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Syftet med denna kvalitativa studie var att beskriva och analysera tillgreppsbrott på en arbetsplats 

utifrån personalens synvinkel. Vad är det som gör att personal tillgriper sådant som tillhör 

arbetsplatsen? Denna studie kom alltmer med informanternas resonerande att luta åt ett 

ifrågasättande av den fria viljan och hur stor vikt ”god” bakgrund egentligen innehar gällande 

arbetsrelaterade tillgrepp. Huvudresonemanget kritiserar, men förkastar inte, att det på 

individnivå går att förutspå vem som kan komma att stjäla på sin arbetsplats. De medverkande 

informanterna har givit prov på hur det snarare är arbetsplatsens struktur som har betydelse 

för detta där bland annat de sociala normerna – grupptryck – stadgar för fortsatt existens. 

Teorier såsom Sykes & Matzas (1957) neutralisationsteori och Festingers (1957) teori om 

kognitiv dissonans är centrala. 
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1. Inledning 

Bransch- och arbetsgivarorganisationen Svensk Handel publicerade i början av år 

2010 en rapport, baserat på 1 100 företag, med siffror som visar att det totala årliga 

butikssvinnet i Sverige sannolikt uppgår till nio miljarder kronor. En siffra vilket år 2009 

motsvarade hela Linköpings detaljhandelsförsäljning. Av dessa siffror uppskattas 24 procent 

kunna härledas den egna personalen (Svensk Handel, 2010). Rapporten fick kort efter sitt 

frisläppande stark kritik av Lars-Anders Häggström, ordförande i fackförbundet Handels, som 

menade att undersökningen grundlöst smutskastade de handelsanställda. Han syftade på att 

undersökningen baserades på enkäter som näringsidkarna själva fyller i och att det då snarare 

handlar mer om spekulationer än fakta. Siffrorna stämde inte alls överens med fackförbundets 

bild av verkligheten (Handels, 2010). Ungefär en månad senare kom dock ytterligare en 

publicering och nu av det internationella revisionskonsultsbolaget KPMG. De hade gjort en 

undersökning under hösten 2008 till våren 2009, omfattande 47 stora detaljhandelsföretag 

runt om i världen varav tre i Sverige. Denna baserades på intervjuer på företagen. Enligt 

KPMG står personal för 28 procent av svinnet (KPMG, 2010)
1
.     

Internt svinn har uppmärksammats av forskare runtom i världen (ex. Bullard & 

Resnik, 1993; Giacalone & Greenberg, 1997; Harris & Keller, 2005; Horning, 1970; McGurn, 

1988). Ändå har det interna svinnet haft en tidigare historia av att ha hamnat i skuggan av vad 

som setts vara den ”riktiga” brottsligheten, stölder från den externa omgivningen (Giacalone 

& Greenberg, 1997; Poulston 2008). 

 Under mina år som kriminologistuderande har mitt intresse växt för personalstölder 

och det på grund av den, enligt mig, rika komplexitet, i synnerhet sociologiska, som erbjuds. 

Personalstöld innehar mycket av den kriminologiskt mysteriösa frågan om varför personer 

som inte ”borde” göra brott faktiskt stundom gör det. Forskare som nämner det i samma 

termer är exempelvis lektor Jill Poulston (2008:50) och professor Richard C. Hollinger 

(1991:170). 

Denna studie kommer inte fokusera på detaljhandeln utan på sjukhuspersonal. 

Tidigare amerikansk forskning tyder på att sjukhus ”erbjuder” möjligheter till mycket 

personalstöld (Dabney, 1995). Forskning om detta gällande svenska sjukhus har jag inte 

funnit, eller för den delen kvalitativ forskning i huvudtaget om internt svinn i Sverige eller 

Norden. I förstadiet av denna studie samtalade jag med en nära bekant vilken är före detta 

                                                           
1 Även denna rapport uppmärksammades på flera håll av svensk media (ex. DN, 2010; SVT, 2010) men kritiserades inte av Handels av vad 

jag kan finna. 
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verksamhetschef på ett av Sveriges största sjukhus. Han menade att det säkerligen är internt 

svinn inom sjukvården refererat personal för miljontals kronor per år. Det rör sig då om 

plåster, bandage, läkemedel och till och med elektronik som dataskärmar har förekommit. 

Han menade att det är ett intressant ämne just på grund av att sjukhus i dag mer eller mindre 

har besparingsplaner så långt ner som till kaffet i personalrummen och att fokus på svinnet 

definitivt skulle vara väsentligt. 

Mitt mål är inte att kartlägga omfattningen av det interna svinnet på svenska sjukhus. 

Jag är intresserad av hur personalen resonerar om ämnet; hur personalen agerar och 

samspelar. Frågeställningen om varför interna stölder förekommer är väsentligt men det är 

minst lika intressant varför det inte förekommer. 

 

1.1 Syfte 

Jag ämnar med uppsatsen att beskriva och analysera tillgreppsbrott på en arbetsplats 

ur ett personalperspektiv. Det vill säga vad är det som gör att personal utför tillgreppsbrott på 

sin arbetsplats? 

 

1.2 Frågeställning 

 Hur resonerar personal om tillgreppsbrott på sin arbetsplats? 

 Hur konstrueras agerandet att stjäla från sin arbetsplats? 
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2. Centrala begrepp 

Jag startar denna studie från grunden och börjar därigenom presentera rättssystemets 

synvinkel på ämnet, därefter den kriminologiska. Som den svenska kriminologiprofessorn 

Jerzy Sarnecki (2009:18) uttryckt ”är det omöjligt för kriminologer att bortse från 

kriminallagarna […][för] att det just är lagbrottet som är föremål för våra studier.” Även 

motsatt förhållande angår vikt (ibid:21). 

 

2.1 Juridisk definition och potentiella påföljder av tillgrepp 

Brottsbeskrivningen av stöld i svensk lagstiftning lyder att ”den som olovligen tager 

vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, dömes, om tillgreppet innebär skada, för 

stöld till fängelse i högst två år” (8 kap. 1 § BrB). Om stöldgodsets värde är lågt uttrycks 

samma brott i ordalaget snatteri vilket i straff angivits böter eller fängelse i högst sex månader 

(8 kap. 1 § BrB). Vad som anses som lågt värde ändras något över tiden gällande 

penningvärdesförändringen i landet, men har sedan år 1990 och än idag ansetts av Högsta 

Domstolen vara vid den approximativa gränsen 800 kronor (Holmqvist, Leijonhufvud, 

Träskman & Wennberg, 2009:8:29). Om snatteri sker vid flertal olika tillfällen mot samma 

berörda part räknas detta inte som stöld även om den totala summan skulle överskrida 800 

kronor utan det räknas som ett flertal snatterier. Dock blir dessa snatteritillfällen emellertid 

klassificerat som samlad brottslighet och räknas således som ett brott av snatteri i vilket 

höjning mot tillämpliga straffmaxima i stället kan komma att aktualiseras. Det vill säga även 

om det är ett stort antal tillfällen av snatteri kan straffet till slut ändå inte öka när väl 

straffmaxima uppnåtts (Zila & Jareborg, 2010:118-119). Viktigt är dock att skilja på 

straffrättslig och civilrättslig sanktion varvid sistnämnda innefattar skadeståndsanspråket som 

brukar handläggas efter att åtalsfrågan avslutats. Om exempelvis böter utdöms så tillfaller 

dessa staten medan skadeståndet är själva återbetalningen till den egentligt berörda parten 

(Wennberg, 2008:81,105). 

När personal tagit något kan det mycket väl i stället komma bli brottsrubriceringen 

förskingring (10 kap. 1 § BrB), alternativt den lägre graden undandräkt (10 kap. 2 § BrB), 

vilket är missbruk av förtroendeställning. Detta eftersom personal ofta anförtros någonting 

vilket då inte gör det till olovligt tagande i sin direkta mening (Wennberg, 2008:52-53). Det 

finns även åtskilliga andra juridiska rubriceringar på området för att rama in den specifika 

handlingen, såsom förslagsvis trolöshet mot huvudman (10 kap. 5 § BrB). Att redogöra för 
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samtliga i denna studie finns det inte plats och heller egentlig relevans för att göra. Låt oss i 

stället lämna juridiken och blicka åt kriminologin. 

 

2.2 Kriminologisk definition av tillgrepp på en arbetsplats  

Professorerna Richard C. Hollinger & John P. Clark (1983:2) definierar den 

kriminologiska synen på personalstöld som ”the unauthorized taking, control, or transfer of 

money and/or property of the formal work organization that is perpetrated by an employee 

during the course of occupational activity”. Den definitionen stämmer bra överens med 

professor Jerald Greenbergs (1997:86) som även han skrivit flertal artiklar i ämnet, vilken 

lyder: “any unauthorized appropriation of company property by employees either for one's 

own use or for sale to another. It includes, but is not limited to, the removal of products, 

supplies, materials, funds, data, information, or intellectual property”. Skillnaden som kan 

skildras mellan de två definitionerna är att Greenberg smalnat av definitionen till att endast 

beröra stölder från själva organisationen i sig. Han menar att stöld från exempelvis kollegor är 

en annan gradskillnad, vilken han kallar ”professional thievery”, som således gör att det faller 

ut till att vara någonting annat. Ytterligare forskning hävdar samma (Horning, 1970; Mars, 

1994). 

En förutsättning att kalla det för personalstöld är att anställd tar sådant som inte är 

accepterat av chef eller ledning (Robinson & Bennett, 1995:556), vilket på en arbetsplats 

kanske inte alltid är helt och hållet självfallet. Detta skall jag återkomma till. 

 

3. Tidigare forskning 

För att göra läsaren beredd och införstådd i ämnet innan mötet med denna studies egen 

resultatredovisning så framför jag här nedan den tidigare forskning jag läste in mig på innan 

jag utförde min studie. Det som förevisas nedan har således använts som underlag, alternativt 

uttryckt bollplank, för denna studie. Den forskning som relateras är följaktligen specifik 

inramad på internt svinn. Viss ytterligare forskning har emellertid därefter tillkommit under 

analysen av resultatredovisningen, vilken presenteras där. 

 

3.1 Varför det stjäls på arbetsplatser 

Psykologiprofessorn Kevin R. Murphy (1993) presenterar i boken Honesty in the 

workplace en omfattande summering på större delen av forskningen som gjort inom 

personalstöld fram till år 1993. Han menar att personalstöld sällan beror på att en individ 
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begår dessa brott med anledningen av finansiellt trångmål eller att det i huvudsak har att göra 

med någon direkt finansiell vinning. Murphy menar att det snarare ter sig handla om attityder 

gällande arbetet och organisationen samt att man agerar i enlighet med etablerade normer. 

Hans huvudresonemang är att oftast så reflekterar knappt personal över sitt tagande som att 

det skulle vara stöld. Detta styrks också av studier gjorda senare (Greenberg & Tomlinson, 

2004; Poulston, 2008; Bolin & Heatherly, 2001). I bland annat kriminologidocenten Dean 

Dabneys (1995) studie om sjuksköterskor på intensivvården fanns en så påtagligt 

accepterande norm att ta diverse sjukhusmaterial, förutom narkotikaklassade läkemedel (t.ex. 

morfin), att det togs hem öppet inför andra kollegor. Det fanns en tydlig medvetenhet om att 

handlandet var mot lagen och sjukhusets policy, men ändå sågs dessa stölder mer eller mindre 

som en personalförmån.   

Den sociala kontexten har visat sig starkt influera en individs etiska bedömning och 

moraliska handling (Chia & Mee, 2000; Davis, Johnson & Ohmer, 1998). Hur ovannämnda 

normer etableras har tolkats som beroende av att chefer givit otydliga signaler för vad som 

faktiskt gäller, vilket visat kunna skapa gråzoner som gärna växer (Gross-Schaefer, Trigilio, 

Negus & Ro, 2000). Sådana signaler kan ges genom att chefer själva setts ta hem material 

(Greengard, 1993:85) eller att chefer kommit till att godta att vissa ting försvinner, sålunda 

utan att ha dragit tydlig gräns för vad som faktiskt är accepterat. Det kan finnas en acceptans 

för hemtagande av pennor eller kanske mat som blivit över (Poulston, 2008; Snyder & Balir, 

1989). Andra så kallade riskfaktorer till sådan inställning bland personal har visat ha ett 

ursprung i att chefen och arbetsmiljön uppfattas som osympatisk (Greenberg, 2002; Traub, 

1996; Snyder & Blair, 1989; Skarlicki & Folger 1997). De anställda, för att hårddra det, kan 

ha en drivkraft att ”even the score” (Murphy, 1993; Greenberg, 1997) eller ”getting back” 

(Wells, 2005). 

 

3.2 Varför det inte stjäls på arbetsplatser 

Det finns forskning som visar resultat på att den bästa preventionen inom 

personalstöld är situationell, att öka chansen för den anställda att bli upptäckt (Hollinger, 

1989, Weintraub, 1998) eller helt sonika kväva möjligheten (Fischer and Janowski, 2000). Att 

fullständigt försöka radera ut svinnet på detta sätt kan dock kosta mer än arbetsgivaren 

faktiskt tjänar på den preventiva insatsen (Gross-Schaefer et al., 2000), men ibland kan enkla 

lösningar ge goda resultat. Ett företag vid namn Brewery Inc. förbjöd jackor och väskor inne 

på lagerutrymmena vilket gjorde att de bibehöll 40 000 till 50 000 dollar per år (Weintraub, 

1998). Situationell brottsprevention brukar var populär hos kriminologer och 
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säkerhetsexperter i förhållanden där det är ansett att finnas nästintill orättvisa lockelser i vilka 

även de mest ”karaktärsfasta” kan ge vika (Greenberg, 1997). Dock har forskning visat att det 

är de inte så dyra sakerna som de anställda visats ha lättast för att ta och att det finns en 

ansenligt större moralisk tröskel för att ta hem just dyrare saker (Poulston, 2008). Att ta hem 

större mängder av det som har mindre värde har likafullt visat sig ha en påtaglig gräns. I 

Dabneys (1995) nämnda studie var ett tagande av större mängder vid samma tillfälle att 

betrakta som att gå över den normaliserat accepterade gräns för vad personalen själva ansågs 

vara personalförmån. 

Som nämnt brukar majoriteten av personalen som tar hem material knappt reflektera 

över det som stöld (Bolin & Heatherly, 2001; Dabney, 1995; Greenberg and Tomlinson, 

2004; Murphy, 1993; Poulston, 2008). Det har visat göra en betydande skillnad att införa 

tydliga formella regler för vad som gäller på företaget – att som arbetsgivare således inte 

behandla ett icketagande som en given oskriven regel (Gross-Schaefer et al., 2000). Det har 

också visat sig vara väsentligt att vara konsekvent vid eventuell upptäckt (Snyder & Balir, 

1989; Greengard, 1993). Det handlar inte om att sätta skräck i sin personal, vilket i stället inte 

bara kan ge motsatt effekt gällande stöld (Giacalone & Greenberg, 1997) utan också sämre 

arbetsvilja på grund av olustkänsla (Greengard, 1993). Det ska för den delen heller inte vara 

för svag tillrättavisning vilket, som nämnt, kan ge otydliga och förvirrande signaler. En bra 

tumregel är att alltid ta sig tid att motivera, diskutera och kommentera utslaget (Greenberg, 

1990). Detta för att inte ytterligare förstärka den ”vi-mot-dom”-gruppering som ofta kan 

finnas mellan anställda och chefer (Gross-Schaefer et al., 2000). Enklast, och som en del av 

tydligheten, är att på förhand ha klara riktlinjer och åtgärder (Greenberg, 1990).   

 

4. Teori 

Innan metod och resultatredovisning presenteras här mer underlag av teorigenerell 

karaktär om varför personer kan komma att begå tillgreppsbrott. 

 

4.1 Lämpliga objekt och brottstillfällen 

Enligt sociologiprofessorn Marcus Felson (1994) engagerar sig kriminologin alldeles 

för mycket åt varför vissa människor begår fler brott än andra då han menar att det snarare 

handlar om lämpliga objekt och tillfällen. Det han avser intressant är vad som framkallar den 

laglydige (och inte lagöverträdaren) givet olika situationer (ibid:15-16). Det finns enligt 
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honom tre förutsättningar för att ett brottstillfälle inte ska aktualiseras och det är att något av 

följande kriterier inte finns tillgängligt i en situation:  

 Motiverad förövare 

 Lämpligt objekt  

 Avsaknad av kapabla väktare 

En motiverad förövare är en person som av diverse anledningar inte kan motstå 

frestelsen. Felson menar att det förvisso tenderar vara så att somliga har starkare självkontroll 

än andra men skriver att ”all people are subject to some temptation some of the time” 

(ibid:20). Det vill säga även om en del individer är mindre motiverade än andra så kan likväl 

frestelsen ta överhand vid ett tillfälle med ett lämpligt objekt och avsaknad av kapabla 

väktare. Felson förespråkar sålunda situationell brottsprevention vilket förutsätter en rationellt 

kostnadsberäknande förövare som väger risk gentemot belöning. Det handlar följaktligen om 

att öka risken och minska vinsten för att förbättra sannolikheten att bli förskonad potentiell 

brottslighet (ibid:36). Det viktiga att komma ihåg menar Felson är att ”offenders are but one 

element in a crime, and perhaps not even the most important” (ibid:73). Det vill säga, även 

om inte motiverade förövare ökar i antal så ökar brottsligheten likväl om det dyker upp fler 

lämpliga objekt eller sker en minskning av kapabla väktare. 

Teorin är benämnd rutinaktivitetsteorin (”Routine Activity Approach”) då brottslighet, 

hävdar Felson, är förknippad med vardagslivets rutiner såsom skola, arbete och fritid 

(ibid:37,42); rutiner som influerar den sociala kontrollen genom närvaron av andra människor. 

Felson förespråkar inte ökat polisskydd eller specifikt väktare i direkt benämning vid 

brottsprevention. Han framför bland annat statistik på att mindre än en procent av 

amerikanska brott blir upptäckta i själva brottstillfället av patrullerande poliser (ibid:11). Det 

handlar i stället om att göra det svårt att begå brottet från första början och att på ett mer 

naturligt sätt minska lockelsen. Det kan i huvudsak vara att bland annat installera mer 

avancerade lås (ibid:36) och angående naturliga lösningar är den röda tråden att försöka 

åstadkomma bättre social kontroll eller strategiskt brottspreventiva planlösningar (ibid:129). 

Rutinaktivitetsteorin erbjuder ingen förklaring, såvitt jag urskiljt, till varför vissa 

personer faktiskt skulle vara mer motiverade än andra. Låt oss därför fortsätta och även 

kritiskt granska Felsons påstående om att en individ faktiskt skulle vara aktivt 

kostnadsberäknande vid potentiella brottstillfällen. 
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4.2 Betydelsen av bakgrundsfaktorn vid brott 

Enligt sociologiprofessorn Edwin Sutherland (1960) så är brottsligt beteende inlärt där 

det positiva med ett sådant beteende vägs mot det negativa. Interaktion med andra vilka 

förespråkar brottslighet ökar enligt Sutherland chansen till att själv begå brott. I ett likartat 

spår menar sociologiprofessorn Norbert Elias & John L. Scotson (1999) att vi till och med 

under ett slags tvång styrs utifrån de grupper vi rör oss. De menar således att den så kallade 

fria viljan är färgad av den tillhörda gruppens värderingar och att gruppen till viss grad 

automatiserar vad vi kanske själva tror är våra egna val (ibid:167). Enligt Elias & Scotson 

betyder en ny grupp för en individ också en ny roll (ibid:153). 

Enligt sociologiprofessorn Pierre Bourdieu, skildrat av pedagogikprofessorn Donald 

Broady (1991), kan vi likvisst förändras efter kontext men resultatet av tidigare erfarenheter 

anses ”ristas in i människors kroppar och sinnen” (s.160) vilket också är ett sätt att avgränsa 

sig från direkt påverkan av nya sociala strukturer (ibid:162). Habitusteorins innebörd är, 

menar Broady, att inom sociologins ram ge ”rättvisa åt den mänskliga förmåga att handla 

som gör att vi inte uteslutande är marionetter i omständigheternas garn” (ibid:163). 

Bourdieus (1962) etnologiska undersökning Célibat et condition paysanne refererat av 

Broady visar att habitus börjar sin formning i tidigaste barndom och därefter förefaller stelna 

alltmer med tiden. En uppväxt i ett bondesamhälle kommer exempelvis att på något sätt alltid 

stanna kvar i en person fastän denne flyttar till storstaden, menar Bourdieu, likväl som detta 

habitus kan hindra personen att ens vilja flytta från första början. En individs uppfattning av 

verkligheten skildras sammanfattningsvis likväl i hög grad av ett tidigare etablerat maxim 

(ibid:162,172).  

 

4.3  Genomförandet; varför folk som inte ”borde” göra brott faktiskt stundom gör det  

Enligt sociologiprofessorerna Gresham Sykes & David Matza (1957) så möjliggörs 

lagöverträdelse genom olika neutralisationstekniker, det vill säga genom ett självförlåtande 

intalningssätt. De syftar på att alla människor vet att det är fel att stjäla inkluderat dem som 

faktiskt gör det. Personer som mer eller mindre livnär sig på brottslighet har likväl visat sig 

inneha starka moraliska gränser gällande att exempelvis inte stjäla från vänner. Sykes & 

Matza menar därför att det snarare handlar om mot vem brottet begås (ibid:665).  

De har urskiljt fem olika neutralisationstekniker:      

 Förnekande av ansvar (”the denial of responsibility”):  

Ansvaret anses vara bortom individens kontroll, t.ex. misstag, drogproblem.    
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 Förnekande av skada (”the denial of injury”):  

Förminskande av skada. Den som bestjäls har råd; det kommer ej märkas. 

 Förnekande av offer (”the denial of victim”):  

Förnekar ej skada, men något offer anses ej finnas då berörda ”förtjänade” det. 

 Fördömande av dem som fördömer (”the condemnation of the condemners”): 

De som fördömer handlingen anses minst lika oärliga. 

 Högre lojalitet (”the appeal to higher loyalties”):  

Det tycks finnas en skyldighet att utföra handling till primärgrupp, t.ex. familj.   

Genom dessa neutralisationstekniker skyddar förövaren sin självbild. Sykes och Matza 

beskriver det som att ”förövaren på detta sätt både har kvar sin kaka och äter den” (egen 

översättning, ibid:667). Detta kan således ge förklaring till varför individer som av vissa 

sociologer (ex. Cohen, 1955; Merton, 1938) möjligen ansedda inte vara av brottslig 

benägenhet likväl skulle kunna begå brott såsom stöld. Sykes & Matza menar alltså inte att 

dessa tekniker används för att bortförklara ett beteende i efterhand, utan gör det genomförbart 

(ibid:669). 

Det finns kritik mot neutralisationsteorin angående att det anses finnas lite empiriskt 

underlag för att dessa tekniker faktiskt skulle vara orsak till brottsligt beteende; att teknikerna 

sker före själva handlandet (Hamlin, 1988). Dabney (1995:316) anser dock att hans 

forskningsmetodik givit validitet till teorin. För att simplifiera hans förklarande argumentation 

så lät han först urskilja olika tekniker i olika sammanhang från en del av sitt urval. Dessa 

tekniker lät han sedan resterande urval få höra och resonera om som då för dem blev en 

framtida tolkning av situationen. Detta påvisade en ökad chans för deltagarna att själva 

använda presenterad teknik som framtida referens, vilket likväl giver tyngd åt Sutherlands 

(1960) teori att om andra förespråkar en handling ökar chansen att individen själv begår 

denna. 

 

4.4 Att gå emot sitt bättre vetande och med detta förändra sin inre bild av verkligheten 

Socialpsykologiprofessorn Leon Festingers (1957) argumenterade för hur en individ 

helt kan förändra sin attityd i enlighet med sitt handlande när det inte kan motiveras 

tillräckligt på annat sätt. Detta kallas kognitiv dissonans (”Theory of Cognitive Dissonance”) 

och är en av de mest inflytelserika och omtalade teorierna inom socialpsykologin (Collier, 

Minton & Reynolds, 1991).  
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Festinger (1959) styrkte sin teori genom att, bland annat med professor Merrill 

Carlsmith, redovisa diverse experiment som stod i samklang med hans påstående. Ett av dem 

gick ut på att experimentets deltagare en åt gången genomgick en arrangerat långtråkig 

uppgift under en timme. När timmen var över kom experimentledaren in och ber deltagaren 

om hjälp. Han säger att det är viktigt att nästa person väntandes utanför kommer in med en 

positiv attityd till uppgiften. Vissa deltagare fick en 1 dollar och andra 20 dollar som 

ersättning för detta osanningstalande om att uppgiften faktiskt skulle vara underhållande. I 

utvärderingsenkäten som de enskilt sedan uppmanades göra om experimentet säger väl 

antagligt sunt förnuft att förutspå att de som fick 20 dollar för uppgiften skulle bedöma 

experimentet med bättre attityd, men resultaten visade tvärtom. De som fick 1 dollar bedömde 

till och med uppgiften som ”somewhat enjoyable”.  

Festinger (1957, 1959) menade att de som mottog 20 dollar kunde rättigfärdiga sin 

handling genom att tänka något i stil med: ”vem skulle inte dra en liten lögn för 20 dollar?”. 

De som däremot ljög för endast en 1 dollar kunde inte övertyga sig själva samma sak. Ett sätt 

att reducera denna dissonans är då att övertyga sig själva att experimentet trots allt hade varit 

underhållande. På detta sätt behåller personen sin självaktning som en förtroendefull person 

som inte ljugit. Ett antal andra studier har bekräftat denna process (ex. Aronsson & Mills, 

1959).  

Festinger (1957) menar således att kognitiv dissonans, det vill säga obalans, manar för 

att vi förändrar vår inre bild av verkligheten för att förhindra detta; likt fysikens lag om 

utjämning strävar vi för ett balanserat sinne. Vi skyddar med andra ord ständigt vår självbild. 

Docent och socialpsykologen Bosse Angelöw & lektor Thom Jonsson (1990) uttrycker att 

”den kognitiva dissonans-teorin ser inte människor som rationella varelser, utan som 

rationaliserande varelser. Vi är inte så motiverade att göra rätt, utan snarare motiverade till 

att tro att vi gör rätt.” Kognitiv dissonans har visat sig mest verkningsfull efter en handling 

ägt rum (Stone & Cooper, 2003), men har likväl visat prov på hur vi människor genom 

externa ursäkter kan balansera dissonansen för att genomföra en handling som egentligen går 

emot våra egna normer eller erfarenheter. En skandinavisk undersökning illustrerar hur 

individer som i själva verket hade negativt syn till alkoholkonsumtion rättfärdigade sin egen 

konsumtion med att mena att det ju fanns andra som var värre. Personerna reducerar således 

sin dissonans genom att inrangera en extern ursäkt, och behåller på detta sätt också sin attityd 

(Mäkelä, 1997).  
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5. Metod 

Innan jag redovisar resultat från mitt eget fältarbete presenteras en redovisning för 

tillvägagångssättet i processen av insamling och analys. Det avslutas även med en redovisning 

om hur ovannämnd litteratur hittades. 

 

5.1 Om den kvalitativa metoden 

Jag använde mig av kvalitativ metod eftersom jag var intresserad av ett resonerande 

om personalstöld. Vill en forskare komma åt människors tolkningar och förståelse av sig 

själva och sin livsvärld anses flexibiliteten i kvalitativ metod vara det som bör användas enligt 

sociologiprofessorn Sven-Åke Lindgren (2008:114). Metoden anses lämplig för att utveckla 

nya okända vägar (ibid:114). Att formulera enkätfrågor för att besvara mina forskningsfrågor 

skulle varit möjligt, men jag tror att man inledningsvis behöver känna till hur människor 

resonerar om dessa ting. Jag ville därför låta personerna i fråga berätta sin historia på sitt eget 

vis. Det vill säga genom kvalitativ metod genererar jag en förståelse i relation till läsaren och 

till mig själv, snarare än att förklara (Gubrium & Holstein, 1997:28). 

 

5.2 Valet av intervjumetodik 

Jag använde mig av semistrukturerad intervju för min datainsamling från fältet. Det 

finns grovt sett tre olika typer av sätt att leda en intervju och det är strukturerat, 

semistrukturerat eller ostrukturerat. Från förstnämnda till sistnämnda rör vi oss från hur 

mycket forskaren kontrollerar intervjun och hur mycket respondenten ”tillåts” sväva ut (May, 

1997:148-149). Sociologiprofessorn Katarina Sjöberg (2008:33) menar att den ostrukturerade 

intervjun passar sig bäst i kvalitativa sammanhang därför att denna möjliggör en eventuell 

sprängning av forskarens referensram, det vill säga forskarens omedvetna som medvetna 

”fördomar”. Anne Ryen (2004:44-47), författaren av Kvalitativ Intervju – från 

vetenskapsteori till fältstudier, belyser emellertid även argument för att ha en god 

förhandsstruktur. En utarbetad förhandsstruktur kan för det första undvika situationen att få in 

sådan mängd överflödig datainsamling som annars kan riskera minska analysens kraft i form 

av en slags drunkningseffekt. Ryen understryker noga hur djupet och spontaniteten inte 

behöver försämras bara för att en forskare är väl förberedd. Det är viktigt att skilja mellan att 

låsa in intervjupersonens egna versioner och formuleringar och att leda in till ett på förhand 

planerat tema. Att ge öppna huvudfrågor som respondenten kan resonera om ger likväl 

utrymme för denne att ge sitt subjektiva perspektiv och möjligheten att elaborera sina svar.  
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Om jag skulle ha använt mig av en renodlad ostrukturerad intervju tror jag att det 

skulle funnits en risk att jag skulle ha missat och glömt ställa frågor som jag faktiskt önskat 

ställa. Jag läste mycket forskning innan skapandet av frågorna och var därav inspirerad av 

tidigare teori, exempelvis Dabney (1995). Se min intervjuguide i bilaga 1.  

 

5.3 Urval och specifikt om intervjutillfället 

Sammantaget har tio intervjupersoner deltagit i studien. Personerna är undersköterskor 

och sjuksköterskor och arbetar på två större sjukhus i Sverige drivna av Landstinget. Deras 

arbetssysslor skiljer sig något. Att deras arbetssituation skiljer sig något var önskvärt för att få 

en inblick i deras olika situationer (Sjöberg, 2008:28-29). Av samma anledning finns både 

män och kvinnor med i studien, sex respektive fyra i nämnd ordning. Att det blev just tio 

intervjupersoner grundar sig mestadels på en upplevd mättnadskänsla från min sida. Jag kände 

att jag fått en tillräcklig förståelse av ämnets variation och att ytterligare respondenter inte 

skulle tillföra något omvälvande för min analys givet uppsatsarbetets tidsramar. Jag hade 

således inte på förhand bestämt mig för ett specifikt antal. 

Intervjuerna tog mellan trettio till sjuttiofem minuter. Samtliga intervjuer bandades för 

att sedan transkriberas, kodas (finna teman och röd tråd) och analyseras (se relation till syfte, 

frågställning och tidigare forskning). Det blev generellt längre samtal ju mer erfarenhet 

personen själv haft. Utöver detta fann jag ingen förklaring till variationsbredden i 

intervjutiden mer än att vissa upplevdes mer bekväma i situationen och med detta var mer 

frispråkigare än andra, samt att det fanns mer att berätta gällande vissa arbetsplatsers 

utformning. Mötesplatsen var i huvudsak hemma hos informanten men skedde även på själva 

arbetsplatsen. I båda fall var vi helt avsides från andra personers involvering. 

 

5.4 Etik och anonymitet 

Anonymiteten är av största vikt vid ett ämne som detta och informanten ska skyddas 

för att bli igenkänd. Detta är huvudsakligen grunden till varför jag valt informanter från två 

sjukhus i stället för ett, i syftet att ”förvirra”. Framförallt vill jag skydda informanterna så att 

arbetskamrater, chefer eller nära vänner till dem inte ska kunna avslöja identiteten. Dessutom 

har en säkerhetsansvarig vid ett av sjukhusen kännedom om studien. Informanterna har 

sålunda fiktiva namn och dessutom kommer heller inte könstillhörighet eller åldersgrupp att 

presenteras. Samtliga informanter refereras till som ”henne” och ”hon”. 
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Alla bandade ljudfiler raderades direkt efter transkriberingen och har inte lyssnats av 

någon annan än mig själv. Allt som nu nämnts meddelades för mina informanter innan 

intervjuerna. 

 

5.5 Sökning av litteratur 

De vetenskapliga artiklarna till studien hittades huvudsakligen i databasen Social 

Sciences Citation Index [SocINDEX] via Lunds Universitets biblioteks Electronic Library 

Information Navigator [ELIN]. Detta i form av fritextsökning med sökord såsom: employee 

theft, employee deviance, employee crime, internal crime, internal theft, work ethic, 

deterrence, prevention, predictors, solving, strategy, attitudes, personality. Sökorden 

kombinerades för att maximera resultatet. Efter närmare hundratalet genomläsningar av 

abstrakt och ett fåtal snabba översiktsgenomläsningar så valdes 25 artiklar ut varvid 11 

behölls och lästes igenom grundligt. Därefter tillkom ytterligare artiklar men även böcker 

efter intressanta referenser hittats genom huvudsakligen dessa 10 nämnda artiklar, vilka lästes 

igenom översiktligt. De artiklar som sållades ut från de nämnda 25 var exempelvis mycket 

statistikbaserade gentemot USA på ett sätt som jag inte ansåg relevant för denna studie. 

Vidare var det annars studier som visade sig ha mer vinkling mot avvikande beteende på 

arbetsplatsen i form av sexuella trakasserier och så vidare.  

De fåtal artiklar som inte kunde hittas genom SocINDEX återfanns på deras 

ursprungliga publiceringsplatsers hemsida.  

Viss litteratur samlades även in i sökmotorn Google med samma sökord som ovan fast 

på svenska. Även de orden kombinerades. Här hittades bland annat Svensk Handels rapport 

om svinnet i detaljhandeln. 

Stor del av litteraturen i denna studie är i bokform vilka många titlar finns möjliga att låna 

på biblioteket, åtminstone i Lund. Hitta dem genom bibliotekskatalogen Lovisa
2
. Böckerna 

hittades som nämnt bland annat från referenser i ovannämnda vetenskapliga artiklar, men en del 

har jag även kommit i kontakt med på ett eller annat sätt genom mina år som studerande i ämnet 

kriminologi. Vissa böcker tillkom även genom tips från min handledare Malin Åkerström, t.ex. 

Gerald Mars (1994) bok Cheats at work: An anthology of workplace crime. 

 

 

                                                           
2
 http://lovisa.lub.lu.se  

http://lovisa.lub.lu.se/
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6. Resultatredovisning med analys 

I detta avsnitt i studien presenteras mitt fältarbete. Resultatredovisningen är 

kategoriserad i fyra delar. De två första delarna beskriver mera fältet för vad det är och de två 

senare delarna hur, alternativt uttryckt varför, det möjligen kommit att bli så.       

 

6.1 Inledande överblick av informanternas interna svinn och sjukhusets riktlinjer 

Enligt samtliga informanter finns det stora möjligheter till att ta hem olika sorts 

materiel från sjukhuset. Det enda som räknas och hålls under egentlig kontroll är 

narkotikaklassade läkemedel och med undantag av det hade samtliga informanter vid något 

tillfälle tagit någonting. 

 

Ja, vi skulle göra en liten lista kanske [småskratt]. Eh, framförallt 

handsprit (småskratt) [mm]. Eh, det brukar nog alltid finnas på 

badrumshyllan härhemma, tror jag. Och sen, typ om man har 

ramlat och slagit sig eller sådär så tar man hem en massa 

förbandsmaterial [mm]. /…/ Eh, nämen förbandsmaterial och sen 

så rena, alltså, block kan ju följa med. Eh, pennor, stift, ja, man 

förser sig med lite såna saker så slipper man gå på 

Akademibokhandeln höll jag på att säga [mm]. Eller kanske inte att 

man går in på sin arbetsplats och snor VARENDA gång (skratt), 

men ja /…/ Man kom på att sambon tagit sista toalettrullen när man 

gick hemifrån, fick man med sig en sån också. 

Connie 

 

Connie uttrycker sig att det ”alltid” finns handsprit hemma hos henne vilket tyder på att det 

sålunda finns en regelbundenhet i handlandet. När jag frågar Connie vad hon tror att det blir i 

kronor per år så förmodade hon det till mellan 200 till 500. De två informanterna som 

beräknade detta högst trodde sig ligga omkring 1 000 kronor.  

Det fanns ett fåtal som var emot att ta någonting ut från sjukhuset men att använda det 

inom sjukhusets väggar ansågs vara en annan sak. I min konversation med Kim uttryckte hon 

det så här: 

 

Nä, jag gör inte det. Skulle jag däremot få huvudvärk på jobbet så 

tar jag två Alvedon och ger det till en arbetskamrat också, OM man 

inte har med sig egna tabletter. Det blir i alla fall billigare än att 

om hon skulle gå hem efter ett migränanfall efter halva dan [mm]. 
 

I: Varför tar man inte hem då isånafall? Alltså, om man resonerar 

litegrann där. Vad, varför gör man inte det, när det GÅR liksom? 
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Alltså, det är ju stöld. /…/ Ta dom ur lådan och stoppa dom i fickan 

och ta med dem hem, det är en helt annan sak. 

Kim 

 

Kim uttrycker att det inte på något sätt behöver döljas för sina kollegor när hon tar 

Alvedon på sjukhuset, utan snarare tvärtom. Att det sker endast ”om man inte har med sig 

egna tabletter” tyder på att agerandet inte är något som personalen helst bör eller får göra. Att 

det egentligen inte är formellt accepterat och att det finns en medvetenhet i det, uttrycker även 

Alex: ”… har man behövt Alvedon /…/ då har man ju tagit en Alvedon [mm]. Fast man inte 

får göra det egentligen. Jag har inte träffat en människa som säger nej till en Alvedon, säger 

dom nej då ljuger dom, så det är bara så.” Emellertid säger exempelvis Charlie på samma 

sjukhus, men då på annan avdelning likt de nämnda, att om hon skulle gå och fråga sin 

avdelningschef om Alvedon vid huvudvärk så skulle hon förmodligen bli tittad på som ett fån. 

Handlingen tycks vara klassificerat som en självklarhet. Att Charlie sedan sade till mig att hon 

stundtals även tog kartor med Alvedon var dock inte något hon nämnde eller nämner för 

samma avdelningschef: ”Om jag skulle ta en Alvedon, jamen jag kan väl lika bra stoppa en 

karta i fickan då för-för jag kanske behöver imorrn också då”. Vidare uttrycker Noel det så 

här angående om det möjligen kan ses som en personalförmån: ”Jag vet inte. Pratar man med 

Landstingsledningen så tror jag inte man skulle se det som en personalförmån utan, utan då 

ska man nog gå rätt väg om man uttrycker sig så.” 

Om nödvändigheten av tagandet säger Charlie: 

 

För mig har det inget egenvärde att ta den där kartan (t.ex. 

Alvedon) så att säga egentligen, utan det är mer i praktiskt syfte 

liksom /…/ jag tar ingenting som jag MÅSTE ha så att säga, eller 

som jag inte kan gå ner på Apoteket och köpa. Men det är bara det 

att det är bekvämt. 

Charlie 

 

Just bekvämligheten är något flertal informanter tagit upp och att det egentligen inte 

skulle göra någonting ifall möjligheten till ta diverse saker från sjukhuset skulle upphöra. 

Love säger att: ”Ja, men, alltså, egentligen så, så kan jag både ha och vara utan den 

tusenlappen, det handlar om bekvämlighet, och hushålls … ja.”  

Angående att kollegor skulle ta från varandra, eller att för den delen ta från patienter, 

har jag funnit lika som tidigare forskning betonat (Greenberg, 1997) spela i en helt annan liga. 

Love uttrycker det så här: ”Om jag skulle ta någonting ifrån, (småskratt) ifrån min kollega 

skulle vara ungefär som att ta någonting från min fru.” Samtliga informanter uttrycker det 
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likartat som Love, och menar att skulle det nu ske att personal förlorat värdesaker, vilket har 

hänt, är det i sådana fall tydlig återkoppling till extern källa. 

 

6.2 Resonemang om påföljder och moraliska gränser 

Angående påföljder av sjukhuset vid upptäckt fanns det ingen informant jag pratat 

med som direkt visste vad som skulle hända, förutom tydlig medvetenhet om avsked vid 

narkotiska läkemedel. Informanterna utmynnade annars ut i ett slags spekulerande. Connie 

säger: 

 

Eh, men, ja, det är klart, jag tror inte jag skulle få sparken för 

några bandage, det tror jag absolut inte. Men det är klart alltså, 

säg att dom skulle veta liksom genom alla år, då är det ju klart det, 

då skulle man ju nästan bli skadeståndsskyldig, tror jag, egentligen. 

Connie 

 

Noel säger: 

 

Om det är någon som reflekterar över det egentligen om jag 

plockar hem en penna och ett block, kan jag få avsked utav det? Ja, 

i princip kan jag ju få det va, det är ju stöld från arbetsgivaren, men 

frågan är om nån någonsin har fått det [ja juste]. /…/ Man kan ju få 

en skriftlig varning då naturligtvis, men jag vet inte om det kan leda 

till uppsägning, jo, det kan det ju säkert göra förresten, om man 

upprepar det [mm]. 

Noel 

 

Att faktiskt bli upptäckt är heller inget som oroar. Robin säger att hon ”… är ju aldrig 

orolig att nån skulle komma såhär ’hörredu, vad har du i väskan?’” Flertal nämner trots det 

att det gäller att hålla sig inom en ursäktlig gräns; Love uttrycker att det ”gäller ju att ha 

någon slags naturlig förklaring.” Denna gräns tenderar snarare regleras av en social 

acceptans från egna gruppen än en riskmedvetenhet att bli upptäckt med större mängder på sig 

av arbetsgivaren. Charlie berättar: 

 

Ja, eh, jag vet inte hur andra tänker, men jag tänker ju så att jag 

skulle ju inte vilja ta hem nånting som skulle göra att det kändes 

skämmigt om-om, om jag skulle ha en massa elastiska linder 

stående hemma i skåpet liksom och så kommer nån hit och så ’jaha, 

det där har du tagit hem från jobbet’ liksom, tio rullar, kostar 

femtio spänn styck liksom [mm]. 

Charlie 
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Det finns heller ingen anledning till att faktiskt bunkra upp massvis med 

sjukhusmaterial hemma. Robin uttrycker att ”… det är ju ingenting att bygga upp något 

förråd på av dom här sakerna, om man vill ha ett bandage så behöver man ju inte tio.” 

Samtliga av dem som tar hem saker från sjukhuset uttrycker detta med antalsgränser och 

använder ordet ”förråd” och ”lager” flitigt. Noel säger i stil med Robin ”att plocka hem bara 

för att ha hemma det känns ju väldigt konstigt tycker jag.” Den sociala mängdgränsen tycks 

således gå i hand med och stanna vid ett slags stundens behov. Att det just ”handlar om små 

grejer då och då”, som Connie vid ett tillfälle sade vid intervjun med henne, gör det enkelt att 

kategorisera handlandet som försumbart. Genom sådana förklaringar appliceras det som 

neutralisationsteorin kallar förnekande av skada (”the denial of injury”) (Sykes & Matza, 

1957): 

 

Även om jag kanske tar, säg, vad vet jag, tre handspritflaskor per 

år, skulle jag aldrig ta ut dom samtidigt liksom (småskratt)[nä]. Det 

känns nog bättre och det är lättare att rättfärdiga. 

Connie 

 

Fortsättningsvis berättar Connie också hur det finns en större tröskel att ta relativt dyrare 

saker, vilket ju även det samklingar med samma neutralisation: 

 

Och det får man ändå lite dåligt samvete över för det kan vara 

väldigt dyra grejer, eh, så det-det brukar jag ha lite dåligt samvete 

över. Men jag gör nångång ibland sådär så att man inte.. 

 

I: Vilket, vilket vad dyrt sa du? 

 

Eh, en-en plåsterlapp som kostar liksom femtio spänn [okej]. 

Connie 

 

Angående ”mängdgränsen” berättar Sam nedan om ett tillfälle då hon ställdes inför ett 

mängddilemma: 

 

En bekant. Han hade ju varit hjälpsam, ordnat grejer och så vidare 

och … och då, ja, man erbjöd sig: ’ja vad ska jag hjälpa dig med 

och sådär?’. ’Jamen du kan väl fixa nå elastiska binder’, för han 

var involverad i hockeyn. Då gjorde vi som så, då köpte vi såna på, 

alltså, vi låtsades inte om för honom att vi köpt det där för att, då 

tyckte vi liksom att, ska vi börja, flera stycken, då blir det lite för 

mycket. 

Sam  
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Att först replikera är att Sam sålunda ger sken av att ha stulit för sin bekant för att behålla 

balansen i den sociala relationen. Den ”beställda” gentjänsten var inte i direkt mening önskad 

i pengar utan som en vänskaplig ”fixartjänst”.  Av Sams agerande att döma skulle gentjänsten 

närmare bestämt blivit för stor om dennes bekant blev varse att de elastiska bindorna faktiskt 

köptes. Intressant och vilket jag återvänder till senare. Sam berättar också i citatet, för att 

återgå till mängd, hur det kändes fel att ta ett större antal elastiska bindor. När jag läser mer av 

hennes intervjudata berättar hon också om hur förråden på hennes arbetsplats upplevdes som 

relativt små varför det kanske skulle vara mer synligt om saker försvann. Att det kändes fel 

skulle således kanske snarare också kunnat komma från hindret av upptäcktsrisken. Även 

andra personer har diskuterat förrådsstorleken och bland annat sagt att de inte skulle få för sig 

att ta det sista av någonting, eller om det på något dylikt sätt skulle märkas. Connie om 

storleken på förrådet:  

 

Dom skulle nog märka om det började gå väldigt mycke 

(småskratt). För att, alltså, den som beställer har ju koll på liksom 

UNGEFÄR hur mycket som går av allting. Och jag menar, skulle 

det börja avvika det är såklart det skulle märkas. Men om jag skulle 

ta liksom, tre stycken olika bandage så-så försvinner det i mängden 

liksom.” 

Connie 

 

6.3 Hur avdelningschefernas direktiv kan skapa olika scenarion 

Inledningsvis av resultatredovisningen påvisades hur olika avdelningschefer kunde 

vara olika toleranta inför ämnet. Nedan berättar Kim om överblivna matbrickor som 

personalen förut fick äta, men där en ny avdelningschef inte längre tillåter detta: 

 

Som förekom mycket förr men som nu inte är så vanligt, i alla fall 

inte på våran klinik, och det är, hon chefen är ju, och det är ju att 

överblivna matbricker, att personalen äter från dom. Vi har tio 

patienter men vi har tolv matbricker [mm]. Då, det är inte vanligt, 

men det är såklart att det förekommer att, att … men i och med att 

Daniella är ganska hård på det dära så är folk också noggrannare 

med att inte låta det stå kvar matbricker. Att man-man glömmer inte 

att avbeställa om jag säger då. Det är ju fruktansvärda priser på 

dom där matbrickerna /.../ Däremot så-så har det ju hänt att folk 

har behövt jobba över, alltså, du-dubbla skift. Och då om det 

funnits en matbricka då har vi pratat med Daniella ’hörrö är det 

okej att den som jobbar över tar en matbricka’. Och då liksom är 

det liksom en liten snygg löneförmån helt enkelt. 

Kim 
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Den förgående avdelningschefen accepterade således att personalen fick äta av den mat som 

blev över, ett bonussystem personalen egentligen själva rådde över eftersom det också var de 

som var beställarna. Chefens frikostighet gjorde av allt att döma personalen mindre 

omsorgsfulla gällande förekomsten att det skulle råka bli över. Med en ny ”hård” 

avdelningschef blev personalen mer observant på att beställa rätt mängd, något som Kim 

accepterade och tyckte var logiskt och rättvist. Tidigare var det sannolikt lätt för personalen 

att ursäkta sig med neutralisationstekniken att ansvaret var bortom deras kontroll (Sykes & 

Matza, 1957) även om de var beställare av matbrickorna. Som Festinger (1957) skulle sagt 

om kognitiv dissonans stod deras självbild ohotad och det är tveksamt om de ens reflekterade 

över det som svinn, vilket psykologiprofessorn Murphy (1993) påpekade att personal sällan 

gör. 

Inledningsvis citerandes även informanten Kim om migrän och att egna tabletter bör 

medtagas. Att personal faktiskt skulle göra detta finns det heller ingen egentlig motiverad 

anledning till. Likt matbrickorna tyds ett frigörande utan tydlig regel att följa. Det var ingen 

av informanterna som gav indikation på att någonsin ha tagit med egna tabletter. Kim 

berättade dock att hon visste somliga som går till Apoteket och köper: ”Jag vet ju också folk 

som-som, alltså när de får huvudvärk så, ’ta två Alvedon då’ säger jag, ’äh, jag går ner och 

köper’. Som alltså är väldigt sådära”. Hon beskriver dem som ”väldigt sådära”, som att det 

anses underligt att faktiskt köpa Alvedon när det ju finns att tillgå; som att det är emot 

gällande normer. När jag frågar annan informant om detta, Love, så sade hon: ”ja, dom som 

inte går på en gräsmatta ens för att de är rädda för att de ska kröka ett grässtrå, dom finns 

ju.” Det går således urskilja viss rivalisering. Det vill säga, ifall det finns en grupp som 

faktiskt går och köper Alvedon indicerar det ett hot om att ställa ”de som tar-gruppen” i dålig 

dager. Men genom att peka ut vissa som ”väldigt sådära” sänks köpande-gruppen till att vara 

så kallade ”paragrafryttare” eller ”viktigpettrar” – en slags avvikare – och därmed skyddas 

kategorin ”vi-som-tar”. De som då tar blir på detta sätt inte ställd i dålig dager utan tvärtom, 

det skapas en så kallad gruppkarisma (Elias & Scotson, 1999). Processen där man 

kategoriserar en motpart negativt för att behålla sin egen maktposition eller skydda sin moral 

är sociologiprofessorns Norbert Elias (1999) käpphäst. En viktig komponent för att det ska 

fungera är att det finns en sammanhållning i Kim och Loves grupp (ibid. xxvi). Alltså inte nog 

med att det kanske känns besvärande att gå och köpa på grund av en känsla av att ställa den 

tagande gruppen i dålig dager så blir resultatet även att riskeras bli stämplad som en 

viktigpetter. På detta sätt finns det att uttyda ett tänkbart slags socialt tvång att ta från 

sjukhuset. Enligt Bourdieus (ref. Broady, 1991) habitusteori sätts eventuell ”inristad” daning 
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att inte taga under stark press. Här får även sociologiprofessorn Edwin Sutherlands (1960) 

teser att brottsligt beteende är inlärt stöd. Att röra sig i interaktioner med andra vilka 

förespråkar ”småsnattande” ska enligt Sutherland öka chansen till att själv göra detta. Att man 

tar diverse sjukhusmaterial är på detta sätt, likt matbrickorna, svårt för personalen att själva 

komma ut ur utan hjälp av en brytpunkt såsom i stil med tidigare nämnda nya avdelningschef. 

Ovannämnda kan för övrigt användas som skolexempel på Felsons (1994) 

rutinaktivitetsteori. Det finns en tydlig motiverad förövare (hungrig; smärtad personal), 

lämpligt objekt (mat; läkemedel, förband) och avsaknad av kapabla väktare (oklara regler, 

påföljder och tillsyn). 

 

6.4 Om att det interna svinnet innanför sjukhuset bringar till att också ta hem  

De handlingar som informanterna redovisar som sina egna generaliseras på ett 

intressant sätt. Ett tydligt samband var att ju mer en informant sade sig ta hem från sjukhuset 

desto större övertygelse verkade finnas om att alla andra också gjorde det. De som endast tog 

inom sjukhusets väggar trodde däremot inte alls att detta att ta hem var särskilt utbrett. Connie 

som sade sig ta hem saker uttryckte exempelvis att ”det finns några som säkert med samvetet i 

behåll nog faktiskt inte tagit nånting, men de är inte många, väldigt väldigt få” medan Sam 

tvärtom menade att ”det är försumbart.” Ytterligare exempel om detta nedan med bland 

annat Love som sade sig ta hem: 

 

I: Öh, om vi går in lite på det här med, eh, alltså, finns det 

möjlighet att ta hem, låt säga, alltså, sjukhusmaterial. Som 

bandage, läkemedel eller vad som helst du kan tänka dig? 
 

Ja, men det gör det, eh, det är liksom inget problem i huvudtaget att 

göra det. Och, eh (djupt andetag) … alltså … alltså, för eget 

husbehov såhär, så tror jag faktiskt, eh, ALLA gör det.   

Love 

Robin som också tar hem: 

 

I: Vad tror du om omfattningen för det då? 

 

Att alla gör det. Det tror jag. 

 

I: Vad grundar du det på, har du sett nån göra det liksom? 

 

Nä, men, nä det har jag inte. Men varför inte? [mm] (småskratt) 

Robin 
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Som tidigare forskning förespråkar gällande kognitiv dissonans (Mäkelä, 1997) 

försvarar Robin och fler sin handling genom referera sig till andra. Den nämnda forskningen 

visade dock hur personer som Robin jämförde sig med dem de ansåg vara värre, men det 

verkar likväl effektivt att ställa sig i mångfalden. Det finns mycket socialpsykologisk 

forskning (ex. Beaman, Barnes, Klentz & McQuirk, 1978; Darley & Latané; Eisenberg, 2000; 

Latané & Bourgeois, 2001) som visar just hur vår uppfattning av ansvar utjämnas i samverkan 

med att ökat antal personer ställs i närvaro av samma situation och handling. 

Robin vet inte vad hon grundar sitt antagande att faktiskt alla andra också tar hem, 

men hon förmodar det, som att det vore konstigare om det inte vore på det sättet. Att Robin 

inte riktigt visste vad hon grundade sitt antagande på att alla tar hem kan vara för att jag 

ställde frågan något ledande gällande om hon faktiskt sett någon tagit något. Vidare i hennes 

intervju framkommer nämligen att hon bett en vän vid ett tillfälle att plocka ut penicillin på 

annan avdelning. Hon har således åtminstone en kollega i sin referens, men att ”alla” nu 

skulle göra det står dock kvar att diskutera. 

Andra forskare som mött denna ”alla” beskrivning från informanter i sin forskning har 

kommit fram till att det egentligen rör sig om det nätverk där personen själv befinner sig 

(Pearson, 1987; Lalander, 2009:135). Att inte förglömma här är att dem jag intervjuat arbetat 

på olika avdelningar, men att det finns olika grupperingar på en avdelning har vi exempelvis 

fått erfara gällande att vissa sades köpa Alvedon. Jag menar att det går urskilja tre grupper. De 

som (1) inte tar, (2) endast tar inom väggarna och (3) de som både tar inom väggarna och 

även tar hem. Alla grupper är varse om varandra med undantag från nummer tre som är mer 

slutet. Tyngden i benämningen ”alla” kommer sannolikt av vad jag uppfattar från att de som 

nu tar hem även kan referera sig till de som endast tar inom väggarna. Det vill säga alla gör 

nånting men möjligtvis i olika grad. Den grupp som inte i huvudtaget tar någonting körs helt 

enkelt över. När jag frågar Noel om detta om ett hemliggörande i gruppen som tar hem säger 

han följande: 

 

Det tror jag heller inte att man gör, möjligen beror det på vad det 

är för nånting. /…/ Jag menar vill jag, det kanske är ett dåligt 

exempel men, stjäla läkarsprit om jag tar det som ett EXEMPEL så 

vidare, vill jag nog hemlighålla det va. Nu används ju inte sånt 

längre men.  

Noel 

 

Connie berättar vidare om hur det kan gå tillväga när hon tar hem något: 
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Ja, man går in i förrådet och så tar man ut en flaska liksom. Och så 

antingen om stöter man på nån på vägen så infliker man lite snabbt 

att man ska bara ha den till omklädningsrummet. Eh, alternativt så 

kan man ju ta handspritflaskor och så i omklädningsrum eller, ja 

[okej], lite sånt där. Det-det är nog lite så liksom. Och jag menar, 

alla förbandsmaterial, stift och block det är ju inte jättekonstigt att 

man har lite fickor här och var. Eh, tejpar och saxar och sånt där. 

Jag menar det har vi ju på oss i-i vår normala vardag liksom [mm]. 

Så det behöver man väl aldrig motivera riktigt, men ja, det är nog 

ungefär så. 

Connie 

 

Om ”alla” nu verkligen gjorde det, borde ju det vara ett mindre hemliggörande vid själva 

hemtagandet. Connie berättar dock fortsättningsvis här nedan att väl hemma så står 

handspritflaskan helt öppet, även när kollegor kommer hem till henne: 

 

Jag menar det kan ju hända att man har bjudningar här hemma 

liksom och jag menar då står ju den där handspritflaskan öppet i-i 

badrummet liksom och det är en sjukhusspecfik sort som inte finns 

på Apoteket liksom, och man har kollegor här och dom ser ju det 

liksom, men dom har ju en likadan hemma liksom [ja], så det, så det 

är ju ingen som säger till chefen hon hade, hon hade sjukhuset 

handsprit hemma på handfatet liksom [nä]. 

Connie 

 

Att handspriten är synligt placerat i hemmet även när kollegor besöker henne, samt att 

hon säger att dessa också har det, lär betyda på att Connie rör sig med kollegor av samma 

värdering om att ta hem som henne. Hänvisningen ”alla” är säkerligen starkast refererat den 

närmsta kretsen, men att faktiskt säga att alla på hela sjukhuset skulle ta diverse saker och tro 

på detta kräver antagligt mer tyngd än så.  

Tagandet innanför väggarna är troligt inkörsporten eller en faktor till hemtagandet 

eftersom det tyds användas i de hemtagandes moraliska förklaring. För att ta det till sin spets, 

men vilket jag tycker illustrerar min tolkning bra, är att jämföra det med forskning om 

droganvändning där heroin sällan visats vara en debutdrog (Lalander, 2099:139). Det krävs 

först en avdramatisering, en perspektivförändring eller normaliseringsprocess som gör att en 

persons habitus inte ser heroin lika extraordinär med dess rykte som annars livsfarlig drog. 

Det kan jämföras med trappsteg där steget till heroin annars kan bli alldeles för högt. En 

förstanivå kan i stället vara användning av den mer socialt accepterade drogen marijuana. 

Philip Lalander, professor i socialpsykologi, beskriver i sin etnografiska forskning hans första 

upplevelse att vara i närheten av drogen heroin: 
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Första gången jag såg någon röka drogen steg min puls, då jag 

upplevde situationen som dramatisk, något utöver det vanliga. Att 

jag reagerade så beror förmodligen på alla berättelser jag hört om 

kokain, i tidningar, på TV, i film, i skolan och hemma. Min habitus 

och dess tolkning av heroin hade laddats med betydelser, och denna 

laddning gjorde att min puls steg dramatiskt. Men efter att jag hade 

vistats i kök och vardagsrum där heroin intagits vanemässigt, 

nästan som om personerna drack kaffe, hade drogens laddning 

mattats av. Det var inte längre så speciellt eller dramatiskt att 

vistas i dessa rum. Mitt perspektiv, sammantvinnat med min 

kroppsliga och emotionella uppfattning av fenomenet heroin, hade 

förändrats. 

(Lalander, 2009:139)   

 

Att ta sig an de något svävande ”bör-reglerna” och dylikt som nu finns inom 

sjukhusets väggar skulle sannolikt i sin tur göra det svårare för personal att ta sig upp på det 

nästa trappsteget att också ta hem. De som nu står på hemtagartrappsteget kommer börja 

hänga mer löst på grund av svårare uppbackning i sin moraliska förhandling till att fortsätta 

handlingen. Benämningen ”alla” kommer följaktligen inte längre vara lika självklar. 

Intressant i det Sam berättade i sitt så kallade mängddilemma ovan var också hur hon 

blev tillfrågad att ta material till en utomstående person som alltså inte arbetar på sjukhuset, 

uppvisande på social påtryckning utifrån. Hälften av denna studies intervjuade hade någon 

gång blivit tillfrågad av någon i sin bekantskapskrets. Charlie om detta:  

 

… så säger han liksom om jag haft förband eller kan ta hem 

förband liksom, så det [ja] har ju förekommit. Och då hade jag 

hemma nå lindor, så då fick han väl det jag hade så att säga, ja. 

Och han jobbade på [censur;större industri] så han fixa ju grejer åt 

mig så att, du förstår, du förstår litegrann hur det kan va med sånt 

där. /…/ Jamen, om-om Claes (en vän) skulle komma hit och fråga 

om jag har nån linda eller om jag har nå, nånting sånt där liksom, 

steristrips eller tejpförband som man har för jobbet då för att tejpa 

ihop ett sår, jamen det liksom, ja, varför skulle man inte liksom 

[mm]. Och hade han gjort illa sig och skulle behöva nå mer så att 

han, ja, det skulle man säkert ta hem liksom [mm]. 

Charlie 

 

Charlie tar upp tjänster och gentjänster i fråga om sjukhusets material. Även Love tog upp 

detta och Sams ovannämnda. Vid ett tidigare tillfälle i intervjun om sitt hemtagande sade 

Charlie att ”det är ju inte för att sälja eller tjäna pengar.” Indirekt är nog detta trots allt 

exempel på motsatsen och när tagandet sker på den ena organisationen sker det även på en 

annan. 
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Att uppmärksamma är att Charlies vän jobbade på en större organisation likväl som 

Loves vän. Vi är återigen inne på storleken och nu inte bara hur skadeansvaret tenderar 

utjämnas för den enskilde utan hur det finns en social samstämmighet om rättfärdigheten. 

Att ”alla” gör det fungerar som en försvarsmekanism, men att det då också borde bli 

dyrt för organisation är något som tycks tryckas undan, tills det kommer på tals: 

 

Men jag kanske inte är ensam om att göra det. Eller jag ÄR inte 

ensam om att göra det. Så att, visst, det är klart, man har ju tänkt 

på det sen vi bokade in den här intervjun, man bara ’shit, tänk om 

alla gör såhär, fan va dyrt det blir.’ (skratt) 

Connie 

 

7. Konklusion 

Denna studie kom alltmer med informanternas resonerande att luta åt ett 

ifrågasättande av individens fria vilja och hur stor vikt ”god” bakgrund egentligen innehar 

gällande arbetsrelaterat tillgrepp. Denna studie kritiserar således, men förkastar inte, att det på 

individnivå går att förutspå vem som kan komma att stjäla på sin arbetsplats. De medverkande 

informanterna har givit prov på hur det snarare är arbetsplatsen utformning och de sociala 

normerna som har betydelse för tagandet och hur grupptryck stadgar detta för fortsatt 

existens. 

Angående arbetsplatsens utformning menar jag följaktligen inte bara sjukhusets direkt 

fysiska utformning och dess potentiella möjlighet till internsvinn. Mer vikt har lagts på 

arbetsmetod, regler och kommunikation mellan arbetstagare och arbetsgivare. Personalen har 

utan egentligt uppehåll i sitt resonerande om sitt och andras tagande givit slutledning till 

teorier såsom Sykes & Matzas (1957) neutralisationsteori och Festingers (1957) teori om 

kognitiv dissonans. Gällande neutralisationsteorin har fokus varit på förnekande av ansvar 

och förnekande av skada. Emellertid i enlighet med Festingers (1957) kognitiva dissonans-

teori stod personalens självbild att tyda mestadels så pass ohotad att det är tveksamt om de ens 

reflekterade över sitt tagande som svinn – detta vilket psykologiprofessorn Murphy (1993) 

också påpekat i sin tidigare forskning att personal sällan gör. Jag menar, mer eller mindre, att 

chefer har försatt sin personal i dessa situationer, säkerligen inte medvetet, men likväl. Om 

man accepterar att personalen tar sjukhusmaterial kan det generera en avdramatisering och 

följaktligen en perspektivförändring till vad som egentligen avses vara arbetsplatsegendom. 

Vidare kan sådana otydliga normer skapa dilemman och viss osämja i arbetsgruppen vilka kan 
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delas upp i olika läger. En person som följer ”böret” är en person som riskerar att bli stämplad 

som en viktigpetter. Tagandet blir det rätta och när det sedan för vissa går över hand straffas 

individen för något sjukhuset egentligen varit med om att ha konstruerat. 

Vilket ansvar bär då individen för sitt tagande? Frågan är om vi någonsin skulle kunna 

döma någon genom att kräva rent uppsåt och fullt ansvar. Inom beteendevetenskap drivs 

diskussioner i faktorer och inte absoluta sanningar; gällande individens juridiska ansvar är 

inte denna studies uppgift att fastställa. Vad som kan sägas är i alla fall att sjukhuset och 

andra arbetsplatser har tydlig chans att kunna påverka sitt interna svinn, och att den 

övergripande källan då sannolikt inte är att finna hos individer utan någonstans hos 

organisationen i sig. 
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9. Bilagor 

Bilaga 1: Intervjumall 

 

Inledning 

 Berätta lite om dig själv.  
(Ålder? Utbildning? Tid som sköterska? Bakgrund? Ekonomi? ) 

 

 Berätta lite om ditt jobb. 
 

 Vad hade du för drömmar i början av din karriär, är det jobb du har nu ditt 
drömjobb? 

 

 Berätta lite om dina arbetskamrater. Hur är stämningen på din arbetsplats?  
 

 Hur ser arbetsdagarna ut gällande schema? Raster och tider? 
 

 Finns det möjlighet till att ta hem sjukhusmaterial?  
(såsom bandage, läkemedel eller vad som helst du kan tänka dig?) 

 

 Förekommer det att man tar hem sjukhusmaterial? 
 

Frågor om JA, angående att det förekommer 

 Har du tagit hem någonting från sjukhuset? 
 

 Vad tänker du om detta att ta hem saker från sjukhuset? 
 

 Vad tror du om omfattningen? 
 

 Vad är det som möjliggör detta att det går att ta hem saker tror du? 
 

 Finns det något som hindrar att ta hem sjukhusmaterial? Säkerhetsrutiner osv.? 
 

 Funderas det någon gång över repressalier? Vad skulle hända om jag åkte fast? 
 

 Hur går man tillväga?  
(Är det okej att lägga en Alvedonask i sin väska framför en arbetskollega?)  

 

 Pratar man öppet om detta att ta hem saker? Arbetsplatsen vs. privat. 
 

 Har vänner eller familj uttryckligen bett dig någon gång att ta hem saker från 
sjukhuset?  
(Får du gentjänster av dem då?) 

 

 Finns det en gräns för hur mycket man tar? Vart går den? 
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 Vad skulle du säga att man inte får ta? När klassas man som ”tjuv”? 
 

 Hur skulle man kunna förhindra att det sker, tror du? 
 

 Berätta hur det känns att ta hem saker? 
 

 När det är besparingskrav hit och dit och det går dåligt för sjukhuset och folk 
kanske tvingas gå – tas det hem mindre saker då? 

 

 Vad säger du om att ta hem saker från personalrummet? 
 

 Hur stora är förråden på er avdelning?  
 

 Vad anser du om att arbeta med en person som varit tidigare dömd för stöld på 
sin arbetsplats?  

 

 Om du skulle se en patient eller städare ta hem något, vad skulle du tycka om det? 
(D.v.s. någon som inte är med i din arbetsstyrka.) 

 

 Definiera vad stöld är för dig? 
 

Huvudsakliga frågor vid NEJ, angående att det förekommer eller individen ej själv tar 

 Vad är det som gör att det inte tas hem saker tror du? 
 

 Finns det något som hindrar att ta hem sjukhusmaterial? Säkerhetsrutiner osv.? 

 
 Vad tänker du om detta att ta hem saker? 

 
 Har vänner eller familj uttryckligen bett dig någon gång att ta hem saker från 

sjukhuset? 
 

Övrigt 

 Hur är kontakten med dina chef(er)? 
 

 Vad anser du om dina chef(er)? 
 

 Vad tycker du om din lön? 
 

Diverse tillagda frågor under intervjuns gång 

 Berätta om den som är läkemedelsansvarig. Hur fungerar det? 
 

 Hur många arbetar på din avdelning? 
 

 Är arbetsteamet sammansvetsad skulle du säga? 
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 Umgås du med arbetskollegorna utanför arbetstid? 
 

 Att ta hem lite då och då, varför känns det bättre tror du? 
 

 Skulle du säga att det att brister i säkerheten, tycker du? 
 

 Har du sett någon annan ta någon ask eller bandage och sådär? 
 

 Du sa att du litade på dina arbetskamrater och så, kan du definiera liksom det, hur du menar? 
 

 Vad skulle du säga om det var en övervakningskamera inne i förråden? 
 

 

 

 


