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Abstract 

In 2010 one of the biggest corruption scandals in Sweden was revealed in 

Gothenburg. The reasons held accountable was a decentralized organization and a 

culture of non-bureaucracy. Corruption is a serious problem even in a relatively 

corruption-free state as Sweden. There is research saying municipal companies 

increase the risks for corruption since the transparence is bad which makes it 

easier for employees to act corrupt. This essays is based on that theory and 

examines if the transparence differs from the municipality to municipal companies 

in Gothenburg and how well the policies of the city are followed.  The method 

used is “method of difference” and the selected municipality and municipal 

companies are asked questions about their organization and to hand over official 

documents to see if and how they differ. The study is quite small but the result is 

still interesting. The conclusion shows that the companies were worse when it 

came to answer but did follow the rules of documentation better and it is room for 

improvement regarding the information policy.  
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1 Inledning  

 

År 2010 uppdagades den mycket uppmärksammade mutskandalen i Göteborg i tv-

programmet Uppdrag granskning. Det var inte bara lokalbefolkningen och 

medierna som rasade, även kommunpolitiker visade sin ilska över det som 

framkommit. Göteborg gestaltades som en kommun med smusslande tjänstemän 

och utbredd korruption vilket ledde till att Muteborg och muthärvan i Göteborg 

blev vedertagna begrepp i staden (Amnå m.fl. 2013:9). Tre år senare hade sex 

personer fällts för bland annat mutbrott och bestickning (Sveriges Radio 2013). 

Samma år kom den tillsatta granskningskommissionens rapport, vilken 

kommunen avsatte fem miljoner kronor för, om vad som gjorde skandalen möjlig 

samt vilka åtgärder som borde vidtas (Amnå m.fl. 2013:9–10). Detta skedde i ett 

av världens minst korrupta länder.  

 

Sverige anses vara ett land fritt från korruption med årligen höga placeringar på 

Trancparency Internationals korruptionsindex (Transparency.org 2017). 

Påståendet överensstämmer dock inte alltid med den inhemska forskningen på 

området. Delar av kritiken mot utsagan om Sverige som korruptionsfri stat rör på 

vilken nivå mätningarna sker. I stora internationella undersökningar är det ofta 

den statliga förvaltningen som är granskad vilken också är relativt fri från 

korruption och oegentligheter. Den kommunala nivån är däremot sällan föremål 

för samma typ av noga besiktning (Bergh m.fl. 2013:30). Ytterligare 

anmärkningar mot de internationella mätningarna avser att endast en viss typ av 

korruption undersöks. I en väl demokratiserad och utvecklad stat som Sverige tar 

sig korruption inte nödvändigtvis i uttryck som klassiska mutor utan kan istället 

vara av annan art och mycket svårupptäckt. Därför finns ett behov av 

korruptionsgranskningar anpassade till det specifika landet i fråga. Låg grad av 

korruption sett ur ett internationellt perspektiv är inte heller ett argument för att 

inte studera dess form och utbredning i Sverige. Forskning bidrar till vetskap om 

hur icke-korrupta institutioner bildas och bevaras som är av stor nytta ur en 

demokratisk aspekt (Bergh m.fl. 2013:29) då korruption har negativ inverkan på 

rättsstatens legitimitet och sänker förtroendet för samhällsinstitutioner samt 

snedvrider konkurrens (Bergh m.fl. 2013:31).  

 

I en ESO-rapport (expertgruppen för studier i offentlig ekonomi) ifrån år 2013 

beskrivs den svenska kommunala verksamheten som märkbart känslig för 

korruption då tillfällen att missbruka sin maktposition samt vinsten av det, har 

ökat. En bidragande faktor är bolagiseringen – då traditionell kommunal 

verksamhet görs om till kommunala bolag. Konsekvensen blir att skillnaden 

mellan offentligt och privat bleknar och en omständighet som pekas ut som 
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riskfylld är dålig insyn i verksamheten (Bergh m.fl. 2013:104). Självklart väcker 

det frågor om hur insynen i Göteborgs kommunala verksamheter ser ut idag, 

fungerar de vidtagna åtgärderna eller gör ”Muteborg” fortfarande skäl för sitt 

namn?  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att granska insyn och hur väl riktlinjer följs i kommunala 

bolag och jämföra med kommunal verksamhet som drivs under nämnder. Den 

kommun som är föremål för undersökningen är Göteborgs stad, således ämnar 

uppsatsen besvara frågeställningen:  

 

Hur skiljer sig transparensen och hur väl följs stadens riktlinjer i kommunala 

bolag jämfört med kommunal verksamhet under nämnder i Göteborgs stad?  
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2 Forskningsöversikt och teoretiskt 

ramverk 

2.1 Kommunal korruption, bolagisering och 

ekonomism   

Korruption är ett svårdefinierat begrepp men vanligt är att syfta till ”offentlig 

makt för privat vinning”. Definitionen används bland annat av Transparancy 

International och är troligtvis förklaringen till dess breda acceptans. Däremot går 

åsikterna isär kring huruvida korruption kan förekomma i privat verksamhet såväl 

som i offentlig (Bergh m.fl. 2013:36). Trots att definitionen är vedertagen är den 

oprecis och bred. Därför finns mer distinkta förklaringar samt förgreningar inom 

tidigare forskning för att tydliggöra innebörden (Bergh m.fl. 2013:40). I 

föreliggande uppsats är det inte korruption i sig som granskas, fokus ligger på 

insyn i offentlig verksamhet då dålig sådan anses öka risken för korruption.   

 

Det råder delade meningar kring huruvida det kan konstateras att korruptionen i 

Sverige har ökat. Gissur Ó Erlingsson, docent och lektor i statsvetenskap menar 

att det är stor sannolikhet att korruptionsnivån har stigit i Sverige sedan 1980-

talet. Han argumenterar för att en trolig anledning är förändringar i politiska och 

ekonomiska institutioner på kommunal nivå (Erlingsson 2006:10). Erlingsson 

använder en så kallad institutionell korruptionsteori vilket innebär att institutioner 

påverkar individers incitament. Arbetsuppgifter med självbestämmande kring 

gemensamma resurser är en förutsättning för korrupt beteende. Fyra gynnsamma 

faktorer inom institutioner pekas ut; då det ger stor vinst och fördel, när individer 

ges möjlighet att tillskansa sig resurser, bristfälliga tillsynsmekanismer samt låga 

straff. Dessa omständigheter bildar tillsammans en så kallad ”frestelsekultur” 

(Erlingsson 2006:16 och Bergh m.fl. 2013:103). Resonemanget är inte nytt men 

relativt outforskat. Det härstammar ifrån klassisk teoribildning om rationella val, 

där individen i fråga resonerar att den korrupta handlingen ger bättre avkastning 

än om den inte genomförs samtidigt som risken att bli avslöjad är liten 

(Erlingsson 2006:17).   

 

En del av förklaringen till ökad kommunal korruption är bolagisering (Erlingsson 

2006:20) vilket kan ses som en förändring i politiska och ekonomiska institutioner 

på kommunal nivå. Bolagisering innebär en annan rättslig form för det 

kommunala bolaget till skillnad från den traditionella kommunala verksamheten. 
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Syftet är en effektiviserad beslutsprocess men, enligt kritiker, på bekostnad av 

insyn, vilket leder till ökad risk för korruption och maktmissbruk (Erlingsson 

2006:20). Somliga menar att kommunala bolag har en benägenhet att betrakta sin 

verksamhet som privat och fokusera på att ta marknadsandelar och ibland rent av 

gå med vinst (Hyltner, Velasco 2009:14). Kommuner som driver verksamhet i 

bolagsform är dock inget nytt, de första fallen är daterade innan år 1900 men 

sedan 1970 talet och framåt har en kraftig ökning skett som inte ser ut att 

avstanna. En typ av styrningssätt går under paraplybegreppet New Public 

Management (NPM) dess huvudsakliga syfte är att verksamhet bedrivs efter 

tydliga mål och resultat inte baserat på föreskrifter, vilket är fallet för icke-

bolagiserad verksamhet. Idén hämtades ifrån näringslivet och då den kom till 

Sverige i slutet på 1980-talet började aktörerna som anammade NPM styras 

alltmer likt privata företag (Erlingsson m.fl. 2015:556).  

 

En marknadsstyrd verksamhet är emellertid inte ett problem i sig, 

komplikationerna är konsekvenser av blandningen mellan kommunal och privat 

styrning. Bolaget styrs inte till fullo som ett privat men är samtidigt inte helt 

förvaltat som traditionell kommunal verksamhet (Erlingsson 2006:22). Denna 

kombination, som i litteraturen ofta benämns hybridorganisationer (Erlingsson 

m.fl. 2015:557) tros vara föremål för ökad korruptionsrisk. Vinsten av korruption 

för den enskilde har inte ökat med nya styrelseformer utan antal tillfällen att vara 

korrupt. Samtidigt är insynen i kommunala bolag dålig och därmed risken för 

upptäckt lägre. Erlingsson tillägger att en förhöjd rädsla bland tjänstemän att agera 

whistle blowers bidrar till minskad risk för att korruption och oegentligheter 

uppdagas (Erlingsson 2006:22-23). Det huvudsakliga problemet i 

hybridorganisationerna är att driva verksamhet med ekonomiska värden i fokus, 

samtidigt som demokratiska värden inte får överskuggas, såsom 

ansvarsutkrävande och samhällsnytta (Erlingsson m.fl. 2015:557). Ytterligare en 

negativ konsekvens av bolagisering är snedvridning av konkurrens. Det påverkar 

främst mindre bolag på små kommunala marknader då de inte är garanterade 

finansiering i form av skattemedel, till skillnad från kommunala bolag. Riskerna 

för ett litet bolag att konkurrera på en sådan marknad blir mycket större jämfört 

med för ett kommunalt bolag (Hyltner, Velasco 2009:14).   

 

Lennart Lundquist använder termen ekonomism i debatten. Den innebär en ny 

styrningsform av offentlig verksamhet där ekonomiska värden får en betydande 

roll på bekostnad av de demokrativärden som tidigare kännetecknat den. Han 

påpekar även, som tidigare nämnt (jfr. Erlingsson 2006:22) att den huvudsakliga 

problematiken inte ligger i hänsynstagande till ekonomivärden i kommunal 

verksamhet, utan att de överskuggar demokrativärdena (Lundquist 1998:136). 

Dessa är politisk demokrati, rättssäkerhet och offentlig etik. Ekonomivärdena 

presenteras som funktionell rationalitet, kostnadseffektivitet och produktivitet. 

Den offentliga sektorn ska anamma alla dessa värden, vilka benämns ”vårt 

offentliga etos” medan den privata sektorn endast berörs av ekonomivärdena 

(Lundquist 2001:78). Den så kallade ekonomismen är inspirerad och skapad av 

den privata sektorn och verksamma inom den, alltså inte samhällsvetenskapliga 
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forskare. Den har olika förgreningar men den gemensamma nämnaren är ett 

tydligt fokus på ekonomivärdena kostnadseffektivitet och produktivitet 

(Lundquist 1998:138). Ekonomismen går tydligt emot de demokratiska värden 

som den offentliga sektorn bör vara baserad på (Lundquist 2001:75) och har en 

negativ inverkan på demokratin (Lundquist 1998:146). Lundquist menar också att 

om effektivitet definieras som relationen mellan kostnader och uppfyllda mål 

finns det inget som pekar på att den privata sektorn är effektivare (Lundquist 

2001:75).   

2.2 Tidigare forskning  

  

2.2.1 Norrköpings kommun 

År 2014 kom rapporten ”Hur styrs och granskas kommunala bolag? Erfarenheter 

och lärdomar från Norrköpings kommun” ifrån Centrum från kommunstrategiska 

studier vid Linköpings universitet skriven av Gissur Ó. Erlingsson, Mattias 

Fogelgren, Fredrik Olsson, Anna Thomasson och Richard Öhrvall. Författarna 

menar att studien är explorativ och den första i sitt slag då området är relativt 

outforskat. Eftersom liknande information om andra kommuner saknas är 

ambitionen inte att jämföra. Syftet är istället att diskutera hur kommuner bör agera 

som bra ägare av bolag baserat på en djupgående beskrivning av hur det ser ut i 

Norrköpings kommun (Erlingsson m.fl. 2014:6 s.7). De lyfter fem olika 

infallsvinklar på debatten om bolagisering där den fjärde är relevant för denna 

uppsats; svårigheten med att få insyn i kommunala bolag (Erlingsson m.fl. 2014:6 

s.13).  

 

I rapporten beskriver författarna vikten av tydlig dokumentation samt tillgång till 

information om verksamheten och hur den återförs upp i organisationen. 

Anledningen är att kommunal verksamhet bedrivs för medborgarna med 

offentliga resurser. För att säkerställa att bolagen drivs med kommunens intressen 

i åtanke behövs transparens, alltså möjlighet till insyn (Erlingsson m.fl. 2014:6 

s.41). En del av syftet med rapporten var att pröva hur enkelt det var att få 

information ifrån den kommunala verksamheten. Det visade sig mödosamt  

både gällande de kommunala bolagen och den kommunala förvaltningen. De 

största problemen gällde dock återrapportering från bolagen till kommunen 

(Erlingsson m.fl. 2014:6 s.60).  

 

Tillvägagångssättet för att studera insyn och dokumentation i Norrköpings 

kommun gick ut på att kartlägga gemensamma bolagsordningar, riktlinjer och 

ägardirektiv för kommunens bolag. Sedan tillfrågades de enskilda företagen om 

deras individuella riktlinjer. Även en analys av protokoll från kommunstyrelsen 
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och kommunfullmäktige gjordes för att avgöra vilka kommunala bolag som 

florerar där och vad som sägs om dem.  Det fanns också en ekonomisk aspekt 

vilket årsredovisningar och revisionsrapporter låg till grund för (Erlingsson m.fl. 

2014:6 s.17).  

 

Offentlighetsprincipen nämns som en viktig faktor för insyn, framförallt då den 

även gäller kommunala bolag (Erlingsson m.fl. 2014:6 s.33–34). Den 

schematisering som gjordes av Norrköpings Kommun visade att det finns 

styrdokument på tre nivåer. Den övergripande är makro, vars avsändare är 

kommunen som ägare av bolagen. I dessa ingår ett arkivreglemente då kommunen 

enligt arkivlagen är en arkivmyndighet. Det innebär att den kommunala 

verksamheten ska dokumenteras och sparas på det sätt som finns beskrivet i 

befintliga lagar. På makronivån återfinns även riktlinjer för all verksamhet inom 

kommunen, till exempel etiska riktlinjer och miljöpolicys. En stor del av dessa är 

formulerade i enlighet med kommunallagen, vissa är mer och andra mindre 

applicerbara på just kommunala bolag (Erlingsson m.fl. 2014:6 s.39). Nästa nivå 

kallas meso och innefattar styrdokument specificerat för kommunens bolag. Även 

i dessa realiseras specifika delar av kommunallagen men framförallt 

aktiebolagslagen, vilken inte omfattar övrig kommunal verksamhet, endast 

kommunala bolag. För att på ett tydligt sätt fastställa hierarkin i bolagsstrukturen 

har ”riktlinjer för Norrköpings kommuns majoritetsägda bolag” också upprättats. 

Slutligen är de enskilda bolagens egna riktlinjer styrdokument på mikronivå. 

Noterbart är att långt ifrån alla bolag har egna riktlinjer vilket omnämns som 

obligatoriskt i de allmänna riktlinjerna för all kommunal verksamhet (Erlingsson 

m.fl. 2014:6 s.40).   

 

Reglering av återförande av information upp i organisationen görs framförallt 

genom bolagsstämman, kommunstyrelsens uppsiktsplikt och 

kommunfullmäktiges ställningstagande i viktiga beslut. Detta är en viktig del av 

insynen då kommunen måste kunna säkra att bolagen agerar i deras intresse 

(Erlingsson m.fl. 2014:6 s.41). Återrapporteringen sker främst genom 

holdingbolaget, det bolag som äger samtliga kommunala bolag, men 

kommunstyrelsen innehar det yttersta ansvaret för verksamheten. Enligt 

arkivlagen bär kommunstyrelsen också ansvaret för att verksamheten i de 

kommunala bolagen dokumenteras och arkiveras korrekt, detta oberoende av vad 

som står i enskilda bolags styrdokument. I Norrköpings kommun fanns en del 

frågetecken kring just återförande av information upp i organisationen, vilket är 

bekymmersamt då det påverkar medborgarnas insyn i kommunen (Erlingsson 

m.fl. 2014:6 s.42).  

 

Resultatet ifrån enkätundersökningen som genomfördes bland styrelseledamöterna 

indikerade att det enligt flertalet är svårt att få ut information om de kommunala 

bolagen. Den visade också att fler ansåg att insynen försämras i kommunala bolag 

jämfört med annan kommunal verksamhet. Då författarna arbetade med att 

besvara frågan hur enkelt det är för medborgare att ta del av information ifrån 

kommunala bolag, visade sig frågetecken beträffande dokumenthanteringen. 
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Denna problematik återfanns till viss del även hos nämnderna. Återrapporteringen 

ifrån bolag till kommunen sker genom holdingbolaget vilket bidrar till att 

kommunens diarium inte alltid får den dokumentation som den ska ifrån bolagen. 

I rapporten beskrivs att en del handlingar är sekretessbelagda. Om så är fallet 

måste handlingen i fråga begäras ifrån kommunens diarium för att sedan göra en 

sekretessprövning. Enlig författarna är sekretessen inte alltid berättigad. 

Kommunens hantering av de kommunala bolagens dokumentation är av stor 

betydelse för insynen och ansvarsutkrävande. Enligt Norrköpings kommuns 

arkivreglemente ska varje undermyndighet ha en dokumenthanteringsplan och hur 

de relevanta handlingarna ska överlämnas ifrån bolaget till stadsarkivet beskrivs i 

arkivlagen. I studien förklaras att de finns brister kring återförandet av 

information upp i organisationen då författarna har blivit hänvisade till bolagen 

när de frågat kommunens diarium efter dokument som borde finnas där. Flera av 

bolagen har i sin tur antingen inte svarat på förfrågan, sagt att dokumenten inte 

finns eller sagt att de finns att tillgå på plats, rent fysiskt. Det är lagstadgat att 

kommunen ska diarieföra och det är en given omständighet för insyn och 

ansvarsutkrävande (Erlingsson m.fl. 2014:6 s.59–61). 

 

I rapportens slutdiskussion konstateras att vissa av de fullmäktigeledamöter som 

inte sitter i en bolagsstyrelse önskar reformera bolagsstrukturen med anledning av 

bristen på insyn. Författarna menar att det är anmärkningsvärt då deras uppgift till 

viss del innebär att ha insyn – hur är det då för medborgare (Erlingsson m.fl. 

2014:6 s.70)? Det konstateras också att i Norrköpings kommun finns behov av 

utveckling beträffande möjligheten för allmänheten att ta del av 

bolagsinformation (Erlingsson m.fl. 2014:6 s.71).   

 

2.2.2 SOU och Den nya välfärden  

Det finns undersökningar som liknar delar av studien om Norrköping och 

behandlar informationens tillgänglighet i kommunala bolag. En sådan är SOU 

2011:43 Offentlig upphandling från eget företag?! – och vissa andra frågor. I den 

gjordes en undersökning där 200 kommunala bolag tillfrågades att lämna ut sin 

bolagsordning, en offentlig handling som alla bolag har, med syftet att kontrollera 

insynen (SOU 2011:43 s.575). Frågan skickades via e-mail till ett bolag inom 

varje vald kommun. Resultatet visade att 49 procent svarade inom två dagar via e-

mail eller fyra dagar med brev och 32 procent svarade inte alls. I förfrågan 

förklarades tydligt att det var en undersökning samt dess syfte och avsändare 

(SOU 2011:43 s.578).  Då kommunen enligt offentlighetsprincipen är skyldiga att 

lämna ut begärda allmänna handlingar med den skyndsamhet som krävs enligt 

tryckfrihetsförordningen (SFS 2017:351) är resultatet anmärkningsvärt. De 

kommuner som inte lämnar ut begärda handlingar bryter mot lagen.  

 

Rapporten Kommunala bolag – laglöst land? gavs ut 2009 av stiftelsen Den nya 

välfärden, en partipolitiskt obunden opinionsbildande tankesmedja. De menar att 
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de arbetar för demokrati, mänskliga rättigheter och företagande samt att de 

finansieras av närmare 15 000 företagare. Rapporten som åsyftas har bland annat 

refererats till i SOU 2011:43. Författarna Mårten Hyltner och Micha Velasco, 

begärde i undersökningen ut offentliga handlingar ifrån 17 olika kommunala 

bolag i Sverige. Begäran gjordes via e-mail och dokumenten som efterfrågades 

var avtal med privata bolag och organisationer gällande: försäljning av varor, 

mark, fastigheter eller tjänster samt aktieägar-, samverkans-, arrendeavtal och 

intresseanmälningar. Syftet var att granska huruvida avtalen var giltiga enligt lag 

samt om de överhuvudtaget skulle få tillgång till de begärda dokumenten 

(Hyltner, Velasco 2009:17) vilket de har rätt till enligt offentlighetsprincipen 

(Hyltner, Velasco 2009:25–26). De hänvisar till flera beslut ifrån 

Justitieombudsmannen där mer än två veckor anses för lång tid för att ”skyndsam 

handläggning” ska ha uppfyllts. Av de 17 tillfrågade kommunala bolagen var det 

endast fyra som skickade de begärda handlingarna inom en vecka och tre stycken 

inom två veckor. Övriga uppfyllde inte kravet på ”skyndsam handläggning”, 

exempel på förklaringar ifrån ett företag var att de hänvisade till semestertider och 

ett annat svarade att de vanligtvis inte läste sin e-mail (Hyltner, Velasco 2009:29). 

Även denna undersökning har ett uppseendeväckande resultat som visar tendenser 

på att kommunala bolag inte lever upp till sina lagstadgade skyldigheter.  

2.3  Muthärvan i Göteborg och dess historia  

Den som tagit del av medierapporteringen ifrån år 2010 och framåt vet att 

Göteborg inte är vilken kommun som helst i korruptionssammanhang. Uppdrag 

Granskning sände sitt första reportage om oegentligheter inom Göteborgs stad den 

28 april år 2010, vilket var början på den så kallade ”mutskandalen”. Bilden av en 

korrupt kommun spred sig och åren 2010–2011 ansåg invånare i Göteborg i större 

utsträckning än människor bosatta i andra delar av landet, att korruption är vanligt 

(Bauhr, Färdigh 2012:187). Tillslut tillsatte kommunfullmäktige en oberoende 

granskningskommission för att ta reda på vad som legat till grund för den 

utbredda korruptionen samt vad som behövdes göras för att motverka liknande 

problematik. Resultatet blev rapporten Tillitens gränser som var färdig år 2013 

och granskningskommissionen bestod av Erik Amnå professor i statskunskap vid 

Örebro universitet, Barbara Czarniawska professor i allmän företagsekonomi vid 

Göteborgs universitet och Lena Marcusson professor i förvaltningsrätt vid 

Uppsala universitet (Amnå m.fl. 2013:11). Författarna kom fram till att 

kommunen var decentraliserad och uppvisade dålig internkontroll och uppföljning 

till följd av bristande öppenhet och opartiskhet.  De beskriver att icke-byråkratiska 

styrningssätt fick genomslag och underminerade rättssäkerheten vilket försvårade 

invånarnas möjlighet till inflytande. Tio åtgärdsförslag lämnades i rapporten där 

det första var att skapa tydliga styrdokument (Amnå m.fl. 2013:7–8). Anställda på 

Göteborgs-Posten kritiserade även stadens bolag och förvaltningar för att inte 
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följa offentlighetsprincipen och därmed inte lämna ut begärda allmänna 

handlingar (Amnå m.fl. 2013:97). 

 

I Tillitens gränser återges händelseförloppet som låg till grund för mutskandalen. 

Åren mellan 2001 och 2008 beskrivs som en tid för mutor. Stadsrevisionen 

påpekade under många år att en uppdatering av riktlinjer och rutiner var 

nödvändig för all kommunal verksamhet. I sin revisionsplan för år 2004 skrev 

stadsrevisionen att Göteborgs stad var i behov av definitioner för så kallade 

”förtroendekänsliga områden” samt ett aktivt antikorruptionsarbete. Samma år 

stiftades även en lag om att alla nämnder skulle få en revisionsberättelse varje år 

samt att bolagsstyrelserna skulle ha kontinuerliga möten med 

lekmannarevisorerna. I årsredogörelsen som skrevs år 2005 beskrevs brister i 

användandet av konferensanläggningar men senare berättade stadsrevisionen att 

problemet var löst. Kritiken hade lett till förbättrade rutiner och i sin tur tydligare 

intern kontroll. År 2006 meddelade stadsrevisionen att ett arbete inletts för att 

möta den kritik som kommunstyrelsen fått rörande avsaknad av öppen eller 

separat redovisning enligt insynslagen och prövning av sin 

redovisningsskyldighet. Granskningskommissionen menar dock att liknande kritik 

återkom varje år men kommunstyrelsen och stadsledningskontoret tog det inte till 

sig förens media uppmärksammade problematiken (Amnå m.fl. 2013:101–102). 

Ett exempel är från år 2007 då kommunstyrelsen fick ytterligare kommentarer och 

uppmaningar ifrån stadsrevisionen om att upprätta en separat redovisning i 

enlighet med insynslagen, vilket således inte hade gjorts för året innan trots 

samma anmärkning (Amnå m.fl. 2013:103).   

  

År 2009 skapade kommunstyrelsen riktlinjer för intern kontroll inom kommunen. 

Efter granskningskommissionens kartläggning kan de konstatera att år 2009 

anammades stadsrevisionens kritik mot och uppmaningar om, större internkontroll 

och riskanalyser. En tänkbar förklaring är att de många härvor som sedan blev 

kända i media redan var det inom kommunen (Amnå m.fl. 2013:106). De mest 

omtalade händelserna som avslöjades i Uppdrag Granskning var bland annat då 

det kommunala bostadsbolaget Egnahemsbolagets VD dömdes i tingsrätten för 

grovt mutbrott till ett halvt års fängelse. Domen upphävdes sedan i hovrätten för 

Västra Sverige och målet fördes aldrig vidare till Högsta domstolen. En bovärd 

vid ett annat kommunalt bostadsbolag, Poseidon, dömdes också i Tingsrätten till 

villkorlig dom för mutbrott. En fastighetsingenjör från samma bolag dömdes i 

Hovrätten till villkorlig dom och dagsböter för mutbrott. Ytterligare en anställd 

vid Poseidon, en distriktschef, dömdes även han till villkorlig dom och dagsböter 

för mutbrott (Göteborgs-Posten 2013). Slutligen dömdes en tjänsteman ifrån 

kommunen till samhällstjänst för mutbrott och en byggherre fälldes för 

bestickning och dömdes till villkorlig dom och dagsböter (Sveriges Radio 2013). 
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2.3.1 Åtgärdernas år  

Under 2011 avhandlade kommunstyrelsen hur den interna kontrollen av nämnder 

och bolag skulle förbättras och granskningskommissionen kallar det ”åtgärdernas 

år”. I februari presenterades en handlingsplan för arbetet att förstärka öppenheten 

samt minska oegentligheter (Amnå m.fl. 2013:119). Den baserades på 

utvärderingar från de oberoende revisionsbyråerna som staden anlitat för att få 

överblick över hur verksamheten fungerade. Handlingsplanen var uppdelad i fem 

punkter, där den första kallades internkontroll. Innebörden var att en intern 

revisionsfunktion introducerades med uppgift att dokumentera och uppdatera 

riktlinjer för den interna kontrollen. Då granskningskommissionen skrev Tillitens 

gränser var denna ännu inte genomförd. Den andra delen av punkten, en 

självdeklaration infördes dock. Den innebär att externa revisionsbyråer deltar i 

arbetet att skriva en årlig rapport om varje bolag och förvaltning, där avvikelser 

ska redas ut.  Den andra punkten i handlingsplanen rörde byggprocesser utförda 

av Göteborgs stad. Samma rutiner ska tillämpas genom hela processen av de 

verksamheter och bolag som sysslar med bygg och entreprenad (Amnå m.fl. 

2013:126–127). Punkt tre behandlade en whistleblowerfunktion och den fjärde 

innehöll en kartläggning av stadens alla typer av styrdokument. Den femte och 

sista var en insats för utbildning av chefer och förtroendevalda för att trygga 

kunskap om de aktuella lagar och regler som rör öppenhet. I handlingsplanen 

fanns ytterligare uppgifter för staden. Dessa var gemensamma stadgar för moral 

och etik för hela kommunen, tillsättning av en oberoende granskande aktör för att 

garantera att arbetet för ökad öppenhet är relevant samt förbättringsmöjligheter för 

stadsrevisionen att göra sitt jobb (Amnå m.fl. 2013:128).  

 

Den fjärde punkten i handlingsplanen, kartläggningen av de existerande 

styrdokumenten, visade att det fanns 122 stycken med olika typer av namn, såsom 

riktlinjer, regler och strategier. Genomgående för dessa var högst bristfälliga 

uppgifter kring senaste uppdatering, hur länge och för vem de gällde samt vem 

som utfärdat dem. Resultatet av kartläggningen blev att orden ”riktlinje” och 

”policy” är de som används för dokument som antagits av kommunfullmäktige 

och gäller all typ av verksamhet i kommunen. Dokument som avser enskilda 

nämnder eller bolag måste benämnas med andra ord. En ny och enhetlig struktur 

för de policys och riktlinjer som fick vara kvar inrättades och av de från början 

122 dokumenten ansågs 30 stycken vara relevanta som kommungemensamma 

(Amnå m.fl. 2013:63). Numera måste även alla nämnder och bolag under 

Göteborgs Stad lyda de riktlinjer och policys som finns. Tidigare var fallet att 

olika aktörer hade egna styrdokument för den enskilda verksamheten, vilka 

uppmanades vara baserade på de riktlinjer som fanns för staden. För att underlätta 

åtkomsten är den enda lagringsplatsen för dessa dokument intranätet för 

Göteborgs stad och en funktion som håller de uppdaterade ska inrättas (Amnå 

m.fl. 2013:66). Sammanfattningsvis visade genomgången av organisationen att 

det efter år 2012 har påbörjats ett centraliseringsarbete för att möjliggöra 
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uppsiktsplikten som kommunallagen kräver. Tydlighet samt möjlighet att följa 

upp och anpassa riktlinjerna har varit ledande för arbetet då staden tidigare har 

speglats av decentralisering och till viss mån oordning (Amnå m.fl. 2013:66). 

 

Ett exempel på revidering av en punkt i de kommungemensamma dokumenten är 

den om mutor. Tidigare var det en redogörelse av den dåvarande lagen om mutor 

och bestickning samt hållpunkter för vägledning kring huruvida något skulle 

betraktas som muta (Amnå m.fl. 2013:64). Efter mutskandalen, den 31 maj 2012 

fastslogs nya riktlinjer för mutor med stor tydlighet samt exempel på hur anställda 

och förtroendevalda ska tänka kring lämplighet angående gåvor, förmåner eller 

belöning. De står även att då tveksamheter väcks angående om en gåva är lämplig 

eller inte, är den troligtvis inte det (Amnå m.fl. 2013:65). Risken för tvetydiga 

tolkningar av den nya texten är därmed betydligt mindre. Ytterligare ett exempel 

på otydlighet framkommer i år 2011:s revisionsredogörelse då kommunstyrelsen 

blev kritiserad för brister i den interna kontrollen, bland annat gällande 

upphandling och inköp. Exempel på kritik är den mot det kommunala bolaget Got 

Event AB som utan att fråga fullmäktige beslutat om ett lån till hockeylaget 

Västra Frölunda på 20 miljoner kronor.  Det kommunala bolaget Göteborg Energi 

fick också kritik för dålig dokumentation då det påverkar styrelsens förmåga att 

kontrollera den ekonomiska hushållningen (Amnå m.fl. 2013:124). Andra 

åtgärder vidtogs förutom handlingsplanen, exempelvis inom de enskilda bolagen 

och förvaltningarna (Amnå m.fl. 2013:129). 

 

Förekomsten av oegentligheter är uppenbar och att åtgärder har vidtagits kan 

konstateras, men vad var anledningen till skandalerna? Granskningskommissionen 

menar att utmärkande för Göteborg var den decentraliserade organisationen och 

att kommunen även då bedrev stora delar av verksamheten i bolagsform, vilket 

försvårar säkerställandet av en god offentlig förvaltning. Styrningen var ofta 

entreprenörsliknande och uppföljning av internkontroll var bristfällig, vilket 

underlättade för korruption (Amnå m.fl. 2013:99). Även den så kallade 

”Göteborgsandan” bär en stor del av ansvaret. Den kan spåras 250 år tillbaka i 

tiden (Amnå m.fl. 2013:42) och förklaras som en typ av inställning eller attityd. 

Den har frodats över partigränser och inneburit snabba lösningar (Amnå m.fl. 

2013:38) som givit stabilitet till stadens organisation (Amnå m.fl. 2013:44). I de 

intervjuer som granskningskommissionen gjorde med ledande politiker och chefer 

beskrevs Göteborgsandan som något positivt (Amnå m.fl. 2013:150), ett exempel 

är:  

 

”Samarbete mellan kommun, universitet och näringsliv förekommer på många 

ställen. Det som tillkommer i Göteborg är kanske att idrottsrörelsen varit stark. 

Besluten togs på andra arenor. Man gjorde upp när man till exempel såg en 

match även om det formella beslutet togs på kontoret, som när man byggde 

Gamla Ullevi” (Amnå m.fl. 2013:151). 
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De som ändå var kritiska mot Göteborgsandan menade att beslutsprocesser blev 

slutna och saknade tjänstemannaberedning, ett exempel på det från intervjuerna är 

citatet ”Vi fick kännedom om Ullevis stora ombyggnad på en presskonferens” 

(Amnå m.fl. 2013:151).  

2.4 Teoretisk utgångspunkt 

Trots att Erlingssons teori om varför kommunal korruption uppstår inte helt 

stämmer överens med vad granskningskommissionen kom fram till för Göteborg 

finns likheter. Den främsta är bristen på insyn och öppenhet. Tillitens gränser 

menar att Göteborgsandan medverkade till att beslut togs utan dokumentation som 

i sin tur bidrog till dålig insyn, vilket underlättar korruption. Erlingsson anser 

också att brist på insyn och dokumentation ger upphov till korruption och risken 

för det är betydligt större i hybridorganisationer. Anledningen är att 

kombinationen mellan privata värden, såsom produktivitet och 

kostnadseffektivitet kan gå emot demokratiska värden såsom allmännytta och 

ansvarsutkrävande. Granskningskommissionens rapport ger en gedigen 

bakgrundsbeskrivning av händelseförloppet som ledde fram till muthärvan och 

vilka åtgärder som har vidtagits. Denna information är relevant för analysen av 

insynen i Göteborgs stad idag, även om uppsatsen främst utgår ifrån Erlingssons 

teori.  

 

Med anledning av historien och de stora resurser som lades på att utreda samt 

förebygga är Göteborg ett intressant fall att studera. Vilken kommun som helst är 

relevant för en insynsgransking då forskning visar att det är ett generellt problem i 

bolagiserad kommunal verksamhet. Studien får därför ytterligare en dimension då 

Göteborgs stad är medvetna om problematiken och ett förebyggande arbete pågår. 

Med skandalerna färskt i minnet bör Göteborgs stads kommunala verksamhet vara 

extra noga med att följa de regler som finns, vilket ställer teorin på sin spets, är 

hybridorganisationer per definition anledningen till sämre transparens? Kanske 

visar sig Göteborgs stad numera vara ett praktexempel på hur kommuner bör 

agera som bra ägare av bolag, och besvarar därmed studien om Norrköpings 

övergripande fråga. Om inte annat bidrar uppsatsen till att möjliggöra en typ av 

jämförelse mellan Göteborgs stad och Norrköpings kommun samtidigt som 

uppsatsens syfte uppfylls.  
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3 Hypoteser  

Uppsatsens två hypoteser är grundade i tidigare forskning och det teoretiska 

ramverket.  

3.1 Hypotes 1  

Uppsatsens första hypotes är grundad i Erlingssons teori om att bolagisering leder 

till sämre insyn och lyder:  

 

Insynen kommer att vara sämre i de undersökta kommunala bolagen än i de 

undersökta nämnderna.  

3.2 Hypotes 2  

Uppsatsens andra hypotes grundar sig i Göteborgs stads historia. Då kommunen 

lagt ner mycket resurser på att åtgärda korruptionsproblematiken bör de nu vara 

exemplariska och därmed borde både bolag och nämnder vara transparenta samt 

följa riktlinjer. Hypotesen avser därför kommunens verksamhet i sin helhet och 

gör inte skillnad på verksamhetstyp. Hypotes två lyder: 

 

De undersökta bolagen och nämnderna kommer att vara transparenta och följa 

de utvalda riktlinjerna.  

 



 

 14 

4 Metod  

Metoden som tillämpats är en teoriprövande fallstudie. Uppsatsens frågeställning 

har en förklarande ambition då den utgår ifrån orsakssambandet (Teorell, 

Svensson 2007:27), tillika teorin, att insynen i kommunala bolag är sämre än i 

traditionell kommunal verksamhet. Alternativet hade varit att endast undersöka 

kommunala bolag för att få en uppfattning om insynen i dessa men för att pröva 

teorin är en jämförelse nödvändig (Esaiasson m.fl. 2007: 121). Att bara studera 

analysenheter, i detta fall bolag, som teorin menar har samma värde på den 

beroende variabeln, transparens, ökar risken för ett snedvridet resultat (Geddes 

1989:132). Om utfallet visar att värdet på den beroende variabeln är desamma i de 

olika verksamhetstyperna talar det för att andra förklaringsvariabler kan ha 

betydelse. Jämförelsen bidrar därmed till en trovärdigare slutsats och minskar 

risken för spuriösa samband (Teorell, Svensson 2007:186).  

 

Forskningsdesignen är en ”mest lika design” då de analysenheter, bolag och 

nämnder, som granskas är lika i den bemärkelsen att de bedriver kommunal 

verksamhet i samma kommun. Dessa har till stor del samma regler att följa, men 

är olika på den punkt att de antingen drivs som kommunala bolag eller 

verksamhet under nämnder (Teorell, Svensson 2007:226). Uppsatsens beroende 

variabel är transparens/insyn vilket enligt teorin kommer att anta olika värden 

beroende på om det är kommunala bolag eller traditionell kommunal verksamhet 

som undersöks. Hur väl utvalda riktlinjer följs kommer också att testas då ett av 

åtgärdsförslagen som granskningskommissionen lade fram var att staden behöver 

tydliga styrdokument och kontinuerlig uppföljning av dem (Amnå m.fl. 

2013:202). Riktlinjerna som valts ut behandlar det tidigare forskning pekat ut som 

relevant för bra transparens samt att de har varit möjliga att formulera tydliga 

frågor kring. Vilka det är och hur de ska mätas tydliggörs i operationaliseringen. 

Visserligen skulle undersökningen blivit bredare om fler riktlinjer undersökts men 

för att upprätthålla en god intersubjektivitet inom ramen för denna uppsats har den 

aktuella avgränsningen gjorts. För att kunna analysera resultatet baserat på det 

teoretiska ramverket har avgränsningen varit nödvändig, fler riktlinjer hade 

inneburit en ytligare analys.  

 

Undersökningen kommer att avgränsas till sju kommunala bolag som ska 

jämföras med sju nämnder. Som tidigare nämnt är de variabler som ska 

undersökas transparens och hur väl utvalda riktlinjer följs. De bolag som 

slumpmässigt valts ut är ett vardera ifrån de sju moderklustren som finns i stadens 

bolagshierarki. Dessa ska jämföras med samma antal slumpmässigt utvalda 

nämnder.  
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Kommunens bolagshierarki ser ut som följer: Göteborgs stad är ägare av 

koncernbolaget Göteborg Stadshus AB som bildades år 2014, de i sin tur äger 

samtliga bolag i kommunen. Övriga kommunala bolag är sedan uppdelade i sju 

kluster baserade på branschtillhörighet, där varje kluster har ett moderbolag. Nästa 

steg ner i hierarkin är moderbolagens dotterbolag, dessa har även 

dotterdotterbolag. Göteborg Stadshus AB har en dialog med styrelsen i 

moderbolagen, moderbolagen har en dialog med sina dotterbolag, vilka har en 

dialog med sina dotterdotterbolag (se bilaga 1). Både moder- och dotterföretag har 

slumpmässigt valts ut till undersökningen, ett ifrån respektive kluster. Dessa är: 

Älvstranden utveckling AB, Sörred Energi AB, Business Region AB, Göteborgs 

Hamn AB, Göteborg o CO Träffpunkt AB, Bostads AB Poseidon och Göteborg 

Spårvägar AB.  

 

De sju slumpmässigt utvalda nämnderna är: Kulturnämnden, Kretslopp- och 

vattennämnden, Trafiknämnden, Miljö- och klimatnämnden, Idrotts- och 

föreningsnämnden, Byggnadsnämnden och Utbildningsnämnden. 

 

Att göra ett slumpmässigt urval är relevant då samtliga kommunala bolag 

omfattas av de riktlinjer som ligger till grund för mätningen och det är lika viktigt 

att de följs oavsett storlek eller roll i bolagshierarkin. Önskvärt hade förstås varit 

att inkludera samtliga bolag men att göra en djupare analys av ett sådant material 

ryms inte i denna uppsats. Trots få tillfrågade bolag och nämnder är resultatet 

relevant. All kommunal verksamhet finansieras av skattepengar, därmed är 

felaktigt beteende eller uteblivna svar från endast ett bolag/nämnd 

uppseendeväckande. Om samma kritik riktas mot flertalet bolag och nämnder kan 

det tala för utbredd problematik. Det är också intressant då en övergripande 

jämförelse med Norrköping kan göras och därmed uttala sig om kommunerna har 

liknande problematik och i så fall ligga till grund för vidare forskning.  

 

4.1 Operationalisering  

4.1.1 Transparens/insyn  

Transparens i denna undersökning kommer främst att mätas genom att se om och 

hur skyndsamt de begärda handlingarna lämnas ut. Tidigare forskning visar på 

problematik kring att få ut begärda dokument ifrån kommunal verksamhet vilket 

enlig offentlighetsprincipen är en medborgerlig rättighet, och brister kring det 

bidrar till demokratiproblem (Erlingsson m.fl. 2014:6 s.33–34). Enligt Göteborgs 

stads styrdokument ”PM om allmänna handlingar” förklaras vikten av transparens 

för att upprätthålla demokrati. En viktig del är möjligheten till begäran om 

allmänna handlingar som enligt kommunen ska ske skyndsamt, närmare bestämt 
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direkt eller inom 48 timmar (Göteborgs stad 1). Två dygn är den tidsgräns som 

främst kommer att testas i undersökningen. I rapporten Kommunala bolag – 

laglöst land? hänvisas till beslut ifrån Justitieombudsmannen där allmänna 

handlingar ska lämnas ut inom några dagar men dröjer det mer än två veckor kan 

inte lagens ”skyndsamt” anses uppfyllt (Hyltner, Velasco 2009:29). Därför 

kommer svarstiden två veckor också att användas för att mäta transparens.  

4.1.2 Hur väl riktlinjer följs 

För att mäta hur väl riktlinjer följs har i första hand ett urval av Göteborgs stads 

kommungemensamma riktlinjer och policys gjorts, sedan specifika punkter i de 

valda dokumenten. Selektionen har baserats på att dokumenten ska ha koppling 

till internkontroll och dess uppföljning samt återförande av information upp i 

organisationen. Det har tidigare forskning pekat ut som viktigt i kommunal 

verksamhet sett ur en demokratisynvinkel (Erlingsson m.fl. 2014). Ett av 

granskningskommissionens åtgärdsförlag var enhetliga och tydliga styrdokument 

samt uppföljning av dessa för att motverka problematiken med oegentligheter 

(Amnå m.fl. 2013:202). Därför är det intressant att se hur väl några av riktlinjerna 

följs av både nämnder och bolag. ”Riktlinjer för intern kontroll inom Göteborgs 

Stad” (Göteborgs stad 2) är ett av dokumenten som delvis ligger till grund för 

mätningen av hur väl riktlinjer följs. De exakta punkter som kommer användas är: 

 

 Nämnd/bolagsstyrelse har ansvaret för den interna kontrollen inom 

respektive verksamhetsområde. Varje enskild nämnd/bolagsstyrelse 

ska upprätta en organisation för den interna kontrollen samt se till att 

regler och anvisningar antas för den interna kontrollen.  

 Förvaltningschef eller motsvarande ska löpande rapportera till 

nämnd/styrelse hur den interna kontrollen fungerar. Denna 

rapportering skall ske inom ramen för förvaltningens/bolagens 

samlade uppföljning 

 

Även ”Göteborgs Stads informationspolicy och riktlinje för informations- och 

kommunikationsarbetet inom Göteborgs Stad” kommer att användas för att mäta 

hur väl riktlinjer följs. Anledningen är att kritik mot bolagisering hävdar att 

skillnaden mellan privat och kommunalt blir otydliga och att demokrativärden 

hamnar i skymundan. Informationspolicyn beskrivs av kommunen som viktig för 

stadens demokrati och öppenhet   samt att de enligt lag är skyldiga att förse 

invånarna med information men ”Göteborgs stad vill göra betydligt mer än så” 

(Göteborgs stad 3). Därför är policyn relevant att ta hänsyn till i undersökningen. 

Den har inte använts för att direkt formulera frågorna men tas hänsyn till i 

analysen då innehållet gäller verksamheten på ett övergripande plan. Punkterna 

ifrån dokumentet som står i fokus är: 



 

 17 

 Informationens roll ska därför tydliggöras och integreras i den årliga 

verksamhetsplaneringen och finnas med i budget och 

årsredovisningar. 

 Information som publiceras ska ha en tydlig avsändare, som inte 

lämnar några tvivel om att det är Göteborgs Stad som ansvarar för 

informationen.  

 Förvaltningslagen ålägger kommunens nämnder att lämna 

upplysningar, vägledning, råd och annan hjälp till enskilda i frågor 

som rör verksamhetsområdet, besvara frågor från enskilda så snart 

som möjligt och vara tillgänglig för allmänheten i största möjliga 

utsträckning. Dessutom ska kommunens olika verksamheter sträva 

efter att uttrycka sig lättbegripligt och i övrigt underlätta för den 

enskilde att ha med myndigheten att göra. 

 

Göteborgs stads arkivreglemente ligger också till grund för undersökningen med 

de två punkterna under paragraf sju som säger att varje myndighet skall redovisa 

sitt arkiv dels i en arkivbeskrivning samt upprätta en dokumenthanteringsplan 

(Arkivreglemente 2010). Det som kommer att testas är huruvida bolagen och 

nämnderna har dokumenten ifråga. Att kommunens dokumentation fungerar som 

den ska har av tidigare forskning pekats ut som viktigt för medborgarnas 

möjlighet till insyn och dessa dokument är en grundförutsättning för det. Studien 

om Norrköpings kommun visade på brister kring dokumentation vilket är 

ytterligare en anledning till relevansen i att fråga Göteborgs stads myndigheter om 

dokumenthanteringsplan och arkivreglemente.  

4.2 Frågor till bolagen/nämnderna  

De utvalda nämnderna och bolagen har mailats en begäran om offentliga 

dokument samt frågor om deras organisation kring internkontroll. Kontakten togs 

via samtliga bolags hemsidor och nämnders/förvaltningars sidor på Göteborgs 

stads hemsida. I mailet beskrevs att det gällde en kandidatuppsats i statsvetenskap 

om kommunal insyn, frågorna som ställdes var om det fanns möjlighet att ta del 

av följande: 

 

 Verksamhetsplan för år 2016,  

 hur er organisation för intern kontroll ser ut, 

 hur ser den samlade uppföljningen ut och därmed hur sker 

rapporteringen ifrån förvaltningschefen eller motsvarande till bolaget 

angående den interna kontrollen? 

 Arkivbeskrivning samt dokumenthanteringsplan. 
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5 Resultat och analys  

Resultatet ifrån de tillfrågade bolagen och nämnderna redovisas även i bilaga 1.  

5.1.1 Bolag 

 

Av de totalt sju tillfrågade kommunala bolagen svarade fem på mail. Fyra av dem 

uppfyllde kommunens krav på 48 timmar medan bolaget Göteborg o Co dröjde 

sju dagar men uppfyller JO:s krav. Däremot har inte bolagen svarat på samtliga 

frågor och en del svar är ifrågasättbara. Fyra av de fem svarande bolagen har 

skickat verksamhetsplan eller motsvarande. Göteborgs Hamn AB svarade först 

med en motfråga om det var årsredovisning med verksamhetsbeskrivning som 

avsågs. Svaret blev ja och då bekräftade de att dokumenten skulle skickas, de 

tillade även att handlingarna gick att få tag i på bolagsverkets hemsida men mot 

en avgift. Åtta dagar senare skickades bolagets årsredovisning men inte den 

utlovade verksamhetsbeskrivningen. Anmärkningsvärt är att de hänvisar till 

bolagsverket då de själva har skyldighet att bifoga dokumenten. Önskvärt hade 

varit en kommentar om varför inte verksamhetsbeskrivningen bifogades. Sörred 

energi AB och Göteborg o CO Träffpunkt AB har bifogat sina affärsplaner vilket 

ska motsvara verksamhetsplanen. I dessa är det dock aningen otydligt att det är 

kommunfullmäktiges budget som ligger till grund för verksamheten, till skillnad 

från i Älvstranden AB och Business Region Göteborg AB:s verksamhetsplaner 

samt alla svarande nämnder. Det finns inget uttalat krav på att det bör framgå i 

verksamhetsplan eller motsvarande, men enligt stadens informationspolicy ska 

”informationens roll” tydliggöras i bland annat verksamhetsplaneringen. Det får 

inte heller råda tvivel kring att kommunen är avsändare av informationen. Med 

denna hänvisning kan ovan nämnda bolags affärsplaner uppmanas att tydligare 

visa att kommunfullmäktiges budget är det främsta styrdokumentet för den årliga 

verksamheten. Då de övriga två svarande bolagen explicit beskriver det i sina 

verksamhetsplaner bör Sörred Energi AB och Göteborg o CO Träffpunkt AB 

också kunna göra det. I Göteborg o Co Träffpunkt AB:s interkontrollplan framgår 

dock uttryckligen att kommunen är ägare men görs en jämförelse av motsvarande 

dokument framgår inte samma information. 

 
Bolaget Sörred Energi AB bifogade i samband med sin affärsplan även ett 

avslagsbeslut gällande delgivning av vissa uppgifter med hänvisning till 

offentlighets- och sekretslagen. Den sekretessbelagda informationen rör främst 

bolagets risker och dess åtgärder men också ekonomiska mål. I avslagsbeslutet 

lyder motiveringen ”uppgifter rörande priser, investeringsramar, hot, risker och 
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åtgärder vid risker utgör affärs- eller driftförhållanden hos Sörred Energi AB och 

är av sådan karaktär att det av särskild anledning kan antas att Sörred Energi AB 

lider skada om uppgifterna röjs”. Då ursprungsfrågan inte berörde bolagets 

riskanalys och liknande uppgifter från de andra bolagen saknas, kan inte en 

jämförelse av just det göras. Det faktum att uppgifter som avslöjar 

affärsförhållanden antas skada bolaget pekar däremot på att stor vikt läggs vid 

ekonomivärden och att vara ett konkurrenskraftigt företag. I avslagsbeslutet 

hänvisas till lagen med; ”…om det kan antas att någon som driver likartad rörelse 

gynnas på myndigheters bekostnad…”. Drag av det Lundqvist kallar 

ekonomismen återfinns här men en djupare analys är svår att göra då det som 

sekretessbelagts inte direkt hör till det som efterfrågats. Däremot visar 

avslagsbeslutet i sig och medföljande instruktioner för överklagan att 

sekretessbeslutet gjorts korrekt. Resultatet i undersökningen Kommunala bolag – 

laglöst land? visade att flertalet bolag inte lämnade ut avslagsbeslut och förklarar 

inte mottagarens rätt till överklagan vilket är en skyldighet (Hyltner, Velasco 

2009:30). Detta är alltså inte fallet angående Sörred Energi AB och visar att de 

följer reglerna som finns på området.  

 

Beträffande frågorna om internkontroll och dess uppföljning var det tre bolag som 

bifogade ett gemensamt dokument för reglerna kring ämnet. Göteborgs Hamn AB 

var ett av två bolag som återgav sina rutiner i svarsmailen. De beskrev sin 

organisation som att de är ett litet bolag med en person som är ansvarig för 

interkontroll samt att chefer och processansvariga har uppgiften att följa upp och 

rapportera i enlighet med sin befattning. De beskriver inte hur processen ska gå 

till, bara att den finns, till skillnad från Business Region Göteborg AB. De 

förklarar bland annat att det årligen görs en internkontrollplan och riskbedömning 

samt att dessa utvärderas, det görs också återkoppling till styrelsen varje år. Mest 

önskvärt hade dock varit att få ta del av faktiskt upprättade internkontrollplaner 

men då frågan inte var en begäran om ett specifikt dokument är den kritiken inte 

berättigad. Bolaget Sörred Energi AB:s svar angående internkontroll löd att 

arkivfunktionen inte hade möjlighet att besvara detta men ärendet skickades 

vidare till relevanta handläggare. Åtta dagar senare skickades ett svar med en 

bifogad beskrivning av hur internkontrollen regleras för hela koncernen och i 

mailet förklaras att den inte är specifikt för Sörred energi AB men att dokumentet 

förklarar hur de arbetar med frågan. Det är anmärkningsvärt att koncernens rutiner 

skickas då varje bolagsstyrelse ska upprätta en organisation för internkontroll 

samt att det dröjde åtta dagar. Visserligen var mailet skickat till klustrets 

moderbolags diarium men det var också den adress som angavs på hemsidan 

under fliken ”kontakt” och i samband med frågan ”vill du begära ut allmänna 

handlingar?”. Värt att notera är att diariet kunde bifoga dotterbolagets aktuella 

dokument för affärsplan men inte internkontrollplan. Då kommunen ska 

tillhandahålla lättillgänglig och begriplig information till sina medborgare samt 

besvara frågor från enskilda enligt sin informationspolicy, finns skäl för kritik mot 

att det inte tydligt framgår vart invånare kan vända sig för att få svar på frågor då 

adressen under ”kontakt” inte fyller den funktionen, det blir också svårt att leva 
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upp till kravet på utlämnande av handlingar inom 48 timmar om frågor måste 

skickas vidare inom bolaget.  

  
Av de fem svarande bolagen skickade fyra stycken bolagets egen 

arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan. Bolaget Sörred Energi AB 

bifogade hela koncernens arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan med 

kommentaren att en arkivbeskrivning för det enskilda bolaget blir klar under året. 

Trots att bolaget har relevanta dokument att förhålla sig till upplever det inte 

kommunens krav enligt arkivreglementet på att varje myndighet ska inneha de två 

handlingarna. Möjligt är att koncernens dokumenthanteringsplan inte skiljer sig 

märkbart ifrån ett dotterbolags, men då det tydligt framgår i stadens riktlinjer att 

alla myndigheter, däribland nämnder och bolag, ska ha enskilda dokument är 

kritiken mot Sörred Energi AB relevant. Anmärkningsvärt är svaret ifrån 

Göteborgs Hamn AB angående samma fråga. Till en början angavs att de tar ut en 

avgift plus porto, för att skicka arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan. 

Enligt stadens riktlinje vid namn ”Medgivande för nämnd att uttaga avgift för 

kopiering av allmän handling” (Göteborgs stad 4) har de rätt att göra det när 

begäran angår kopia av allmän handling. På frågan om de kunde skicka 

dokumenten digitalt blev svaret ”vi tar betalt enligt stadens riktlinjer”. Trots detta 

kom ett mail senare samma dag med bolagets arkivbeskrivning och 

dokumenthanteringsplan utan kommentar till tidigare konversation. Stadens 

informationspolicy och bland annat punkten ”kommunens olika verksamheter ska 

sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt och i övrigt underlätta för den enskilde 

att ha med myndigheten att göra.”, är inte uppenbart uppfyllt. Önskvärt hade varit 

ett svar där dokumenten bifogades direkt eller en kommentar till att de finns att 

tillgå digitalt och gratis, även en hänvisning till de riktlinjer som berättigar 

avgiften kan anses relevant. Då Göteborgs Hamn AB endast bifogat sin 

årsredovisning men inte verksamhetsrapport som utlovat, är kritiken baserat på 

informationspolicyn, återigen berättigad mot bolaget i fråga.   

 

5.1.2 Nämnder 

Av de totalt sju tillfrågade nämnderna svarade sex stycken. En av dessa, Idrotts- 

och föreningsnämnden svarade dock ”Slå mig gärna en signal så resonerar vi om 

dina frågor till förvaltningen” och efter att ha ringt upp till de två angivna numren 

en gång utan svar skickades ytterligare ett mail med samma frågor. Då anlände ett 

svar med bifogad interkontrollplan och en förklaring av hur uppföljningen sker 

samt att nämndsekreteraren skulle maila arkivbeskrivning och 

dokumenthanteringsplan. Nämnden som inte har svarat alls är byggnadsnämnden. 

Av de totalt sex nämnder som svarade på frågorna uppfyllde fyra stycken 

kommunens eget krav på svarstiden 48 timmar. Idrotts- och föreningsnämnden är 

inte inräknat då det gick dagar mellan telefonsamtalen och att det andra mailet 

skickades. Om det skett inom 48 timmar hade kanske nämnden uppfyllt kraven, 

därför kan det diskuteras huruvida de bör räknas in. Svaret att de vill bli 
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uppringda och ”resonera om frågorna” är dock kritiserbart då de enligt 

offentlighetsprincipen är skyldiga att lämna ut handlingarna på begäran. Då de 

efter ytterligare ett mail med samma frågor kunde svara, utan ett telefonsamtal, 

visar också att det första svaret kan ifrågasättas. Å andra sidan svarade 

Trafiknämnden efter sex dagar och uppfyllde således inte kommunens krav men 

dock JO:s definition av ”skyndsamt”, tillika två veckor (Hyltner, Velasco 

2009:29).  

 

Däremot har inte alla besvarat samtliga frågor i mailet och flest bortfall finns 

angående arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan. Enligt Göteborgs stads 

arkivreglemente ska varje myndighet ”redovisa sitt arkiv dels i en 

arkivbeskrivning, dels i en arkivbeteckning samt i en dokumenthanteringsplan”. 

Det var endast kulturnämnden som bifogade både en fullständig arkivbeskrivning 

och dokumenthanteringsplan med en gång. Idrotts- och föreningsnämnden 

svarade att nämndsekreteraren skulle skicka dokumenten vilket också gjordes 

senare. Kretslopp- och vattennämnden svarade att de ännu inte fastställt en 

arkivbeskrivning med hänvisning till att nämnden år 2013 bildades till följd av en 

sammanslagning av Göteborg vatten och Kretsloppskontoret. Det är 

anmärkningsvärt att en arkivbeskrivning inte har kunnat göras på fyra år trots att 

det är ett krav i kommunens arkivreglemente. De två sammanslagna nämnderna 

hade varsin arkivbeskrivning innan, vilka har bifogats, det kan tyckas underlätta 

ett skapande av en gemensam, framförallt då det ligger i kommunens intresse. 

Samma nämnd hänvisar, angående dokumenthanteringsplan, till ett beslut av 

arkivnämnden från år 2015 som enligt dem innebär att dokumenthanteringsplaner 

beslutade innan och under det året upphör. De kommenterar inte citatet och 

nämner därför inte huruvida de arbetar med en ny dokumenthanteringsplan eller 

dylikt. De refererar till regionarkivets dokument med namnet ”riktlinjer till 

arkivreglemente för Göteborgs Stad avseende redovisning och gallring av 

allmänna handlingar” ifrån den 27 maj 2015. Regionarkivet beskriver i 

handlingen hur stadens myndigheter ska övergå till så kallad processorienterad 

redovisning senast år 2017 men att kravet på en dokumenthanteringsplan redan 

finns (Regionarkivet 2015:6). Inget pekar därför på att en sådan inte bör existera 

ändå, endast att den måste revideras innan årets slut. Då Vatten- och 

Kretsloppsnämnden skapades år 2013 bör de, enligt stadens arkivreglemente, ha 

en dokumenthanteringsplan sedan tidigare. Önskvärt hade varit en kommentar om 

huruvida arbetet med den fortskrider eller över huvud taget försiggår, vilket 

Miljö- och Klimatnämnden gav. De berättade att för närvarande har de ingen 

giltig men att arbetet med den pågår och kommer att bli klart under år 2018, de 

bifogade även sin arkivbeskrivning. Värt att notera är dock att den nya 

dokumenthanteringsplanen enligt ovan nämnda riktlinjer ska vara klar innan detta 

år är slut, vilket nämnden inte uppfyller. Även trafiknämnden svarade att deras 

dokumenthanteringsplan är under omarbetning efter nya beslut från 

arkivnämnden, de har för tillfället ingen giltig arkivbeskrivning heller. 

Utbildningsnämnden besvarade endast frågorna rörande internkontroll och 

nämnde inget om varken dokumenthanteringsplan eller arkivbeskrivning.  
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Göteborgs Stads krav på dokumenthanteringsplan samt arkivreglemente uppfylls 

av två av de svarande nämnderna. Av de övriga fyra hade två en av de begärda 

handlingarna. De kommentarer som lämnades angående varför dokumenten inte 

bifogades var högst ifrågasättbara då de uppenbarligen brister i att uppfylla 

kommunens krav. Med stadens informationspolicys bestämmelser i åtanke ”att 

information ska vara begriplig och lättillgänglig samt att kommunen ska vara 

tillgänglig för allmänheten i frågor rörande verksamhetsområdet”, är utförliga 

förklaringar till uteblivna dokument önskvärda. Att endast svara att något är under 

omarbetning eller hänvisa till ett beslut utan närmare beskrivning av vad det 

innebär för nämnden i fråga, är svårt att anse leva upp till delar av 

informationspolicyn samtidigt som de uppenbart inte uppfyller arkivreglementets 

krav. Då dokumentation är viktigt för transparensen talar detta för att nämnderna 

har bristfälliga tillsynsmekanismer, en av de fyra gynnsamma faktorer för 

korruption som pekats ut i tidigare forskning och bidrar till en ”frestelsekultur”. 

Högst anmärkningsvärt då kommunen lagt ner mycket resurser på åtgärdsarbete.  

 

Svarsfrekvensen på frågorna om internkontroll och uppföljning av den var hög då 

sex nämnder svarade. Fem stycken skickade nämndens officiella dokument för 

internkontroll och uppföljning av intern kontroll. Några svarande skickade 

ytterligare icke begärda handlingar för att tydligare svara på frågorna såsom 

Kretslopp- och vattennämnden vilka skickade med årets internkontrollplan då 

rutinerna har ändrats. Trafiknämnden bifogade också sin årsrapport vilken tar upp 

uppföljningen av den interna kontrollen. Det finns dock ett frågetecken angående 

kulturnämndens svar, de bifogade två dokument om den interna kontrollen och 

dess uppföljning men för år 2015. Visserligen kan det vara ett fel med hänvisning 

till den mänskliga faktorn men det är trots allt nämnvärt. Kulturnämnden skickade 

även med stadsrevisionens granskningsrapport av verksamheten för år 2017 i 

samband med svar på frågorna om intern kontroll. En av nämnderna besvarade 

frågorna om internkontroll och/eller dess uppföljning genom att beskriva hur det 

går till. De förklarade bland annat hur och när internkontrollplanen, riskanalyser 

och uppföljning av internkontroll görs. Då inga specifika dokument efterfrågades 

utan endast svar på om det gick att ta del av organisationen för den interna 

kontrollen samt dess uppföljning, måste svaret anses relevant.  

 

Gällande frågan om verksamhetsplanen svarade fyra av sex på frågan. 

Trafiknämnden bifogade sin budget men tydliggjorde att denna motsvarar 

verksamhetsplanen, ett liknande tydliggörande hade varit på sin plats ifrån 

Kretslopp- och vattennämnden. De bifogade två yrkanden om mål- och 

inriktningsdokument ifrån dels V, S, MP och ifrån M, FP, KD samt ett 

protokollsutdrag där det framkommer att V, S och MP:s förslag väljs. Troligtvis är 

det dokumentet att likställa med en verksamhetsplan men det hade kunnat 

förtydligas av personen som svarade på mailet, yrkandet som inte valdes hade 

heller inte behövt skickas med då det inte fyller någon funktion utan snarare 

förvirrar. Kulturnämnden och Utbildningsnämnden ignorerade frågan om 

verksamhetsplan och skickade därmed ingen. Anmärkningsvärt då de enligt 

offentlighetsprincipen innehar en skyldighet att delge allmänna handlingar. 
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Jämväl i denna fråga är en koppling till stadens informationspolicy relevant och 

därmed en önskan om en kommentar till varför de inte skickar 

verksamhetsplanen.  

 

5.1.3 Konkluderande analys  

 

I studien om Norrköpings kommun poängteras vikten av dokumentation när 

kommunal verksamhet bedrivs i bolagsform. De begärde ut handlingar ifrån 

kommunens diarium, vilket visade sig vara svårt. Denna uppsats undersöker inte 

exakt samma sak men berör frågan om dokumentation genom att begära 

bolagens/nämndernas arkivbeskrivning samt dokumenthanteringsplan, vilka är 

obligatoriska i enlighet med arkivreglementet. Resultatet visar att fler nämnder än 

bolag saknar dokumenten i fråga, endast Kulturnämnden bifogade två giltiga 

handlingar med en gång. Idrotts- och föreningsnämnden bifogade giltiga 

dokument men efter att ett andra mail skickats och däremellan två försök till 

telefonsamtal. Visserligen har undersökningen inte behandlat huruvida dessa 

dokument efterlevs, men resultatet är ändå anmärkningsvärt. Således har de 

undersökta bolagen i nuläget bättre förutsättningar för en korrekt dokumentation. 

Inget mönster som visar på låg dokumentationsambition från bolag kan 

konstateras, vilket är intressant då studien om Norrköping visade sådana brister. 

Viktigt att tillägga är dock att två bolag inte alls har svarat och då analysenheterna 

är få till antalet är kritik mot de specifika nämnderna/bolagen kanske mer 

berättigad. En övergripande jämförelse mellan Göteborgs stad och Norrköpings 

kommun visar därmed att det finns svagheter i fråga om dokumentation av 

kommunal verksamhet. Däremot är det nämnderna i Göteborg som står för 

bristerna och inte bolagen. En närmare undersökning av detta område är intressant 

för vidare forskning.  

 

I studien om Norrköping förklaras betydelsen av återförande av information upp i 

organisationen då det ligger i kommunens intresse att säkerställa en bra styrning 

av sin verksamhet. I föreliggande studie om Göteborgs stad har, för att ta fasta på 

detta, en fråga om uppföljning av den interna kontrollen ställts. Samtliga av de 

svarande besvarade frågan vilket visar att det finns rutiner kring ämnet. Mönstret 

som däremot uppenbarar sig är att betydligt fler av bolagen återgav svaret i mailet 

(bifogade inget officiellt dokument) eller skickade koncernens rutiner, närmare 

bestäm tre av fem. Ett svar var till med att de ” rapporterar till vår ägare Göteborg 

Stad via en samlad rapportering…” och inte mer utförligt än så. Fyra av fem 

svarande nämnder bifogade officiella dokument tillsammans med bland annat 

rutiner för internkontroll, 2016 års kontrollplan samt uppföljning och i vissa fall 

riskanalyser. Det gav en föreställning om att nämnderna enklare delger 

information om sin verksamhet i form av officiella dokument, men ingen konkret 

slutsats kan dras. Då frågan inte rörde en begäran om specifika dokument kan inte 

heller bolagen och den nämnd som inte bifogade det kritiseras. Däremot visar 



 

 24 

undersökningen att i stort sett alla har en egen organisation för internkontroll 

vilket kommunens riktlinjer kräver. Det finns dock ett frågetecken beträffande 

Sörred energi AB:s svar då de bifogade hela koncernens rutiner men tillade att ett 

eget regelverk håller på att upprättas. Då en punkt i Göteborgs stads handlingsplan 

för att förebygga korruption behandlade interkontroll är resultatet högst intressant. 

Det visar att handlingsplanen har inkorporerats i bolagen och nämndernas 

verksamhet, dock testas inte huruvida organisationerna efterlevs. Studien om 

Norrköpings kommun visade på frågetecken kring återförande av information 

medan föreliggande undersökning visar att samtliga tillfrågade i Göteborgs stad 

har en organisation för uppföljning. Möjligt är att Göteborg har tagit lärdom av 

mutskandalen och därför förmedlat till den kommunala verksamheten vikten av 

intern kontroll och uppföljning. Studien om Norrköping undersökte inte exakt 

samma sak vilket gör jämförelsen bristfällig men visar ändå att området är 

föremål för vidare forskning för att ta reda på om Göteborg föregår med gott 

exempel eller om Norrköping jämförelsevis har dålig uppföljning.  

 

Undersökningen belyser också problemet kring vad en handling bör innehålla och 

heta, vars lösning främst ligger hos Göteborgs stad och inte de enskilda bolagen 

eller nämnderna. Samtliga fick frågan att skicka sin verksamhetsplan och svaret 

ifrån Göteborgs Hamn AB var att de ville ha ett förtydligande huruvida frågan om 

verksamhetsplan innebär deras årsredovisning med verksamhetsbeskrivning 

medan två andra bolag skickar det de kallar affärsplan, samtidigt som ytterligare 

två bolag bifogar dokument som heter just verksamhetsplan. Samma problem 

återfinns hos svaren ifrån nämnderna. Trafiknämnden bifogade sin budget med 

kommentaren att det motsvarar en verksamhetsplan, kretslopp- och 

vattennämnden bifogar två yrkanden och ett beslut där läsaren själv får komma 

fram till vad som motsvarar verksamhetsplanen. Miljö- och klimatnämnden 

skickar ett dokument med det exakta namnet verksamhetsplan. För transparensens 

och tillgänglighetens skull, hade det underlättat om alla bolag hade samma namn 

samt innehåll på sina dokument, då vet medborgare hur begäran ska formuleras 

för att få tag på specifika detaljer, oavsett vilket bolag eller nämnd som tillfrågas. 

Kritiken kan kopplas till ett av granskningskommissionens åtgärdsförslag; tydliga 

styrdokument (Amnå m.fl. 2013:202). Troligtvis finns samma information att 

tillgå om både nämnder och bolag men i olika handlingar. Det kan anses försvåra 

medborgarens insyn i den kommunala verksamheten vilket är en av de fyra 

gynnsamma faktorer för korruption som Erlingsson pekar ut och kan leda till en 

frestelsekultur. Samma namn och innehåll för alla verksamhetstyper gällande 

verksamhetsplan är därför ett förslag på förbättring till Göteborgs stad.  
 

Resultatet visar att kritik kan riktas till båda verksamhetstyperna men allvarligast 

är den mot de enskilda bolagen, Bostads AB Poseidon och Göteborg Spårvägar 

AB samt Byggnadsnämnden, som inte svarade alls. De bryter inte bara mot flera 

av stadens riktlinjer och policys även offentlighetsprincipen, vilken är lagstadgad. 

Extra anmärkningsvärt är att Bostads AB Poseidon inte har alls har svarat då det 

var ett av bolagen som spelade en mycket stor roll i mutskandalen. Bolagen och 

nämnden som inte svarade har stora förbättringsmöjligheter för att leva upp till 
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kommunens och lagens krav. Även Göteborgs stad brister i sitt ansvar att se till att 

verksamhet bedrivs i kommunens intresse då ett av dessa är öppenhet. Vidare 

bekräftar resultatet till viss del Erlingssons teori om att bolagisering leder till 

sämre insyn. Det tog generellt sett längre tid för bolagen att besvara frågorna samt 

att färre bolag än nämnder svarade över huvud taget. Fler nämnder än bolag 

uppfyllde kommunens krav på att utlämnande av allmän handling får dröja högst 

48 timmar. Fyra av fem bolag svarade inom två dygn men av dessa gav endast två 

stycken fullständiga svar. Resterande två svarade på några frågor inom 48 timmar 

medan de andra svaren dröjde. Fem av sex nämnder svarade inom 48 timmar och 

en av dessa dröjde med några svar. Undersökningen är liten och skillnaderna 

mellan verksamhetstyperna är små, därmed fastställer resultatet inga generella 

mönster men pekar dock på tendenser som tyder på sämre transparens i bolagen. 

Det gör att frågan fortfarande är relevant för vidare forskning.  

 

Generellt sett visar resultatet att det finns förbättringsmöjligheter kring att följa 

stadens riktlinjer. Främst beträffande arkivbeskrivning och 

dokumenthanteringsplan för nämnder. Fyra av sex nämnder saknade båda eller ett 

av dokumenten medan samtliga svarande fem bolag hade dem Båda 

verksamhetstyperna bör se över hur de bättre kan uppfylla informationspolicyn, 

framförallt angående punkten att vara tillgänglig för allmänheten och besvara 

frågor. Däremot uppfyller bolagen och nämnderna kravet på upprättande av en 

organisation för internkontroll och uppföljning av den.  

5.1.4 Besvarande av hypoteser 

Uppsatsen första hypotes löd: Insynen kommer att vara sämre i de undersökta 

kommunala bolagen än i de undersökta nämnderna och enligt undersökningen var 

det två bolag, till skillnad från en nämnd, som inte svarade samt att nämnderna i 

större utsträckning än bolagen uppfyllde kommunens krav på svar inom 48 

timmar, vilket stödjer hypotesen. Utifrån denna undersökning stämmer därmed 

hypotes ett.  

 

Uppsatsens andra hypotes löd: De undersökta bolagen och nämnderna kommer att 

vara transparenta och följa de utvalda riktlinjerna och resultatet visar att 

merparten svarade inom 48 timmar men inte på mailets alla frågor vilket de borde, 

dels enligt offentlighetsprincipen men också baserat på stadens 

informationspolicy. Även beträffande arkivreglementets krav på arkivbeskrivning 

och dokumenthanteringsplan uppvisas brister. Däremot hade samtliga av de 

svarande en organisation för internkontroll och uppföljning av den vilket också är 

ett krav från kommunen. Svaret blir därför att hypotesen inte stämmer och att det 

finns stora förbättringsmöjligheter för både transparens och följande av riktlinjer, 

därmed förkastas hypotes två.  
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6 Slutsats  

Uppsatsens frågeställning grundar sig i teoribildning om att bolagisering av 

kommunal verksamhet leder till sämre insyn vilket ökar risken för korruption. 

Studien har ytterligare en dimension då det granskade fallet är Göteborgs stad vars 

historia kantas av flertalet skandaler beträffande oegentligheter. Frågeställningen 

som ämnas besvaras är: Hur skiljer sig transparensen och hur väl följs stadens 

riktlinjer i kommunala bolag jämfört med kommunal verksamhet under nämnder i 

Göteborgs stad?  

 

Resultatet visar att fler bolag än nämnder inte svarade alls samt att bland de 

svarande ignorerades vissa frågor. Fler nämnder än bolag uppfyllde kommunens 

krav på att utlämnande av allmän handling får dröja högst 48 timmar. Resultatet 

pekar följaktligen på bättre transparens hos nämnderna men en generell slutsats är 

svår att dra då antal analysenheter är få. Dock bör berättigad kritik riktas mot de 

enskilda bolag och nämnder som brister i sin transparens. Förslag till vidare 

forskning är därför liknande undersökningar med fler analysenheter.  

 

Slutsatsen för hur väl riktlinjer följs blir att det beror på vilka som avses men 

generellt sett finns anledning till kritik. Beträffande riktlinjer för internkontroll 

visar resultatet att samtliga tillfrågade följer dem. Sämre var det med riktlinjer 

kring arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan främst hos nämnder. 

Förbättringsmöjligheter finns även angående förverkligande av 

informationspolicyn då både bolag och nämnder ofta lämnade otydliga svar. Även 

till denna slutsats bör tilläggas att antal tillfrågade är få och därför är ett tydligt 

mönster svårt att fastställa vilket visar att området är föremål för vidare forskning. 

Dock bör kritik riktas mot de enskilda nämnder och bolag som brister i att följa de 

undersökta riktlinjerna, även i denna fråga.  

 

I övrigt visar resultatet att det finns förbättringsmöjligheter för Göteborgs stad 

kommunala verksamhet beträffande begriplighet och tillgänglighet. Förslag på 

sådan är gemensamma namn och innehåll i allmänna handlingar. Då 

verksamhetsplan efterfrågades skickades alltifrån budgetar, affärsplaner, yrkanden 

på mål- och inriktningsdokument till förtydliganden om vad som avsågs. För att 

underlätta tillgänglighet och därmed insyn för medborgare är ett åtgärdsförslag 

gemensamma namn och innehåll på dokument.  
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http://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-o-politik/planer-

styrdokument/sok-styrande-

dokument/!ut/p/z1/hYzLboMwFES_JQtv8YXEPLqpMCkpUpSqJW2DN5FT

HECEa4Rvi9SvLz8QdXajOWe44ieuUP90jabOor4tvVLhOZDwGks_hbjIYyg

OB_mc7HZ-6Qv--R-

glhnuJAVeLX50108iXnLFVW2HDu37255XLdH4wIDBPM_CayyZi50azxk

G42RrBiXp2t1MjR02rrdIdjLEYF-UDD7M1Ds9tIZcq7G-

2J5BbqerJkIP3ZXBciySJ0hAyrUf5aFIZeYHIkq3a4CNCLIwe3wZDW7t1_dg

kPg4nH6P6Wr1B2Qbqxw!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/  Hämtdatum: 

2017-04-17 

Göteborgs stad 4 ”Medgivande för nämnd att uttaga avgift för kopiering av allmän 

handling” [Elektronisk] http://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-o-

politik/planer-styrdokument/sok-styrande-

dokument/!ut/p/z1/hYzNToNAFIWfpYvZMnfa8ufGgEIlaWqUqmU2ZipTIJR

7CXOVxKeXF2g8u5PzfUdqeZIazU_XGO4IzXXplQ4-

1ym8RKlKICryCIrDIX2KdztVKl9-

_AfoZYYbSUBWix_e9ONQllJLXdPQIb297mXVMo93AgTM8-

x7DbE909R4zgoYJ6oFlGxqd7U1dti4npBpsixgX5QC3u3UOzO0ll1rsD5TLy

Cn6WKY0UN3EbAcbyHYqCyI8xiyaBNkD2rth6nKALZZClFw_zxafKSv78

Eiy3E4_R6T1eoP2ZyleA!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/  Hämtdatum: 

2017-04-17 

Göteborgs stad 5 ”Organisationsbild Göteborgs Stadshus AB” [Elektronisk] 

http://goteborg.se/wps/wcm/connect/400b2d1d-2e40-499a-88a1-

b4e18e1eabd7/Organisation.pdf?MOD=AJPERES Hämtdatum 2017-05-10 

Regionarkivet 2015 ”Riktlinjer till arkivreglemente för Göteborgs Stad avseende 

redovisning och gallring av allmänna handlingar” [Elektronisk] 

http://www.arkivnamnden.org/sites/default/files/Riktlinjer%20till%20arkivreg

lemente%20f%C3%B6r%20G%C3%B6teborgs%20Stad.pdf Hämtdatum 

2017-04-17  
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http://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-o-politik/planer-styrdokument/sok-styrande-dokument/!ut/p/z1/hYzNToNAFIWfpYvZMnfa8ufGgEIlaWqUqmU2ZipTIJR7CXOVxKeXF2g8u5PzfUdqeZIazU_XGO4IzXXplQ4-1ym8RKlKICryCIrDIX2KdztVKl9-_AfoZYYbSUBWix_e9ONQllJLXdPQIb297mXVMo93AgTM8-x7DbE909R4zgoYJ6oFlGxqd7U1dti4npBpsixgX5QC3u3UOzO0ll1rsD5TLyCn6WKY0UN3EbAcbyHYqCyI8xiyaBNkD2rth6nKALZZClFw_zxafKSv78Eiy3E4_R6T1eoP2ZyleA!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-o-politik/planer-styrdokument/sok-styrande-dokument/!ut/p/z1/hYzNToNAFIWfpYvZMnfa8ufGgEIlaWqUqmU2ZipTIJR7CXOVxKeXF2g8u5PzfUdqeZIazU_XGO4IzXXplQ4-1ym8RKlKICryCIrDIX2KdztVKl9-_AfoZYYbSUBWix_e9ONQllJLXdPQIb297mXVMo93AgTM8-x7DbE909R4zgoYJ6oFlGxqd7U1dti4npBpsixgX5QC3u3UOzO0ll1rsD5TLyCn6WKY0UN3EbAcbyHYqCyI8xiyaBNkD2rth6nKALZZClFw_zxafKSv78Eiy3E4_R6T1eoP2ZyleA!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-o-politik/planer-styrdokument/sok-styrande-dokument/!ut/p/z1/hYzNToNAFIWfpYvZMnfa8ufGgEIlaWqUqmU2ZipTIJR7CXOVxKeXF2g8u5PzfUdqeZIazU_XGO4IzXXplQ4-1ym8RKlKICryCIrDIX2KdztVKl9-_AfoZYYbSUBWix_e9ONQllJLXdPQIb297mXVMo93AgTM8-x7DbE909R4zgoYJ6oFlGxqd7U1dti4npBpsixgX5QC3u3UOzO0ll1rsD5TLyCn6WKY0UN3EbAcbyHYqCyI8xiyaBNkD2rth6nKALZZClFw_zxafKSv78Eiy3E4_R6T1eoP2ZyleA!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-o-politik/planer-styrdokument/sok-styrande-dokument/!ut/p/z1/hYzNToNAFIWfpYvZMnfa8ufGgEIlaWqUqmU2ZipTIJR7CXOVxKeXF2g8u5PzfUdqeZIazU_XGO4IzXXplQ4-1ym8RKlKICryCIrDIX2KdztVKl9-_AfoZYYbSUBWix_e9ONQllJLXdPQIb297mXVMo93AgTM8-x7DbE909R4zgoYJ6oFlGxqd7U1dti4npBpsixgX5QC3u3UOzO0ll1rsD5TLyCn6WKY0UN3EbAcbyHYqCyI8xiyaBNkD2rth6nKALZZClFw_zxafKSv78Eiy3E4_R6T1eoP2ZyleA!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://goteborg.se/wps/wcm/connect/400b2d1d-2e40-499a-88a1-b4e18e1eabd7/Organisation.pdf?MOD=AJPERES
http://goteborg.se/wps/wcm/connect/400b2d1d-2e40-499a-88a1-b4e18e1eabd7/Organisation.pdf?MOD=AJPERES
http://www.arkivnamnden.org/sites/default/files/Riktlinjer%20till%20arkivreglemente%20f%C3%B6r%20G%C3%B6teborgs%20Stad.pdf
http://www.arkivnamnden.org/sites/default/files/Riktlinjer%20till%20arkivreglemente%20f%C3%B6r%20G%C3%B6teborgs%20Stad.pdf
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8 Bilagor  

8.1 Bilaga 1: sammanställning av svar  

 

Frågor / Nämnder Kultur- 

nämnden 

Kretslopp-  

och 

vattennämnd

en 

Trafik- 

nämnden 

Miljö- och 

Klimat-

nämnden 

Idrotts-  

Och 

förenings- 

nämnden 

Byggnads- 

nämnden  

Utbildnings- 

nämnden  

Uppfylldes kommunens 

krav på 48h 

Ja Ja  Nej  Ja  Delvis  - ja 

JO:s krav på två veckor Ja Ja  Ja  Ja Ja   ja 

Verksamhetsplan Nej  Ja, yrkanden 

och beslut 

Ja, budget Ja Ja   nej 

Organisation för intern 

kontroll? 

Ja, för 

2015 

Ja, dokument 

bifogades 

Ja, 

dokument 

bifogades 

Ja, 

återgavs 

Ja, 

dokument  

bifogades 

 Ja, dokument 

bifogades 

Uppföljning av den interna 

kontrollen? 

Ja, för 

2015 

Ja, dokument 

bifogades 

Ja, 

dokument 

bifogades 

Ja, 

återgavs 

Ja, 

dokument 

bifogades 

 Ja, dokument 

bifogades 

Frågor / bolag  Älvstranden 

utveckling 

AB 

Sörred  

Energi 

AB 

Business 

Region  

AB 

Göteborgs 

Hamn 

AB 

GBG o CO 

Träffpunkt 

AB 

Bostads 

AB 

Poseidon 

GBG 

Spårv. 

AB 

Uppfylldes kommunens 

krav på 48h? 

Ja  Delvis Ja Delvis Nej  - -  

JO:s krav på två veckor Ja  Ja Ja Ja Ja   

Verksamhetsplan ja Ja, 

affärsplan 

Ja Delvis,  

årsredovisning 

Ja, 

affärsplan  

  

Organisation för intern 

kontroll? 

Ja, dokument 

bifogades  

Ja, 

koncernens 

dokument 

bifogades 

Ja, återgavs Ja, återgavs  Ja, 

dokument 

bifogades 

  

Uppföljning av den interna 

kontrollen? 

Ja, dokument 

bifogades  

Ja,  

återgavs 

Ja, återgavs Återgavs 

delvis 

Ja, 

Dokument 

bifogades 

  

Arkivbeskrivning Ja Ja, 

koncernens 

Ja Ja Ja   

Dokumenthanterings

plan 

 

Ja Ja, 

koncernens 

Ja Ja Ja   
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8.2 Bilaga 2: Göteborgs stads bolagshierarki  

 

Källa: Göteborgs stad 5  


