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Abstract 

Då Sverige rankas vara ett land utan korruption enligt Transparency international 

så väcktes det stor uppståndelse när Uppdrag granskning avslöjade 

Göteborgshärvan med fall av mutor, bedrägeri och klientelism. I vår studie vill vi 

ur ett teoretiskt perspektiv analysera implementeringen av New Public 

Management inom offentlig förvaltning och dess påverkan på maktmissbrukande 

tendenser inom organisationskulturer. Uppsatsen är en teoretisk studie där vi 

använder oss av Göteborgs uppmärksammade mutningshärvor som ett centralt fall 

i vår analys. Vi kommer komma fram till att New Public Management kan komma 

att påverka rådande organisationskulturer på ett indirekt sätt men kan inte bevisa 

något direkt samband mellan maktmissbrukande mentaliteter och 

organisationskulturer. 

 

 

Nyckelord: New Public Management, Organisationskultur, Korruption, 

Göteborgsandan, Mutningshärvor, Göteborg, Göteborgsfallet, Offentlig 

förvaltning, Kommuner och Landsting 

 

Antal ord: 9316 
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1 Inledning 

 
Diskussionen kring den svenska korruptionens existens är mångfasetterad och en 

välkänd indikator på korruptionsnivån inom länder är organisationen 

Transparency Internationals (TI) bedömning. TI är en oberoende ideell 

organisation som arbetar med att bedriva en bred informationsverksamhet och 

opinionsbildning för att sprida kunskap om korruptionens skadliga verkningar och 

verka för ökad transparens i såväl offentlig som privat sektor (Transparency 

International Sverige, 2014). 

 

Utifrån TI finns The Corruption Perceptions Index (CPI), ett mått som rankar 

länder och områden baserade på hur korrupta deras offentliga sektor är utifrån 

experters uppfattningar av korruptionsnivån i landet. År 2013 så var 177 länder 

och territorium delaktiga (Transparency international, 2014). Uppfattningar som 

måtten baseras på kommer från lokala aktörer som bedömer graden av intern 

korruption och externa aktörer som inte är bosatta i landet. Vi är väl medvetna att 

detta mått av korruption inte anses vara optimalt men vill samtidigt poängtera att 

utifrån detta mått ligger Sverige i topp av de med minst ansedd korruption. Vi 

bedömer därför detta mått vara relevant för vår uppsats. Som tidigare nämnt är det 

viktigt att påpeka att CPI inte mäter faktiskt korruption utan experternas 

uppfattningar (Teorell & Svensson, 2007, ss. 60-62). 

 

Några av de större svenska fallen av svensk korruption är de som 

uppmärksammats i Göteborgs stad. Flertalet förundersökningar inleddes efter 

misstankar om korruption mellan offentlig förvaltning och näringsliv. Detta har 

resulterat i ett fåtal fällande domar. År 2013 lade granskningskommissionen fram 

en rapport där man bland annat hävdade att en så kallad Göteborgsanda har 

bidragit till en organisationskultur som är tillåtande mot mutor, bestickning och 

vänskapskorruption. Korruptionsskandalerna i Göteborg uppmärksammades som 

ett unikt fall av samarbetskultur och gav ett bevis på att Sverige inte är ett land 

fritt från korruption. (Amnå, Czarniawska, & Marcusson, 2013, ss. 7-8). Trots 

detta fall så placerades Sverige 2011, 2012 och 2013 som ett av de minst korrupta 

länderna i världen (Transparency international, 2014). 
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1.1 Syfte 
 

Vi kommer att studera den offentliga förvaltningen på kommunal nivå i Göteborg 

i syfte att se om implementeringen av reformen New Public Management skapar 

maktmissbrukande tendenser inom organisationskulturen. Vi kommer använda oss 

av teorin att mekanismer inom New Public Management kan tendera att skapa en 

förändrad organisationskultur inom offentlig förvaltning. Vår förförståelse är att 

det kan finnas en skillnad mellan vårt fall Göteborg och existerande teori. Vi vet 

dock inte hur stora skillnaderna mellan reformen och Göteborgsandan är. Med 

organisationskulturer menar vi de institutionella ramar som reglerar vad som 

anses vara acceptabelt beteende inom en organisation. Vi vill stärka vår hypotes 

genom att studera appliceringen av reformen i den offentliga förvaltningen. 

Ändamålet är att med hjälp av våra teorier förstå och bidra med en förståelse till 

varför organisationskulturer likt Göteborgsandan etablerats och hegemoniernas. I 

vår uppsats kommer vi utgå från vårt litterära material för att skapa en förståelse 

och operationalisera begreppen New Public Management, organisationskulturer, 

och korruption. Vi kommer även att arbeta källkritisk med 

granskningskommissionen rapport och forskares teorier för att bidra till vidare 

forskning om denna teori. Forskningen inom korruption är inte omfattande och 

därför bidra med mer aspekter och infallsvinklar gällande korruptionen i Sverige. 

 

1.1.2 Frågeställning  

 
Hur har New Public Management lett till en förändrad organisationskultur i 

offentlig förvaltningen i Göteborg? 

 

Med denna frågeställning önskar vi finna mekanismer inom NPM som efter 

implementering i offentlig förvaltning kan ha kommit att resultera i en förändrad 

organisationskultur. Utifrån vår teoretiska studie hoppas vi sedan kunna se om de 

inneboende mekanismerna inom NPM kan tendera en maktmissbrukande 

utveckling inom organisationskulturer i Göteborg. 
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1.1.3 Lundquist - Ekonomivärden och Demokrativärden 

 
Vi vill lyfta fram Lennart Lundquist ståndpunkter om demokrativärden och 

ekonomivärden, vilket han menar motsvarar huvudkategorierna i vårt offentliga 

etos. Dessa är de värden som bör styra den offentliga sektorn i Sverige 

(Lundquist, 1998, s. 62). Med hjälp av Lundquist ståndpunkter belyser vi även 

våra egna tankar och åsikter som vi anser bör följas i den offentliga sektorn. 

Lennart Lundquist talar om ekonomivärden och demokrativärden som i ett 

optimalt fall ska agerar i samspel med varandra. Ekonomivärden består enligt 

Lundquist av funktionell rationalitet, kostnadseffektivitet och produktivitet vilket 

kan sammanfattas som de utsatta mål som ska uppnås till minsta möjliga kostnad 

med lägsta möjliga insats. Dessa faktorer kan kopplas vidare till New Public 

Management som kommer att förklaras senare i den inledande delen av kapitel 3, 

där begrepp och teori kommer att bearbetas. Demokrativärdena består av politisk 

demokrati, rättsäkerhet och offentlig etik (Lundquist, 1998, ss. 63-64). I ett 

optimalt fall korrelerar demokrativärden och ekonomivärden inom offentlig sektor 

(Lundquist, 1998, s. 104). Det vi finner intressant i Göteborgsfallen är att det finns 

tendenser till att kontinuerligt prioritera ekonomivärdena och åsidosätta 

demokratiska värderingar (Lundquist, 1998, s. 75). Vår normativa utgångspunkt i 

denna uppsats är att det finns en problematik i att prioritera ekonomiska värden till 

förmån för demokratiska värden. Vi står därför kritiska mot de tendenser som 

uppvisas i Göteborgsfallen, där ekonomivärden prioriterats framför 

demokrativärden. Vi är medvetna om att detta kan komma att påverka vårt arbete 

och kommer kontinuerligt föra ett självkritiskt resonemang genom uppsatsen. 

 

2 Metodologi 
 

Vi kommer i denna uppsats att använda oss av en teorikonsumerande studie. 

Utifrån den teorikonsumerande principen där fallet är i centrum istället för teorin 

har vi valt att ha Göteborgsfallet som vårt primärval i studien (Esaiasson, Mikael, 

Oscarsson, & Wängnerud, 2012, s. 89-90). I en teorikonsumerande studie är det 

grundläggande att med hjälp av de givna teorierna ge en förklaring till varför det 

blev som det blev i det undersökta fallet (41). Vi har uteslutit teoriprövande 

studier då vi inte har en eller flera teorier som vi prövar på det empiriska 
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materialet. Vi har samtidigt uteslutit en teoriutvecklande studie då vår studie inte 

kommer resultera i nya förklaringar (Esaiasson, Mikael, Oscarsson, & 

Wängnerud, 2012, s. 40 och 41). Vi önskar alltså inte att sätta teorin centrum eller 

att förklara resultaten i andra sammanhang eller i form av andra studier. Även om 

fokus i en teorikonsumerad studie ligger på att förklara varför det blev som det 

blev, har resultatet av studien betydelse för tilltron till de använda teorierna 

(Esaiasson, Mikael, Oscarsson, & Wängnerud, 2012, s. 41). Det vi kan se som 

nackdelar med vår teorikonsumerande studie är att om våra givna teorier och 

begrepp inte bidrar till att förklara det aktuella fallet kan detta leda till misstro till 

teorin (Esaiasson, Mikael, Oscarsson, & Wängnerud, 2012, ss. 41-42). 

 

Vi kommer använda oss av teorin att mekanismer inom New Public Management 

kan tendera att skapa en förändrad organisationskultur inom offentlig förvaltning. 

Vi kommer använda oss av mutningshärvorna i Göteborg som ett centralt fall i 

studien och anknyta vår studie med existerande teoretiskt material (Teorell, 2007, 

ss. 18, 48, 281). För att skapa en övergripande helhetsbild kommer vi arbeta med 

en teoretisk studie på en abstrakt nivå. I vår teorikonsumerande studie vill vi 

försöka förklara Göteborgsfallets utveckling utifrån givna teorier. Vår 

förförståelse inom ämnet är att New Public Management har förändrat 

organisationskulturen inom offentlig förvaltning till att efterlikna privata företag. 

Vi vill undersöka denna teori för att se mekanismerna mellan New Public 

Management, organisationskultur och ökad korruption (Teorell & Svensson, 

2007, s. 18).  

 

Vi vill med hjälp av vårt fall återkoppla till de teoretiska definitionerna för att 

studera hur vår teori stämmer överens med det faktiska fallet. Vi tror också därför 

att Göteborgs mutningshärvor har kommit att ha påverkats av den förändrade 

organisationskulturen. Vi strävar efter att ge ett bidrag till forskningen genom att 

skapa en förståelse om Göteborgsandan utifrån vår teoretiska analys och 

teorikonsumerade studie utifrån begreppen New Public Management, 

Organisationskultur och Korruption.  

 

Vi har valt att definiera de centrala begreppen organisationskultur, New Public 

Management, korruption, Göteborgsandan och offentlig förvaltning utifrån 
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litteratur, artiklar, texter och rapporter vi ansett vara pålitliga och relevanta för 

studien. Vi kommer att referera till olika källors definitioner för att nå en 

nyanserad men enhetlig definition av begreppen och därmed skapa en hög 

begreppsvaliditet. Vi kommer att använda oss av sekundärmaterial i form av 

rapporter, arkivmaterial, tidnings- och vetenskapliga artiklar. Vi kommer använda 

oss av flertalet källor för att säkerställa graden av överensstämmelse mellan 

teoretiska och operationella definitioner samt för att öka reliabiliteten i vår studie 

(Esaiasson, Mikael, Oscarsson, & Wängnerud, 2012, s. 63). Hur vi 

operationaliserar våra teoretiska begrepp kommer sedan påverka slutresultatet. Vi 

kommer att sortera de olika begreppsdefinitionerna utifrån vad vi finner vara 

relevant för att skapa en förståelse för oss och utomstående läsare (Esaiasson, 

Mikael, Oscarsson, & Wängnerud, 2012, ss. 34-35). För att kunna göra en 

operationalisering kommer vi att definiera de teoretiska begreppen som används 

(Esaiasson, Mikael, Oscarsson, & Wängnerud, 2012, s. 22). För att undvika 

validitetsproblem kommer vi försöka skapa en överensstämmelse mellan de 

teoretiska definitionerna och operationaliseringen (Esaiasson, Mikael, Oscarsson, 

& Wängnerud, 2012, s. 59). De operationella indikatorerna vi kommer använda 

oss av i vår studie är organisationskultur utifrån de oskrivna regler som råder inom 

organisationer, NPM utifrån företagsliknande reformer inom offentlig förvaltning 

och korruption avser vi mäta utifrån maktmissbrukande tendenser inom 

organisationer. Vi kommer i vår studie ställa teoretiskt förankrade frågor till teorin 

för att ge en utförlig bild av NPM, organisationskulturer och korruption. Med våra 

frågor önskar vi kunna tydliggöra olika aspekter av Göteborgsfallet. 

 

Inom organisationskulturer vill vi studera om det finns organisationskulturer i 

Göteborgs stad, om organisationskulturen påverkats av New Public Management 

samt om organisationskulturen därför har skapat incitament till maktmissbruk. Det 

vi vill studera inom korruption är om det finns maktmissbrukande tendenser inom 

organisationskulturer, vad som kännetecknar korruptionen samt om 

gränsöverskridandet mellan privat och offentlig sektor påverkat korruptionsnivån. 

Vi vill studera om NPM finns, vad som kännetecknar NPM samt vilka 

förutsättningar fanns i Göteborg för NPM utveckling. Samtliga frågor har 

Göteborg som centralt fall. 

 



8 
 

2.1 Val av material 

 
För att besvara vår frågeställning kommer vi använda oss av sekundärmaterial i 

form av, radioprogram, rapporter och artiklar. Vår insamlingsmetod utgörs av 

befintliga källor och information som redan finns tillgänglig såsom texter och 

rapporter (Teorell & Svensson, 2007, s. 87). Vårt empiriska material är sekundärs 

material, varav ett reportage från Sveriges Radio, Kaliber och en rapport från 

granskningskommissionen i Göteborg, med handling om mutningsskandalerna i 

Göteborg.  

 

Nackdelar med detta är att vi använder oss av ett reportage där reportern arbetar 

med grävande journalistik och att kritiskt granska samhällshändelser. Det kan 

därför finnas en risk för vinklade perspektiv och frågor. Vi ser trots det, Kaliber 

som en trovärdig källa då det är ett program som granskar aktuella 

samhällsfenomen och i större utsträckning vill undvika en alltför vinklad 

framtoning för att kvarhålla sitt förtroende som objektiv samhällsgranskare 

(Sjödell, Alfredsson, Boo, Schatzl, & Larsson, 2014). Med vetskapen om risker 

för eventuell vinklad information så kommer vi arbeta källkritiskt genom studien. 

Granskningskommissionens rapport ser vi också som en relevant och trovärdig 

källa. De tre ledamöterna för kommissionen så även författarna till rapporten, är 

tre personer som är insatta i ämnet och de är professorer vid välkända universitet 

med relevanta utbildningar/titlar för att rapporten ska finnas trovärdig och relevant 

för vår studie. Kommissionens har haft i uppdrag att utreda om vad det är som 

ligger till grund för oegentligheter inom Göteborgs stad, vilket redovisas i 

rapporten (Göteborgs, 2013). 

 

Vi övervägde att använda intervjuer som en metod men ansåg oss inte ha 

resurserna för en sådan djupgående insamlingsmetod. Vi är väl medvetna om 

risken med att använda oss av enbart existerande källor då andrahandskällor inte 

ger optimal objektivitet av vår frågeställning. För att undvika detta hade vi därför 

kunnat använda oss av ett annat tillvägagångssätt gällande materialinsamlingen i 

form av empiriska studier såsom intervjuer och det hade hjälpt oss att skapa 

optimal objektivitet (Teorell & Svensson, 2007, s. 87). Vi kommer även att arbeta 

källkritisk med vårt valda material. Vi kommer att utgå och ta hänsyn från fyra 
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kriterier för källkritisk granskning, äkthet, oberoende, samtidighet och tendens. 

När en källas värde ska bedömas så är det viktigt att den kan förhålla sig till 

trovärdigheten i texten vilket förklaras som oberoende och samtidighet. Med 

tendens menar vi på det innehåll som kan ha påverkats av omständigheter i 

samband med textens skapande (Esaiasson, Mikael, Oscarsson, & Wängnerud, 

2012, ss. 279–280). Vi kommer arbeta källkritiskt för att säkerställa 

begreppsvaliditet i uppsatsen och med hjälp av flera källor skapa möjligheten att 

bekräfta och dementera vårt påstående med ett annat (Esaiasson, Mikael, 

Oscarsson, & Wängnerud, 2012, s. 282). Arbete med flera texter kommer hjälpa 

oss skapa en mångfald i studien och med större mängder material skapar vi en 

helhetssyn för att bekräfta våra teorier (Esaiasson, Mikael, Oscarsson, & 

Wängnerud, 2012, s. 288). Då vi inte kommer att använda oss av intervjuer 

kommer vi operationalisera de teoretiska begreppen för att därefter kunna 

sammanställa våra frågor till texten. Vi vill som tidigare nämnt inte göra en 

empirisk studie, utan vi arbetar med en teoretisk studie och framför teoretiska 

argument där vi har Göteborgsfallet som ett centralt fall för att skapa en förståelse 

av våra teoretiska resonemang. 

 

2.2.1 Validitet - frånvaron från systematiska fel 

 
Våra frågor och problem formuleras på teoretisk nivå medan undersökningarna 

genomförs på operationell nivå. Validitetsbegrepp definieras som att det ska 

finnas en överrensstämmelse mellan teoretisk definition och operationell 

indikator, att de ska råda frånvaro från systematiska fel och av vi mäter det vi 

påstår oss mäta. I vårt fall läggs fokus på begreppsvaliditet som är en 

överenskommelse mellan teoretisk definition och den operationella indikatorn, 

vilket innebär att vi kan påbörja en diskussion efter att vi har valt de teoretiska 

begreppen och skapat en operationalisering (Esaiasson, Mikael, Oscarsson, & 

Wängnerud, 2012, s. 57). Validitetsproblem växer desto större avståndet är mellan 

den teoretiska definitionen och operationaliseringen (Esaiasson, Mikael, 

Oscarsson, & Wängnerud, 2012, s. 59). Reliabilitet innebär frånvaro av 

slumpmässiga eller osystematiska fel. Resultatvaliditet skapas därför när 

begreppsvaliditet är god och reliabilitet är hög. Har man bristande datainsamling 
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eller gjort fel under insamlingen skapas det en låg reliabilitet (Esaiasson, Mikael, 

Oscarsson, & Wängnerud, 2012, s. 63). 

 

För att vi ska skapa en god begreppsvaliditet och undvika systematiska fel kräver 

det att vi inte har ett avstånd mellan den teoretiska definitionen och den 

operationella indikatorn. För att skapa god resultatsvaliditet behöver vi därför 

först en god begreppsvaliditet och en hög reliabilitet. Vi kommer därför sortera de 

olika begreppsdefinitionerna utifrån vad vi finner vara relevant för att skapa en 

förståelse för oss och utomstående läsare (Esaiasson, Mikael, Oscarsson, & 

Wängnerud, 2012, ss. 34-35). För att undvika validitetsproblem kommer vi 

försöka skapa en överensstämmelse mellan de teoretiska definitionerna och 

operationaliseringen Vårt val av operationalisering har en stor påverkan för 

resultaten i undersökningarna (Esaiasson, Mikael, Oscarsson, & Wängnerud, 

2012, s. 55 & 59).  

 

2.2.3 Avgränsning, självkritik och källkritik 

 
Vi har inte till syfte att göra en analys på enskilda korruptionsfaktorer eller göra 

en empirisk studie. I vår teoretiska studie för vi ett teoretiskt resonemang och har 

Göteborgsfallet som ett centralt fall för att skapa en förståelse av teorin. Vi önskar 

inte söka att säkerställa samband utan vill ur ett teoretiskt perspektiv analysera 

mekanismer som kan komma att tendera otillbörliga aktioner. Vi har heller inte 

valt att göra en kvalitativ studie eller direkta observationer, då vi upplevde att det 

inte fanns tillräckligt med tid för en sådan djupgående analys. Vi är medvetna om 

att vårt val av operationella indikatorer av våra teoretiska begrepp kan komma att 

kritiseras om validitet saknas. När samhälleliga företeelser samlas in så finns det 

inte några tydlig sätt att mäta eller samla in observationer och därför är vi 

medvetna om att vårt val av operationalisering kan komma att kritiseras 

(Esaiasson, Mikael, Oscarsson, & Wängnerud, 2012, s. 56). Vad som kan komma 

att bli kritiserat är att svaren och resultatet vi letar efter kommer vi att finna i valet 

av material. Vi arbetar därför noga med texterna och försöker se de positiva och 

negativa aspekterna med vårt material och de slutsatser vi kommer fram till. Det 

finns en risk för systematiska mätfel i vår studie då vi önskar finna 

korruptionstendenser inom den offentliga förvaltning och att vi då kan komma att 
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överskatta dessa för att nå det resultat vi vill ha. Eftersom vi i vår 

operationalisering och teoretiska studie har en hög abstraktionsnivå kan det 

medföra att översättningar till vår operationalisering kan komma att bli 

problematisk att konkretisera (Esaiasson, Mikael, Oscarsson, & Wängnerud, 

2012, s. 59). 

Vår medvetenhet för risken av systematiska fel kan ha influerat vår insamling av 

material. Vi har som mål att finna tendenser av maktmissbrukande mentaliteter 

inom organisationskulturer vilket innebär att vi kan ha kommit att söka den typ av 

material och källor som påvisat det vi vill söka. Vi har använt oss av artiklar och 

litteratur inom korruptionsämnet som har värderingar och normativa åsikter som 

överensstämmer med våra. Detta kan kunnat ha nyansera och influera vår studie 

vilket vi i slutsatsen kommer uppmärksamma. 

 

2.2 Disposition 

 
Uppsatsens två inledande kapitel innehåller inledning och problemformulering, 

syfte och frågeställning, hypotes om ämnet och en kort sammanfattning om 

Lundquist teori om demokrativärden och ekonomivärden. Uppsatsen andra kapitel 

innehåller en metodologi, validitets- och materialdiskussion, samt en avgränsning 

och självkritik. Dessa kapitel ingår i den inledande delen av uppsatsen för att 

skapa en tydlig överblick på vårt forskningsområde. I det tredje kapitlet 

presenteras vår teori och begreppshantering där vi väljer att presentera begreppen 

korruption, organisationskultur, offentlig förvaltning och New Public 

Management. I det fjärde kapitlet har vi presenterat, definierat och förklarat 

Göteborgsfallet och Göteborgsandan för att skapa struktur och förkunskap i vår 

analys. 

 

I kapitel fem behandlas analysen och frågorna till vår teori besvaras för att sedan 

appliceras på Göteborgsfallet. Analysen efterföljs av en summering av vårt 

resultat från de tre analyserna av NPM, Organisationskultur och Korruption. I det 

sjätte och avslutandet kapitlet besvarar vi frågeställningen, ge en övergripande 

bild av vårt resultat och slutligen redogör vi våra slutsatser. Vi kommer även 

inkludera ett självkritiskt spår om vårt val av ämne och en diskussion om vidare 

forskning angående vår studie. 
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3 Teori och begreppshantering 

 
Att definierade något teoretiskt innebär att man anger betydelsen av begreppet 

genom att sätta begreppet i språklig relation till andra begrepp vars betydelse kan 

man antas vara allmänt omfattande. Begrepp utifrån en nominell definition anger 

de generella kännetecken som vi anser betecknar begreppet och anger därmed 

vissa kriterier som ska vara uppfyllda (Teorell & Svensson, 2007, s. 38). 

 

3.1 Korruption - en snäv eller en bred definition? 

 
Transparency International (TI) definierar korruption med att någon missbrukar 

sin ställning för att nå olämpliga fördelar för sin egna eller annans vinning. 

Sveriges kommuner och landsting definierar korruption som otillbörligt 

utnyttjande av offentlig position för att erhålla privata fördelar. En otillbörlig 

kombination mellan offentligt uppdrag och privat intresse (SKL, 2014). Inom 

Europarådets civilrättsliga konvention definieras korruption som att direkt eller 

indirekt använda sig av mutor, bestickning eller otillbörliga förmåner som 

snedvrider utförandet av handlandet som krävs av den som erhållit muta eller den 

otillbörliga förmånen. FN:s konvention mot korruption anger vilka handlingar 

som klassas som brott utifrån konventionen istället för att definiera begreppet 

(Transparency International Sverige, 2014). Vi har i vår uppsats valt att bortse 

från definitioner i snäva juridiska termer med fokus på mutbrott och bestickning. 

Vi har istället valt att ha en bred definition i en kontext av maktmissbrukande 

mentaliteter och favorisering utifrån informella normer (Berg, Erlingsson, Sjölin, 

& Öhrvall, 2013, ss. 9-10). 

 

En risk med bred respektive snäv korruptionsdefinition är att den svenska 

aspekten kan räknas som mer eller mindre allvarlig. En alltför snäv definition 

utifrån enbart givande och mottagande av mutor kommer klassificera de svenska 

fallen som en låg allvarlighetsgrad. En mer etablerad internationell definition 

inkluderar utnyttjandet av offentlig ställning för att erhålla otillbörlig vinning för 

egen eller annans del. Vi har i enlighet med denna internationella definition valt 
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att inkludera förtroendemissbruk likt nepotism, klientism och bedrägeri för att få 

en mer omfattande bild av korruptionsnivån i Sverige (Bergh, Erlingsson, Sjölin, 

& Öhrvall, 2013, s. 31). Ett kriterium för att offentlig korruption ska kunna 

inträffa är att det måste finnas individer inom offentlig organisation som har 

någon form av reell diskretionär makt. Korruption inom offentlig förvaltning 

baseras då på att människor har självständighet i utförandet av sina uppgifter. Det 

vi vill uppmärksamma är den gynnsamma frestelsestruktur som uppkommer när 

individer har handlingsfrihet över fördelningen av offentliga resurser. 

Frestelsestrukturer kännetecknas av att den institutionella omgivningen förenar 

korruption med stor avkastning, att människor har stort utrymme till att tillskansa 

sig resurser genom korruption, har en låg grad av tillsyn, ger låga straff vid 

avslöjandet av korrupta beteenden och har okända regleringssystem. Fokus ligger 

alltså på de rationella val tjänstmän och politiker ställs inför. Antagandet ligger i 

att individer gör en kostnadskalkyl utifrån valet mellan lojaliteten gentemot 

allmänintresset eller att försöka tillgodose sig själv med fördelar på 

skattebetalarnas bekostnad. Den talar om den kostnad moraliskt agerande utgör i 

relation till vad det kan komma att utgöra för vinst för aktören. Det moraliska 

beteendet kan komma att påverkas av de formella och informella reglerna som 

råder i den givna miljön. När då gränsen mellan marknad och offentlig förvaltning 

minimeras riskerar den korrupta strategin att segra då individen inte betraktar sitt 

beteende som något som kan komma att avslöjas (Erlingsson & Andersson, 2010, 

ss. 197-199). 

 

3.2 Organisationskulturer 

 
Inom organisationskulturer studeras formella och informella regler. Vi har valt att 

betrakta informella regler som en typ av reellt reglerad ram. En reellt reglerad ram 

innebär att individen alltmer okritiskt accepterar den verklighet som definieras av 

ramarna, de informella regler som råder inom ett visst område (Christensen, 

Dougaard, & Lindkvist, 2011, s. 94). Lagen om offentlig upphandling (LOU) 

utgörs av formella regler som syftar till att minska osäkerhet vid inköp av varor 

och tjänster inom offentlig sektor. Utöver offentlig lag finns informella kulturella 

komponenter i addition till lagstiftningen. Organisationskultur fungerar utan 

skriftlig reglering och dokumentation och kan anses vara styrande för aktörernas 
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beteende och normer. Arbetstagares beteende styrs av informella spelregler i form 

av organisationskulturen samtidigt som verksamheter regleras av formella regler. I 

ett idealt fall är formella spelreglerna representativa för branschkulturer och 

underliggande norm, vilket skapar bättre föresättningar för att lagen ska följas. 

Det kan även finnas de fall då organisationskulturen står helt eller delvis i 

opposition mot lagen, är väletablerat och har en dominant påverkan på aktörers 

beteende (Brottsförebygganderådet, Karteller och Korruption - Otillåten påverkan 

mot offentlig upphandling, 2009, s. 23). En aspekt på organisationskulturens 

framväxt är att de organisatoriska sammanflätningarna mellan organisationer, de 

sociala bindningarna mellan människor och de skilda organisatoriska sektorerna 

ökat. Tidigare har samhällslivet under en historisk period kännetecknats av en 

opersonligt och universalistiskt organisationsliv. Utvecklingen inom de senare 

decennierna har dock inneburit ett återinförande av en informell offentlig 

förvaltning. Organisationslivet kan ha humaniserats och gränserna mellan det 

privata och det offentliga har kontinuerligt brutits ned (Papakostas, 2009, ss. 132-

133). 

 

Göteborgsandan bygger på en tystnadskultur där konflikter tystas ned för att inte 

påverka den elitistiska visionen av stadens utveckling. Problem uppstår då 

korruption definieras utifrån en kulturanda eftersom det är svårt att väcka åtal mot 

en sådan typ av verksamhet. Det är när ett sammanhang befinner sig i en gråzon 

som det blir problematiskt att bedöma vad som anses vara rätt eller fel. I början av 

2000 talet uppstod konflikter huruvida kommunala bolag skulle tvingas följa 

Lagen om Offentlig Upphandling (LOU), en lag som ska förhindra korruption. 

Sveriges kommuner och landsting ska ha uppmanat kommuner att använda sig av 

lagen trots att den inte var juridiskt bindande. Unikt för Göteborg var att de 

styrande ville behålla sin intima relation mellan privat och offentlig sektor. Andan 

bygger på ett vänskapsnätverk vilket inte hade varit teoretiskt möjligt om LOU 

hade följts (Kleen, 2011). 
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3.3 New Public Management – den nya reformen 

för effektivisering, målstyrning, resultat och 

produktivitet 
 

Pragmatism, decentralisering, fokus på konkurrenssättningen och 

uppgiftsspecialisering är egenskaper som kännetecknar New Public Management 

(NPM). NPM är den reform som implementerades under slutet av 1980-talet i den 

offentliga förvaltningen och är inspirerad av företagsliknande modeller (Røvik, 

2008, s. 27). Reformens syfte är att den offentliga sektorn ska använda sig av 

metoder och tillvägagångssätt som är lika företagsmetoder. Syftet är 

kostnadseffektivisera och agera produktivt i den offentliga förvaltningen utan att 

påverka kvaliteten eller den politiska styrningen (Andersson & Erlingsson, 2010, 

s. 192). Den offentliga sektorns tjänster genomförs i kommuner och landsting i 

Sverige och reformen kom därför att ha som störst inverkan där. De områden som 

påverkas av implementeringen av reformen är utbildning, vård och omsorg 

(Andersson & Erlingsson, 2010, s. 193). Det finns forskning och kritik om 

implementeringen av NPM där det handlar om skepticism om reformernas 

möjlighet till framgång (Røvik, 2008, s. 28). Argument talar för att reformen kan 

komma att öka incitamenten till korruption. Vad som påverkar om det ökar eller 

minskar korruptionen beror på regleringar och kontroll. I Sverige har NPM haft 

som störst inflytande i kommun och landsting då dessa är verksamheter som har 

hög känslighet för maktmissbrukande tendenser (Andersson & Erlingsson, 2010, 

ss. 192-194). Argumenten för att det kan ha lett till en ökad korruption ligger till 

grund för att det är beslutsfattande uppgifter som behandlas i kommunen vilket 

skapar större riskbenägenhet av maktmissbruk. Därför ser vi detta som ett 

grundläggande argument för att rikta fokus på den offentliga sektorn, kommun 

och landsting. Mutningshärvan i Göteborg skapade en annan bild av svensk 

korruption och vi kommer därför använda oss av Göteborgsfallet som ett centralt 

fall för att se och förstärka vår teori av införandet av NPM i kommuner och 

landsting.  

 

Många av de som uppmärksammat NPM talar väldigt lite om politikens roll utan 

desto mer om hur tjänstemännen skulle få auktoritet. Politiker har den strategiska 

rollen som ska tillsätta de breda målen. De ska samtidigt minimera sin 
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beblandning med den vardagliga verksamheten eftersom den delegeras till 

professionella tjänstemän. Politiker kom att fungera som verkställande direktörer 

medan tjänstemännen fungerar som självstyrande chefer och även företagare. De 

nackdelar som skapas genom de nya rollerna i reformen är att politiker många 

gånger inte vill inneha en strategisk roll utan vill vara delaktig i detaljer. Detta 

leder till att tjänstemännens styrning och ansvarsfördelning förändras vilket skapar 

en förlorad känsla i en homogen offentlig sektor, avståndet till politikerna ökar 

och lyhördheten minskar. Detta skapar konsekvenser för de båda rollerna. 

Förvaltningens ansvarsutkrävande minskar genom att man låter privata tjänstemän 

hantera verksamheten. (Pollitt & Bouckaert, 2011, ss. 168-170). Blandingen 

mellan den privata och offentliga sektorn skapar förändringar i strukturen och 

generar en chans till nya organisationskulturer vilket även kan öppna för ett nytt 

korrupt beteende. Reformen har utvecklat olika strategier för tjänstmän att 

undvika regleringar och undkomma extern kontroll (Andersson & Erlingsson, 

2010, s. 205). De som förespråkar reformen menar att privatiseringsverksamheter 

bidrar till en professionell verksamhet vilket ger en ökad nytta (Erlingsson & 

Andersson, 2010, s. 205). Ytterligare synpunkter är att när det sätts fokus på 

ekonomivärden åsidosätts demokrativärdena, detta är värden som ska agera i 

samspel med varandra i ett optimalt fall. NPM har setts som en brytningspunkt i 

regleringen av den offentliga sektorn och en faktor till att demokrativärdena inte 

har agerat i samspel med varandra (Lundquist, 1998, ss. 104, 136). Tjänstemännen 

inom den offentliga sektorn har kommit att anpassa sig efter en managementkultur 

och det framgår inte alltid de privata företagen vilka regler som gäller via offentlig 

upphandling (Brottsförebygganderådet, Korruptionens struktur i Sverige, 2007, ss. 

10-11, 19). 

 

NPM är enligt vår definition en reform som har utvecklat strategier för hur man 

kan styra en organisation och som har applicerats på den offentliga förvaltningen. 

Eftersom reformen har företagsliknade idéer såsom snabba beslut, 

resultatinriktning och kostnadseffektivisering ser vi därför att demokrativärdena 

åsidosätts. Ekonomivärdena och demokrativärdena är värden som ska agera i 

samspel med varandra. På ett sådant sätt kan därför NPM kopplas samman med 

ekonomismen, då ekonomivärdena är de som sätts i centrum inom NPM. 
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3.4 Den offentliga förvaltningen 

 
I offentlig förvaltning inkluderas statliga myndigheter som kommuner och 

landsting. Den kommunala självstyrelsen är en betydande faktor för den svenska 

demokratin. Kommunerna är aktörer eller nätverk av aktörer som sammanställer, 

tolkar och förtydligar de gemensamma intressena hos medborgarna. Detta tar sig i 

uttryck i dialoger med företrädare för civilsamhället och näringslivet och 

resulterar i en maktdelning och institutionell pluralism. I och med territoriell 

avgränsande gemenskap så får det demokratiska nationsbygget en lokal 

utgångspunkt. Vi har valt att fokusera vår studie på kommuner då vi anser det 

området ha en stor del i korruptionsproblematiken som råder i Sverige. Det finns 

en utbredd syn på att korruption i högre grad ska vara ett kommunalt problem 

istället för ett statligt vilket kan ha sin förklaring i hur den svenska staten är 

uppbyggd. Då kommuner har eget ansvar för tillståndsgivning, inspektioner, 

upphandlingar och social service kan dessa ses som riskobjekt för otillbörliga 

påverkanden. Risker går att finna då granskning från media inte är lika 

djupgående på kommunal nivå som på statlig nivå. Kombinationen av 

arbetsuppgifter som kan ses i riskområdet för korruption med svårigheter att 

kritiskt kunna granska oegentligheter kan ses som ett drivande argument för 

fortsatt forskning om korruption inom den offentliga förvaltningen (Berg, 

Erlingsson, Sjölin, & Öhrvall, 2013, s. 30). 

 

Då Göteborgs enbart har en granskande medial bevakning i form av 

Göteborgsposten så kan den faktorn relateras till graden av korruption. En faktor 

till demokrativärden är att det existerar en mångfald av granskning för att skapa en 

nyanserad bild av samhällsklimatet. Om pressen kontinuerligt levererar relevant 

information i en ökad spridning utan politisk styrning så ökas förutsättningarna 

för en låg korruptionsnivå. Då konkurrensen saknas inom den fria pressen kan 

även de leda till att spridningen av information blir redovisande istället för 

kritiserade (Bergh, Erlingsson, Sjölin, & Öhrvall, 2013, s. 125). 
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4 Är det den omtalade 

Göteborgsandan som gjorde det 

möjligt? 

 
Göteborgsfallen som senare lett till uppmärksammandet av Göteborgsandan 

bygger på de oegentligheter av korruptionskaraktär som uppdagats inom 

Göteborgs stadsförvaltningar och kommunala bolag. Med Göteborgsandan menar 

vi på de maktmissbrukande tendenser som kommit att tillskrivas som sociala 

normer inom Göteborgs stad. Vi definierar “andan” som en kultur av 

korruptionskaraktär som blivit ett vedertaget begrepp och förhållningssätt inom 

organisationer i Göteborg för att skapa snabba beslut och kostnadseffektivisering.  

 

Oegentligheterna har resulterat i sju åtal varav tre har lett till fällande dom. Fallen 

har bestått av chefer, tjänstemän och projektledare inom fastighetsföretag, 

bostadsbolag och kommunal förvaltning som åtalats för mutbrott, grovt mutbrott 

och förfalskning av fakturor. Brotten skedde innan den 1 juli 2012, då 

mutbrottslagstiftningen reformerades med syfte att åstadkomma en tydligare och 

mer ändamålsenlig lagstiftning samt att mutbrott och bestickning ändrade 

benämning till givande och tagande av muta. Detta har resulterat i att fall som 

ogillats av rätten inte har resulterat i fällande dom på grund av alltför långt gången 

tid (Amnå, Czarniawska, & Marcusson, 2013, ss. 21-23). 

 

Som vi uppmärksammat tidigare är kommuner aktörer som representerar de 

gemensamma intressena hos medborgarna. I Göteborg har den kommunala 

identiteten skapas både uppifrån och ned, och nedifrån och upp vilket innebär att 

de medborgarna med högre finansiellt kapital har haft större insyn, kontroll och 

inflytande över politik och förvaltning. Att ensam kunna styra har gett Göteborgs 

stad makt att frångå medling för att tillåta privata och civila aktörer få möjlighet 

att själva forma staden efter egna önskemål. De faktorer som kan komma att bli 

avgörande för hur självstyret i en stad hanteras är historia, demografi, 

företagsstruktur, politisk sammansättning, storlek och ledarskap. Under 1800-talet 

blev Göteborg Sveriges mest framstående stad inom utrikeshandel. Genom ett 
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fortsatt gediget näringslivsarbete så utvecklades staden till en av Skandinaviens 

ledande industristäder ifråga om globalisering och modernisering. Under den 

senare hälften av 1900-talet skiftade stadens industrialism till postindustrialism 

och resulterade i halveringen av andelen industrianställda. Istället har 

tjänstesektorn med inriktning på den finansiella sektorn vuxit (Amnå, 

Czarniawska, & Marcusson, 2013, ss. 35-37). 

 

I Göteborgsfallet har den politiska kulturen kommit att forma ett utrymme för 

progressivt näringsliv och entreprenörskap. Historiskt sett så har stadens 

offentliga infrastruktur i form av bibliotek, arbetarbostäder och föreningsliv sedan 

1700-talet gjorts genomförbara genom ekonomiska gåvor från förmögna familjer. 

Den elitistiska politik-ekonomi relationen som karaktäriserade staden resulterade i 

att offentliggörandet av tvister minimerades och konflikter kunde lösas internt 

(Amnå, Czarniawska, & Marcusson, 2013, s. 37) Tidigare landshövding i 

Göteborg har uttryckt det som: 

“Alla syntes sträva åt samma håll: stadens tillväxt, välbetald arbetskraft i moderna 

bostäder och chanser till skön fritid. Man började tala om ”Göteborgsandan”, en 

praktisk inriktning ovan partigränserna på snabb lösning av näraliggande 

kommunala problem. De långa perspektiven hade ingen tid med.” (Nyström 

citerad i Amnå, Czarniawska, & Marcusson, 2013, s. 38). Var det då 

Göteborgsandan som startade mutaffärerna eller var det tillfälligheter? Enligt 

Radio P1 radioprogram, Kaliber (2012) bygger Göteborgsandan på samförståndet, 

det smidiga obyråkratiska, de lätta lösningsorienterade samarbetet och snabba 

beslut mellan den offentliga och privata sektorn. Catharina Thörn forskare i 

sociologi på Göteborgs universitet menar att det ligger en problematik i att 

tillskriva personkulturen skulden för den existerande andan och att det därefter 

förknippas till ett fåtal män som utnyttjar sina positioner. Thörn vill 

uppmärksamma vikten av de strukturella dimensionerna inom 

korruptionsproblematiken och att det därför inte är en tillräcklig åtgärd att enbart 

bryta personkulturen (Kaliber, 2012). 

 

I radioprogrammet Kaliber intervjuas flertalet tjänstemän och politiker, varav 

samtliga ifrågasätter aspekten av Göteborgsandan som synonym med mutkulturer. 

De vill förtydliga det positiva i att snabba beslut har större utrymme och att den 
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offentliga och privata sektorn kan mötas under informella omständigheter. 

Socialdemokraten Ann-Sofie Hermansson anser att konsekvenserna med att 

Göteborgsandan framförts som något negativt kan bli att politiker och tjänstemän 

kan komma att vara rädda för att ta handling och agera. Hon påpekar att syftet 

med Göteborgsandan var att ta initiativ till att försöka gynna staden och att om 

byråkratin ständigt efterföljs så uppstår aldrig felaktigheter men inte heller några 

framsteg (Kaliber, 2012). 

 

Motsättningar till granskningskommissionens rapport har ifrågasatt dess validitet. 

Kritiker säger sig se tre beståndsdelar i rapporten men kan enbart finna två av dem 

vara riktiga. För det första belyser han att den göteborgska politiken uppmuntrat 

pragmatism och resultat på bekostnad av informella beslut, gränsöverskridande 

samarbete mellan partier framför markant uppdelning mellan majoritet och 

opposition, dominant politik före expertis samt användandet av 

marknadsmekanismer framför normer om opartiskhet och likabehandling. För det 

andra anser kritiken att rapporten tar upp den politiska kultur som resulterat i att 

framgångsrikt ökat stadens tillväxt och attraktionskraft också har bidragit till 

bristfällig öppenhet och limiterad mångfald. För det tredje hävdas att 

Göteborgsandan indirekt medfört en underskattning av risken för oegentligheter 

inom kommunal förvaltning och bolag, vilket då skulle ha inneburit en startgrop 

för denna typ av oegentligheter. 

Det Bo Rothstein kritiserar med rapporten är slutsatsen att den rådande politiska 

kulturen ska ha varit en grogrund för oegentligheter. Författaren anser att studien 

saknar ett vetenskapligt belägg för sina uttalanden i att påvisa sambandet mellan 

Göteborgsandan och de oegentligheter som resulterat i rättsprocesser. Rothstein 

vill i sin artikel för Göteborgsposten påvisa att det aldrig går att vetenskapligt 

bevisa ett orsakssamband mellan Göteborgsandans politiska kultur och uppdagade 

oegentligheter. Han vill samtidigt uppmärksamma de ringa allvarlighetsgrad på 

den korruptionsnivån i Göteborg (Rothstein, 2013). Detta kan ses som en relevant 

aspekt på korruptionsdiskussionen samtidigt som Göteborgsposten är Göteborgs 

enda dagstidning vilket kan innebära att de på egen hand kan styra över sitt 

nyhetsflöde och därmed med enkla medel kan nyansera sin information. 
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5 Analys 

 
5.1 Är Göteborgsandan detsamma som NPM eller 

har Göteborgsandan kommit att förstärkas med 

hjälp av NPM?  
 

Vår studie är en teorikonsumerande studie med Göteborgsfallet som ett centralt 

fall. Vi har därför ställt följande frågor till vår text som lyder: Finns New Public 

Management i Göteborgsfallet? Vad kännetecknar New Public Management i 

Göteborgsfallet? Vilka förutsättningar fanns i Göteborg för New Public 

Management utveckling? För att göra det ska bli tydligt vill vi visa en tabell, för 

att illustrera likheterna i New Public Management inte skiljer sig stort ifrån 

Göteborgsandan. De tre frågor vi använder oss av som stöd för att operationalisera 

New Public Management går in i varandra, vilket resulterar att de också upprepas 

och besvarar varandra. Vi kan även med hjälp av vår tabell konstatera vad det är 

som kännetecknar NPM i Göteborgsfallet med hjälp av den rådanade andan. 

New Public Management Göteborgsandan 

Effektivisering Snabba beslut 

Mål och resultatinriktad Pragmatism 

Produktivitet Informella forum 

Företagsliknande idéer Satsning på näringslivet 

Korsning av privat och offentlig 

sektor 

Korsning av privat och offentlig 

sektor 

Obyråkratiskt Obyråkratiskt 

Tabell.1 

 

Vi har valt att skapa en tabell för att tydligt påvisa de vi anser vara likheter mellan 

NPM och Göteborgsandan. Det är viktigt att påpeka att tabellen har skapats för att 
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ge en tydlig förklaring till läsaren. Den har även skapats för oss för att strukturera 

upp det vi anser vara likheter utifrån de aspekter vi tidigare har skrivit om. Vi ser 

även att det vi anser vara likheter mellan NPM och Göteborgsandan, är kanske 

inte självklart för alla. De ord som står i den vänstra kolumnen är ord som 

beskriver NPM i litteraturen och som vi har valt att nämna i vår studie. Därefter 

har vi sett liknande tendenser med Göteborgsandan och skrivit de i den högra 

kolumnen. Vi har skrivit med de tendenser och ord som vi tyckte sig ha en likhet 

med den vänstra kolumnens ord. Eftersom detta är en egen tolkning och en egen 

sammanställning är vi medvetna om att kritik kan komma och att som tidigare 

nämnt kan det finnas en möjlighet att alla inte är överens om tabellen. Vi har ändå 

valt att ta med tabellen eftersom den är relevant för vår studie och skapar en tydlig 

illustration. Vi vill därefter påvisa vår tolkning på likheterna mellan 

Göteborgsandan och NPM för oss och för läsaren.  

 

Vad finns det som kännetecknar NPM i Göteborg? Tabellen visar likheterna 

mellan reformen och Göteborgsandan men det är även det som kännetecknar 

NPM i Göteborg. Tabellen visar effektivisering och snabba beslut, vilket kan 

förklaras som två lika saker som har kommit att påverka den redan rådande andan 

med snabba beslut i informella forum. Var det då Göteborgsandan som startade 

muthärvorna eller var det tillfälligheter? Vi kan konstatera att Göteborgsandan är 

äldre än NPM men reformen kan ha kommit att förstärka Göteborgsandan genom 

sina reformer och företagsliknande idéer om att effektivisera, vara produktiv och 

resultatinriktad. Vi kan diskutera hur Göteborgsandan kan ha kommit att fortsätta 

leva vidare och vad NPM haft för en betydande roll för Göteborgsfallet med hjälp 

av den Göteborgsandan. Om vi utgår från ett historiskt perspektiv, kan vi se att det 

redan då fanns ett existerande samförstånd för de snabba besluten och det 

obyråkratiska i form av privata ekonomiska gåvor från förmögna familjer i 

Göteborg till näringslivet och offentliga sektorn. Det har därför funnits en 

historisk stark grund för att fortsätta i de banor som en gång hjälpt stadens 

ekonomiska utveckling. NPM har utvecklat strategier för tjänstemän att undvika 

regleringar, styrning och kontroll och reformen har kommit att vara till fördel för 

Göteborg och skapat möjligheter för Göteborgsandan utveckling. Betraktas 

Göteborgsfallet utan vetskap om Göteborgsandan så hade vi kunnat fastslå 

slutsatsen att mutningshärvorna beror på NPM, men i detta fall är det inte lika 
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självklart. Eftersom Göteborgandan redan existerade har det därför redan funnits 

fokus på effektivisering och produktivitet. Genomförandet av NPM kan istället ha 

utsatt staden för ytterligare förändringar inom offentlig förvaltning eftersom 

samarbetet och förutsättningarna mellan det privata och offentliga redan var ett 

grundläggande samarbete i Göteborg innan reformens utveckling. Så hade 

mutningshärvorna ägt rum även om Göteborgsandan inte hade existerat innan 

införandet av NPM? 

 

Den mediala faktorn kan ha kommit att spela roll för den utbredda korruptionen i 

Göteborg. Den distinkta skillnaden mellan Stockholm och Göteborg är att 

Stockholm som huvudstad utsätts i högre grad för en mångfald av 

granskningsfaktorer och har dessutom en högre grad av medial granskning. I 

Göteborg har det varit möjligt att föra blocköverskridande samarbete utan att 

media alltför kritiskt utdömt detta. Den traditionella synen då politiska block ska 

arbeta enskilt innebär att den politiska utvecklingen kan motverkas i sin 

progressivitet. Partierna blir låsta vid sin fastställda politik. I Göteborg har detta 

frångåtts vilket innebär att byråkratin kan ha åsidosatts men utvecklingen har 

främjats till förmån för stadens gynnsamma utveckling. 

 

Vi kan se tendenser på att NPM finns i Göteborgsstad och har kommit att 

förstärka den redan levande andan. Det finns därför egenskaper av reformen i 

Göteborgsfallet men i detta fall är det Göteborgsandan som är starkare än 

reformen. Att reformen kom att genomföras i Göteborg stad är troligtvis inte 

tydligt för alla i staden av anledning att implementeringen blev en komplettering 

av något som redan fanns, en Göteborgsandan. 

 

5.2 Organisationskultur - när alla 

andra gör det 

 
Inom organisationskulturer vill vi forska om det finns en rådande 

organisationskultur i Göteborg, om organisationskulturen påverkats av New 

Public Management samt om organisationskulturen skapat incitament till 

maktmissbruk. Med organisationskulturer har vi valt att fokusera på kulturen som 
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informella regler och de normer som utgör ramarna för accepterat beteende. Då en 

ram blivit reellt reglerad så kommer berörda aktörer okritiskt acceptera den 

verklighet som definieras innanför ramarna. Det vi vill analysera är om 

kulturförändringarna i Göteborg även kommit att påverka strukturerna inom den 

offentliga förvaltningen och om detta innebär tendenser mot maktmissbruk. 

 

Genom de svenska kommunernas självbestämmelse så har den politiska 

organisationskulturen haft ett större utrymme att utvecklas då ansvaret 

decentraliseras ned till kommunal nivå. Baserat på städernas historia, demografi, 

företagsstruktur, politisk sammansättning, storlek och ledarskap så har olika 

städer hanterat sitt ansvar efter egen förmåga. Organisationskulturer kan vara ett 

sätt för politiker och tjänstemän att hantera dessa ansvarsområden. I ett idealfall så 

skulle dessa kulturnormer stå helt eller delvis i relation till svensk lagstandard. 

Gränsöverskridandet mellan partigränser samt mellan offentlig och privat sektor i 

kombination med att det endast finns en medial granskning i staden kan ha utgjort 

en grogrund för den nu existerande kulturen. Kulturförändringar kan ses som en 

övergång från ett opersonligt och universalistiskt organisationsliv till en informell 

och humaniserad förvaltning. Det vi kan se tendenser av i Göteborgsfallet är den 

nedbrytningen av gränser som införandet av reformer inspirerade av den privata 

sektorn inneburit. Ur vårt normativa perspektiv så bör en demokratiskt fungerande 

förvaltning innefatta byråkrati och transparens vilket verkar åsidosättas inom den 

kultur som råder i Göteborg. De är i de sociala bindningarna mellan individer som 

problematiken verkar ligga, då de som indoktrineras inom kulturen inte kan eller 

vill se den negativa aspekten att bortprioritera demokrativärden till förmån för 

finansiella värden. 

 

Eftersom offentliga åtaganden i Göteborgs stad finansierats av oligarker sedan 

1700-talet så kan ekonomi-politiska elitistiska relationer ha implementeras 

kontinuerligt inom staden redan då. Detta följdes av 1800-talets utveckling av 

utrikeshandel och näringslivsarbete och senare av 1900-talets framgång inom den 

finansiella sektorn och postindustrialismen. Decentraliseringen och 

organisationskulturen av Göteborgs stad har utifrån denna utveckling influerats av 

finansiella faktorer och åsidosättandet av demokratisk byråkrati till förmån för 

effektivisering. Det kan diskuteras huruvida NPM då har haft en betydande roll 
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för den andan som råder i Göteborg idag. Utifrån historiska perspektiv har det 

redan etablerats och behållits ett värde av att ha ett rikt kapital och sociala 

kontakter inom staden. Dock så kan NPM reformen bidragit till svårigheterna att 

distinkt urskilja korrupta handlingar inom organisationen. I och med NPM så har 

ekonomivärdena fått större utrymme än demokrativärden inom den offentliga 

förvaltningen, vilket kan ha resulterat i att Göteborg som tidigare haft en 

förvaltning med fokus på effektivisering och kostnadsminimering utsatt sin 

organisation för ytterligare omstruktureringar. Utifrån dessa iakttagelser kan vi se 

indikationer att NPM inte har haft en avgörande faktor för den rådande kulturen 

men att den kan ha en bidragande faktor till enhetliggörandet av den. Det vi kan 

konstatera är att det finns en historiskt rådande kultur som influerar kommunens 

agerande och därmed dess struktur. Utifrån rapporter och intervjuer vi tagit del av 

så är organisationskulturen indoktrinerad i samhällssynen bland politiker, 

tjänstemän och Göteborgs medborgare. Att frångå de långa perspektiven till 

förmån för kortare förhandlingstider och mindre byråkrati är faktorer som gynnat 

Göteborgs näringsliv. Det kan därför ligga incitament till maktmissbruk utifrån 

NPMs mekanismer i Göteborgsandan, men i vår teoretiska analys kan vi se 

tendenser att det förekommit även utan reformen. 

 

5.3 Korruption - skapar organisationskulturer en 

väg för maktmissbruk? 

 
Finns det maktmissbrukande tendenser inom organisationskulturer, vad 

kännetecknar korruptionen och har gränsöverskridandet mellan privat och 

offentlig sektor påverkat korruptionsnivån? 

 

I vår analys har vi valt att fokusera på en bredare definition av korruption då vi 

anser att en alltför snäv definition som enbart hänvisar till utvalda typer av 

aktioner inte kan tillgodose ett helhetsperspektiv. Vi anser att analysen av 

korruptionen inom Sverige behöver en bred definition då flertalet oegentligheter 

kan komma att exkluderas och därför inte uppmärksammas trots sin 

allvarlighetsgrad. Samtidigt är vi medvetna om att en allt för bred definition gör 

det svårt att avgöra när gränsen ska dras. Utifrån vår övergripande förståelse av 

vårt fall och våra teorier kan vi konstatera att korrupta utnyttjande av 



26 
 

maktpositioner existerar. Göteborgsandan har för politikerna inneburit 

möjligheten till tidseffektivt besluttagande och målinriktat slutresultat. Trots det 

tillsynes medvetna otillbörliga vänskapsrelationen mellan tjänstmän och politiker 

reagerade berörda parter med förvåning vid Uppdrag gransknings publicerade 

avslöjande av mutningshärvorna i Göteborg. De fall som uppkommit i Göteborg 

har dominerats av givandet och tagandet av mutor, förfalskning av fakturor och 

klientelism. Frågan som då kan väckas om det existerat en medvetenhet om att 

effektiviseringen ligger i gränslandet för korrupta handlingar eller om kulturen 

utvecklats till en vedertagen struktur i Göteborg? 

 

Svensk lag utger få direktiv angående vad som klassificeras som korrupta 

handlingar eller inte. Därför kan de informella kulturella komponenterna i 

addition till lagstiftningen bli ett essentiellt verktyg i att identifiera och förhålla 

sig till korruption. Trots att organisationens kultur existerar utan skriftlig reglering 

och dokumentation har den en styrande effekt på de normer som råder. Genom vår 

analys ser vi tendenser att otillbörliga beteenden i Göteborg kommit att 

normaliseras till en kultur vilket efter kontinuerligt applicerande lett till en 

accepterad struktur. Acceptansen kan därför ha lett till tron att alla gör det vilket i 

längre utsträckning leder till att granskandet av det kollektiva beteendet uteblir. 

Vad kännetecknar korruptionen i Göteborg som gjort att det inte varit uppenbart 

för omvärlden vad som pågått? Utifrån vår analys ser vi inte problemet i Göteborg 

vara personanknutet utan vara kopplat till de strukturella dimensionerna. När 

därefter implementeringen av NPM infördes kan det ha skapat ett större 

incitament för att utnyttja tjänstepositioner. Vi kan som vi nämnde tidigare se att 

NPM reformen har skapat svårigheter att distinkt kunna utmärka korrupta 

handlingar i organisationen. Eftersom Göteborgsandan redan hade som fokus att 

effektivisera och vara produktiv, kan detta ha utsatt staden för ytterligare 

förändringar. Den svaga gräns mellan vad som är privat och offentligt var redan 

innan implementeringen av NPM svårdefinierad i Göteborg. Gränsöverskridandet 

mellan partigränser samt mellan offentlig och privat sektor i kombination med att 

det endast finns en medial granskning i staden kan ha utgjort en grogrund för den 

nu existerande kulturen. Vidare riskerar minimeringen av gränsen offentligt och 

privat att gynna frestelsestrukturen som kan komma att dominera individernas 

beteende. Göteborg har genom sin organisationskultur i form av Göteborgsandan 
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lagt en grund för att individen kan resonera ett korrupt beteende som acceptabelt. 

Den kostnadskalkyl som individen då ställs inför är huruvida den moraliska 

aspekten vinner över den ekonomiska vinningsaspekten. Då strukturen inom 

organisationskulturen kännetecknas av låg tillsynsgrad, lågt eller uteblivet straff 

vid avslöjandet och har okänt regleringssystem kan kalkylen väga över till att 

välja en korrupt strategi. 

 

Tystnadskulturen och de obyråkratiska tillvägagångssätten som kännetecknar 

Göteborgsandan är svåra att väcka åtal mot och kan därför vara svårt att kartlägga 

inom en förvaltning. Det vi kan avläsa utifrån vår teoretiska analys är att denna 

gråzon av korruption varit befintlig redan innan införandet av de 

gränsöverskridande reformer mellan privat och offentlig sektor som NPM 

inneburit. Dock kan reformen kommit att influera och förstärka de redan 

existerande incitament till utnyttjande av maktpositioner som Göteborgsandan 

baseras på. De inneboende mekanismerna av effektivisering, resursmaximering 

och målstyrning som kännetecknar reformen kan därför ha upptagits enklare 

eftersom Göteborgsandan redan präglat förvaltningen baserade på liknande 

mekanismer. Utifrån vår analys kan vi därför inte se att nivån direkt förändrats då 

organisationskulturen övergått från offentlig till privat, men vi kan avläsa att 

reformen tenderat till att förstärka redan existerande maktmissbrukande 

mentaliteter. 

 

5.4 Sammanfattande analys 

 
För att avsluta och sammanfatta analyskapitlet vill vi från tre analyser skapa en 

sammanfattad undersökning som förklarar det vi har diskuterat fram. Vi vill lyfta 

fram likheterna med hjälp av Göteborgfallet och de tre olika teorierna. Vi vill 

även avsluta med ett slutgiltigt resonemang och tankar kring vad de bidrog med 

för att därefter återgå till en övergripande helhetssyn. 

 

I detta kapitel har analysen behandlats och besvarats utifrån våra operationella 

indikatorer och frågor till vår teori. Detta har slutligen återkopplats till de 

studerade teorierna med Göteborgsfallet. Sammanfattningsvis kan vi avläsa ett 

likartat mönster inom samtliga analyser. Inom Göteborgsfallet kunde vi finna 



28 
 

tendenser till en stark organisationskultur redan ur ett historiskt perspektiv. 

Utifrån detta vill vi ur ett teoretiskt perspektiv mena att det inte funnits något i 

NPM reformens mekanismer som direkt kommit att påverka en 

maktmissbrukande utveckling inom offentlig förvaltning. Samtidigt kan vi i vår 

analys se att maktmissbrukande tendenser går att finna i både den rådande 

organisationskulturen i Göteborg samt i NPM reformen. Vi påvisar dock inget 

samband mellan dessa analyser utan vill enbart konstatera att det kan ha funnits 

tendenser till att NPM reformen indirekt förstärkt otillbörligt agerande inom 

organisationskulturen Göteborgsandan då de har likartade beståndsdelar. Inom vår 

breda definition av korruption inkluderas aktionerna och åtalen. Hade vi valt en 

snävare definition som enbart syftar till det direkt eller indirekta användandet av 

mutor, bestickning eller otillbörliga förmåner hade mutningshärvorna i Göteborg 

ansetts vara för ringa och exkluderas. Denna definitionsfråga är därför viktig att 

lyfta då dessa fall kunnat avskrivas som irrelevanta i och med den gråzon som 

härvorna befinner sig i. Då vi utifrån vår analys av korruptionen sett att 

Göteborgsfallen tenderat att vara ett strukturellt problem kan vi se en koppling till 

den rådande organisationskulturen. I vår teoretiska analys kan vi se tendenser av 

maktmissbrukande mentaliteter inom organisationskulturen i Göteborg vilket kan 

indikera på att det är i de strukturella dimensionerna som korruptionen har sin bas 

i. Givetvis kan det finnas den korruptionskultur som är personanknutet, men 

utifrån vår analys finner vi problemet vara strukturellt. En struktur som kan ha 

gynnat den maktmissbrukande mentaliteten är frestelsestrukturen inom offentlig 

förvaltning. När tjänstemän och politiker ställs inför att välja mellan det moraliskt 

riktiga gentemot allmänintresset och den privata vinningen inom en struktur som 

är tillåtande mot åsidosättandet av demokrativärden är risken stor att individen 

väljer den korrupta strategin. Om detta sätts i system och blir vedertaget agerande 

kommer denna strategi vara svår att frångå för andra aktörer och efterträdare. 

 

Att det skulle finnas inneboende mekanismer av korrupt karaktär inom NPM är 

ingenting vi kan påvisa. Däremot kan vi ana ett ökat incitament till att utnyttja 

tjänstepositioner efter implementeringen av NPM. Reformens utveckling kan ha 

skapat svårigheter att kunna urskilja gränsen mellan privat och offentlig sektor 

samt gränsen mellan korrupt handling och opassande tjänsteutövning. I och med 

den svenska kommunens självbestämmelse och decentraliseringen av ansvar så 
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har den politiska organisationskulturen kunnat utvecklas obehindrat. Vi kan därför 

avläsa att mekanismerna inom NPM i kombination med det egna 

ansvarsutkrävandet som kommuner behärskar kan tendera till maktmissbrukande 

mentaliteter inom offentlig förvaltning. 

 

Vi kan också notera att genomförandet av NPM i den offentliga förvaltningen i 

Göteborg inte har lett till en förändrad organisationskultur med hänvisning till den 

historiska bakgrunden. Göteborgsandan var redan en kultur som existerade i 

Göteborg stad innan implementeringen av NPM. Vi kan dock se genom vår 

teoretiska analys att Göteborgsandan och New Public Management är lika 

varandra och har lika egenskaper. Trots att andan i Göteborg inte syns så finns den 

där. Vi vill påstå att även om NPM reformen inte har haft en stor påverkan på 

Göteborgs organisationskultur, som senare lett till korruptionsskandaler, ser vi 

ändå att NPM kan ha kommit att förstärka och förtydliga den omtalade 

Göteborgsandan. Trots denna slutsats vill vi inte utesluta att fallet inte skulle vara 

så i de övriga kommuner där implementeringen har ägt rum. Det skulle kräva 

ytterligare en ny studie och vi skapar därför plats för vidare framtida forskning 

inom området. 

 

6 Slutsats och avslutande ord 

 
Vår frågeställning för denna uppsats har varit: Hur har New Public Management 

lett till en förändrad organisationskultur i offentlig förvaltning? Det vi har kunnat 

konstatera är att de mekanismer som finns inom NPM kan ha kommit att gynna de 

frestelsestukturer som kan existera inom offentlig förvaltning. Vi vill inte påvisa 

direkta samband mellan reformen och förändringar men vi kan utifrån vår analys 

se vad reformens mekanismer tenderar att göra. NPM applicerar en modell som är 

utformat för privata företag på offentlig förvaltning vilket vi kan, utifrån vår 

analys, se som en grogrund till problematiska konsekvenser. Vi kan se tendenser 

till att om en modell implementeras inom ett område som inte är praktiskt lämpat, 

så kommer oegentligheter komma att missbrukas. Om rådande organisationskultur 

redan har maktmissbrukande mentaliteter inom strukturen och inte har utformade 
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tillvägagångssätt för att hantera dessa, så kan reformen tendera att förstärka och 

indirekt influera existerande mentaliteter. 

 

Inom Göteborgsfallet så går det inte att finna direkta tendenser av korruption 

utifrån NPM reformens mekanismer. Då organisationskulturen i Göteborg 

domineras av frångåendet av demokrativärden inom offentlig förvaltning så kan 

det ses som troligt att strukturen redan existerat inom området. NPM har därför 

inte föranlett en korruptionsförändring inom den offentliga förvaltningen. Det vi 

kan tycka oss avläsa i analysen är förstärkandet av mentaliteter som 

effektivisering och målstyrning som kan stå i nära relation till korruption. Vi har i 

denna uppsats inte strävat efter att fastställa samband för att besvara de frågor vi 

har ställt till texterna. Vi har istället valt att fokusera på att finna mekanismer 

inom NPM och hur de kan tendera att påverka organisationskulturer inom 

offentlig förvaltning. Vi är medvetna om att under uppsatsen gång kan vi ha 

kommit att repetera oss ett antal gånger och att de teorier som behandlas i 

uppsatsen är lika, besvarar och går många gånger in i varandra. Vi kan förklara 

det som olympiska ringar som är olika varandra med olika färger men de är 

sammanlänkade. Vi kan konstatera att detta inte var något vi från början var 

medvetna om skulle komma att ske, men vi är medvetna nu i efterhand att 

repetitioner finns i vår uppsats. Att det finns repetitioner i vår uppsats beror på att 

teorin och begreppen som har hanterats i texten är som redan nämnt likartade. Vi 

hade förkunskap om NPM, organisationskulturer och korruption men vi hade inte 

stor vetskap om Göteborgsandan och vi hade få kunskaper om mutningshärvorna i 

staden. Göteborgsandan och NPM-reformen är två likartade faktorer då den redan 

rådande andan i Göteborg påminner om metoder som NPM behandlar. Dessa 

systematiska fel som uppkommer är något vi har varit vaksamma på genom 

arbetets gång, men som vi i slutresultatet kan konstatera har uppkommit. 

 

Vår förförståelse var att det skulle komma att finnas större skillnader mellan våra 

teorier och det så kallade Göteborgsfallet, dock har det inte har varit stora 

skillnader i reformen eller den rådande andan i Göteborg. Vi har därför lyft 

likheterna för att kunna påvisa att vi ser att NPM inte har kommit att vara den 

stora faktorn i organisationskulturen eller korruptionen i Göteborg utan har i detta 

fall stärk, påverkat och markerat en rådande anda som redan existerande i staden. 
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Slutligen kan vi påpeka att vi började med att inte ha full kunskap till att nu i 

efterhand ha kunskap och vetskap i vår studie och därför insett att vår förförståelse 

att skillnaderna skulle vara större inte stämmer överens. 

 

Vi har genom vår analys studerat våra centrala begrepp ur ett teoretiskt perspektiv 

för att sedan konkretisera dessa inom Göteborgsfallet. Vi har i likhet med 

Lundquist en normativ bild över korruption och dess påverkan på den offentliga 

förvaltningen. Vi har utgått ifrån att åsidosättandet av demokratiska värden till 

förmån för ekonomiska värden är förkastligt inom offentlig sektor, vilket kan ha 

kommit att nyansera vår slutanalys och därmed vårt slutresultat. Hade vi haft 

möjlighet att vidareutveckla vår studie skulle vi kunnat studera de faktiska 

negativa kontra positiva aspekterna av korruption. Vi har nu normativt 

klassificerat korruption som något negativt för en stad och dess medborgare i 

Göteborg. Intressant vidare forskning kan då vara att se hur korruption påverkat 

mindre städer som inte har samma progressiva näringsliv som Göteborg gör. 

Använder de sina ekonomiska resurser på ett mer lukrativt sätt? Gynnar deras 

korrupta strategier medborgaren i högre utsträckning än Göteborgs? 

 

Det vi har funnit intressant och givande med denna uppsats är forskningen inom 

de informella regler som styr vårt vardagliga liv och vår samhällsstyrning. 

Organisationskulturer råder som normer inom alla områden vilken kan göra det 

svårt att distinkt urskilja vad som efterföljs på grund av reglering inom 

lagstiftning eller en reellt reglerad ram. Om alla gör det, vem har makten att gå 

emot? 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Transkribering av Kalibers, nyhetsdokumentär Göteborgsandan före och efter 

mutskandal 

Teckenförklaring. 

(…) = När vi inte har kunnat tyda vad personen i fråga har sagt. 

X = När vi inte har kommit fram till vem som talar 

(S) = Annat språk, i detta fall norska 

GJ = Göran Johansson 

HP = Helena Palmqvist (Intervjuare) 

ÅJ = Åke Jacobsson 

 

HP: Mutskandaler i Göteborg avlöser varandra, goa gubbar förknippas med korruption och 

den omtalade Göteborgsandan har blivit unken. Har samförstånd blivit 

mutkultur?  Kaliber nyhetsdokumentär om Göteborgsandan. 

HP: I veckan hölls den tredje muträttegången och just nu pågår omkring 10 förundersökningar 

om korruption och oegentligheter inom kommunala bolag och förvaltningar i 

Göteborg. Det började våren 2010. 

(Manlig röst)”Det blir en förundersökning för grovt mutbrott i den misstänkta mutskandalen i 

Göteborgs kommun. Det handlar om att privata byggen betalas med 

skattemedlen och uppblåsta fakturor som godkänts av tjänstemännen. Nils Erik 

Schultz är chef för riksenheten mot korruption.” 

Nils Erik Schultz – ”Ja, underlagen, alltså det är dem påstående om att någon har tagit emot 

förmåner som är att betrakta som muta.” 

X (Kvinna) ”Klockan 12 idag inledde kommunstyrelsens ordförande i Göteborg Anneli 

Hulthén ett krismöte med anledning.” 
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Anneli Hulthén – ”Vad ska man känna, man känner, man känner ilska, irritation.” 

X (Manlig röst) Hur har det kunnat bli såhär? 

Anneli Hulthén - ”Eh det vågar jag inte svarar på, dåliga kontrollsystem vi har förlitat oss på 

att revisorer och andra ska upptäcka om det begår fel.. men uppenbarligen inte.” 

X (Annan manlig röst) Är det så att vi har en viss självgodhet i Sverige, vi tror inte att vi har 

sådana här oegentligheter pågående, och därför så tar man ofta inte larm på 

allvar.  

HP: Muthärvan i Göteborg, rullas upp när SVTS uppdrag granskning avslöjar bluffakturor 

och kommunaltjänstemän som fått renoveringar och tjänster av privata 

byggbolag, men det är inte bara tjänstemännen och byggföretagen som anklagas 

utan en hel stad. Var det en tillfällighet att det här hände i Göteborg? Eller är det 

den omtalade Göteborgsandan som gör det möjligt? Där själva grunden är 

närheten mellan näringslivet och politiker. 

Petter Stordalen - ”Göteborg, hör ni mig, Göteborg?” 

HP: Det är den 26 januari 2012 på en scen står Petter Stordalen norsk hotellmagnat och 

mångmiljardär i glittrig smoking inviger han sitt nya hotell på Drottningtorget 

mitt i Göteborg, för smått otroliga 1,4 miljarder kronor har han väckt liv i det 

gigantiska gamla posthuset som stått mörkt och tomt i flera år och hans kärlek 

till Göteborg och göteborgarna vet inga gränser den här kvällen till och med 

kommunpolitikerna är de bästa som finns. 

Petter Stordalen: ”Glenn Hysen, Tomas Ravelli, Lotta Schelin, Patrik Sjöberg, Emma Green, 

Evert Taube. Herrejävlar, (…) Evert Taube. Ni har den (S) beste hjelpen en stad 

kan ha, ni har de beste politikerna i någon stad jag har möte Göran Johansson, ja 

jag har möt Annlie Hulthén. Det är krafter som skapar en stad(S)? Det är 

politikerna… 

HP: En sten rik norrman som lovprisar Göteborgs politiker på ett torg inför tusentals 

människor en svinkall januari kväll, vad har det med Göteborgsandan att göra? 

Jo, rätt mycket visar det sig. 
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HP: Om man backar sådär 200 år och hade kunnat fråga göteborgarna då, många av dem 

holländska, engelska, skotska och tyskar köpmän och hantverkare så hade väl 

ingen hört talas om någon Göteborgsandan. Ostindiskakompaniets handel med 

framförallt kina fick pengarna att strömma in till Göteborg förmögenheter 

skapades och på 1800-talet donerade kända Göteborgsfamiljer stora summor till 

bland annat det som idag är Sahlgrenska sjukhuset och Chalmers tekniska 

högskola. Där någonstans påstås att den särskilda samförstånds anda, 

Göteborgsandan ändå började. Att donera pengar, påverkade Göteborgs 

utveckling men betydde också skattelättnader för de burna familjerna. 

Samförståndet mellan dem ledande i stan, näringslivet och politikerna för stans 

bästa som det kallas har fortsatt över 2 sekelskiften, berömd för att vara 

obyråkratiskt men inte att förglömma också kritiserad för att ske i slutna rum 

och kväva debatten. 

HP: Mitt i stan ligger Pedagogen Göteborgs lärarutbildning, nya byggnader har nått det 

gamla. Sahlgrenska sjukhusets första hus donerades av Niclas 

Sahlgren från ostindiska kompaniet och de gula tegelfasaderna från 

mitten av 1800-talet är nu innerväggar i det moderna biblioteket. 

Det är ett av många landmärken efter Göteborgsanda, säger 

Catharina Thörn, som är forskare i sociologi på Göteborgs 

universitet. 

Catharina Thörn: Ja, man kan ju säga att man kan se Göteborgsandan ta sig uttryck i 

Göteborgs urbanalandskap. För hur staden ser ut och hur den är 

organiserad är också en produkt utav de överenskommelser som 

makten gör.  Ehm, nu kanske senast då med posthotellet som 

invigdes alldeles nyligen, som också är ett uttryck för 

Göteborgsandan. Det har funnits en diskussion lite innan det här 

avslöjades om huruvida Göteborgsanda är bra eller inte det har 

också riktats kritik om att det finns en tystnadskultur i staden och 

att det finns en avsaknad av debatt och genomlysning och så. Så att 

det gjorde nog att det ganska snabbt kopplades ihop då man kunde 

se att här finns det mönster av att människor inte talar ut, att man 

är rädd för att gå ut offentligt med saker och så.  
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Daniel Stenbäck: Hej jag heter Daniel Stenbäck och är VD för Clarion Hotell Post, och har 

jobbat här med projektet sedan ett och halvt år tillbaka ungefär, så 

det är skoj och se nu när det är verklighet.” 

HP: 1925 invigdes det pompösa centralpost huset på Drottningtorget på sin tid mycket 

modernt och på kostat. En uppgradering till 2000-talet betyder 

lyxsvit vid för 75 000 natten med utomhuspool, champagne och 

bil, eller dubbelrummet för 1500 men också en påminnelse om det 

gamla. 

Daniel Stenbäck - ”Nu står vi alltså i den gamla posthallen, kassahallen, här ser man, man ser 

dem gamla kassa, dem sitter bakom kassorna på den andra sidan 

ser man kassornas nummer, här står det kassanummer 27 tror jag 

att det är här, 25 har vi borta vid baren och så går det vidare hela 

vägen bort här. Så nu sitter, där kassörskorna satt sitter man nu och 

äter. ” 

HP: I alla mina samtal i jakten på Göteborgsandan, är det ett namn som nämns Göran 

Johansson, socialdemokraten som i nästan två decennier kallats 

Göteborgs starke man. Han berömts för att ha fått så mycket gjort, 

och att han som person varit avgörande i många sammanhang men 

kritiseras samtidigt för att ha kört över andra, gjort upp i tysta rum 

och varit den som bestämt. Att Göra Johansson är symbolen för 

Göteborgsandan, både på gott och ont. 

Ljud- Vimmelljud (…) 

Helena Palmqvist: Ann-Sofie Hermansson var i flera år politisksekreterare åt Göran 

Johansson, idag jobbar hon för socialdemokraternas svenska EU-

parlamentariker, vi sitter i posthotellet lobby i en designad 

sittgrupp med soffor och divaner. Hotellet är tydligt exempel på 

Göteborgsandan tycker Ann-Sofie Hermansson. 

Ann-Sofie Hermansson: Jo för att man, för den här då, visserligen lite smått galen som den 

verkar men väldigt entusiastiske Petter Stordalen så träffar han då 

Göran när är det, 2006 kanske eller någonting sådär och börjar 

diskutera och säger att han har de här planerna. Och då ja, och 
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Göran tänder på idén. Och tar kontakter tvärpolitiskt och lite runt 

om i stan och så och helt plötsligt börjar det bli lite mer realistisk 

än vad det kanske såg ut från början. Men så är det nästan alltid, 

alltså man kan tycka att saker och ting handlar om teknik eller ah 

sådana saker men nästa allting i den här sortens diskussioner, 

kocken heter sociala relationer, får man en bra kontakt så kan man 

börja göra upp och börja titta på saker och ting okej här har vi en 

mängd olika problem en mängd olika hinder hur kan vi lösa dem 

då? För mig är den goda betydelse det, sen vet jag ju att det har ah 

vad ska man säga kommit att annekterats uppe i dem här senaste 

årets mutskandaler och oegentligheter, o jag menar, fan jag är 

också skattebetalare jag blir lika piss som alla andra, jag blir lika 

piss som alla andra jag blir också skitarg på det jag tycker 

verkligen att man ska gå till botten med det.  Jag tror däremot inte 

och då får man väl bevisa… överbevisa dem det att det är värre i 

Göteborg än det är någon annanstans.  

HP: När du jobbade nära Göran Johansson under några år då? Märkte du någonsin av att folk 

försökte komma nära honom ta kontakt med honom just för att ja 

odla de här kontakterna och relationerna. 

Ann-Sofie Hermansson: Ja absolut, Göran brukade alltid säga att du ska akta dig för dem som 

vill kindpussas på, på invigningar och sånt Soffan, brukade han 

alltid säga för de är inga riktiga kompisar.  

Telefonsamtal, Göran Johansson med okänd mottagare: Ah det är Göran, hej, jo det är så att 

radio P1 vill göra en intervju med mig om Göteborgsandan och du 

sa att vi skulle vara på operan och vi trodde att de öppnade kl 10. 

Vill du bara komma in för att titta på väggen och säga vad det står 

där och så var det en grabb här som tydligen hade hand om… 

HP: Det börjar med en missräkning av min träff med Göran Johansson vi ska ses på 

Göteborgsoperan men entrén är stängd och vi blir stående utanför, 

Göran Johansson tar genast fram telefonen och ett par samtal 

senare är vi inne i värmen. 
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HP: Han är Göteborgs kändaste och många gånger Göteborgs kontroversielle politiker. 

Socialdemokraten som kom från metallfacket och SKF-rätt in i 

kommunpolitiken i slutet på 80-talet. Nu efter 20 år pensionerad med några 

styrelseuppdrag i kommunala bolag kvar. 100 års tjabb med diskussioner om en 

opera i Göteborg löstes då metallbasen stormades in, Göran Johansson fick 

både, företag, privatpersoner, stat och kommuner att lätta på plånboken. På en 

flera meterhög vägg innanför entrén finns alla tusentals namn inristade. 

GJ: Här har du folk va, (…) Jag är med någonstans, här är privatpersoner, det är företag.  

HP: Göteborgsoperan stod färdig 1994, med dåtidens modernaste scenteknik, 

Göteborgsoperan är Göteborgsandan för Göran Johansson. 

GJ: Detta är Göteborgsandan som jag upplever det, och det jag är rädd för nu är att man pratar 

om mutor och ledarskap och stängda rum och så kopplar de på Göteborgsandan. 

Alltså ja de gör en Göteborgsandan, det är partipolitik det som drivs idag och 

dem kom mot mig det är en sak, då får dem göra det men fördärva inte 

Göteborgsandan, detta är det finaste ni har. 

HP: Många som jag har pratat med säger ju att Göteborgsandan är synonymt med dig. På gott 

och ont 

GJ: Nej, nej dem vill göra det till min grej, för dem vill åt mig de vill göra politik av det, men 

det är så dumt så att det nästa ekar när man säger det. Alltså om man går 

tillbaka... 

HP: Men också det här att om jag frågar, vad är Göteborgsandan? Jo, men det är den här 

smidigheten att man löser saker lätt utan massa byråkratisk krångel och att man 

kunde gå till Göran och han lyfte telefonluren och han ringde några samtal. 

GJ: Det är så många skrönor, och tyvärr blir skrönorna sanna.  Jag kan inte... 

HP: Var det inte så? 

GJ: Det ibland kan det säkert varit så någon gång, men inte i den ordningen så att folk kom dit 

och jag satt och ringde, för det går ju inte men det är klart om man kan lösa ett 

problem så gör man det. Det är därför vi finns till, vi löser ingenting det är inte 

vårt jobb. Men jag kan inte fatta ett enda beslut själv utan det är 
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kommunstyrelsen. Å det vet vi ju alla när de, de pratar om stängda rum, man kan 

inte fatta beslut i stängda rum, men att komma på en idé är inte förbjudet, men 

att fatta ett beslut i kommunstyrelsen. 

Helena Palmqvist: Men de som säger ja, men ärende är redan klara när de kommer dit, för de 

har man gjort upp utanför. 

GJ: Men det kan man säga, men hur går det till då? Vilka har gjort upp utanför, 

kommunstyrelse har de varit med utanför då? Det är skrönor, och dem kör 

sådana skrönor i dimridåer för att komma åt mig, det är partipolitik dem tycker 

att jag är så populär och då försöker de att skjuta ner en. 

Helena Palmqvist - Jag lyssnar på Göran Johansson när vi sitter där i operans foajé, 

han är angelägen om att jag ska förstå vad han menar. Ibland får jag för mig att han 

sitter och försvar sin tid i Göteborgs politik. Så nämner jag Petter Stordalen då.  Han 

som häromveckan stod på Drottningtorget och lovprisade Göran Johansson och 

nuvarande kommunstyrelseordförande Anneli Hulthén. Göran Johansson skrattar lite. 

GJ: ”Det är inte första gången han har gjort det, jag hörde faktiskt det är ganska internt att han 

var uppe i storliden och gjort precis samma sak och nämnts oss där med. Man 

kan tro att han gjorde det för att ligga bra till, han har hållit på så i flera år. 

HP: Hur tänker du kring det då? 

GJ: Alltså han är annorlunda Petter tycker jag, han är inte som vilken kapitalist som helst. 

Han är annorlunda. 

Helena Palmqvist - Men han tycker uppenbarligen att ni är annorlunda också? 

GJ: Ja, när vi satt där den gången, så kände han väl då att det inte var något byråkrati utan 

man var som man är och var skoj och fantisera och det tyckte han också var 

roligt så vi ramla iväg i alla möjliga fantasier. 

HP: Petter Stordalen kom med lösningen för det stora mörka posthuset, vid det där mötet 

på Göran Johanssons rum 

GJ: Det är klart man tittat på posthuset många gånger, tänkt vad ska jag med det till? Vad blir 

det av? Blir det ett kontor? Och Svart, vart gör tråkigt med andra ord. Och så 

kommer Petter in där med att bygga hotell och så tänkte jag och gud han var 
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ingen vanlig person.  Så vi fann varandra när vi satt där i mitt rum och vi pratade 

om hur vi skulle kunna bygga det.  Nu tänker sådant läge och hela 

trädgårdsanläggningen bredvid. Då kan jag äta frukost, så satt vi där och 

fantisera och spåna. 

HP: Du tyckte det var en bra idé? 

GJ: Ja, en kanonidé. Titta på tegelbacken i Stockholm, de har byggt ett kontor i hela 

tegelbacken, det är gör tråkigt, klockan sju är det ju mörkt. 

HP: Men var det så att du förde den här iden vidare? 

GJ: Nej, ehm, det är klart va att han var intresserande så kontaktade jag naturligtvis 

fastighetskontoret och Jonsson där.  

HP: Som är? 

GJ: Chef för fastighetskontoret, fantastiskt bra kvinna. Så började förhandlingar, så 

förhandlade vi ganska länge. 

HP: Vad förhandlade ni då om? 

GJ: Om marker och hur mycket byggvolym det skulle ha, hur högt det skulle bli, det ena och 

det andra och massor med frågor. Och det var inga lätta förhandlingar men det 

blev löst, möjligtvis att det finns drag utav det med Göteborgsandan, men som 

inte jag har varit med i.” 

HP: Efter en del diskussioner och protester om utseende och tillbyggnader så står bygget klart 

6 år efter det första samtalet. 

Musik spelas, Håkan Hellström, Känn ingen Sorg. 

HP: Det är väl såhär det officiella Göteborg vill att Göteborgsandan ska se ut, samförståndet 

och det smidiga obyråkratiska. I Göteborg är det lite speciellt. Göteborgsandan 

är viktigt det slår också det kommunala marknadsföringsbolaget Göteborg och 

Company fast. The spirit of Gothenburg det är den som gör så mycket möjligt i 

Göteborg. Det går inte att ta på Göteborgsandan men den finns där någonstans 

det är tydligt. Och forskaren Catharina Thörn säger att den är viktigt att förstå. 
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Catharina Thörn: Därför att det har varit mycket tal väldigt länge i Göteborg om att 

Göteborgsandan är personknutet och att det är knutet till ett fåtal män som har 

mycket makt och det här skämtet om goa gubbar och att man gör upp inom 

slutna dörrar och sådär. Och att det här problemet skulle kunna vara över genom 

att man byter ut dem här männen. Göran Johansson avgick och att vi nu har en 

kvinna som heter Anneli Hulthén. Att man byter ut personer i de olika bolagen, 

men det är inte så enkelt. Det är inte så enkelt att man kan byta ut personer, eller 

att det är bundet till män.  Det har absolut funnits en sådan dimension i Göteborg 

att det har varit väldigt knutet till män. Men jag skulle säga att varför det är 

viktigt att förstå Göteborgsandan det handlar om dem strukturella dimensionerna 

och att det är viktigt att vi ser att det här är ett strukturellt problem och där det 

inte räcker med att byta ut personer om man inte också förändrar stukturerna och 

öppnar upp kommunen i högre grad.  

X ”Uppdrag granskning ikväll ”om byggmästaren och hans köpta tjänstemän” 

Förklara det för mig” Jag vill inte ta upp det överhuvudtaget, jag vill inte prata om det” 

HP: Det är den där april kvällen för snart två år sen i Göteborgs stadshus dåvarande 

stadsdirektören Åke Jacobsson sitter med några kolleger och tittar på SVTs 

uppdrag granskning. Programmet avslöjar en bild av korrumperade kommunala 

tjänstemän och byggföretag i Göteborg. 

Åke Jacobsson: Jag såg när det sändes tillsammans med några arbetskamrater nere på 

jobbet. Vi blev förbannade allihop och blev lite fundersamma vad det här kommer att 

betyda för Göteborg? Är det här en engångsföreteelse? Kommer det att bli något utdraget? 

Det var inte så lätt att hitta svaren på det den första kvällen.  

HP: Vad gjorde ni då? 

ÅJ: Vi gick ut med ett kort pressmeddelande om jag minns rätt. Och sen så startade 

diskussioner dagen efter. 

HP: Hur var spänningen i stadshuset dagen efter att det här tv-programmet hade sänts? 

ÅJ: Vi var arga och besvikna väldigt många av oss och när jag träffade den högsta 

verkställande ledningen i staden, vilket jag har gjort vart sjätte vecka under flera års 

tid.  Så var det många som var oerhört upprörda och de som inte kände alls igen sig. 
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X (Manlig röst): Jag vet inte hur många historier jag har hört genom åren av kommunala 

tjänstemän som har fått allt ifrån lyxiga middagar till husrenoveringar 

HP: Det var inte en mutaffär utan det var flera, och frågan var om det fanns en osund anda i 

Göteborg, om det var Göteborgsandan eller om det var rena tillfälligheter. 

Åke Jacobsson: Den frågan, eller det påståendet, för det är ingen fråga det är ett påstående 

dök upp väldigt tidigt och då ska det mätas mot min egen erfarenhet, tolv år som 

erfarenhet som räddningschef där. Göteborgsandan för mig är något väldigt 

positivt, så det kändes lite konstigt och lite jobbigt att höra det från den andra 

aspekten och hade det funnits någonting som var så tydligt i Göteborgsandan 

som var negativt så hade vi naturligtvis gått in och påtalat åtgärdat det. Men vi 

har inte sett det under alla dem här året. 

HP: Fler härvor avslöjas och korruptionsmisstankar mot kommunala tjänstemän och företag 

som utför tjänster för att för att få favörer sysselsätter åklagarna och polisen. 

Fem personer har åtalats och 25 person är hittills misstänkta i omkring 10 

utredningar men resultaten i domstolen har hittills varit klena. En 

cheftjänsteman dömdes för mutbrott för att ha tagit emot tegel till sin privatvila, 

men friades sen av hovrätten eftersom mutbrottet var för gammalt. En 

projektledare på en kommunalförvaltning och en plastchef på ett byggföretag 

där misstankarna handlade om privata förrådsbyggen för att få bygguppdrag 

dömdes inte heller. Och så den senaste rättegången i torsdags, där en tjänsteman 

på ett bostadsbolag åtalats för att fått ha fått elinstallationer utfört gratis i sin 

bostad. Där har ingen dom fallit än. 

Flera olika nyhetsinslag 

 X (Kvinna): ”Klockan är 16 här är studio ett, onsdag.” 

X (Manlig röst) ”Ny politiskskandal i Göteborg prestigeprojekt på ungdomsarbetslöshet 

handlade mer om gratis biljetter och spritnotor.” 

X (Kvinnlig röst) ”Dyra middagar och vin istället för jobb för unga.”  

X (Kvinnlig röst) ”Extern granskning sätts in mot kritiserad ungdomssatsning” 
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HP: I december skakar den prövade kommunledningen ännu en gång, Göteborgs 

prestigeprojekt mot ungdomsarbetslöshet, visar sig vara rena bluffen. Fejkade 

spritnoter falska deltagarlistor med pensionärer och barn och nästa inga 

arbetslösa ungdomar alls i dyra lokaler. Projektet lades ner omedelbart. Mitt 

under avslöjandet, strax före jul fick Åke Jacobsson, den förre stadsdirektören 

sparken, han hade då över 20 år bakom sig i kommunen varav 6 som 

stadsdirektör. 

Åke Jacobsson: Ja, jag hade haft ett samtal med kommunstyrelsens presidium som egentligen 

gick ut på att vi hade tröttnat lite på varandra och att jag själv har gett uttryck för 

att framförallt mutskandalen har tagit väldigt mycket på krafterna, att jag kände 

att jag orkade inte längre och ge full kraft och därför behövde jag göra någonting 

annat. 

HP: Så de som säger att du blev sparkad för det? Har dem rätt då eller? 

ÅJ: Så sa inte kommunstyrelsen presidium till mig, men det har förmedlats så utav media 

och nu är det den bilden som gäller oavsett om det är sant eller inte. 

Men stämpeln som korrupt stad rimmar illa med ambitionerna om den goda 

Göteborgsandan och med vän staden med artisterna, mässorna och sporthändelserna. Och 

när Göteborgskrögaren Leif Mannerström på tv kallar Göteborg för mutornas huvudstad i 

ett matlagningsprogram på tv, så hamnar det på nyhetsplats i tidningen. Och enligt en 

undersökning av SOM-institutet på Göteborgs universitet så tror Göteborgarna att 

korruptionen är mer utbred än vad andra svenskar tror och accepterar mer korrupta 

beteenden. Ett stenkast från statshuset och kommunledningen vid ekostadens torg (…) i 

Brunnsparken vid spårvagnar och shoppingkvarter ligger svenskt näringslivs regionkontor 

i Göteborg.  

HP: ”Hej jag skulle träffa Kennet Krans, Helene Palmqvist, heter jag.” 

HP: Där är smålänningen Kennet Krans chef, han har nyss kommit till kontoret efter en 

träningsrunda på skidor inför årets Vasalopp. För honom som företrädare för dem 20 000 

medlemsföretagen är det solklart vart problemen ligger. 

Kennet Krans: Jag kan väl säga jag blev inte sådär jätteförvånad bara för att det, det finns 

en struktur med alla dem missmatchen mellan förvaltningar och kommunala bolag här i 

Göteborg som ju faktiskt kan uppmuntra till den här typen av affärer. Det handlar ju om 
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att en del av de här verksamheterna har en monopolställning och de är som jag brukar 

beskriva att i ett monopol så är det den här mellanhandeln ofta för att överhuvudtaget få 

leverera eller få det här monopolet som kund som man då kanske då måste smörja på olika 

sätt. Medan att om du hade det här på en frimarknad så är det faktiskt så att då lockar man 

slutkunden med olika slutrabatter.    

HP: Hur har ni hanterat det här inom er egen bransch?  

Kennet Krans: Vi anser ju att företag oavsett vad vi tycker om regler eller inte så ska de 

faktiskt följas, det gäller våra medlemsföretag, det gäller alla företag och det gäller även 

kommuner och landsting.” 

HP: Mutaffärerna påverkar synen på företagsklimatet säger han. I svenskt näringslivs egen 

undersökning har Göteborg rasat 30 placeringar i rankningen de senaste åren 

och ligger nu på 97 plats.  

Kennet Krans: Det har nog förändrat bilden av Göteborg, tyvärr får jag säga för jag tycker att 

det fortfarande finns så oerhört mycket bra med Göteborg. Och det finns ändå en 

Göteborgsanda, som det är väldigt mycket positivt med i grunden handlar är ju 

Göteborgsandan någonting som gör att både företag eller näringsliv, politiker, 

tjänstemän, akademi och så vidare kan träffas under relativt informella former 

och det kan väl säga bland annat från näringslivets håll så tycker vi ju det är bra 

om beslut går fort. Däremot måste det ju vara korrekt fattade beslut. 

Petter Stordalen: ”Idag heter jag Glenn, Glenn Stordalen” 

HP: Om pengarna kom från Kina för 200 år sedan så kommer de från Norge idag, den 

excentriske miljardären Petter Stordalen sticket ut hakan med sitt nya hotell och 

vill vara en mötesplats för den nya Göteborg förbi räkfrossan, Liseberg och 

industrin.  

HP: Hotelldirektören Daniel Stenbäck: 

Daniel Stenbäck: Vi vill och det menar vi, det kan låta pretentiöst vill försöka vara med och 

skapa en förändring i Göteborg här, vi är så pass stora så att vi kan med den 

storleken och läge vi har så kan vi göra en del skillnad faktiskt. 

HP: Är det Göteborgsandan? 
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Daniel Stenbäck: Ja, alltså Göteborgsandan har ju tyvärr blivit goa gubbar har blitt en 

negativklang helt plötsligt. Det tänker jag bara glömma och ta det goa med det. Det är 

typ, det är ju samarbeten och att det går att göra saker och ting och att det går och fixa 

att vi som är en mindre stad ändå kan. 

HP: Nu i veckan efter nästan två år så tillsätts en oberoende kommission som ska granska om 

det finns någon speciell mutkultur i Göteborg. Enligt socialdemokraten Ann-

Sofie Hermansson, blir det konsekvenser också för Göteborgsandan. 

Ann-Sofie Hermansson: Och det är det jag tycker är det största problemet nu när alltså när 

då Göteborgsandan eller Göteborgsmodellen har förfuskat till någon sorts mutstämpel 

eller vad man ska kalla det. Det är ju så att alla blir så livrädda för att göra någonting, 

tjänstemän, politiker alla om man bara sitter still i båten och inte gör ett skit då klarar 

man sig för då gör man i alla fall inte fel. Men grejen med Göteborgsandan, var lite det 

här att ta lite initiativ och pröva och försöka det där som ska komma göteborgarna till 

gagn istället för att bara följa paragraferna till punkt och pricka byråkratin ska aa 

också följas och alltihop och man är jätterädd hela tiden för att göra fel, ja då gör man 

kanske inga fel men man gör inga rätt heller. 

Du har hörts Kalibers nyhetsdokumentär, om Göteborgsandan, Jag heter Helen Palmqvist 

Novik, exekutiv producent Eskil Larsson och du hittar oss på SverigesRadio.se.   

 


