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Ökade korruptionsrisker i en turbulent omvärld
Till följd av den pågående pandemin finns en förväntan om att vissa områden 
kan drabbas hårdare än andra. 

OECD:s arbetsgrupp mot mutor varnade nyligen för att pandemin skapar en 
grogrund för korruption och mutor. 

Ett område som löper särskild risk är upphandlingsförfaranden. Enligt OECD 
rapporteras korruption som den största oron bland medborgare. Ett exempel 
är att 10-30 procent av investeringar i ett offentligt finansierat byggprojekt 
befaras gå förlorade till följd av felaktig hantering och korruption. 

Av en rapport från Brottsförebyggande rådet framgår att upphandlingar 
mellan det offentliga och privata är ett tydligt riskområde för korruption. 

Institutet mot mutor menar att den press som följer av att säkra ett företags 
överlevnad eller den egna anställningen kan utgöra en grund för beslut i strid 
med företagets etiska värderingar. 

På grund av den prekära situation som har uppstått till följd av covid-19 finns 
en sårbarhet både i samhället och på marknaden. Tillgängliga uppdrag blir 
färre i samma takt som företagen gör nedskärningar. 

Resultatet: Ökade korruptionsrisker vid upphandling.

Snabba/hårda leveranskrav mot 
kraftigt ökad efterfrågan av varor 
med bristande tillgänglighet. 
Efterfrågan högre än tillgänglighet 
vilket kräver mer omfattande 
leverantörskedjor för att möta 
behovet (t.ex. hälso- och 
sjukvård). 
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Coronapandemin skapar en grogrund för ökad korruption

Ökat beroende av befintliga kunder 
och leverantörer. Rädsla för att 
förlora ytterligare affärer.                    

Ökade 
korruptionsrisker vid 

upphandling
Osunda inslag ökar i befintliga 
relationer mellan exempelvis. 
inköpspersonal och 
leverantörer. Ökad otillbörlig 
favorisering och prioritering av 
relationer som främjar egna 
intressen.

Omfördelning av resurser medför 
nedprioritering av kontroll av 
projekt där mätbarhet av 
prestationer är vaga och 
leveranser är svåröverskådliga 
med långa underleverantörskedjor.

Press på snabba beslut gällande 
kritiska insatser, varor och tjänster 
och ökade krav på snabbare 
hantering av upphandling.

OECD, Policy measures to avoid corruption and bribery in the COVID-19 response and recovery (2020)

Negativa krafter som förstärks i kristider och ökar riskerna för korruption

Ökad acceptans för oetiska 
metoder i syfte att upprätthålla 
ekonomiska mål. 

Ökad vaksamhet kring korruptionsrisker och upprätthållande av ett etiskt 
förhållningssätt är särskilt viktigt i kristider och stärker förtroendet för 
verksamheten på lång sikt, även för tiden efter krisen. 
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Typiska riskområden och indikationer på korruption

Vid uppdagande av oegentligheter har PwC Forensic Services den kompetens och kapacitet 
som krävs för att utreda företeelserna. 

Riskområden och indikationer på korruption som förväntas öka i kristider

Exempel på företeelser som PwC Forensic Services har identifierat och/eller har hanterat relaterat till upphandling. 

● Avtalsglidning - ramavtal nyttjas för att avropa varor och tjänster som egentligen inte omfattas av avtalet.

● Dolda kopplingar mellan beställare och utförare (vänner, släkt/familj, gemensamma bolagsrelationer etc).

● Icke-offentliga möten mellan beställare och presumtiva anbudsgivare och oförklarligt gynnande av vissa budgivare under 
anbudsprocessen.

● Avvikelser från beslutsprocess eller attestregler.

● Undvikande av oberoende granskning av anbud eller anbudsprocessen.

● Otillbörliga förmåner, erbjudanden, gåvor, representation i umgänge mellan beställare och utförare.

● Kringgående av det lagstiftade upphandlingsförfarandet.

● Läckage av information om konkurrerande bud till externa parter.

● Otillåten direktupphandling av varor eller tjänster och/eller tänjande på organisationens policys.
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Visselblåsarfunktioner
Drift av teknisk plattform för anonym rapportering av misstänkta oegentligheter samt bedömning och 
utredning av inkomna tips. Framtagande av tipshanterings- och utredningsrutiner.

Risk- och sårbarhetsanalyser
Utförande av risk- och sårbarhetsanalyser i syfte att tydliggöra områden med ökad risk för korruption och 
förbättringspotential i form av förebyggande åtgärder och kontroller.

Utredningar 
Utredningar vid misstankar och tips om oegentligheter såsom otillbörliga förmåner, intressekonflikter, 
misstankar om förskingring och bedrägeri, korruption, mutor och trolöshetsbrott, otillåtna bisysslor, 
attesteringsrutiner, avtalsefterlevnad och jäv samt arbetsrättsliga förhållanden som omfattar anställda, 
förtroendevalda och/eller utomstående parter. 

Granskning av avtals- och regelefterlevnad
Granskningar av regelefterlevnad vid upphandling. Granskning av avtalsefterlevnad. 

Uppdatering av riktlinjer och policys 
Genomgång och uppdatering av relevanta styrdokument och andra förebyggande åtgärder. 

Utbildningar 
Riktade utbildningar såsom workshops och föreläsningar om bland annat korruptionsförebyggande åtgärder 
för nyckelpersoner inom organisationen som har nära kontakt med upphandling av leverantörer och/eller har 
en central roll gällande regelefterlevnad. 

Processgenomgångar 
Genomgång och granskning av processer gällande kartläggning och kontroll av eventuella bisysslor och 
intressekonflikter samt utvärdering av risker för oegentligheter, mutor och korruption. Granskning av befintliga 
förebyggande åtgärder.

Bakgrundssökningar
Utformning och granskning av processer för utvärdering av samarbetspartners och kartläggning av 
potentiella intressekonflikter.

Hur kan korruption förebyggas och hanteras?
PwC Forensic Services
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I Sverige är vi cirka 20 medarbetare som är specialiserade på utredningar av misstänkta oegentligheter 
och förebyggande arbete i syfte att minska risker för oegentligheter.

Vi har även teknisk kompetens och särskilda verktyg för bakgrundssökningar och analys av e-post, 
datorer, mobiltelefoner och stora datamängder, inklusive transaktionsdata från ekonomisystem.

Vi har kompetens- och erfarenhetsmässigt anpassad profil för utredningar av misstänkta oegentligheter 
och liknande frågeställningar som uppstår i samband med utredningar av oegentligheter i offentliga och 
privata verksamheter. Exempel: integritetsfrågor, sekretess, intern kontroll och styrning, polisanmälan. 

Vi har mycket omfattande erfarenhet av oberoende oegentlighetsutredningar inom både privat och 
offentlig sektor, inklusive politiskt styrda organisationer såsom regioner och kommuner samt kommunalt 
ägda bolag och statliga myndigheter. 

PwC Forensic Services – Vilka är vi?

PwC Sverige har en samlad kompetens inom bland annat redovisning, revision, internrevision, 
internkontroll, upphandlingsjuridik, kommunaljuridik och annan juridisk kompetens. Specialister vid 
Forensic Services arbetar vid behov tillsammans med övriga delar av PwC gällande relaterade frågor 
som typiskt sett uppstår i samband med utredningsarbetet. 



Magnus Lindahl
Director, PwC Forensic Services

Kontaktuppgifter:
magnus.lindahl@pwc.com
+46 (0)709-29 30 25
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Vill du veta mer? 

Kontakta oss!
Kontakta oss gärna för en förutsättningslös diskussion vid behov av oberoende 
utredningar! Vi ser fram emot att svara på dina frågor gällande innehållet i 
denna presentation eller diskutera en specifik frågeställning eller omständighet.

Hilda Skogqvist
PwC Forensic Services

Kontaktuppgifter:
hilda.skogqvist@pwc.com
+46 (0)728-80 93 86
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