   

Telekommunikation 1 1     1 
Teknik- och 
verkstadsproduktion       1 4 

IT 3   3 1   

  Instämmer inte 2 3 4 Instämmer helt 
Tabell 4, Påstående 3, egen källa 

 

På frågan, hur respondenterna arbetar för att inte delta i den korruption som råder i Indien, 

angav två respondenter att de undviker korruption genom att följa de lagar och etiska regler 

som finns i Indien. En av dessa respondenter påpekade även vikten av att ha en bra förankring 

i bra nätverk med till exempel myndigheter och politiker vilket minskar chansen att hamna i 

situationer som är korrupta. Tre av sju respondenter anger att de försöker undvika att delta i 

korruptionen som råder i Indien genom att ha en policy om att företaget inte ska delta i 

korrupt verksamhet. Två av sju respondenter har ingen speciell strategi för att undvika att 

delta i korrupt verksamhet.    
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                                                               Diagram 4, Påstående 4, egen källa   

Enkätundersökningen visade att det 

var flera företag som ansåg att det 

finns en ”gråzon” när det gäller mutor 

och korruption.  
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Tabell 5 visar respondenternas svar uppdelat på vilken bransch företagen är verksamma inom. 

                                                           

  
Påstående: Jag tycker att det finns en "gråzon" när 
det gäller mutor och korruption   

            

Säkerhet       1   

Bank       2   

Klädesproduktion     2     

Medicinsk teknologi 2         

Telekommunikation 1   1 1   
Teknik- och 
verkstadsproduktion 2   1 1 2 

IT   2 1 4   

  Instämmer inte 2 3 4 Instämmer helt 
Tabell 5, Påstående 4, egen källa 

 

 
Diagram 5 visar om respondenterna anser att denna ”gråzon” medför svårigheter att hantera 

korruption på ett lämpligt sätt. Majoriteten av respondenterna angav en trea vilket innebär att 

respondenten ställer sig emellan instämmer inte och instämmer helt. 
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                                                                                 Diagram 5, Påstående 5, egen källa 
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Tabell 6 visar respondenternas svar uppdelat efter vilken bransch de är verksamma inom. 

 

  
Påstående: Denna ”gråzon” gör det svårt att hantera 
mutor och korruption på ett lämpligt sätt    

            

Säkerhet     1     

Bank       2   

Klädesproduktion     1 1   

Medicinsk teknologi     1     

Telekommunikation 1   1 1   
Teknik- och 
verkstadsproduktion 2 2   3   

IT 2   5     

  Instämmer inte 2 3 4 Instämmer helt 
Tabell 6, Påstående 5, egen källa 

 

4.3 Företagens hantering av korruption 

 

Den data som framkommit genom intervjuerna och enkätundersökningen om företagens 

hantering av korruption har vi valt att presentera utifrån teorins sex strategier; undvikande, 

inträdesformer, uppförandedekoder för företag, träning, utveckling och utbildning, sociala 

avgifter/donationer till allmänheten samt lagar och avtal.  

 

4.3.1 Undvikande 

 

Ingen av de intervjuade respondenterna hade tankar på att undvika att etablera sig på den 

indiska marknaden då Indien kännetecknas av en högre grad av korruption än Sverige. Hela 

sex av sju respondenter har dessutom expanderat sin verksamhet i Indien sedan de etablerades 

där. Tre av sju respondenter har tidigare erfarenheter av att arbeta på korrupta marknader i 

länder som till exempel Kina, Kuwait, Vietnam, Bangladesh, Ryssland, Brasilien samt Turkiet 

och såg därmed ingen risk med att arbeta på den indiska marknaden. Alla de sju intervjuade 

respondenterna hade gemensamt att de istället såg enorma fördelar på den indiska marknaden 

som till exempel konkurrensfördelar, närmre till andra marknader och kunder, minska sina 

kostnader samt att indierna är ett hårt arbetande folk som är väldigt kreativa. Fem av sju 
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respondenter var däremot mer oroliga för de andra kulturella skillnaderna som råder mellan 

Sverige och Indien som till exempel indiernas tidsbegrepp samt Indiens byråkratiska och 

hierarkiska system. En av respondenterna har vid flera tillfällen varit nära att ge upp sin 

verksamhet i Indien då han vid ett flertal tillfällen både blivit lurad och varit med om extrema 

fördröjningar vid både leveranser och inbokade möten samt haft stora problem med kvaliteten 

på deras produkter.  

 

4.3.2 Inträdesformer 

 

Alla de sju intervjuade respondenternas inträdesstrategi har inte påverkats av att Indien har en 

hög grad av korruption. En respondent uttryckte att ”man är ganska naiv som svensk men i 

Indien är korruption en del av vardagen, för att klara av vardagen så måste man delta i korrupt 

verksamhet, vare sig man vill eller inte” (respondent 1). Tre av sju respondenter valde 

strategin att ha en svensk på plats då respondenterna uttryckte att de ville ha någon som de 

kunde lita på med samma värderingar som de själva. En av dessa respondenter berättade att 

han åkte till Indien på semester först och då ordnade allt på plats själv utan samarbetspartners. 

Allt gick väldigt fort och efter sex veckor kunde han öppna ett kontor med 15 anställda. Två 

av sju respondenter hade som inträdesform att ta hjälp av en lokal partner på plats i Indien vid 

etableringen. En av dessa respondenter berättade att han åkte till Indien och anställde en lokal 

indier som påstod att han kunde branschen och hade arbetat inom den tidigare. Den lokala 

indiern tog hand om allt på plats, ordnade en affärsplan och budget för de två första åren och 

sedan, som respondenten uttryckte, var det bara att skicka pengarna. En av sju respondenter 

angav att de förberedde sig genom att besöka svenska Exportrådet, andra banker och andra 

nordiska företag i Indien samt att de även hade kontakt med politiker, svenska 

handelskammaren, lokala myndigheter och andra nätverk som var intressanta för dem. En 

viktig del av förberedelserna var även att lyssna på vad deras kunder hade att säga om Indien 

samt att de själva besökte Indien för att få en uppfattning. En annan respondent menade att de 

inte hade någon speciell form av inträdesstrategi då de existerat på den Indiska marknaden 

under en extremt lång tid men att de hade kontakt med väldigt många aktörer vid 

etableringen. Respondenten angav att de vid etableringen och i dagsläget låter de lokala 

indierna ha kontakt med myndigheterna när det gäller ärenden på lägre- och mellan nivåer. 



 

 

49 

Respondenten menade att det ofta uppstår problem på dessa nivåer och att en lokal indier 

alltid lyckas bättre än en utländsk investerare eftersom indierna kan sitt system och vet vilka 

regler och värderingar som gäller. Däremot när det gäller högre nivåer där det handlar om att 

investera flera miljoner eller att få tillstånd så är det svensk personal som är ansvarig för dessa 

områden som är på plats.      

                                                                   

Påstående: Vid inträde på den indiska marknaden 

använde vi joint venture eller andra former av 

samarbete, för att minska riskerna för korruption
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                                                                    Diagram 6, Påstående 6, egen källa 

 

 

Tabellen nedan visar respondenternas svar uppdelat efter vilken bransch de är verksamma 

inom. 80 procent av företagen som är verksamma inom teknik- och verkstadsproduktion och 

71 procent av företagen som är verksamma inom IT, instämde inte till påståendet; Vid inträde 

på den indiska marknaden använde vi joint venture eller andra former av samarbete, för att 

minska riskerna för korruption.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majoriteten av företagen som deltog i 

enkätundersökningen svarade även de 

att de inte använde joint venture eller 

andra former av samarbete vid inträde 

på den indiska marknaden för att 

minska riskerna för korruption.  
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Påstående: Vid inträde på den indiska marknaden 
använde vi joint venture eller andra former av 
samarbete, för att minska riskerna för korruption   

            

Säkerhet     1 1   

Bank       1   

Klädesproduktion       2   

Medicinsk teknologi 1       2 

Telekommunikation   2 1     
Teknik- och 
verkstadsproduktion 4       1 

IT 5   2     

  Instämmer inte 2 3 4 Instämmer helt 
Tabell 7, Påstående 6, egen källa 

 

4.3.3 Uppförandedekoder för företag 

 

Endast en av sju respondenter har en skriftlig policy till de anställda som bland annat tar upp 

att de anställda inte ska delta i korrupt verksamhet. Om minsta skum verksamhet misstänks så 

är det allas skyldighet att rapportera det då de arbetar för att vara ett transparant företag. 

Respondenten anger även att de alltid har en introduktion för alla inköpare som arbetar mot 

Indien. Tre av sju respondenter har däremot en muntlig policy om att inte delta i korrupt 

verksamhet. En av dessa respondenter uttryckte sig tveksamt på frågan om företaget har 

någon policy för hur korruption ska hanteras men angav sedan att policyn utåt är att de inte 

vill beblanda sig med korruption och att de ska arbeta på ett korruptfritt sätt och vara rena, 

men att man sen aldrig kan kontrollera vad indierna på kontoret i Indien gör. Två av sju 

respondenter anger att de inte har någon policy alls om hur korruption ska hanteras. Den ena 

respondenten menar att de inte väljer att se Indien som ett korrupt land eftersom de inte 

arbetar med korrupta verksamheter eller olagliga företag. Den andra respondenten uttrycker 

att de flesta anställda borde veta hur de ska agera när det gäller korruption men att det kanske 

inte alltid är lika lätt att följa det i verkligheten. En av sju respondenter var osäker på om det 

fanns en policy om hur korruption ska hanteras men trodde att det fanns en policy om att inte 

delta i korrupt verksamhet som förmedlas till de svenska projektledarna som åker till Indien. 

Respondenten som är ägare till företaget vill däremot inte ha någon policy om korruption 

tryckt på papper då det skulle kunna leda till problem ifall företaget på något sätt blir 
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inblandade i någon form av korrupt verksamhet. Respondenten anser att det i grund och 

botten är landets problem och inte företagens problem. ”Det finns inte mycket företagen kan 

göra, vi måste ju överleva” (respondent 1). På frågan vad respondenterna gör från 

huvudkontoret för att kunna kontrollera att kontoret i Indien inte medverkar i korrupt 

verksamhet, svarade alla sju respondenterna att de inte vidtar några speciella åtgärder men att 

fem av sju respondenter väljer att antingen vara där själva eller att ha en svensk på plats som 

ansvarar och håller koll på verksamheten. Samtliga fem respondenter uppgav att de inte ger 

något större ansvarsområde till de indiska medarbetarna. En av sju respondenter angav att han 

förväntar sig att de som är ansvariga på kontoret i Indien rapporterar till honom om de 

misstänker någon form av skum verksamhet. Därefter tar respondenten ställning till om de 

ansvariga på kontoret i Indien talar sanning och vad det får för konsekvenser. En av sju 

respondenter uttryckte att korruption verkligen är dumt men att det är otroligt svårt att ändra 

på verkligheten.   

 

”Som svensk företagare anser jag att det inte handlar om att motverka korruption 

utan att tjäna pengar. Vi kan välja att inte medverka men då kommer vi att med 

största sannolikhet att förlora affärer, vilket inte gynnar företaget. Om vi förlorar 

en affär kommer hundra andra företag från till exempel Korea, som inte har 

några problem med korrupt verksamhet, att vara redo att ta affären. Svenska 

företag har därför inget att vinna på att inte medverka i korrupt verksamhet utan 

det finns bara fördelar för företaget.” (Respondent 5)         
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                                                                  Diagram 7, Påstående 7, egen källa 

 

Vid enkätundersökningen var det 

endast sex företag som helt 

instämde med att de använde 

företags uppförandedekoder som 

riktlinjer för att hantera korruption.  
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Tabell 8 visar respondenternas svar uppdelat efter vilken bransch de är verksamma inom. Som 

tabellen visar är svaren väldigt utspridda över de olika branscherna. Däremot instämde alla 

företag inom teknik- och verkstadsproduktion helt eller starkt till påståendet; Vi använder 

företagets uppförandedekoder som riktlinjer för att hantera korruptionen i Indien.   

 

  

Påstående: Vi använder företagets 
uppförandedekoder som riktlinjer för att hantera 
korruptionen i Indien   

            

Säkerhet       1   

Bank     1 1   

Klädesproduktion     2     

Medicinsk teknologi     1   2 

Telekommunikation   1 1 1   
Teknik- och 
verkstadsproduktion       1 4 

IT 2 2 3     

  Instämmer inte 2 3 4 Instämmer helt 
Tabell 8, Påstående 7, egen källa 

 

4.3.4 Träning, utveckling och utbildning 

 

Av alla de intervjuade respondenterna var det ingen som hade något specifikt tränings-, 

utvecklings- eller utbildningsprogram för sina anställda angående korruption. Däremot var det 

en respondent som uttryckte att det ibland dyker upp seminarier med information om ämnet 

korruption som de anställda tar del av. Fyra av sju respondenter menade att deras anställda är 

väl medvetna om hur situationen i Indien ser ut och vad svenska företag har för syn på 

korruption. En respondent angav att de anställda i Indien arbetar under samma policy om 

korruption som de anställda i Sverige och att det då är viktigt med bra kommunikation mellan 

kontoren både nationellt och internationellt. En annan respondent påpekade att det ofta 

förekommer inofficiella diskussioner om korruption där respondenten försöker förmedlar en 

bild av det svenska samhället till de anställda. Därigenom får de anställda en tydlig bild av att 

korruption inte är något de godkänner och håller på med även fast det är vardag för dem. En 

av sju respondenter utryckte att det är naivt att ha någon form av utbildning för sina anställda 

angående företagets ståndpunkt om korruption. Respondenten menade att det inte går att 
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påverka sina anställda och att det inte är företagets roll utan snarare regeringens och 

samhällets roll.      

                                                             

Påstående: Vi utbildar och tränar vår personal i 

frågor som rör mutor och korruption
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                                                              Diagram 8, Påstående 8, egen källa 

 

Tabellen nedan visar respondenternas svar uppdelat på bransch. Även svaren till detta 

påstående var väldigt utspridda, vilket gör det svårt att dra några generella kopplingar.   

 

  
Påstående: Vi utbildar och tränar vår personal i 
frågor som rör mutor och korruption   

            

Säkerhet     1     

Bank     2     

Klädesproduktion   1 1     

Medicinsk teknologi 1     2   

Telekommunikation   1 1 1   
Teknik- och 
verkstadsproduktion     1   4 

IT 5   2     

  Instämmer inte 2 3 4 Instämmer helt 
Tabell 9, Påstående 8, egen källa 

 

4.3.5 Sociala avgifter/donationer till allmänheten 

 

Fem av sju respondenter använder sig av samhällsbidragande åtgärder i Indien. En av dessa 

fem respondenter har varit med och startat en yrkesskola. Respondentens företag söker ofta 

efter nya tillverkningsmöjligheter och stöter då ofta på verksamheter som har dåliga 

Genom enkätundersökningen 

framkom det att endast fyra företag 

utbildar och tränar sin personal i 

frågor som rör mutor och 

korruption samt att sex företag inte 

utbildar sin personal i dessa frågor.   
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arbetsmiljöer. Företaget har drivit ett 100-tals olika projekt för att förbättra indiernas 

arbetsmiljö där ett krav i projekten är att barnen ska få gå i skolan. Dessa anställs sedan som 

leverantörer till företaget och meningen är att handeln ska vara en motor och dra igång 

samhället. En annan respondent äger ett hotell i Indien där respondenten anställer lokala 

indier utan utbildning som sedan lärs och tränas upp. Dessa indier kan efter ett tag när de lärt 

sig branschen söka arbete på finare hotell där de kan få möjlighet till bättre lön. Respondenten 

erbjuder en väg för dessa indier att komma ut i arbetslivet som de annars kanske aldrig skulle 

haft möjlighet till. Två av de sju respondenterna som inte använder sig av samhällsbidragande 

åtgärder arbetar för väldigt små företag. Däremot berättar den ena respondenten att det finns 

planer på att ge donationer till att öppna en skola så fort företaget expanderar. 

 

                                                                

Påstående: Vi stöder lokala projekt genom att ge 

donationer så att företaget får ett bra ryckte och inte 

blir förknippat med korrupt verksamhet
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                                                                 Diagram 9, Påstående 9, egen källa 

 

Tabellen nedan visar respondenternas svar uppdelat efter vilken bransch de är verksamma 

inom. 80 procent av företagen som är verksamma inom teknik- och verkstadsproduktion samt 

57 procent av företagen som är verksamma inom IT, instämde inte till påståendet; Vi stöder 

lokala projekt genom att ge donationer så att företaget får ett bra ryckte och inte blir 

förknippat med korrupt verksamhet. 

 

 

 

 

 

Till skillnad från intervjuerna 

visade enkätundersökningen att åtta 

företag inte använder sig av 

samhällsbidragande åtgärder för att 

få ett bra ryckte och inte bli 

förknippade med korrupt 

verksamhet. 



 

 

55 

  

Påstående: Vi stöder lokala projekt genom att ge 
donationer så att företaget får ett bra ryckte och 
inte blir förknippat med korrupt verksamhet   

            

Säkerhet   1       

Bank   1 1     

Klädesproduktion   1   1   

Medicinsk teknologi     3     

Telekommunikation     2 1   
Teknik- och 
verkstadsproduktion 4     1   

IT 4   1   2 

  Instämmer inte 2 3 4 Instämmer helt 
Tabell 10, Påstående 9, egen källa 

 

4.3.6 Lagar och avtal 

 

Alla de intervjuade respondenterna angav att de följer Indiens lagar och avtal. Alla sju 

respondenterna beskriver Indien som ett mycket byråkratiskt land där alla former av 

beställningar, inköp, avtal etc. kräver underskrifter och stämplar. Detta innebär att alla 

processer är enormt tidskrävande. En respondent angav att det är regelverken och byråkratin 

som medför en större möjlighet till korruption då Indien har många fattiga människor och 

många munnar och fickor att fylla. En annan respondent uttrycker att han följer lagar och 

avtal och inte erbjuder mutor men att man ibland måste betala för att skynda på processer. 

”För att få en affär i Indien måste man ibland betala lite, om det är rätt eller fel kan jag inte 

svara på. Antingen betalar man för att få affären eller så blir det ingen affär, det är ju bara att 

välja” (respondent 5). Fyra av sju respondenter angav att de betalat en mindre summa pengar 

för att skynda på en process. På frågan om respondenterna valt att följa OECD:s riktlinjer för 

att hantera korruption, svarade alla respondenter nej. Fyra av sju respondenter hade inte någon 

kännedom alls om dessa riktlinjer. En respondent angav att de däremot använder sig av 

finansinspektionens instruktioner då de är en bank och finansinspektionen riktar sig mer mot 

banker. En annan respondent uttrycker att OECD inte kan ha besökt de mest korrupta 

länderna innan de skrev riktlinjerna.  

 

”Man kan inte följa riktlinjer som inte är förankrade i verkligheten. Jag menar, 

vad ska jag göra om jag råkat ut för korruption? Ska jag gå till polisen i New 
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Delhi som är genomkorrupta själva och visa upp OECD:s riktlinjer? Vad kommer 

de att göra? Ja, antagligen sätta mig i fängelse istället och då blir det ju inte 

mycket affärer gjorda, vilket är anledningen till att mitt företag är etablerat i 

Indien ” (respondent 5). 
 
 

På frågan om vilken betydelse Sveriges medlemskap i OECD har för respondenternas 

verksamhet i Indien svarade alla respondenter att det inte hade någon större betydelse. 

                     

                                                                

Påstående: Vi använder internationella riktlinjer för 

att hantera korruption i Indien

0

2

4

6

8

10

12

Instämmer ej 2 3 4 Instämmer

helt

Svarsalternativ

A
n

ta
l 

fö
re

ta
g

        

                                                                Diagram 10, Påstående 10, egen källa 

 

Tabellen nedan visar respondenternas svar uppdelat efter vilken bransch företagen är 

verksamma inom. Alla företag inom telekommunikation instämde inte eller delvis instämde 

inte till påståendet; Vi använder internationella riktlinjer för att hantera korruption i Indien. 

 

  
Påstående: Vi använder internationella riktlinjer 
för att hantera korruption i Indien   

            

Säkerhet 1         

Bank 1 1       

Klädesproduktion   2       

Medicinsk teknologi 1   2     

Telekommunikation 1 2       
Teknik- och 
verkstadsproduktion 2 1   2   

IT 5   2     

  Instämmer inte 2 3 4 Instämmer helt 
Tabell 11, Påstående 10, egen källa 

Enkätundersökningen visade att det 

inte var många företag som använde 

internationella riktlinjer för att 

hantera korruptionen i Indien. Hela 

11 av 23 företag instämde inte alls 

på den frågan.  
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4.4 Övrigt 

 

Vid enkätundersökningen fick respondenterna möjlighet att uttrycka sina åsikter under sista 

frågan som var öppen. Endast fyra av 23 respondenter valde att lämna övriga kommentarer 

och åsikter.  

 

”In India the majority of corruption business is in government organizations and 

projects, not in the private sector. If you want to be part of large government 

projects you have to play the game or you decide to loose these projects. We 

sometimes work with a partner in these larger projects that support us and can 

take care of these issues without direct involvement of our company. It is a “grey 

zone” and nothing we prefer to do but sometimes we have to make a choice. If we 

do not take the chance our competitors will. This market is very limited and major 

projects in India are today on Private Public Partnerships were the government 

has a minority stake, thus eliminating the requirement of this activity. Therefore 

we do not see this as a limitation in our daily business and growth.”   

 

“In the field we are engaged in i.e. software development, coupled with the type 

of people we have hired and associate with, we have had very little exposure, 

thankfully, to the corruption in the country. But I do believe it is a present element 

of everyday life and business in India, although al projections point towards that 

it is getting better.” 

 

“We entered the Indian market through a joint venture but we didn’t choose that 

based on corruption reasons. I our own relationships with Indian people we 

haven’t encounted any situations including corruption on the other hand we don’t 

know if our Indian joint venture partner uses that in any way. We don’t get that 

feeling but can of course never be sure.” 

“I believe that the Indian private market is not essentially corrupt. Instead the 

Indian authorities are heavily corrupt and illegal payments are done by the 

private sector towards officials in the public sector. India is famous for having a 

large so-called “unorganized sector”. This is the share of the private economy 

that doesn’t pay taxes (indirect or direct). It’s not to be confused with 

corruption.”      
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5. Analys 

 
 

I analyskapitlet diskuteras och analyseras den data som framkommit genom studiens 

undersökning. Detta genom att koppla den insamlade empirin till studiens teorier och 

frågeställningar. 

 

5.1 Mutor och korruption 

 

Mutor och korruption är fenomen som finns överallt i världen. Däremot är korrupta 

verksamheter mer synligt och mer utspritt i utvecklingsländerna än i industriländerna. 

Litteraturen och den tidigare forskningen som redogjorts för i studien visar att korruption är 

nära sammanlänkat med en nations kultur. Detta medför att mutor och korruption tolereras 

olika i olika delar av världen. Studiens undersökning visar tydligt att korruption är ett utbrett 

fenomen i Indien. Korruptionen genomsyrar hela det indiska samhället men är mer synlig på 

de lägre nivåerna i samhället. Tidigare forskning visar även att korruptionen i Indien har en 

hög grad av genomslagskraft och en hög grad av egenmäktighet vilket betyder att många 

företag i Indien betalar eller tar emot mutor. Men det betyder även att det är en hög grad av 

osäkerhet vilket gör det svårt för företag att veta vem de ska muta, hur stor mutan bör vara 

och om företagen kommer att få den tjänst som utlovats. Detta för med sig att det är svårt för 

företag att beräkna hur stor kostnaden för korruption kommer att blir när de etablerar sig i 

Indien. I Sverige är däremot den korruption som finns, inte lika synlig som i Indien och 

korruption ses som någonting negativt och moraliskt fel som man inte ska delta i. Exportrådet 

råder svenska företag att leva som Sverige lär även när de befinner sig utanför Sveriges 

gränser samt följa de internationella riktlinjer som finns. Exportrådet menar att verktyget Anti 

Corruption Business Portal är ett viktigt verktyg som företag kan ta del av om de får problem 

med korruption när de befinner sig på främmande marknader. Verktyget är även utformat och 

anpassat efter olika länder så att rådgivning är specificerad efter de problem som kan 

uppkomma på de olika marknaderna. Dock visade empirin att majoriteten av respondenterna, 

både respondenter från den kvalitativa och den kvantitativa undersökningen, inte använde sig 

av eller hade någon kännedom om verktyget. Utifrån detta resultat kan man ifrågasätta 
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exportrådets marknadsföring av verktyget Anti Corruption Business Portal. Däremot ska man 

ha i åtanke att de företag som har problem med korruption och väljer att kontakta Exportrådet 

kommer att få information om verktyget. Dock är det tråkigt att företag som befinner sig på 

korrupta marknader inte har någon kännedom om verktyget då det skulle kunna hjälpa dem i 

besvärliga situationer.     

 

Utifrån studiens undersökning framkom det att företagen hade olika syn på mutor och 

korruption. Alla respondenter ansåg att korruptionen i Indien är utbred men då de har olika 

syn på mutor och korruption medför det att de agerar på olika sätt. Vid intervjuerna framkom 

det att två respondenter ansåg att korruption finns överallt i det indiska samhället men på 

grund av att de funnits på den indiska marknaden under en lång period samt att deras företag 

tillhör några av de större företagen har de lyckats hitta vägar runt korruptionen. De använder 

sig bara av samarbetspartners som de kan lita på och satsar på långsiktiga affärer. Detta skiljer 

sig från några av de mindre företagen som deltog i studien och som är relativt nya på den 

indiska marknaden. De menade att det inte är de enskilda företagens roll att motverka 

korruption utan anser att det är samhället som helhet som bör ta ansvaret. Detta kan tyda på 

att det är svårare för mindre företag att agera korruptfritt eller att de större företagen har mer 

resurser att dölja korruptionen. Men man bör ha i åtanke att det var de två respondenter som 

inte ville vara anonyma som svara ett de inte deltog i korrupt verksamhet vilket medför att 

trovärdigheten i deras svar kan ifrågasättas. Dessutom så kan det vara så att de större 

företagen är mer granskade av media och konkurrenter samt har mer att förlora på att medge 

att de vid något tillfälle har deltagit i korrupt verksamhet. 

 

Tidigare forskning och litteratur menar att det är lättare att ta avstånd från mutor och 

korruption om man vet att det är fel. Dock är alla situationer inte alltid lika självklara om vad 

som är rätt och fel. Detta då korruption är kopplat till kultur och hanteras olika i olika 

nationer. Detta överensstämmer med undersökningen då empirin från enkätundersökningen 

som visade att 11 respondenter instämde starkt eller helt att det finns en gråzon när det gäller 

mutor och korruption, där majoriteten av dessa var verksamma inom branscherna IT och 

teknik- och verkstadsproduktion. Däremot var det inte lika många som ansåg att denna gråzon 

gör det svårt att hantera mutor och korruption på ett lämpligt sätt. Detta kan tyda på att de 
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anställda antingen har bra riktlinjer från företaget om hur mutor och korruption ska hanteras 

eller att det helt enkelt inte är ett problem för företagen. Men det kan även tyda på att 

företagen deltar i korrupt verksamhet och att gråzonen därmed inte utgör ett problem.  

 

I undersökningen framkom det genom intervjuer att en majoritet av respondenterna någon 

gång betalat mutor. Det handlade främst om liten och administrativ korruption då 

respondenterna betalat en mindre summa för att påskynda en administrativ process. Detta kan 

tyda på att det är den lilla och administrativa korruptionen som svenska företag blir utsatta för 

när de agerar på den indiska marknaden. Tydligt framkom det i undersökningen att 

respondenterna som deltagit en sådan korruption inte såg lika allvaligt på denna sorts 

korruption. De menade att det skulle kännas mer fel att själva erbjuda en muta än att betala en 

muta. Även fast företagen som deltog i undersökningen anser att det är mer fel att erbjuda en 

muta än att ta emot en muta så deltar de i slutändan ändå i korrupt verksamhet.   

 

Mutor och korruption ingår i de institutionella barriärer som svenska företag möter när de 

väljer att etablera sig på den indiska marknaden. Institutionella barriärer kan delas in i 

formella regelverk och informella regelsystem. Mutor och korruption kan ses som en del av 

det informella regelsystemet då det mycket handlar om moral, traditioner och sedvänjor. Även 

fast det i Indien är olagligt med korruption enligt det formella regelverket så är det 

accepterbart enligt det informella regelsystemet. Empirin visar att det formella regelverket i 

Indien kännetecknas av en ogenomtränglig djungel av byråkrati. Denna byråkrati ger i sig 

upphov till ett korrupt samhälle då det möjliggör för mutor.          

   

5.2 Företagens hantering av korruption 

 

Utifrån empirin har vi valt att analysera företagens hantering av korruption utifrån teorins sex 

strategier; undvikande, inträdesformer, uppförandedekoder för företag, träning, utveckling 

och utbildning, sociala avgifter/donationer till allmänheten samt lagar och avtal.  
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5.2.1  Undvikande 

 

Teorin visar att genom att undvika en främmande marknad så kan man därigenom minska 

riskerna för korruption. Företagen kan däremot förlora affärsmöjligheter om de väljer att 

undvika en marknad helt. Undersökningen visade att ingen av respondenterna hade haft en 

tanke på att undvika den indiska marknaden för att den är mer korrupt än den svenska 

marknaden. Tre av sju respondenter hade haft tidigare erfarenheter av att arbeta på korrupta 

marknader och dessa erfarenheter kom till nytta när de etablerade sig i Indien. Det framkom i 

vår studie att företagen var medveta om att korruption existerar i Indien innan de etablerade 

sig på den indiska marknaden men såg inte själva korruptionen som ett problem utan det var 

snarare de kulturella skillnaderna som var problemet. Majoriteten av respondenter ansåg att de 

kunde hantera korruptionsproblem om de skulle stå inför ett sådant dilemma. Därav har alla 

respondenter valt bort strategin om undvikande.  

 

5.2.2 Inträdesformer 

 

Teorin menar att när företag etableras sig på korrupta marknader så medför det olika 

kostnader. Företagen kan då anpassa sin inträdesstrategi och därmed minska kostnaderna för 

korruption. Under intervjuerna framkom det att ingen av respondenterna menade att deras 

inträdesstrategi hade påverkats av att Indien kännetecknas av en hög grad av korruption. Dock 

valde tre respondenterna att ha en svensk som de kunde lita på, på plats i Indien. Två 

respondenter hade tagit hjälp av en lokal samarbetspartner då dessa kan den indiska 

marknaden och vet vilka regler och värderingar som gäller. Ett problem med detta kan vara att 

det är svårt att kontrollera så att den lokala indiern inte deltar i korrupt verksamhet. Då den 

lokala indiern kan det indiska samhället och vet vilka regler och värderingar som gäller så kan 

det blir problem då korruption är en del av samhället. Därav kanske detta inte alltid är en bra 

inträdesstrategi för att minska och säkerställa att företaget inte deltar i korrupt verksamhet.   

Ändå tyder intervjuerna på att inträdesstrategin har anpassats till den indiska marknaden. 

Några respondenter svarade att anledningen till att de ville ha en svensk på plats var för att de 

inte litade på att indierna skulle agera helt korruptfritt.  
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Enkätundersökningen visade att 10 av de företag som deltog i studien valt att inte använda sig 

av joint venture eller andra samarbetsformer för att minska korruption, vilket tyder på att 

företagen inte följt teorin.    

 

5.2.3 Uppförandedekoder för företag 

 

Enligt teorin är det viktigt att företag som väljer att etablera sig på en marknad som 

kännetecknas av en hög grad korruption, fastställer företagets ståndpunkt och värderingar 

angående korruption till de anställda. Trots detta framkom det under intervjuerna att det 

endast var ett företag som hade en skriftlig policy för hur korruption ska hanteras. En annan 

respondent menade däremot att han inte ville ha en skriftlig policy utifall det skulle komma 

fram att företaget någon gång skulle ha deltagit i korrupt verksamhet. Tre företag hade en 

muntlig policy som förmedlades till de anställda. Enkätundersökningen visade att det var fler 

företag som använde företagets uppförandedekoder för att hantera korruption än företag som 

inte använde uppförandedekorerna. Däremot var det endast sex företag av 23 som helt 

instämde att de använde dem. Alla företag inom teknik- och verkstadsproduktion instämde 

helt eller starkt att de använde företagets riktlinjer medan företag inom IT branschen visade 

tendenser på att de inte använde företagets riktlinjer för att hantera korruption.  

 

Denna låga svarsfrekvens tyder på att de anställda inte vet hur de ska hantera korruption. Om 

varken de anställda på plats i Indien eller företagets samarbetspartners i Indien har kännedom 

om företags uppförandedekoder så kan det blir problem när det står inför ett sådant dilemma. 

Om den lokala samarbetspartnern inte har kännedom eller behöver följa riktlinjerna så kan det 

ses som dubbelmoral. Huvudkontoret i Sverige kanske tror att företaget inte deltar i korrupt 

verksamhet men eftersom deras ståndpunkt inte förmedlas till de anställda eller till de lokala 

partnerna så kan verkligenheten vara en annan.     

 

5.2.4 Träning, utveckling och utbildning 

 

Teorin menar att de anställda genom utbildning och utveckling lättare kan förstå företagets 

syn och ståndpunkt på mutor och korruption. Till skillnad mot vad teorin förespråkar 



 

 

63 

framkom det under intervjuerna att det inte var något företag som hade något specifikt 

tränings-, utvecklings- eller utbildningsprogram för sina anställda angående mutor och 

korruption. Endast en respondent menade att företaget ibland har seminarium med 

information om ämnet korruption som de anställda tar del av. En annan respondent menade 

till och med att det skulle vara naivt att ha någon form av utbildning för sina anställda då det 

inte går att påverka de anställda. Respondenten menade att det är samhällets roll att motverka 

korruption och inte de anställdas. Företaget är i Indien för att tjäna pengar och göra affärer 

och inte bekämpa korruption. Resultatet från enkätundersökningen visar även att det inte är 

många företag som utbildar sin personal i dessa frågor. Detta kan medföra problem för 

företaget. Detta då det är de anställda på plats i Indien som kommer att stöta på korruption 

och inte de som sitter på huvudkontoret i Sverige. Om företagen har som ståndpunkt att inte 

delta i korrupt verksamhet så måste de bli bättre på att förmedla detta till sina anställa på 

kontoren i Indien. Detta tyder på att företagen inte följer denna strategi.  

 

5.2.5 Sociala avgifter/donationer till allmänheten 

 

Företag som befinner sig på en korrupt marknad kan enligt teorin använda sig av 

samhällsbidragande åtgärder som sociala avgifter och offentliga donationer för att undvika 

korruption. Majoriteten av de intervjuade företagen använder sig av samhällsbidragande 

åtgärder i Indien. En respondent säger att företaget har planer på att ge donationer när de blivit 

större. Däremot menar teorin att det är mindre troligt att denna strategi kan skydda ett företag 

från korruption om korruptionen har en hög grad av egenmäklighet, då detta medför en hög 

grad av osäkerhet. Då Indien kännetecknas av en hög grad av både genomslagskraft och 

egenmäktighet kan det innebära att denna strategi inte är bra för att motverka korruption. 

Detta då hela samhället är inblandat i korrupt verksamhet och en donation kan leda till att 

tjänstemän kommer att kräva ytterligare donationer i framtiden. Dessutom kan det vara svårt 

att veta att en donation verkligen går till rätt ändamål om osäkerheten kring korruption är stor.   
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5.2.6 Lagar och avtal  

 

Teorin menar att företagen bör följa de lagar och avtal som är formade av samhället för att på 

så sätt motverka korruption. Företag förväntas även följa de internationella riktlinjer som 

OECD och FN:s Global Compact. Under intervjuerna framkom det att alla respondenter följer 

Indiens lagar och avtal. De beskriver även Indien som ett väldigt byråkratiskt land vilket 

medför att alla processer är enormt tidskrävande. Detta medför i sin tur ett problemområde då 

denna byråkrati kan ge upphov till korrupt verksamhet. En respondent angav att i Indien har 

många tjänstemän låga löner och är ständigt i behov av pengar. Att ta emot mutor blir då ett 

lätt sätt att få in pengar fort. Dessutom så är det många företag som inte vill eller har tid att 

vänta på långa byråkratiska processer. Detta kan lätt ge upphov till administrativ korruption. 

Även fast respondenterna menar att de följer de indiska lagarna och regelverken så framgår 

det tydligt i studies undersökning att verkligenheten inte alltid är svart eller vit då korruption 

genomsyrar det indiska samhället. I enlighet med teorin var det flera av de undersökta 

företagen som ansåg att Indiens regler och lagar är förvirrande samt att allt är väldigt 

byråkratiskt och tog därmed hjälp av lokala partners. Ett problem med detta är att det kan vara 

svårt att kontrollera så att den lokala partnern inte deltar i korrupt verksamhet.   

 

På frågan om Sveriges medlemskap har någon betydelse för de svenska företagen i Indien så 

var det delade uppfattningarna på den frågan. Exportrådet menade att medlemskapet hade en 

stor betydelse då Sverige som land propagerar för socialt ansvar, vilket korruption ingår i. 

Detta har bidragit till att Sverige och svenska företag har en tydlig ställning till anti 

korruption. Däremot framkom det under intervjuerna att respondenterna inte ansåg att 

Sveriges medlemskap hade någon betydelse. En respondent gav väldigt stark kritik mot 

OECD:s riktlinjer och menade att riktlinjerna inte är förankrade i verkligenheten. I 

enkätundersökningen framkom det även att majoriteten av företagen inte använder sig av 

internationella riktlinjer, som OECD:s riktlinjer, för att hantera korruption.    

 

 

 

 



 

 

65 

5.3 Korruption och rationella beslut 

 

Som tidigare diskuterats framkom det i undersökningen att korruption är ett fenomen som 

genomsyrar hela det indiska samhället. Teorin om rational choice menar att individen hela 

tiden handlar för att nytto-maximera och ta rationella beslut. Individen kommer alltså alltid att 

välja det beslut som gynnar individen mest. Detta kan få problem om individen står inför ett 

etiskt dilemma, som korruption. Problemet med korruption är att det kan gynna det enskilda 

företaget samtidigt som det förstör för samhället som helhet. Under intervjuerna framkom det 

att flera respondenter menar att de är i Indien för att tjäna pengar och inte för att motverka 

korruption samt att det är samhällets ansvar att motverka korruption. Som det är nu menar 

respondenterna att korruptionen är en del av samhället och företagen måste anpassa sig till 

Indiens rådande marknads- och affärsförhållanden. En respondent menar att om svenska 

företag inte går med på en del korrupt verksamhet så finns det många företag från andra 

länder som inte har något problem med det, och som då får affären i stället. Om en individ 

bedömer en handling som rationell eller inte, är starkt kopplat till den kultur individen 

befinner sig i. I Sverige så är korruption fel både moraliskt och lagligt. Utifrån studiens 

undersökning kan man däremot tyda att det i Indien är fel enligt lag men däremot inte 

moraliskt fel. Detta medför att svenska företag står inför ett etiskt dilemma när de agerar på 

den indiska marknaden.    

 

Utifrån empirin kan man tyda att de undersökta företagen agerar och handlar för att nytto-

maximera sina beslut på den indiska marknaden. Företagen agerar därmed i enlighet med 

teorin. Man kan utifrån undersökningen även tyda att företagens nytto-maximerade beslut står 

i kontrast med ett korruptfritt agerande. Det är svårt för företag att agerar korruptfritt och 

samtidigt ta rationella beslut och vinstmaximera. De beslut som är rationella för företagen 

behöver alltså inte alltid vara rationellt för samhället. 

 

Tidigare forskning visar att företag som deltar i korrupt verksamhet kan göra det av olika 

anledningar. För det första är det i en del länder omöjligt att inte betala mutor för att påbörja 

eller avsluta normala affärstransaktioner. Företaget kan då motivera sitt beteende på grund av 

företagets behov eller att företaget endast gör det som är en norm i landet. För det andra kan 
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ett företag medverka i korrupt verksamhet, även fast de vet att det är moraliskt fel, då alla 

andra företag gör det. Den tredje anledningen är att företag kan vara i desperat behov av 

affärer och kan då ta till mutor för att erhålla affären. Detta stämmer väl överens med 

företagen i undersökningen som medgav att de ibland deltog i korrupt verksamhet. De 

menade att korruptionen genomsyrade det indiska samhället vilket gjorde det svårt att inte 

själva delta om företaget ville ha en affär. Respondenterna ansåg att det var moraliskt fel men 

att alla andra gjorde det och om de inte medverkade i korrupt verksamhet skulle de förlora 

affärer. Även fast korruption kan sänka kostnaderna för ett företag så är frågan om det 

kommer att göra det på lång eller kort sikt. Korruption medför att företag få sänka kostnader 

på kort sikt men troligtvis inte på lång sikt. En av respondenterna menade att de strävade efter 

att ha långsiktiga relationer med sina affärspartners och att detta står i kontrast med korrupt 

verksamhet. Så även om ett företag tillfälligt tjänar på att delta i korrupt verksamhet, är det 

tveksamt att de gör det i längden.    
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6. Slutsatser och reflektioner 

 

I det avslutande kapitlet kommer studiens syfte och frågeställningar att besvaras utifrån 

studiens teorier, empiri och analys. Därefter följer en diskussion över studiens resultat och 

slutsatser. Kapitlet avslutas med förslag till vidare forskningen inom ämnet.   

 

6.1 Slutsatser 

 

Syftet med denna studie var att undersöka och analysera hur företag agerar på en korrupt 

marknad utan att själva delta i korrupt verksamhet.  

 

Utifrån empirin och analysen framkom det att företagen som deltog i undersökningen inte 

arbetade helt i enlighet med teorin om strategier för hantering av korruption. Ingen av 

företagen som deltog i undersökningen hade haft någon tanke på att undvika den indiska 

marknaden då den är mer korrupt än den svenska marknaden. Genom undersökningen kan 

man dra slutsatsen att svenska företag kan arbeta mer för att motverka korrupt verksamhet i 

Indien. Vissa företag valde att inte se Indien som korrupt, ha någon skriftlig policy eller 

utbilda de anställa gällande frågor om korruption. Detta gör det svårt för de anställda i Indien 

att veta företagets ståndpunkt angående korruption vilket skapar en gråzon för hur de anställda 

ska hantera korruption när de misstänker eller hamnar i situationer som är kopplade till 

korrupt verksamhet. Några företag tog även hjälp av lokala partners för att minska korrupt 

verksamhet, då de känner till den indiska marknaden. Ett problem med detta är att det kan 

vara svårt att kontrollera att dessa mellanhänder inte beblandar sig med korruption. Därav kan 

en minimal inblandning av lokala partner vara att föredra. En annan aspekt som framkom i 

undersökningen var att majoriteten av de intervjuade företagen använder sig av sociala 

avgifter eller donationer för att undvika korrupt verksamhet. Ett problem med denna metod är 

att den inte är så effektiv på en marknad som Indien. Detta då korruptionen i Indien både 

kännetecknas av en hög grad av genomslagskraft och egenmäktighet, vilket medför en stor 

osäkerhet. Med detta som utgångspunkt är denna strategi inte att föredra för att motverka 

korruption på den indiska marknaden. En distinkt skillnad mellan teorin och empirin var att 
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majoriteten av företagen i undersökningen inte följde internationella riktlinjer för att hantera 

korruptionen i Indien.    

 

Av analysen framkom det att företagen som deltog i studien rättfärdigade sin medverkan i 

korrupt verksamhet i enlighet med tidigare forskning. Däremot framkom det att det även 

fanns andra anledningar som motiverade deras deltagande i korrupt verksamhet. Dessa 

anledningar var att flera företag ansåg att det är samhällets ansvar att motverka korruption och 

inte det enskilda företagets då företagen ansåg att de är på den indiska marknaden för att tjäna 

pengar och då måste följa de spelregler som finns. Det framkom även tydligt att företagen 

ansåg att det inte är lika allvarligt att betala mutor som att erbjuda mutor även fast båda 

handlingarna är korrupta.   

 

Studiens första frågeställning är; Hur upplever svenska företag som är etablerade i Indien att 

de påverkas av den rådande korruptionen i Indien? Genom vår analys kan slutsatser dras. De 

företag som ingick i undersökningen påverkas på olika sätt av korruptionen i Indien. De 

påverkas främst av den lilla och administrativa korruptionen. Vissa företag väljer att delta och 

betala de mutor som de måste för att påskynda byråkratiska processer och för att få tillträde 

till vissa affärer. Dessa företag menar att de mer eller mindre känner sig tvingade att delta i 

korruption för att kunna ha en fungerande verksamhet i Indien. De företag som väljer att inte 

delta i korrupt verksamhet kan få problem eftersom de går miste om en del affärer samt att 

vissa processer blir utdragna. 

 

Studiens andra frågeställning är; Kan svenska företag ta rationella beslut och samtidigt agera 

korruptfritt när de är verksamma på en marknad som kännetecknas av en hög grad av 

korruption? Utifrån analysen kan slutsatser dras då man kan tyda att majoriteten av företagen 

som deltog i undersökningen arbetar i enlighet med teorin om rational choice. De svenska 

företagen befinner sig på den indiska marknaden för att tjäna pengar och vinstmaximera samt 

strävar hela tiden efter att fatta beslut som är nytto-maximerade för det egna företaget. Detta 

även fast de är medvetna om att det är olagligt och moraliskt fel. Med teorin som 

utgångspunkt är företagen, utifrån det enskilda företagets perspektiv, inte rationella om de inte 

medverkade i korrupt verksamhet. Detta leder till ett dilemma då samhället som helhet 
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missgynnas om de enskilda företagen hela tiden strävar efter att nytto-maximera. Svenska 

företags agerande kan därmed gynna korruptionen i Indien. Om alla utländska företag 

resonerar och handlar för att nytto-maximera sina beslut så leder det till stora problem för det 

indiska samhället. Därmed blir det svårt för samhället att motverka korruption om de enskilda 

företagen medverkar i korrupt verksamhet.             

 

6.2 Egna tankar och reflektioner 

 

Genom vår studie har vi observerat att det finns brister för hur svenska företag hanterar 

korruptionen i Indien. Genom att företagen inte har någon skriftlig policy eller utbildar 

personalen för hur korruption ska hanteras är det svårt för de anställda att veta hur de ska 

agera när de väl möter korrupt verksamhet. Vi tror att tydligare riktlinjer skulle kunna få alla 

att arbeta åt samma håll och därav motverka korruption. Som det framkom i studien är ett 

problem med detta att företag kanske inte vill motverka korruption då korruption kan gynnar 

det enskilda företagen. Verkligheten är inte svart eller vit.    

 

Då vi undersökte mutor och korruption som visade sig vara ett känsligt och svårbehandlat 

ämne, var det endast 30 företag som deltog i undersökningen. Även fast de undersökta 

företagen representerade de branscher som majoriteten av de svenska företagen är verksamma 

inom i Indien, så är underlaget för litet för att göra några distinkta skillnader mellan 

branscherna eller generalisera resultatet för alla svenska företag som är verksamma i Indien.   

 

En svårighet med studien har varit att undersöka kultur. Kultur är ett abstrakt begrepp vilket 

gör det svårt att greppa och hantera ämnet i olika sammanhang. Vi har under studiens gång 

uppmärksammat detta men samtidigt har det varit svårt att göra något åt detta eftersom kultur 

är starkt sammanlänkat med mutor och korruption och är därför en viktig del i 

undersökningen. Dock har det medfört svårigheter för studien.      

 

Samtidigt bör det uppmärksammas att syftet är formulerat på ett sådant sätt att det kan vara 

svårt att veta hur svenska företag egentligen agerar på den indiska marknaden. Detta då 

informationen som framkommit under intervjuerna inte behöver vara sanningsenlig med 
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verkligheten. Man bör ha i åtanke att respondenterna kan ha svarat utifrån sina egna tankar 

och åsikter. Därmed är det svårt att fastställa svaren som helt objektiva.  

 

Under uppsatsen gång har vi stött på problem och mottgångar. När vi reflekterar över detta 

skulle det kanske ha underlättat för oss om vi istället valt att utgå ifrån hypoteser och 

undersöka om de stämmer överens med verkligenheten. Det skulle då vara intressant att 

använda sig av hypoteser såsom; om det medför högre kostnader för de företag som inte deltar 

i korrupt verksamhet samt om starkt varumärke bidrar till att företag kan stå emot korrupt 

verksamhet. 

 

Från studiens början var vi medvetna om att mutor och korruption är ett svårbehandlat och 

känsligt ämne som är svårt att undersöka och få så sanningsenliga svar som möjligt. Med 

detta som utgångspunkt hade vi i åtanke att det kunde vara svårt att få tillgång till företag. 

Därav valde vi att undersöka hur svenska företag agerar korruptfritt på den indiska 

marknaden. Under studiens gång uppmärksammade vi att majoriteten av företagen inte hade 

några större problem att diskutera öppet med oss om deras medverkan i korruptionen i Indien, 

så länge de fick vara anonyma. Vi ansåg att detta var väldigt intressant och ville föra in det i 

var studie. Dock medförde detta att studien fick en annan vinkling än vad som var tänkt från 

början. Vi ser detta däremot inte som något negativt då vi fått tillgång till intressant 

information som annars kan vara svår tillgängligt. Vi hoppas att genom denna studie kunna 

bidra med information om svenska företags tankegångar och agerande på en korrupt marknad 

som på sikt kan bidra med viktig information som skulle kunna minska korrupt verksamhet. 

 

6.3 Vidare forskning 

 

Genom uppsatsen har vi försökt ge en bild av svenska företags tankegångar och agerande i 

Indien. I undersökningen framkom det att flera respondenter menade att den offentliga sektorn 

i Indien är mer korrupt än den privata sektorn. Därav skulle det vara intressant att belysa 

ämnet ytterligare med mer ingående studier om korruptionen i den offentliga sektorn i Indien. 

Då underlaget i vår undersökning var för liten för att dra några slutsatser mellan branscher 

skulle det även vara intressant att undersöka om det finns någon distinkt skillnad hur 
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korruption påverkar olika branscher i Indien. Genom studien framkom det även att när 

svenska företag etablerade sig på den indiska marknaden ansåg de inte att mutor och 

korruption var något stor problem. De ansåg istället att de andra kulturella skillnaderna mellan 

Sverige och Indien utgjorde ett större problem. Därav skulle det vara intressant att undersöka 

vilka andra kulturella skillnader som medför problem när svenska företag etablerar sig på 

främmande marknader.    
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Bilaga 1 

 
Intervjufrågor företag 

 

 
1. Vill Ni vara anonym? 

 

2. Vad var anledningen till att ert företag etablerades i Indien? 

 

3. Tvekade Ni någon gång att etablera er på den indiska marknaden, då Indien 

kännetecknas av en högre grad av korrupt än Sverige? 

 

4. Hur förberedde Ni er för etablering i Indien? 

 

5. Vilken strategi använde Ni er av när Ni etablerade i Indien? Påverkades 

inträdesstrategin av att Indien kännetecknas av en hög grad av korruption? 

 

6. Vilka aktörer, som politiker, lokal myndighet, hade Ni kontakt med vid etableringen i 

Indien?  

 

7. Hur har företaget blivit bemött i Indien?  

 

8. Har Ni expanderat i Indien sedan ni etablerades där? 

 

9. Har Ni tidigare erfarenheter av att arbeta gentemot/på marknader som kännetecknas av 

hög korruption?  

 

10. Hur ser Ni på korruptionen i Indien? Hur utbrett tror Du att korruptionen är?

  

11. Vilka är de största skillnaderna i att göra affärer i Indien jämfört med att göra affärer i 

Sverige? Normer, värderingar osv. 

 

12. Har Ni stött på korruption? Om ja, vilka sorts korruption har Ni stött på? 

 

13. Har detta påverkat er verksamhet i Indien? Om ja, på vilket sätt? Internt inom 

företaget samt externt med lokala samarbetspartner/aktörer. 

 

14. Anser Du att företaget har förlorat arbete/affärer för att Ni avstått från att anpassa er 

till de rådande marknads- och affärsförhållandena som förekommer i Indien?  

 

15. Upplever Du att Ni har förlorat arbete/affärer till konkurrenter som deltar i korrupt 

verksamhet?  

  

16. Har Ni någon gång valt att inte fullfölja en affär i Indien då Ni misstänkt att korruption 

förekommer? 
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17. Har Ert företag någon policy för hur korruption ska hanteras? Om ja, hur 

kommuniceras denna policy till de anställda i kontoret i Indien? 

 

18. Hur arbetar Ni för att inte delta i den korruption som råder i Indien?  

 

19. Utbildar Ni personalen i Indien i frågor som rör korruption? 

 

20. Använder Ni er av samhällsbidragande åtgärder såsom donationer till lokala projekt i 

Indien? 

 

21. Har Ni valt att följa OECD:s riktlinjer för att hantera korruption? Om ja, hur använder 

Ni er av riktlinjerna?  

 

22. Vilken betydelse har Sveriges medlemskap i OECD för Er verksamhet i Indien?  

 

23. Har Ni någon kännedom om ”Anti Corruption Business Portal”? Om ja, använder Ni 

er av det verktyget? 

 

24. Vad gör Ni från huvudkontoret i Sverige för att kunna kontrollera att kontoret i Indien 

inte medverkar i korrupt verksamhet? 
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Bilaga 2 

 
Intervjufrågor Exportrådet 
 

 

1. Hur arbetar exportrådet kring frågor om mutor och korruption? 

 

2. Avråder exportrådet svenska företag att etablera sin verksamhet på marknader som 

kännetecknas av en hög grad av korruption? 

 

3. Hur kan exportrådet hjälpa svenska företag som är verksamma på en korruptmarknad? 

 

4. Ger exportrådet olika råd/vägledning beroende på hur korrupt ett land är? 

 

5. Vilka är de vanligaste problem som svenska företag stöter på när de agerar på en 

korruptmarknad? 

 

6. Uppmanar exportrådet svenska företag att följa OECD: riktlinjer? 

 

7. Vilken betydelse tror Du att Sveriges medlemskap i OECD har för företag som är 

verksamma i korrupta länder? 

 

8. Anser Du att företag arbetar mer aktivt idag för att undvika korruption mot vad de 

gjort förr? 
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Bilaga 3 

 
Intervjufrågor Exportrådet Indien 
 

 

9. Hur arbetar exportrådet kring frågor om mutor och korruption? 

 

10. Avråder exportrådet svenska företag att etablera sin verksamhet på marknader som 

kännetecknas av en hög grad av korruption? 

 

11. Hur ser Ni på korruptionen i Indien? Hur utbrett tror Du att korruptionen är? 

 

12. Hur kan exportrådet hjälpa svenska företag som är verksamma i Indien? 

 

13. Vilka är de vanligaste problem som svenska företag stöter på när de agerar på den 

indiska marknaden? 

 

14. Vilka är de största skillnaderna i att göra affärer i Indien jämfört med att göra affärer i 

Sverige? Normer, värderingar osv. 

 

15. Uppmanar exportrådet svenska företag att följa OECD: riktlinjer? 

 

16. Vilken betydelse tror Du att Sveriges medlemskap i OECD har för företag som är 

verksamma i korrupta länder? 

 

17. Anser Du att företag arbetar mer aktivt idag för att undvika korruption mot vad de 

gjort förr? 
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Bilaga 4 

 

Enkätfrågor 

 
Hello, 

 

We are two students who are currently writing our master thesis in business administration at 

Södertörn University in Sweden. The thesis focuses on the cultural differences that Swedish 

companies encounter when doing business in India. The thesis aims to explore how 

companies can act on a corrupt market without participating in corrupt activities. This 

questionnaire is sent to you because your company is located in India and is owned by or is a 

subsidiary of a Swedish company.  

 

Your answer will of course remain anonymous, and by participating you will help us to 

conduct the study. The questionnaire will only take a few minutes to complete and when 

completed please send it back to the email address you received it from. 

 

1. Corruption is a very widespread phenomenon in India. 

 Do not agree   1 2 3 4 5   Totally agree 

 

2. When entered the Indian market, we used joint venture or other forms of cooperation, to 

reduce the risks of corruption.  

 Do not agree   1 2 3 4 5   Totally agree 

 

3. We use corporate codes of conduct as guidelines to handle corruption in India. 

 Do not agree   1 2 3 4 5   Totally agree 

 

4. We use international codes, as the OECD convention or the Global Compact, as guidelines 

to handle corruption in India. 

 Do not agree   1 2 3 4 5   Totally agree 

 

5. We use the “Anti Corruption Business Portal” to handle corruption. 

 Do not agree   1 2 3 4 5 Totally agree  

 

6. We educate and train our personnel in matters relating to bribery and corruption. 

 Do not agree   1 2 3 4 5   Totally agree 

 

7. We support local projects by giving donations so the company should have a good 

reputation and not be associated with corrupt activities. 

 Do not agree   1 2 3 4 5   Totally agree 

 

8. I think that there is a “grey zone” regarding bribery and corruption. 

 Do not agree   1 2 3 4 5   Totally agree 

 

9. This “grey zone” makes it hard to handle bribery and corruption in an appropriate way.  

 Do not agree   1 2 3 4 5   Totally agree 
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10. We have some time in the last two years lost business to competitors who are engaged in 

corrupt activities.  

 Do not agree   1 2 3 4 5   Totally agree 

 

If you have any other comments on the subject, please write them here. Your opinion is very 

important to us. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

 

Thank you for your participation! 

  

Charlotte Fränneby & Susanna Henriksson  
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Bilaga 5, Exportrådets lista över svenska företag i Indien 
 Company Address Line 1 Address Line 2 City Zip 

Code 

Phone Fax 

1 ABB Ltd 2nd Floor, East 

Wing, Khanija 

Bhavan,  

49, Race Course 

Road 

Bangalore  560 001 +91 80 2294 9150 

- 53, 01292567408                                 

080 22949101 - 

Girija                                

220409106 - 

deepak sud 

+91 80 

2294 9148 

2 ArjoHuntleigh 

Healthcare India 

Private Limited 

8, Shah Industrial 

Estate 

Off Veera Desai 

Road, Andheri (W) 

Mumbai 400 053 +91 22 6694 6697, 

66972905 

+91 22 

26734244 

3 Affarsstrategerna 

Thin Tech 

Technologies Pvt 

Ltd (A3TL) 

B - 305, Twin 

Arcade, Military 

Road, Marol 

Andheri (East) Mumbai  400059 +91 22 4096 6566 +91 22 

40966566 

4 Ahlens Far East Ltd Intermediate Floor, F 

Block, International 

Trade Tower, 

Nehru Place New Delhi 110 019 +91 11 2628 8471 

- 72  

+91 11 

2628 8470 

5 Alfa Laval (I) Ltd Mumbai Pune Road,  Dapadi Pune  411 012 + 91 20 66119201 

/ 27107201  

+91 20 

2714 7711 

6 Alimak Hek India 

Pvt Ltd 

206, 2nd Floor, 

AMSRI Plaza, 

# 9-1-164, S.D. 

Road 

Secunderabad 560 003 +91 40 27711565 +91 40 

66907014 

7 Andante (I) 

Consultants Pvt Ltd 

Office No. 3, Ground 

Floor, Avishkar 

Heights 

1411, Sadashiv Peth Pune 411 030 +91 20 2448 5035                          +91 20 

24485035 

8 Appendit Office No. 3,                   

3rd Floor,                          

76, Priyan Plaza 

Nelson Manickam 

Road 

Chennai 600 029 +91 44 4553 6224 +91 44 

4553 6224 

9 Assa Abloy (I) Pvt. 

Ltd 

B-206, Universal 

Business Park, 

Kamani Oil Mills 

Lane, Andheri (East) 

Chandivalli Mumbai  400 072 +91 22 400 51380 +91 22 

4005 1383 



 

 

84 

10 Assab Sripad Steels 

Ltd 

„Padmalaya Towers‟, 

Janaki Avenue,  

M.R.C.  Nagar Chennai 600 028 +91 44 24951980 / 

24952371            

+91 44 

2495 2273 

11 Astrazeneca Pharma 

(I) Ltd 

Post Box 2483,                

Off Bellary Road,  

Hebbal Bangalore  560 024 +91 80 23622021 - 

27 

+91 80 

2362 2015 

12 Atlas Copco (I) Ltd Sveanagar,                      

Mumbai Pune Road,  

Dapodi Pune  411 012 +91 20 3072222                          +91 20 

39852432 

13 Autoliv IFB (i) Pvt 

Ltd 

16 Visweswaraiah 

Industrial Estate, Off 

Whitefield Road 

Mahadevapura Post Bangalore 560 048 +91 80 30586300 / 

30586280 - Ismail 

/ 9731737777 - 

lizy 

+91 80 

2852 4185 

  Autoliv IFB (i) Pvt 

Ltd 

Unit 1405-7, 14th 

Floor, Two Pacific 

Place 

142 Sukhumvit 

Road, Klongtoey, 

Bangkok 10110 +66 2659 8533 +66-2653-

2282 

14 Axis Video Systems 

(I) Pvt Ltd 

7, Mission Road, 3rd 

Floor, Devdas Manor 

CSI Compound Bangalore  560 027 +91 80 41571222 +91 80 

41506468 

15 BAE Systems SWS 

Defence AB 

S-20, Second Floor Green Park Extn. New Delhi 110 016 +91 11 4175 6508 +91 11 

4175 6518 

16 Barracuda 

Camouflage Pvt Ltd 

103 Phase VI,  Udyog Vihar Gurgaon  122 001 +91 124 2370591 - 

2                    

9810162174 

+91 124 

2370 590 

17 Berger-Becker 

Coatings Pvt Ltd 

Plot No. 114, Pilerne 

Industrial Estate, 

Post Saligao Goa  403 511 +91 832 2407 103 

- 104/107 

+91 832 

2407 106 
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18 Birla Ericsson 

Optical Ltd 

Udyog Vihar, PO 

Chorhata 

Udyog Vihar,  Rewa 486006 +91 7662 

400400/400580 

+91 7662 

400 680 

19 Bluefish 

Pharmaceuticals 

India Pvt Ltd 

Muthu Sri Complex 18 Banaswadi Main 

Road 

Bangalore 560 043 +91 80 4165 3505 

- 06 

+91 80 

4165 3500 

20 Bombardier 

Transportation 

ERDA Road,  P.O. Maneja   390 013 +91 265 2638 953 +91 265 

2638 951 

21 BombayWorks 

Software Solutions 

Pvt Ltd 

Sahar Plaza 

Complex,  Andheri 

East 

501, Sahar Meadows Mumbai 400 059     

22 Brandsystems Pvt 

Ltd 

#29, “Empire 

Infantry” 

Infantry Road Bangalore 560 001 +91 80 6612 2250 +91 80 

6612 2252 

23 Bufab India 

Fasteners Private 

Limited 

#2, Shreeban,                 

1099 B, Model 

Colony 

Shivajinagar Pune 411 016 +91 20 2566 6461 +91 20 

25666 462 

24 Camfil Farr Air 

Filtration (I) Ltd 

62-64, Industrial 

Development 

Colony, Mehrauli 

Gurgaon Road 

  Gurgaon 122 001 +91 124 4324 110 +91 124 

4324175 

25 Cargotec India Pvt. 

Ltd 

6th Floor, A Wing, 

Shree Nand Dham 

Plot No. 53, Sector - 

11, CBD Belabur 

Navi Mumbai 400 614 +91 22 6773 6666 +91 22 

2758 2227 

26 Castmaster Mobitec 

(I) Pvt Ltd  

46, Industrial 

State,Sector-6 

  Faridabad 121 006 +91 129 4063 001  

- 9810015945 

+91 129 

4063 007 
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27 Castmaster Thoreb 

Telematics (I) Pvt 

Ltd 

46, Industrial 

State,Sector-6 

  Faridabad 121 006 +91 129 4063 001 +91 129 

4063 007 

28 Cavotec (I) Ltd Phase-II Road Hinjewadi Pune 411057 +91 20 65737270 - 

71 

+91 20 

26328181 

29 Civil ID Systems 

(India) Pvt. Ltd. 

128, S.V.P. Nagar, 

Near Versova Tel. 

Exchange 

Andheri (West), Mumbai 400 053 +91 22 6573 7271 

/ 70 

+91 22 

2632 8181 

30 Consilium Marine 

(I) Pvt. Ltd 

210, Raheja Arcade Sector -11, CBD 

Belapur 

Navi Mumbai 400 614 +91 22 6793 5150 +91 22 

6793 7921 

31 Comsol 

Multiphysics Pvt. 

Ltd 

3rd Floor, Namdev 

Garnet 

37 / 7 / 2, Aga 

Abbas Ali Road 

Bangalore  560 042 +91 80 4092 3859 +91 80 

4092 3856 

32 Cybercom 

Datamatics 

Information 

Solutions 

Plot No. B6, 1st & 

2nd Floor, Cross 

Road B, MIDC 

Andheri (E),  Mumbai 400 093 +91 22 6710 8211/ 

6710 8702      

67535555 - dir 

+91 22 

2829 2330 

33 DeLaval Pvt Ltd A - 3, Abhimanshree 

society,  

Dr. Homi Bhabha 

Road (Pashan Road) 

Pune 411 008 +91 20 2567 5881 

- 82  

+91 20 

2567 5916 

34 Dellner Couplers 

(India) Pvt Ltd 

12, Kuthambakkam 

Village,                  

Poonamallee Taluk, 

Thiruvallur District Tamil Nadu 602 107 +91 44 32017406 - 

07 

+91 44 

32027259 

35 DIAB Core 

Materials Pvt. Ltd 

"Kamalam Villa", 

Old No. 4 / New No. 

7, 1st Street, Chandra 

Baugh Avenue,  

Mylapore Chennai 600 004 +91 44 4231 6768 +91 44 

4231 6770 
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36 EF Educational 

Tours Pvt. Ltd 

C-19 Ground Floor, 

Commercial 

Complex 

Safdarjung 

Development Area  

New Delhi  110 016 +91 11 4605 3001 +91 11 

46053009 

37 Ekman Pulp & Paper 

Pvt Ltd 

Saumil House, 35, 

Pali Gaothan 

16th Road, Bandra 

West 

Mumbai 400 050 +91 22 2600 2239 +91 22 

2600 4829 

38 Elcome 

Technologies Pvt 

Ltd 

A-6, Infocity Sector 34 Gurgaon 122 002 +91 124 4122222                    

9810159492 

+91 124 

4122 200 

39 Elekta Medical 

Systems (I) Pvt Ltd 

312 R, 3rd Floor, 

Centrum Plaza, 

Sector 53, 

Golf Course Road Gurgaon 122 001 +91 124 4633 222 +91 124 

4633 233 

40 Eletta Flow (I) Pvt 

Ltd 

Business Centre # 

18, Logix Park,  

A-4, Sector 16 Noida   201 301  +91 120 4366 093 +91 120 

4366 098 

41 Elof Hansson (I) Pvt 

Ltd 

New 

No.149,Chamiers  

Road,  

Raja 

Annamalaipuram 

Chennai  600 028 +91 44 2431 5110 

- 115 

+91 44 

2431 5116 

42 Envac 

Environmental 

Technology Pvt Ltd. 

203, Sri Sai Plaza  New BEL Road, 

Devasandra 

Bangalore 560 094 +91 80 4263 9100  +91 80 

4263 9117 

43 Ericsson (I) Pvt Ltd Ericsson Forum, 

DLF Cybercity, 

 Sector 25 A Gurgaon 122 002 +91 124 2560 808 

/ 4080808 

+91 124 

2565 454 

44 ESAB India Limited Plot No.13, 3rd Main 

Road 

Industrial Estate, 

Ambattur 

Chennai 600 058 +91 44 4228 1100 

/ 42957877 - 

sheela 

+91 44 

4228 1150  
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45 Flex Link Systems 

(I) Pvt Ltd 

Plot No-64 Sector-18, HUDA Gurgaon 122 002 +91 124 427 8844 +91 124 

4278 855 

46 GAC Shipping (I) 

Pvt Ltd 

P.O. Box. 515   Cochin 682 003 +91 484 2668 372 +91 484 

2668 388 

47 Gambro (I) Pvt Ltd 3 / 538, 4th Cross 

Street, Lakshmana 

Perumal Nagar, 

Kottivakkam 

Thiruvanmiyur Chennai 600 041 +91 44 24513224  

- Tina 

+91 44 

24514377 

48 Geodis Overseas Pvt 

Ltd 

Building No. 8, 

Tower A, 5th Floor 

DLF Cyber City, 

Phase II, Sector 25 

Gurgaon 122 002 +91 124 456 9999 +91 124 

456 9900 

49 Getinge India Pvt 

Ltd 

8, Shah Industrial 

Estate, 

Off Veera Desai 

Road,Andheri (W) 

Mumbai  400 053 +91 22 4260 8000                         

9810509220 

+91 22 

4260 8010  

50 Gislen Software Pvt 

Ltd 

SDF 2, Unit 27 MEPZ, Tambaram,  Chennai  600 045 +91 44 2262 7541 +91 44 

2262 3856 

51 Gunnebo (I) Ltd Lake City Mall „A‟,                   

4th Floor,                        

Kapurbawdi 

Junction,      Ma  

Majiwade, Thane (West) 400 607 +91 22 6780 3500  +91 22 

6780 3535 

52 H & M Hennes & 

Mauritz (I) Pvt. Ltd 

211, 3rd Floor,  Okhla Industrial 

Estate, Phase III,  

New Delhi 110 020 +91 11 4169 4444 +91 11 

4161 3585 

53 Hägglunds Drives 

(I) Pvt. Ltd 

18/4 & 19/4, Hadapsar Industrial 

Estate 

Pune  411 013 +91 20 32345888 +91 20 

2681 3844 
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54 Haldex (I) Ltd B-71, M.I.D.C. Ambad Nashik 422 010  +91 253 2380 091 

- 94  

+91 253 

2380 729 

55 Handelsbanken 6th floor, Housefin 

Bhavan,  

C21, Bandra Kurla 

Complex, Bandra 

East 

Mumbai  400 051 +91 22 2657 3826-

7                     

09833633169 

+91 22 

2657 3829 

56 Höganäs (I) Ltd Ganga Commerce                 

4 North Main Road,   

Koregaon Park Pune  411 001 +91 20 66030171  +91 20 

6603 0188 

57 IFS Solutions (I) 

Pvt. Ltd 

A 2E, 2nd Floor, 

CMA Building, 

Sector 24,  

Institutional Area Noida 201 301 +91 120 2411 858 

/ 2411 865  

+91 120 

2411 865 

58 Ikea Trading (HK) 

Ltd. (I), 

DLF Infinity, Tower 

A, 8th Floor,  

DLF 

Cybercity,Sector 25  

Gurgaon  122 002 +91 124 4325 000 +91 124 

432 500 

59 Indiska Agencies (I) 

Pvt. Ltd (Indiska 

India Export Service 

Pvt Ltd) 

 19, Interlink 

Industrial Estate, 

Caves Road, 

Jogeshwari East,  Mumbai  400 060 +91 22 2836 5944 

/ 2836 7920 

+91 22 

2836  5081 

60 Indpro Pvt. Ltd #18, New BEL Road,  ITI Layout,  Bangalore  560 054 +91 80 2360 7856   

61 ISS Integrated 

Facility Services Pvt 

Ltd 

3-B, 3rd Floor, 

Goldline Business 

Centre,New Link 

Road,  

Malad (W),  Mumbai  400 064 +91 22 2879 7505 

/ 06 

+91 22 

2878 7002 

62 ITT Corporation 

(I) Pvt. Ltd. 

Prama House, 2nd 

Floor, 21 Cama Ind 

Estate, Walbhat 

Road 

Goregaon (E)  Mumbai 400 063 +91 22 67843000  +91 22 

2590 8097  
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63 Kährs Impex Pvt Ltd D 126,2nd Floor Okhla Industrial 

Area Phase I,  

New Delhi  110 020  +91 11 4057 3031  +91 11 

4173 1921 

64 KappAhl Far East 

Ltd 

203, II Floor, 

Solitaire Plaza,  

MG Road,  Gurgaon 122 002 +91 124 4557800 +91 124 

4557 878 

65 KMT Production 

Machinery (I) Pvt 

Ltd  

227-228, Sector 7, IMT Manesar, Gurgaon   +91 124 4368 361                            

9818698362 

+91 124 

4368360 

66 Körlof Norberg & 

Partners 

Swami Dayanand, C 

802 

Sector 6,  Dwarka 110 075 +91 11 45671582   

67 Lindex (I) Pvt Ltd 19, 2nd Floor,  Okhla Industrial 

Estate, Phase – III,  

New Delhi  110 020 +91 11 40542200 +91 11 

4166 4136 

  Lindex (I) Pvt Ltd 19, 2nd Floor,  Okhla Industrial 

Estate, Phase – III,  

New Delhi  110 020 +91 11 40542200 +91 11 

4166 4136 

68 Liv Medica Product 

Pvt Ltd 

2/395 Mokambiga 

Nagar 

Katuppakkam Chennai  600 056 +91 44 2476 9165 +91 44 

2476 0084 

69 Maquet Medical (I) 

Pvt Ltd 

2nd Floor,”Mehta 

Trade Centre, No.1 

Shivaji Colony, Sit 

M.V.Road 

Andheri (E),  Mumbai 400 099 +91 22 4069 2100 +91 22 

40692150 

70 Mercuri Urval 

Recruitment & 

Selection (I) Pvt. Ltd 

2726, 4th Floor, 

Laxminarayana 

Nivas 

Off. 80 Feet Road, 

Indiranagar 3rd 

Stage 

Bangalore 560 038 +91 80 4291 0900 +91 80 

4291 0910 
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71 Munters (I) 

Humidity Controls 

Pvt Ltd 

304, PT Gera Centre Dhole Patil Road  Pune  411 001  +91 20 3052 2520  +91 20 

3052 2521  

72 Naturellement Udyogam,    Auroville  605 101 +91 413 2622034 / 

2623267 

+91 413 

262 3267 

73 Nederman (I) Pvt 

Ltd 

1203, 12th Floor, 

Maithili's Signet 

Sector 30/A, Near 

Vashi Station, Vashi 

Navi Mumbai 400 705 +91 22 6793 4200 +91 22 

6793 4203 

74 Nefab (I) Pvt. Ltd 401, 4th Floor, 

Galleria Building 

A, Wing, Hirandani 

Gardens, Powai 

Mumbai  400 076 +91 22 6710 8861 +91 22 

6710 8861 

75 Nobel Biocare (I) 

Pvt. Ltd 

5th Floor, Dheeraj 

Arma, Statiaon 

Road, 

Bandra (East) Mumbai  400 051 +91 22 6751 9999 

/ 26473640                  

9819255566 

+91 22 

6751 9900 

76 New Wave Group 

India Pvt. Ltd 

1/32, Ulsoor Road 

Cross 

Ulsoor Road Banagalore 560 042 +91 80 407110 00 +91 80 

407110 10 

77 Nynas Naphthenics 

AB India Liaison 

Office 

3rd floor, Landmark 

Bldg 

Opp. St. Peters 

Church, 136, Hill 

Road, Bandra (W) 

Mumbai  400 050  +91 22 2640 6257   

- 58 

+91 22 

2640 6251 

78 Oriflame (I) Pvt. Ltd L 29 - L34, Radial 6 Outer Circle, 

Connaught Place 

New Delhi   110 001 +91 11 43665500 +91 11 

4155 1465 

79 Ostberg India Pvt 

Ltd 

Globe Complex,         

J-Wing, Gala No. 5 

& 6, Owali Village,  

Dapoda, Bhiwandi Thane   +91 11 40507377 / 

9910945729 

+91 11 

41551465 
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80 Panorama IBE Sri Krishna Arcade 

#18,   

New BEL Road, ITI 

Layout 

Bangalore 560 054 +91 80 4167 4774 +91 80 

4167 4774 

81 Pergo (I) Pvt. Ltd M - 13, 1st Floor, M-

Block Market, 

Greater Kailash II New Delhi 110 048 +91 11 41435741 / 

32586526 / 6486 

+91 11 

41435740 

82 Perstorp Speciality 

Chemicals (I) Pvt. 

Ltd 

Sai Commercial 

Annexee, 4th Floor 

BKS Devshi Marg, 

Govandi (East) 

Mumbai 400 008 +91 22 2552 6600 +91 22 

2529 8827 

83 PKL Ltd 8 - 3 - 1087, Plot 

no.48, 

Srinagar Colony, Hyderabad  500 073 +91 40 2374 6745 

/ 6663 0005 

+91 40 

2374 1096 

84 Portwise Apac Pte 

Ltd 

401, Gangothri 

Residency 

1st Main, GM Palya Bangalore 560 075 +91 80 41201422 +91 80 

41201422 

85 Pramet Tools India 

Pvt. Ltd.,  

B-64-65, Sushant 

Lok-1 

Opp. Vipul Square Gurgaon 122 001 +91 124 4703 

825/' 4703 826 

+9 112 

4470 3827 

86 Qliktech AB 

International India 

Liaison Office 

26, 2nd Floor,  

Barclays Finance 

Building 

5th Cross, 5th Block, 

Koramangala 

Bangalore 560 034 +91 80 4054 5521 

/ 5502               

9845008044 

+91 80 

41227941 

87 Rosemount Tank 

Gauging (I) Pvt Ltd 

202 D Choice 

Arcade 

2nd Floor, Dhole 

Patil Road 

Pune 411 011 +91 20 6602 3747 +91 20 

66024747 

88 Roxtec (I) Pvt. Ltd D 65,  Udyog Vihar, Phase 

V 

Gurgaon 122 016 +91 124 400 6142 +91 124 

400 6140 



 

 

93 

89 Runaware Software 

Pvt Ltd 

E4 Block, 4th 

Floor,Mariner 

Building 

Hyderabad Hyderabad 500 081 ´'+91 40 4437 

3034 /  44373001 - 

44373000 

+91 40 

6682 3304   

90 SAAB International 

(I) AB 

8th Floor, Le 

Meridien 

Commercial 

Complex, 

 Raisina Road New Delhi 110 001 +9111 4610 2222 +91 11 

46102200 

91 Sandvik Asia Ltd Mumbai  Pune Road,  Dapodi Pune  411 012 +91 20  2710 4800 

, 99604 61061 

+91 20 

2714 5339 

92 SEB Dr. Gopal Das 

Bhavan, 11th floor,  

28, Barakhamba 

Road 

New Delhi 110 001 +91 11 43623095  +91 11 

43623097 

93 Sindeco Information 

Services Pvt Ltd 

A - 711, 2:nd Floor Sushant Lok, Phase - 

1 

Gurgaon 122 002     

94 Seco Tools (I) Pvt. 

Ltd 

Gat No. 582, Pune 

Nagar Road, 

Koregaon Bhima, 

Tal. Shirur Dist. Pune  412 216 +91 2137 667 305 

/ 300 

+91 2137 

667 410 

95 Semcon (I) Pvt Ltd RMZ, Nxt, Campus 

1B, 1st Floor, Unit 

102, Sonnenhalli 

Village, 

Mahadevapura 

K.R. Puram Hobli Bangalore  560 066 +91 80 67139000 `91 80 

67139001 

96 Signifikant Software 

Solutions Pvt Ltd 

211, Soham Plaza, 

Soham garden, 

Manpada 

Thane (West) Mumbai 400 607 +91 22 25842091 +91 22 

2584 2092 

97 Sweco International 

AB 

D - 56, 1st Floor,  Anand Niketan New Delhi 110 021 +91 9810281499   
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98 SKF (I) Ltd Mahatma Gandhi 

Memorial Building 

Netaji Subhash Road Mumbai  400 002 +91 22 6633 7777  +91 22 

22854769 

99 SLA Equipments 

Pvt. Ltd 

E- 47/10,Okhla 

Industrial Area 

Phase II New Delhi  110 020 +91 11 4051 6991 

/2                           

9811773108 

+91 11 

4051 6993 

100 Smarttrust Info 

Solutions Pvt Ltd 

A-16, Sector 16 Noida 201 301 +91 20 4017200 +91 120 

4017 291 

101 SOL Production Pvt 

Ltd 

B-40,3rd Floor,Shri 

Baba Nagar, 

St Peters Road,Off 

Hill Road,Bandra 

(W) 

Mumbai 400 050 +91 22 2645 

1352/53                                

09821218328 - 

kamna                            

09820188030 - 

fazila 

+91 22 

2645 1354 

102 Sony Ericsson 

Mobile 

Communications (I) 

Pvt Ltd 

DLF Cybercity,  Sector 25 A Gurgaon 122 002 +91 124 4625030 / 

9873250726 

+91 124 

4218 855 

103 SPM Instrument (I) 

Pvt. Ltd 

7-1-27/1, First Floor, 

B Block, Srinivasa 

complex, 

Ameerpet. Hyderabad 500 016 +91 40 2373 1264, 

2373 0644 

+91 40 

2373 1314 

104 SSAB Swedish Steel 

India Pvt Ltd 

4/2 Kheny 

Chambers, 

Cunningham Road 

  Bangalore 560 052 +91 80 4152 9100 +91 80 

4152 9110 

105 StoraEnso (I) 

Branch Office 

10th Floor,Block-

B,Vatika Towers, 

Sector -54,Near DLF 

Golf Course Rd. 

Gurgaon 122 002 +91 124 4795800 +91 124 

4795800 

106 Syntensia Network 

Security India Pvt. 

Ltd 

1061 / 1062, B - 

Wing 

Oberoi Garden 

Estate, Chandivli 

Mumbai 400 072 +91 22 42364444 +91 22 

42364409 
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107 Systemair Fans Pvt. 

Ltd. 

6, Commercial 

Complex 

Mayfair Garden, 

Hauz Khas 

New Delhi 110 016 +91 11 2651 1883 +91 11 265 

118 83 

108 Systemair Softward 

Pvt. Ltd 

6 Commercial 

Complex 

Mayfair Garden New Delhi 110 016 +91 11 2651 1883 +91 11 265 

118 83 

109 Securitas India Ltd 461 Udyog Vihar,  Phase V Gurgaon 122 016 +91 124 471888 +91 124 

2349 444 

110 Securitas India 461 Udyog Vihar,  Phase V Gurgaon 122 016 +91 124 4718805 / 

9810603562 - 

Mona 

  

111 Tapflo Pumps India 

Pvt. Ltd 

139 A, S & P Garden 3rd Cross Street, 

Nolambur, 

Madurvoyal 

Chennai  660 095 +91 44 26534479  - 

112 Teleca India Pvt Ltd Block B, Salarpuria 

Soft Zone 

Outer Ring 

Road,Belladur 

Varthur Hobli 

Bangalore 560 037 +91 80 3025 2000 +91 80 

30253000 

113 Teleopti India Pvt 

Ltd 

17& 18 Agusta 

Point, DLF Golf 

Course Road 

Sector 53,  Gurgaon  122 002 +91 124 4354 173  

/ 1700 

+91 124 

4354 001 

114 Tetra Pak (I) Ltd 5th Floor, Tower C, 

Global Business 

Park,  

Mehrauli Gurgaon 

Road  

Gurgaon   122-022 +91 124 4124 600 

/ 2565 630  

+91 124 

4064 308 

115 TietoEnator 

Software 

Technologies Pvt. 

Ltd 

8th Floor, D 

Building, Weikfield 

Info Park, 

Nagar Road Pune 411 014. +91 20 6604 2233 +91 20 

6640 2255 
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116 Travelstart (I) Pvt 

Ltd 

S-327,  Greater Kailash II New Delhi  110 048 +27 826 10 74 31 +91 11 

4163 9295 

117 Trelleborg 

Automotive (I) Pvt. 

Ltd 

B-190, Phase-II, 

Noida, 

Gautam Budh Nagar Noida 201 305 +91 120 2563 124 

- 29  

+91 120 

2567 675 

118 Trelleborg 

Engineered 

Systems(I) Pvt. Ltd 

909 Akik,                         

Opp Rajpath Club 

S.G. Highway Ahmedabad 380 054 +91 79 4001 3333 +91 79 

4001 3330 

119 Trelleborg Sealing 

Solutions (I) Pvt Ltd  

No. 27, 32nd  Cross, 

7th Block 

Jayanagar Bangalore   560 070 +91 80 2245 5157 +91 80 

2245 5153 

120 Visionics (I) Pvt Ltd A2 Periyar, 

Technopark 

Kariavattom Trivandrum 695 581 +91 471 270 0673 

- iswanti 

+91 471 

2700 270 

121 Volvo (I) Pvt. Ltd Yalachahally, 

Tavarekere Post 

Hosakote Bangalore 562 122 +91 80 6691 4000 +91 80 

6691 4322 

122 Volvo Buses India 

Pvt. Ltd 

Yalachahally, 

Tavarekere Post 

Hosakote Bangalore 562 122 +91 80 6712 1200  +91 80 

67121222 

123 Volvo Cars India Ground Floor, Tower 

A. Unitech 

Cyberpark 

Greenwood City,  

Sector 39  Gurgaon  122 001 +91 124 6743100 +91 124 

6743 185 

 

124 

 

Walter Tools (I) Pvt 

Ltd 

Pune Road, Dapodi   Pune 411 012 +91 20 2714 5028  

/ 27104610                                                                           

20 27104591  - 

Bharati                         

9371053120 

+91 20 

2714 8775 

 


