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Abstract 

This essay is highlighting how public housing companies in Sweden are approaching risks of 

corruption in their organizations. This is an area where very few studies have been conducted 

earlier and the insight in how public housing companies are working to prevent corruption is low. 

The purpose of this essay is to examine the awareness and the handling of risks of corruption in 

public housing companies. The two main questions we set out to answer are: 

 

- What awareness do the public housing companies have about risks of corruption? 

- How do they handle these risks? 

 

We conduct eight qualitative, semi structured interviews with nine managers in public housing 

companies to get insight in how they perceive risks of corruption, and to get information about 

what measures are being taken in the companies to handle the risks. In addition to the interviews, 

documents such as policies and guidelines are being analyzed to see if, and in what way, they 

concern corruption.  

The results of the analysis show that awareness about risks of corruption varies. In some 

cases the lack of awareness leads to an insufficient handling of risks, for example when it comes 

to whistleblowers where few realizes that it can be problematic to report a colleague because of 

fear. Systems to handle and protect whistleblowers are in some case said not to be needed and are 

not prioritized because of that. But awareness is not always necessary to be able to handle 

corruption. Some of the controlling mechanisms decrease the likeliness of getting away with 

corruption even if there is no awareness about it. Systems where colleagues share their work in 

cases of absence are sometimes put there to make sure important tasks does not fall behind if 

someone gets sick, but as a side-effect it also increases the possibility to discover corruption.  

The handling of risks of corruption was mostly focused on economy and bribes. We can see 

that it would be necessary for the companies to do analyses of the risks of corruption to make sure 

that the control systems that is being used is adequate and not leaving important risks unattended. 
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1. Inledning  

Sverige rankas konsekvent som ett av de minst korrupta länderna i världen (Linde & Erlingsson 

2012:586; Andersson 2002:4), något som vi kan och bör vara stolta över. En pålitlig och opartisk 

statsapparat är viktig för att medborgarna ska känna tilltro till sina representanter och den 

demokratiska ordningen. Korruption anses även vara skadlig för ekonomisk utveckling och 

välstånd vilket gör det eftersträvansvärt att hålla den på en låg nivå (Bauhr & Oscarsson 2011:85; 

Erlingsson, Bergh & Sjölin 2008:596). En hög internationell rankning behöver dock inte säga så 

mycket om den faktiska graden av korruption inom landet. Det enda vi kan utläsa av den är hur vi 

positionerar oss i relation till andra länder. Mogna demokratier, som Sverige, har inte varit ett lika 

uppmärksammat område inom korruptionsforskningen som de nya demokratier som tydligare 

kämpar med korruptionsproblem. På senare år har forskare dock alltmer problematiserat 

uppfattningen om Sverige som ett land fritt från korruption och lyfter nu fram behovet av studier i 

den svenska kontexten (Erlingsson, Bergh & Sjölin 2008:595ff; Linde & Erlingsson 2012:586; 

Andersson 2002:4f; Bauhr & Oscarsson 2011:85). Flera uppmärksammade fall av korruption under 

2000-talet i kombination med att internationell kritik riktats mot Sveriges sätt att hantera korruption 

visar att det finns ett behov av att undersöka även länder som framstår som icke-korrupta (Linde 

& Erlingsson 2012:589). 

Staffan Andersson är en av de forskare som gjort viktiga bidrag när det kommer till att belysa 

de svenska förhållandena. I hans avhandling Corruption in Sweden - Exploring Danger Zones and 

Change (2002) pekar han ut var de största riskerna för korruption föreligger. Han menar att 

riskzonerna är de som antingen kan identifieras genom hög förekomst av korruption eller av 

förutsättningar som gynnar korruptionen (Andersson 2002:7). Till exempel så gör tillgång till, och 

ansvar för, resurser samt kontakt med företag och kunder att det uppstår många tillfällen och 

möjligheter att vara korrupt. Detta innebär att områden som upphandlingar om lokaltrafik, 

byggprojekt, utfärdande av tillstånd och liknande är särskilt utsatta (Andersson 2002:238). I 

Sverige är risken därför störst på kommunal nivå, där stora resurser hanteras och många kontakter 

med samhället sker (Andersson 2002:238). Sverige har ett starkt kommunalt självstyre och 

kommunerna står för en stor del av den offentliga servicen vilket då naturligt leder till att den 

kommunala verksamheten också hanterar stora volymer av resurser (Erlingsson, Bergh & Sjölin 

2008:597). En särskild del av kommunernas verksamhet som pekas ut som riskområden, men som 
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inte har studerats i särskilt stor utsträckning är de kommunala bolagen. De stora resurserna i 

kombination med begränsad insyn och kontroll kan skapa möjligheter för korruption att få fäste 

(Erlingsson, Bergh & Sjölin 2008).  

Bland de kommunala bolagen ser vi att särskilt de allmännyttiga kommunala 

bostadsaktiebolagen (hädanefter kommunala bostadsbolag) verkar riskera att bli arenor för 

korruption. De kan vid första anblicken framstå som vilka företag som helst men ett komplicerat 

regelverk gör att de hamnar i en gråzon mellan det privata och offentliga. De kommunala 

bostadsbolagen omfattas av flera lagar, från både den privata och offentliga sektorn, men de utgör 

i vissa fall också undantag från bestämmelser som gäller övrig kommunal verksamhet. Denna 

gråzon mellan det offentliga och det privata kan försvåra granskning och insyn vilket i sin tur 

möjliggör för korrupt beteende att kunna pågå utan att det upptäcks. De kommunala 

bostadsbolagen handskas i allra högsta grad med stora resurser då de omsätter 52 miljarder kronor 

årligen och har 12 000 anställda (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag u.å.). Det finns också 

exempel på fall där kommunala bostadsbolag misstänks ha varit inblandade i korruptionsskandaler 

vilket pekar på att de kan tänkas vara områden som bör undersökas vidare.  

Flera forskare nämner kommunala bolag som eventuella riskområden för korruption, men 

det är få studier som undersöker dessa specifikt (Erlingsson, Bergh & Sjölin 2008). I Tillitens 

gränser, granskningskommissionens slutbetänkande (Amnå, Czarniawska & Marcusson 2013) 

granskas den så kallade korruptionsskandalen i Göteborg som uppdagades 2010. Bland annat de 

kommunala bostadsbolagen Poseidon och Familjebostäder förekommer bland de misstänkta fallen 

och deras inblandning undersöks. Fokuset i den studien ligger främst på de åtgärder som har 

vidtagits efter korruptionsskandalen. Studier om hur korruptionsarbete bedrivs förebyggande, hur 

risker för korruption uppstår och om uppfattningar om dessa risker specifikt inom kommunala 

bostadsbolag saknas i dagsläget. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Vi vill med denna uppsats belysa ett område som är i behov av forskning. I dagsläget finns liten 

kunskap om hur de kommunala bostadsbolagen arbetar med och förhåller sig till korruption. Syftet 

med uppsatsen blir således att undersöka de kommunala bostadsbolagens medvetenhet om, och 

hantering av risker för korruption.  
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Vi arbetar efter följande frågeställningar: 

- Vilken medvetenhet om korruptionsrisker finns hos de kommunala bostadsbolagen? 

- Hur hanteras dessa korruptionsrisker? 

 

1.2 Disposition  

Härefter följer ett avsnitt om bakgrund där korruption definieras och förklaras. Bakgrunden 

innehåller också en översiktlig redogörelse för de kommunala bostadsbolagens förutsättningar och 

spelregler. Sedan presenteras de teoretiska utgångspunkter som används för undersökningen. 

Dessa är uppdelade i kultur och kontroll med ett antal underrubriker vardera. Efter teoriavsnittet 

presenteras analysramen där operationaliseringen av de teoretiska begreppen förtydligas. Sist i 

delen om analysram ligger ett analysschema som sammanfattar vilka delar som kommer ingå i 

analysen. Därefter följer ett metodavsnitt där vi går igenom urval och material, avgränsningar, vårt 

val av kvalitativ intervju, intervjumetod, etiska val, analysmetod samt validitet och reliabilitet. 

Efter detta presenteras resultaten av undersökningen och analysen av dessa tillsammans under 

rubrikerna kultur och kontroll, samt de underrubriker som förtydligades i analysramen. I slutet av 

delen kultur samt i slutet av delen om kontroll finns sammanfattningar för att ge en översikt över 

resultaten av analysen. Efter detta presenteras våra slutsatser och sist den avslutande diskussionen.  

 

1.3 Bakgrund 

1.3.1 Vad är korruption? 

Det finns ingen lag som specifikt benämner korruption. Brott som kan kopplas till korruption är 

till exempel förskingring, annan trolöshet och mutbrott vilket regleras i brottsbalken kapitel 10 

(SFS 1962:700). Någon juridisk definition finns alltså inte vilket gör det svårt att säga exakt vad 

som är korruption. I undersökningar, rapporter och forskning återfinns ett antal olika definitioner 

av begreppet. En del av dessa är breda och innefattar många typer av oegentligt agerande medan 

andra är mer smala och specifika. Vi utgår från Riksrevisionens definition som är relativt bred. 

“[A]tt utnyttja en offentlig ställning för att uppnå otillbörlig vinning – för sig själv eller andra. 

Handlingen kan göras mot ersättning, en muta, eller utan ersättning, så kallad vänskapskorruption” 

(Riksrevisionen 2013: 17). Vi innefattar därför inte bara oegentligheter som rör pengar i begreppet 
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korruption, utan även tjänster eller andra fördelar som kan ses som otillbörliga och där någon 

utnyttjat sin position för att tillskansa sig dessa.  

 

1.3.2 Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 

Under de senaste decennierna har flera reformer inom den svenska förvaltningen genomförts. 

Decentralisering, bolagisering, konkurrensutsättning och ett minskat fokus på byråkrati 

förväntades göra den kommunala verksamheten mer effektiv (Andersson & Erlingsson 2010:192f; 

Erlingsson, Bergh & Sjölin 2008:604f). Förändringarna har lett till ett större avstånd mellan de 

styrande politikerna och verksamheterna vilket har gjort att de senare blivit mer självständiga från 

politisk kontroll. I och med detta så är det snarare målen än processerna som kontrolleras från 

politiskt håll, hur det dagliga arbetet utförs är upp till de enskilda organisationerna (Andersson & 

Erlingsson 2010:202f) 

En del av bolagiseringen är bildandet av kommunalägda bostadsbolag. I Sverige finns det 

runt 300 allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (SABO u.å.). Dessa har i många kommuner 

inrättats som ett verktyg för att uppfylla det bostadsförsörjningsansvar som alla kommuner har, 

vilket innebär att kommunerna har ett ansvar att planera för bostadsförsörjningen (SABO 2013:3). 

Bostadsbolagen bildas ofta i form av aktiebolag med en eller flera kommuner som ägare. 

Ägandeformen gör att det är framförallt tre lagar som bolaget måste anpassa sin verksamhet efter: 

aktiebolagslagen (SFS 2005:551), kommunallagen (SFS 1991:900) och lagen om allmännyttiga 

kommunala bostadsaktiebolag (SFS 2010:879). I korthet bestämmer aktiebolagslagen hur 

fördelningen av ansvar och befogenheter inom bolaget ser ut (SABO 2013:4). Kommunallagen 

anger vad som är kommunens ansvar och befogenheter i en hel- eller delägt kommunalt bolag. 

Enligt kommunallagen är det kommunfullmäktiges ansvar att utse styrelseledamöter i bolagen, 

fastställa vilket ändamål kommunen har med verksamheten, att de kommunala befogenheterna 

finns angivna i bolagsordningen och se till att allmänheten får insyn i verksamheten (SFS 2010:879 

kap 3 § 17). Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag förtydligar vad som menas 

med ett allmännyttigt bostadsbolag som drivs som ett aktiebolag av kommunen, hur relationen 

mellan kommunen och bolaget ska se ut och enligt vilka principer som bolaget ska drivas. De 

kommunala bostadsbolagen ska enligt lagen förvalta hyresrätter, främja bostadsförsörjningen och 

ge de boende ett visst inflytande i bolaget. I kommunallagen framgår det att kommunala bolag inte 

får drivas i ett vinstsyfte utan enligt en självkostnadsprincip. De kommunala bostadsbolagen är 
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dock undantagna från den delen av lagen och ska istället drivas enligt affärsmässiga principer. 

Detta innebär att kommunerna kan ställa krav en marknadsmässig avkastning från bolagen (SABO 

2013:6f). 

Det finns även ett antal lagar som de kommunala bostadsbolagen, till skillnad från de privata 

bolagen, är skyldiga att följa just för att de är kommunalt ägda. Eftersom de kommunala bolagen 

står under ett rättsligt inflytande från kommunerna så måste de till exempel rätta sig efter lagen om 

offentlig upphandling (LOU) vilket innebär att de är mer begränsade i sina val av leverantörer och 

entreprenörer än de privatägda bostadsbolagen (SFS 2007:1091). Så länge kommunen har ett 

rättsligt inflytande över bolaget så omfattas de av offentlighets- och sekretesslagen på samma sätt 

som en myndighet (Justitiedepartementet 2013:10). 

 

1.3.2.1 Den kommunala revisionen 

Den kommunala revisionen är en lekmannarevision som utses av kommunfullmäktige. 

Revisionens uppgift i de kommunala bostadsbolagen är att minst en gång om året granska hur väl 

bolagen uppfyller ändamålet med sin verksamhet och hur ekonomin sköts. Revisionen ska även 

granska de interna kontrollerna i bolagen för att se så att dessa är tillräckliga. Detta rapporteras 

sedan till kommunfullmäktige och bolagsstämman (Amnå, Czarniawska & Marcusson 2013:90). 

Lekmannarevisionen utses för en hel mandatperiod i samband med kommunvalet. Enligt 

kommunallagen ska lekmannarevisionen även anlita en sakkunnig revisor som stöd i granskningen. 

Den sakkunniga revisorn ska även bidra till att revisionen görs enligt god revisionssed. Det är dock 

upp till lekmannarevisionen att själva avgöra vilken sakkunnig som ska anlitas och i vilken 

utsträckning (Amnå, Czarniawska & Marcusson 2013:90).  

 

2. Teori 

Korruption är inte något objektivt självklart utan något som vi måste definiera och fylla med 

mening för att förstå. Begreppet i sig är ett konstruerat fenomen som alltså är beroende av våra 

uppfattningar. Statskontoret belyser en viktig aspekt av att korruption kan definieras olika. De 

menar att “[g]enom att definiera korruption på ett snävt sätt kan det framstå som att det inte 

förekommer någon korruption i samhället” (Statskontoret 2012:42). Detta innebär att definitionen 
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påverkar uppfattningen om förekomsten av korruption och vilka specifika praktiker som räknas 

dit. Etik och moral varierar i olika kulturer och sociala sammansättningar och det normsystem vi 

rättar in oss i kan vara avgörande för hur vi förstår korruption. Något objektivt svar på om en 

handling är korrupt eller inte går inte att ge eftersom det beror på i vilken kontext handlingen begås. 

I vissa kulturer är det till exempel självklart att det klassas som korruption att ta emot en muta, 

medan andra kulturer skulle anse detta oproblematiskt. Ett framgångsrikt korruptionsarbete inom 

en organisation kräver då att det finns en samsyn kring etik eftersom personliga värderingar kan 

variera och skapa oklarheter kring vad som egentligen är rätt och fel (Brytting, Morino & Minogue 

2011:32f).  

Utöver en samsyn kring hur det är etiskt rätt att agera och vilka normer som ska gälla så 

krävs det också kontrollsystem och insyn som minskar möjligheterna till, och frestelsen för, 

korruption. Flera forskare menar att anledningen till att personer agerar korrupt är att det finns så 

många möjligheter att vara det. Kombinationen av många möjligheter att agera korrupt, chans att 

få en bra förtjänst, liten risk att bli påkommen och relativt milda straff gör att risken för korruption 

ökar (Erlingsson, Bergh & Sjölin 2008:600; Andersson & Erlingsson 2010:197). 

I stora drag kan vi alltså se att de två faktorer som påverkar risken för korruption i en 

organisation är kulturen som ”uppfostrar” personerna inom den att handla utifrån lokala normer 

och värderingar, och förekomsten av kontroll som minskar möjligheterna för korrupt beteende. 

Värdegrundsdelegationen nämner att “aningslösheten tycks idag vara det största hotet” (2014:1) 

och beskriver att arbete med kulturen inom organisationerna är mycket viktigt för att komma 

tillrätta med korruptionsrisker. Kulturen sätter normer, avgör hur man benämner incidenter och 

vad som överhuvudtaget tas upp för diskussion. På så sätt kan vi se att kulturen handlar om att 

arbeta för att sprida normer och skapa medvetenhet vilket är en viktig förutsättning för att hantering 

av riskerna ska kunna fungera. Hanteringen i sig kopplar vi främst till de mer praktiska åtgärderna 

som vidtas för att minska möjligheterna för korruption att pågå och öka riskerna för att det ska 

upptäckas. Vi tänker oss att bolagens medvetenhet främst kommer kunna utläsas kopplat till kultur 

och att hanteringen av korruptionsrisker främst hänger samman med kontroll, men de kan komma 

att fungera korsvis också. Kultur och kontroll är på många sätt sammanflätade på så sätt att de 

påverkar varandra och de är båda nödvändiga delar av ett korruptionsarbete. Nedan har vi valt att 

göra en uppdelning mellan dem för att förtydliga hur dessa olika aspekter av korruptionsarbete ser 

ut och fungerar. 
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2.1 Kultur 

Något som är problematiskt i en organisation är när det inte finns ett aktivt arbete kring normer 

och etik utan istället en tilltro till det som kallas för sunt förnuft. Det sunda förnuftet formas i den 

sociala kontexten och utgörs av våra uppfattningar om vad som är rimligt och riktigt agerande. När 

vi hänvisar till det sunda förnuftet så signalerar det att vad vi säger är rationellt, objektivt och 

självklart, men i själva verket är det tvärtom. Det sunda förnuftet är inte universellt utan starkt 

färgat av de normer som råder inom vår sociala kontext, något som varierar över tid och beroende 

på vilka som ingår i gruppen. I en företagsorganisation kan vårt sunda förnuft grumlas av hur andra 

runtom oss agerar och diskuterar vilket gör det opålitligt när det kommer till att identifiera korrupt 

beteende (Brytting, Morino & Minogue 2011:65ff). 

De allra flesta är starkt emot korruption och kan inte tänka sig att vara en del av det. Trots 

det så pågår korruption i många organisationer och företag, ibland till och med öppet och utbrett, 

utan att någon sätter stopp för det. Hur kan det komma sig? Brytting, Morino & Minogue (2011: 

45-77) menar att det främst är fem mekanismer som gör att korruption kan pågå utan att någon 

agerar. För det första kan det vara en fråga om att vi inte vet vad som är etiskt rätt eller fel. För det 

andra kan det vara så att vi inte ser korruptionen. Det kan också vara så att vi ser korruptionen men 

inte förmår koppla samman beteendet med moraliska argument och därför inte förmår att döma 

moraliskt. Dåliga kommunikationsmöjligheter och brist på mobilisering kan sedan leda till att 

ingenting görs även i de fall vi lyckas identifiera beteendet som korrupt. Nedan förklaras hur dessa 

mekanismer kan förstås och hur de kan bemötas i en organisation för att korruptionsrisken ska vara 

låg. 

 

2.1.1 Att inte veta  

Om vi inte vet vad som är korruption så kan vi heller inte identifiera korrupt beteende, vilket är 

grundförutsättningen för att det ska kunna motarbetas. Det krävs ett tydligt normsystem och, som 

tidigare nämnts, en samsyn kring vad som är rätt och fel agerande. Om vi är hänvisade till det 

sunda förnuftet så måste vi bilda en egen uppfattning om vad som är godtagbart agerande och den 

uppfattningen byggs utifrån normerna i vår sociala kontext. När det saknas gemensamma normer 

är det istället flera konkurrerande normsystem som influerar våra uppfattningar och detta kan göra 

oss förvirrade (Brytting, Morino & Minogue 2011:42). 
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Sammanblandning av normer och värderingar kan särskilt bli ett problem inom de 

organisationer där moral konkurrerar med andra normer som exempelvis affärsmässighet och 

effektivitet. Det kommunala ägandet tillsammans med arbetsmetoder hämtade från den privata 

sektorn, och i bostadsbolagens fall även ett krav på just affärsmässighet, gör att personalen som 

arbetar inom bolagen kan hamna i en gråzon mellan olika konkurrerande normsystem (Andersson 

& Erlingsson 2010:203f).  

 

2.1.2 Att inte se  

För att kunna agera mot pågående korruption så måste det som försiggår vara synligt. Det krävs då 

att det finns kontrollsystem och insyn i kollegors arbete, något vi ska återkomma till senare, men 

även en förmåga att ta till sig och uppfatta oegentligheter. Här kan flera psykologiska faktorer 

försvåra våra möjligheter att lita på att det vi ser är fakta.   

När svårtolkade situationer uppstår används omgivningen som kompass för att förstå vad 

som händer. Ett allmänt ignorerande av korruption kan göra det svårt för en enskild att lita på att 

det de ser verkligen är fel. Om vi tittar på vår omgivning och ser att ingen agerar trots att alla fakta 

finns tillgängliga och alla rimligtvis borde se vad som pågår kommer vi troligen inte heller att agera 

(Brytting, Morino & Minogue 2011:53f). Korruption är ett ämne som i sig kan upplevas som 

obehagligt att ta tag i vilket gör att vi väljer att se det vi förväntar oss och förklarar bort ageranden 

som kan uppfattas som tveksamma. Detta kan ta sig uttryck i form av falska minnen som innebär 

en efterkonstruktion av information som kan förklara händelser eller agerande. Önsketänkande är 

en annan mekanism som kan försvåra kännedomen om korruption. Det underlättar för oss själva 

om korruption inte försiggår eftersom vi då slipper agera eller känna oss dumma som inte agerar. 

Vi lurar oss själva att tro att verkligheten är en annan och trots att alla fakta finns tillgängliga så 

uppfattar vi inte att det pågår korruption (Brytting, Morino & Minogue 2011:54ff). 

 

2.1.3 Att sakna förmåga att döma moraliskt 

Brytting, Morino & Minogue (2011:61,69ff) beskriver hur en myt om amoraliska affärer kan leda 

till en tystnad kring moraliska frågor. Myten om amoraliska affärer innebär att det finns en stark 

uppfattning om att det inte finns någon plats för moral inom affärslivet. För att vara framgångsrika 

måste, enligt denna myt, företagen styras av en pragmatism som inte kan vara moralisk eller 

omoralisk. De handlingar och situationer som kan ses som omoraliska värderas i en affärsmässig 
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kontext endast utifrån vilka praktiska fördelar eller nackdelar de ger. Affärsmässigheten skapar 

även ett instrumentellt språkbruk som gör att moraliska argument blir malplacerade. Det 

begränsade språkbruket bidrar på så vis till att befästa myten om amoraliska affärer. Värderingar, 

moral och etiska dilemman som kan uppkomma blir i dessa organisationer svåra att diskutera vilket 

även begränsar möjligheterna att lyfta problem med korruption (Brytting, Morino & Minogue 

2011:61,69ff). Inom den svenska kommunala verksamheten är detta förmodligen inte något stort 

problem eftersom de som arbetar där troligen inte ser det som att de arbetar för ett företag. Däremot 

kan det vara en större risk inom de kommunala bolagen där gränsen mellan den offentliga och 

privata sektorn inte är lika tydlig. 

Utöver tillgång till moraliska argument måste det också finnas vilja och förmåga att omsätta 

moraliska värderingar till praktik. När vi, eller någon i vår närhet, agerar på ett sätt som inte 

stämmer överens med våra ideal skapas ett glapp mellan idealen och praktiken. En psykologisk 

förklaring till varför det kan ske utan att vi reagerar är rationaliseringar som är ett sätt att täppa till 

glappet och göra det osynligt. Rationalisering fungerar på så sätt att vi byter etikett på beteendet 

från korruption till någonting som är socialt acceptabelt och på så sätt skyddar det oss från att känna 

rädsla och skuld. När vi inte kan se att det som sker är fel, finns det heller ingen anledning att agera. 

Exempel på vanliga rationaliseringar är: Alla gör det, jag har inget annat val, ingen kommer till 

skada, ingen har något emot det, jag gör det för ett gott ändamål, jag har förtjänat det. Vilken typ 

av rationalisering som används påverkas av den sociala kontexten eftersom vi tenderar att välja 

den rationalisering som vi uppfattar som mest acceptabel av gruppen (Brytting, Morino & Minogue 

2011:56ff). 

 

2.1.4 Kommunikation och mobilisering 

När korruptionen är identifierad krävs det också handfast agerande från någon eller några i 

organisationen för att det ska upphöra (Brytting, Morino & Minogue 2011:73). De förutsättningar 

som är nödvändiga för att möjliggöra ett agerande mot korruption är till viss del grundade i kultur 

eftersom det måste finnas en uppfattning om att det är brukligt att agera och ett starkt stöd för den 

eller de som väljer att göra det. Men det kräver också en tydlig organisation där var och en vet var 

den ska vända sig i det fall de upptäcker något tveksamt agerande från en kollega (Brytting, Morino 

& Minogue 2011:69). 
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 Kommunikation kring korruption beskrivs som viktig av Brytting, Morino & Minogue som 

förklarar att: 

 

If we are not obliged to communicate, to put words on our thoughts and feelings, they never become 

clear to us. But when we formulate them, when we hear ourselves spelling them out, it becomes possible 

to evaluate, improve or abandon ideas. (Brytting, Morino & Minogue 2011:71) 

 

I och med detta så behöver frågor kopplat till moral beröras och diskuteras löpande för att vi ska 

kunna synliggöra korruption för oss själva. Om någon oegentlighet inträffar måste vi kunna 

diskutera detta för att resonera oss fram till vad det egentligen är vi ser. Kommunikationen är alltså 

en viktig del i att skapa en kultur där upptäckt korruption även kan uppmärksammas och hanteras. 

Vid sidan av kommunikationen så lyfter Brytting, Morino & Minogue (2011:74) även fram 

behovet av mobilisering när korruption har upptäckts och benämnts. De menar att det är svårt för 

en ensam person att slå larm eftersom det på flera sätt kan slå tillbaka på anmälaren. Hinder för att 

våga slå larm kan vara rädsla för att själv råka illa ut och förlora social status. Om alla vet att det 

pågår korruption och endast en person agerar framstår de andra i dålig dager och kan känna sig 

utpekade eller påhoppade trots att den som agerat inte blandat in dem i situationen. Det kan finnas 

ett sorts grupptryck som hindrar var och en från att agera självständigt, och en bred mobilisering 

där flera går samman i aktion är därför nödvändig. Risken finns att påtryckningar och 

härskartekniker från den eller de som ägnar sig åt korruption gör att andra inte vågar agera. Att 

exempelvis förlöjliga eller nedvärdera den som ifrågasätter är ett effektivt sätt att minska dennes 

trovärdighet och vilja att ta upp klagomålen igen (Brytting, Morino & Minogue 2011:74ff).  

Kulturen i en organisation kan både möjliggöra och motverka korruption. Ett aktivt arbete 

kring normer, etik och värderingar är viktigt för att skapa rätt typ av organisationskultur. Kulturen 

är en del av de insatser som krävs, men det behövs också olika typer av kontroll för att förebygga 

och upptäcka korruption.  

 

2.2 Kontroll 

Det är logiskt att anta att den som aldrig har möjlighet att ägna sig åt korruption heller inte gör det. 

Det är också troligt att den som har många möjligheter och få risker att bli påkommen är mer 

benägen att agera korrupt. Brytting, Morino & Minogue (2011:48ff) beskriver den så kallade 
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korruptionstriangeln1 där de tre faktorerna behov, möjligheter och rationalisering samverkar för att 

skapa en ökad risk för korrupt beteende. Om det finns starka behov, goda möjligheter till förtjänst 

och samtidigt lättillgängliga rationella förklaringar till agerandet som kan döva samvetskvalen och 

bortförklara beteendet inför andra så är det troligt att det kommer ske. Triangeln liknar den 

frestelsestruktur som Andersson och Erlingsson ställer upp som visar när det finns möjligheter och 

blir rationellt för en individ att agera korrupt: många tillfällen, tillgång till stora resurser, låg risk 

att åka fast, att ett eventuellt straff skulle inte vara för hårt och regelsystem som är okända eller 

otydliga (Andersson & Erlingsson 2010:197f). Några faktorer som kan påverka frestelsestrukturen 

är närvaron av riskanalyser, externa och interna kontroller och tydlighet kring lagar och regelverk. 

Nedan förklaras hur dessa faktorer påverkar risken för korruption inom organisationer.  

 

2.2.1 Riskanalys  

Som tidigare nämnts så krävs det kontrollsystem för att minimera risken för korruption. Vilka 

kontrollsystem som behövs varierar dock mellan olika verksamheter. Genom riskanalyser av 

verksamheten belyses de delar som är särskilt känsliga och vilken typ av kontroll som är 

nödvändig. Utan analys så finns risken att de åtgärder som vidtas blir mindre effektiva 

(Riksrevisionen 2013:58). För att riskanalyser ska uppfattas som nödvändiga så krävs det dock en 

medvetenhet om att det finns risker även inom den egna verksamheten. Karlsson och Korsell 

konstaterar i Brottsförebyggande rådets (BRÅ) rapport Korruptionens struktur i Sverige att det 

över lag finns en uppfattning inom verksamheter att den egna personalen inte är kapabel att vara 

korrupt. De skriver att “Det är närmast regel att verksamheter underskattar de risker för olika brott 

som den egna personalen utgör. Personalen betraktas snarare som väktare och tipsare” (Karlsson 

& Korsell 2007:119). Den här inställningen leder till att de interna kontrollsystemen får en låg 

prioritering (ibid). Även Riksrevisionens granskningsrapport pekar på att många myndigheter 

bedömer risken för korruption inom den egna verksamheten som låg trots att de inte analyserat 

riskerna fullständigt (2013:58). Brist på riskanalys bygger ofta på idén om tillit inom en 

organisation, vilket Andersson och Erlingsson (2010:206f) påpekar är en naiv inställning till 

korruption. Om insyn och kontroll inte upplevs som nödvändiga öppnar det för möjligheter att vara 

korrupt. 

                                                             

1 The Fraud Triangle  
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2.2.2 Extern kontroll 

För att oegentligheter inom verksamheten ska kunna upptäckas krävs det att en effektiv och 

oberoende granskning finns på plats. Den typen av kontroll som kommer utifrån och riktar sig mot 

en verksamhet betecknar vi som extern. Den ligger alltså utom bolagets kontroll vilket gör att 

anställda inom bolaget inte kan agera helt efter eget tycke utan måste förhålla sig till den 

granskning av deras arbete som kan komma att ske. På så vis kan extern kontroll verka 

förebyggande när det kommer till korruption eftersom vetskapen om att ens arbete kommer att 

granskas kan ha en avskräckande effekt (Andersson 2002:39). En aktör vars uppgift är att 

kontinuerligt granska de kommunala bolagens verksamhet är revisionen. Media är även en viktig 

granskande aktör som har till uppgift att granska makthavarna (Citron 2010:237f). 

Det kommunala revisionssystemet har kritiserats från flera håll för att vara svagt. Detta 

eftersom revisionen ofta består av politiker som tillsätts av politiker som ska granska en politisk 

styrelse, i vissa fall till och med sina partikollegor. Nära band mellan revisionen och de som dessa 

granskar kan leda till att revisionens riktighet och opartiskhet kan ifrågasättas. Sättet som den 

svenska kommunala revisionen är organiserad på har kritiserats för att det finns en risk för 

intressekonflikter. De eventuella nära banden mellan revisionen och de som granskas gör att det 

går att ifrågasätta hur “extern” och självständig revisionen egentligen är (Bergh, Erlingsson, Sjölin 

& Öhrvall 2013:59,148f). Att ta in en sakkunnig eller en utomstående revisionsfirma behöver inte 

garantera att revisionen håller god kvalitet. Det finns uppmärksammade fall både internationellt 

och i Sverige där revisionsfirmor inte uppfyllt god revisionssed eller lyckats upptäcka 

oegentligheter i räkenskaperna (Björklund 2011; Strandberg 2010).  

Media spelar en viktig roll när det kommer till att granska den offentliga makten och 

informera allmänheten. Journalisten Britt-Marie Citron, som bland annat avslöjade 

korruptionsskandalen i Motala 1995, menar att de kommunala bolagen inte granskas i samma 

utsträckning som traditionell offentlig förvaltning. Nästan all mediabevakning (90 %) av 

kommunal verksamhet är inriktad på förvaltningarna vilket kan leda till uppfattningen att de 

kommunala bolagen inte är intressanta att rapportera om (Citron 2010:245f). En allmän okunskap 

verkar dock vara ett större problem än ointresse. Det tycks finnas en kunskapslucka kring hur 

offentlighetsprincipen ska tolkas, en lucka som finns både hos bolagen och hos journalisterna. 

Okunskapen gäller framför allt vilken information som journalister har rätt att begära med 
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hänvisning till offentlighetsprincipen och vad som de kommunala bolagen kan neka att lämna ut 

med hänvisning till affärssekretessen. Citron beskriver även en ovilja hos framförallt de 

kommunala bolagen när det kommer till att lämna ut uppgifter (Citron 2010:241). För att 

offentlighetsprincipen ska ha någon verkan så förutsätts att det sker en kontinuerlig dokumentation 

av verksamheten och att information inte endast förmedlats informellt (Karlsson & Korsell 

2007:46, 136f).   

Extern kontroll är en väsentlig del för att upptäcka korruption men även för att förebygga 

eftersom den ökade risken för upptäckt missgynnar frestelsestrukturen. Att förlita sig på revisionen 

som enda extern kontroll har i flera fall visat sig vara otillräckligt (Björklund 2011; Strandberg 

2010). För att medias roll ska fungera som en extern kontroll krävs det att både media och bolagen 

är medvetna om att de kommunala bostadsbolagen omfattas av offentlighetsprincipen.  

 

2.2.3 Intern kontroll 

Extern kontroll kommer utifrån organisationen och kan betecknas som påtvingad och ofrivillig, 

medan den interna kontrollen kräver att någon inom organisationen inför rutiner eller arbetssätt för 

att motverka korruptionsrisker. På det viset är den interna kontrollen inte lika tvingande vilket kan 

vara en bidragande faktor till att de interna kontrollsystemen ofta är outvecklade (Karlsson & 

Korsell 2007:12). Att granska och utvärdera sin egen verksamhet kan ibland vara svårt och kräva 

att andra viktiga värden, exempelvis effektivitet, får stå tillbaka för att kontrollen ska få utrymme. 

Intern kontroll kräver aktiva och riskmedvetna ledare eftersom de både måste prioritera att minska 

korruptionsriskerna och se till att så sker genom att införa eller godkänna kontrollsystem (Karlsson 

& Korsell 2007:119).  

Arbetssätt och rutiner kan vara en del i att skapa intern kontroll. Genom att medvetet 

organisera arbetet på ett riskmedvetet vis så går det att minska möjligheterna för korruption. En 

gynnsam frestelsestruktur kan exempelvis motverkas genom att skapa insyn i varandras arbete, att 

inte låta personer i känsliga positioner arbeta ensamma och genom att införa interna rutiner eller 

kontrollsystem som omöjliggör eller försvårar för viss typ av korruption (Andersson & Erlingsson 

2010:206f). Hur den interna kontrollen ska se ut varierar eftersom olika arbetsplatser och 

verksamheter kan kräva olika lösningar. Exempel på kontrollsystem som kan bidra till att skapa en 

transparens och en känsla av att det inte skulle vara möjligt att agera korrupt inom organisationen 

är fyra ögon-principen, arbetsrotation och tydliga riktlinjer och policys. 
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Fyra ögon-principen innebär att personalen inte arbetar helt självständigt, att det alltid finns 

minst en person till som har insyn i arbetet. Genom denna princip minskar dels möjligheten att 

utnyttja sin position, men även risken att personalen exempelvis erbjuds en muta eftersom det är 

svårare att muta två personer än en (Karlsson & Korsell 2007:134). Arbetsrotation kan användas 

som ett sätt att undvika att det bildas allt för starka band mellan personalen och externa aktörer 

som kan leda till vänskapskorruption, till exempel mellan en upphandlare och en leverantör. 

Genom att rotera arbetsuppgifter så minskar risken för att personliga relationer utnyttjas 

(Riksrevisionen 2013:37). Tydliga riktlinjer och policys kring korruption är viktiga för att klargöra 

vilken typ av agerande som inte accepteras av bolaget (Karlsson & Korsell 2007:45). Förekomsten 

av riktlinjer gör det möjligt att ställa personer som bryter mot dessa till svars för sina handlingar. 

För att riktlinjerna ska verka som en intern kontroll mot korruption krävs det också att brott mot 

dem leder till kännbara straff (Andersson & Erlingsson 2010:197f). För att oegentligheter ska 

kunna upptäckas så behöver det även finnas möjligheter för personal att rapportera, att agera som 

visselblåsare. En tydligt uttalad policy om hur visselblåsare hanteras, vilket skydd som finns och 

möjligheter till anonymitet kan leda till att fler vågar anmäla oegentligheter (Karlsson & Korsell 

2007:139f).  

Hur utvecklad den interna kontrollen inom verksamheten är beror på flera faktorer. Som 

redan nämnts måste det finnas en medvetenhet om behovet av kontroll, men det måste också finnas 

en vilja att prioritera kontrollen framför andra värden som den kan hamna i konflikt med. 

Konflikten mellan olika värden har uppmärksammats i studier och beskrivs på följande vis: “I vissa 

fall har det varit ett medvetet val att inte ha [rutiner för insyn, kontroll och uppföljning] eftersom 

de kan bidra till ineffektivitet och inte vara konkurrensfrämjande” (Andersson & Erlingsson 

2010:207). De affärsmässiga arbetssätt och normer som under de senaste decennierna har införts i 

en del kommunal verksamhet kan leda till en konflikt mellan kontroll och effektivitet.  

 

2.2.4 Tydliga regelverk 

Möjligheten att ett korrupt beteende ska kunna pågå inom en organisation ökar om det inte finns 

tydliga regler och principer att rätta sig efter. De förändringar som skett de senaste decennierna i 

hur de svenska kommunerna organiserar sin verksamhet har, enligt flera forskare, lett till att det 

finns en större otydlighet kring vilka lagar och regler som de olika delarna av förvaltningen måste 

efterleva. Precis som det finns risker med sammanblandning av normer från den privata och den 
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offentliga sektorn så finns det även risker vid sammanblandning av arbetsmetoder som kan leda 

till en osäkerhet kring vilka regler som faktiskt gäller (Erlingsson, Bergh & Sjölin 2008:601f). 

När offentlig verksamhet ska skötas på liknande sätt som ett företag så riskerar den att hamna 

i en gråzon mellan det privata och det offentliga vilket gör att det kan uppstå en okunskap eller 

osäkerhet kring vilka lagar som ska följas (Erlingsson, Bergh & Sjölin 2008:601f). Exempelvis så 

pekar konkurrensverket på att det inom statliga bolag finns en osäkerhet kring i vilken utsträckning 

de måste anpassa sig efter LOU, något som även skulle kunna vara ett problem inom de kommunala 

bolagen (Andersson & Erlingsson 2010:208). Ett uppmärksammat exempel där påstådd korruption 

uppdagats är i Göteborg 2010 där det bland de kommunala bolagen inte var helt klarlagt vilka 

regelverk de hade att rätta sig efter och i vilken utsträckning LOU skulle tillämpas (Amnå, 

Czarniawska & Marcusson 2013:62, 83ff). En osäkerhet kring regelverk riskerar att öppna upp för 

maktmissbruk och korruption eftersom det gör det lättare att driva igenom tveksamma beslut utan 

att de ifrågasätts. 

Flera forskare pekar på att decentralisering, bolagisering och andra affärsmässiga reformer 

inte i sig behöver innebära något problem utan att det framför allt är sättet som dessa 

implementeras. Riskerna uppkommer inte för att arbetsmetoderna i sig är dåliga utan för att 

riskerna inte analyserats och för att kontrollsystemen inte anpassats för detta sätt att sköta offentlig 

verksamhet. När stora volymer av resurser överförs från det offentligt kontrollerade till mer semi-

privat kontroll krävs andra typer av kontrollsystem än innan (Erlingsson, Bergh & Sjölin 

2008:603). Tillgång till resurser och frånvaro av effektiv kontroll leder till att möjligheterna att 

agera korrupt ökar samtidigt som risken att åka fast minskar, det blir en gynnsam frestelsestruktur. 

 

2.4 Analysram 

För analys behöver de teoretiska utgångspunkterna operationaliseras och anpassas till den kontext 

vår studie ämnar undersöka. Nedan förtydligas hur de kommunala bostadsbolagen kan undersökas 

utifrån de perspektiv som presenterats i teoriavsnittet. Sist i detta avsnitt finns ett analysschema 

som översiktligt sammanfattar vilka delar analysen kommer fokusera på.  

 

2.4.1 Kultur 

Som Brytting, Morino & Minogue (2011:42) har poängterat behöver det finnas ett tydligt 

normsystem på en arbetsplats. Att inte veta vilka normer och värderingar som gäller kan leda till 
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att korrupt beteende inte identifieras. För att skapa en samsyn kring vad som är acceptabelt 

agerande och beteende krävs det att det finns tydliga, implementerade normer. Dessa ska vara väl 

förankrade i organisationen. För att de ska hållas levande krävs att de diskuteras löpande, och de 

behöver också diskuteras gemensamt eftersom det annars finns en risk att samsynen minskar. På 

vilket sätt och i vilken omfattning etiska frågor berörs på arbetsplatsen kan ge en indikation på hur 

samsynen kring normer ser ut i bolaget. 

Det krävs också att det är rätt typ av normsystem som gäller. För att möjliggöra detta bör 

moraliska argument användas och moraliska frågor beröras. Om rätt och fel endast diskuteras i 

termer av effektivitet, förtjänst eller liknande så finns det en risk att det bidrar till en kultur som 

förenklar för korruption eftersom moraliska frågor kan uppfattas som malplacerade i en 

affärsmässig kontext (Brytting, Morino & Minogue 2011: 61, 69ff). Hur bolagen argumenterar och 

diskuterar kring etiska frågor kan visa om moraliska argument anses relevanta för deras verksamhet 

eller om de ser på verksamheten som amoralisk. 

Om det finns tillgång till rationaliseringar så utgör det en fara för att korruption ska kunna 

förekomma. Om bortförklaringar accepteras så förflyttas normerna och skapar utrymme för 

oegentligheter att äga rum. Rationaliseringar hänger samman med det som Brytting, Morino & 

Minogue (2011:56ff) kallar för förmågan att döma moraliskt. Tillgången till rationaliseringar kan 

undersökas genom att analysera både hur korruption diskuteras generellt i bolagen, men kanske 

särskilt när eller om diskussionerna rör incidenter eller fall av korruption som har inträffat.   

Det måste finnas en öppen kommunikation kring korruptionsfrågor som gör att medarbetarna 

uppfattar att det är lätt att diskutera sina egna etiska överväganden eller eventuella misstankar mot 

kollegor. Detta är viktigt för att medarbetarna inte ska uppfatta det som att korruption är någonting 

man ska blunda för eller vara rädd för att ta upp (Brytting, Morino & Minogue 2011:74ff). Som 

tidigare nämnts så behövs kommunikationen för att osäkra medarbetare ska kunna formulera för 

sig själva vad korruption är och om det de ser ska klassas som korruption (Brytting, Morino & 

Minogue 2011:71). Kommunikationen kan på så vis även kopplas samman med förmågan att se 

korruption. Brytting, Morino & Minogue (2011:53ff) förklarar en rad psykologiska faktorer som 

gör det enkelt att blunda för oegentligheter, men en god kommunikation kring korruptionsfrågor 

kan motverka dessa. Kommunikation kan bidra till en kultur där alla inom organisationen känner 

sig trygga med att diskutera korruptionsfrågor, vilket gör det svårare för exempelvis ett allmänt 

ignorerande att äga rum (Brytting, Morino & Minogue 2011:69). Om korruption eller 
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oegentligheter alls diskuteras, hur det i sådana fall berörs och i vilka sammanhang det upplevs 

acceptabelt att prata om det, kan ge insikt i hur kommunikationen kring korruptionsfrågor ser ut i 

de kommunala bostadsbolagen. 

Det är också viktigt att kulturen gynnar handlingskraft så att någon inom organisationen 

vågar agera mot korrupt eller tveksamt beteende. En ensam person kan av rädsla för negativa 

konsekvenser tveka att agera och på grund av detta blir åtgärder för att underlätta handlingskraft 

viktiga att vidta. Det räcker inte att man kan identifiera korrupt beteende och förstå att det är fel, 

man måste också kunna ta steget till att slå larm eller på annat sätt agera mot korruptionen 

(Brytting, Morino & Minogue 2011:73ff). Det ska inte finnas tveksamheter kring om det verkligen 

är önskvärt att agera eller om det kan slå tillbaka på den som gör så. Hur tydligt detta görs från 

ledningens sida i exempelvis policys och riktlinjer, och om det finns förutsättningar för att 

personalen ska kunna agera utan att bli avslöjade eller utsatta kan ge en fingervisning om kulturen 

gynnar handlingskraft eller inte.  

 

2.4.2 Kontroll 

Verksamheter som riskerar att hamna i en gråzon mellan den privata och den offentliga sektorn, 

som kommunala bostadsbolag, behöver ett tydligt regelverk (Erlingsson, Bergh & Sjölin 

2008:601f). Tydlig kommunicering av vilka regler som gäller minskar risken för osäkerhet vid 

beslutsfattande och implementering. Detta undersöks i analysen genom att titta på bolagens 

uppfattning om regelverket som omgärdar de kommunala bostadsbolagen, om de anser att det är 

tydligt vilka regler som gäller eller om de ser problem i tillämpandet av de lagar och riktlinjer som 

finns.  

 Genom att analysera vilka riskerna för korruption är och var de finns inom en verksamhet 

så kan kontrollsystemen anpassas och bli mer effektiva. Vad som ingår i en riskanalys visar vilka 

delar som bolagen själva anser är riskområden. Att bara analysera delar av en verksamhet gör att 

det kan uppstå blinda fläckar inom vissa områden (Riksrevisionen 2013:58). Huruvida riskanalyser 

kopplat till korruption alls används och vilka områden de täcker blir intressant att undersöka. 

Kontrollsystem som riktas mot den egna verksamheten och den egna personalen kan dels 

minska möjligheterna att agera korrupt, dels öka möjligheterna för att korruption upptäcks 

(Andersson & Erlingsson 2010:206f). Att öka möjligheterna för upptäckt innebär bland annat att 

göra det möjligt för personal att agera som visselblåsare (Karlsson & Korsell 2007:139f). Vilka 
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interna kontroller som finns och vilka av dessa system och åtgärder som kopplas till minskning av 

korruptionsrisker är intressant att undersöka för att se om personalen inom bolagen kan tänkas ha 

utrymme att agera korrupt. Systemen kan både vara mer formella som exempelvis attestordningar 

för fakturor eller mer informella som exempelvis att arbetet medvetet organiseras på ett sätt som 

skapar insyn internt. 

Det är också viktigt med extern kontroll. Kontrollsystem som utövas av personer utanför den 

egna organisationen som till exempel media eller revisionen är viktiga för att risken för upptäckt 

ska upplevas som stor, något som har en motverkande effekt på korruption eller försök till 

korruption (Andersson 2002:39). Upplevelsen av kontroll är lika viktig som den faktiska kontrollen 

vilket gör det intressant att undersöka hur bolagen upplever granskning och ansvarsutkrävande 

utifrån. Vilka instanser granskar och hur självständiga anser de kommunala bostadsbolagen sig 

vara när det kommer till utförande av verksamheten? 

En del av de interna kontrollsystemen kan vara att skapa en kunskap om och samsyn kring 

normer. Förekomsten av riktlinjer och policys gällande hur personalen ska agera och tänka ger 

medarbetarna en grund att stå på och minskar risken för att korrupt beteende kan pågå med 

hänvisning till okunskap (Karlsson & Korsell 2007:45; Andersson & Erlingsson 2011:197f). 

Huruvida det existerar dokument och föreskrifter kring korruption och värderingar samt hur dessa 

används och uppfattas av medarbetarna kan vara viktigt för hur de uppfattar att de bör agera. 

 

Tabell 1: Analysschema 

Kultur Kontroll 

Implementerade, tydliga normer 

Moral 

Rationaliseringar 

Kommunikation 

Handlingskraft 

Tydligt regelverk 

Riskanalys 

Intern kontroll 

Extern kontroll 

Riktlinjer och policys 
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3. Metod 

Detta avsnitt avser förklara hur vår undersökning ska gå till, vilka metodologiska val som har gjorts 

och på vilka grunder. Nedan kommer det förtydligas hur urvalet och materialet ser ut, vilka 

avgränsningar som har gjorts kopplat till detta, hur analysen ska genomföras, hur etiska 

överväganden har tagits i beaktande samt en genomgång av studiens validitet och reliabilitet.  

 

3.1 Urval och material 

Urvalet av intervjupersoner har skett med inslag av både slumpmässighet och strategi, samt en 

gnutta bekvämlighet. Först har urvalsramen slagits fast till kommunala bostadsbolag eftersom det 

är dessa vi är intresserade av att undersöka. Sedan har vi fokuserat på chefspositioner inom dessa 

bolag. Vi har använt oss av bolagens hemsidor där vi sökt efter lämpliga intervjupersoner och då 

valt bort de bolag där vi inte tydligt kunnat identifiera vilka som har ledarpositioner. Av 

ekonomiska och tidsmässiga skäl har vi även valt bort de delar av landet som ligger alltför långt 

bort eller är svårtillgängliga med kollektivtrafik. Området vi valt från har ändå varit stort och vi 

har försökt få en spridning både geografiskt och när det gäller bolagens förutsättningar.  

Vi har gjort vårt urval inom urvalsramen relativt slumpmässigt men lagt vikt vid att urvalet 

inte ska vara för homogent. För vissa av bolagen är trycket på bostäder högt inom kommunen och 

för andra råder motsatt situation där man istället förbyggt sig inom kommunen vilket skapar olika 

ekonomiska förutsättningar. Bolagen är också verksamma inom olika stora kommuner och 

konkurrensutsattheten på marknaden varierar i och med detta. Vi har medvetet försökt undvika att 

urvalet blivit för likartat. Poängen med detta är att förhoppningsvis kunna upptäcka attityder och 

medvetenhet som kan vara mer specifika för enskilda kontexter, och som kanske skulle ha missats 

om urvalet var alltför smalt och exempelvis endast utgjorts av små bolag. I och med detta har vi 

försökt minska risken för det motsatta, nämligen att vi endast får resultat från en viss typ av 

kommunala bolag även om risken för detta ändå kvarstår eftersom urvalet är begränsat till ett litet 

antal (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2012:260f). 

Till en början valde vi ut 10 kommunala bostadsbolag, alla i olika kommuner. Av dessa 

tackade åtta ja, ett nej och ett fick vi inget svar från. De bolag som ingår i det slutgiltiga urvalet 

har olika förutsättningar när det kommer till storlek, ekonomi och konkurrensutsatthet. Cheferna 

vi intervjuat arbetar inom olika områden som alla kan anses vara utsatta för korruptionsrisker. De 
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kännetecknas av hantering av stora summor pengar och har många kontakter med marknaden eller 

allmänheten (Andersson 2002:238f). Bland våra intervjupersoner finns en bostadschef, en 

förvaltningschef, en bygg- och projektchef, två ekonomichefer, en marknadschef, en 

fastighetschef, en chef för teknik och administration samt en projektchef. Vi har utfört 8 intervjuer 

varav en var en gruppintervju med två chefer från samma bostadsbolag. Anledningen till att den 

genomfördes som en gruppintervju var att vår intervjuperson som vi hade bokat med själv tog 

initiativ till att ha med ytterligare en chef. Vi återkommer till denna intervju senare, men det kan 

noteras att gruppintervjun inte var planerad från vår sida. 

Utöver intervjuerna har vi analyserat de dokument som informanterna har tillhandahållit oss 

när vi bett om att få ta del av de policys, värdegrundsdokument eller riktlinjer som bolagen har. 5 

av de 8 bolagen har haft dokument, i något fall har de också omfattats av mer generella dokument 

för hela kommunen och samtliga har varit villiga att låta oss ta del av allt material. Det rör sig om 

representationsriktlinjer, mutor och bestickning, etikskrifter, riktlinjer mot korruption, mutor och 

jäv, etiska riktlinjer samt ett utbildningsmaterial. I vissa fall har vi fått mindre utdrag ur en större 

policy där endast den delen vi fått varit aktuell för vår del.  

 

3.1.1 Avgränsningar  

När medvetenhet om och hantering av korruptionsrisker inom de kommunala bostadsbolagen ska 

undersökas finns många alternativ gällande urval. För det första kan ett totalurval där alla 

kommunala bostadsbolag finns representerade ge grund för mer kvantitativa generaliseringar 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2012:158), men med den begränsning i tid och 

utrymme som denna uppsats innebär så är detta alternativ inte passande. Det är tänkbart att olika 

resultat kan nås beroende på om företagets officiella ståndpunkter undersöks, vilket skulle kunna 

ske genom analys av hemsidor, intervjuer med företagsledning och så vidare. Det är också tänkbart 

att intervjuer med personal som arbetar en bit från ledningen kan generera insikter i hur 

genomsyrande den företagskultur som ledningen uppvisar faktiskt är. Vi har möjlighet att träffa ett 

begränsat antal intervjupersoner och måste därför prioritera vilka informanter som kan ge relevant 

information i sammanhanget. Vi är intresserade av att få kännedom om hur det dagliga arbetet 

sköts, vilka diskussioner som förs kontinuerligt, vilka riktlinjer som finns och liknande vilket 

kräver att våra informanter har god insikt i både hur verksamheten bedrivs på det mer praktiska 

planet och hur företagsledningen kommunicerar kring etiska frågor. Chefer på mellannivå kan ge 
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oss dessa insikter och är dessutom själva viktiga kuggar när det kommer till korruptionsarbete 

eftersom de oftast har eget personalansvar och är delaktiga i att organisera och strukturera arbetet. 

Chefer pekas också ut som viktiga när det kommer till att skapa och upprätthålla en kultur som inte 

accepterar korruption (Karlsson & Korsell 2007:141, Riksrevisionen 2013:59f). Informanternas 

svar ses som exempel på hur viktiga roller inom bolagen resonerar kring korruptionsrisker. För en 

mer komplett bild av hur medvetenhet och hantering av korruptionsrisker inom bolagen ser ut 

skulle större undersökningar som inkluderar anställda på flera nivåer behöva utföras, men av 

chefernas svar kan vi få viss insyn i hur korruptionsrisker uppfattas och hanteras.  

Det som också är gemensamt för intervjupersonerna, utöver att de är chefer på mellannivå, 

är att de alla arbetar i roller som lyfts fram som utsatta (Riksrevisionen 2013:33ff; Andersson 

2002:238f), något som gör att vi kan anta att alla våra intervjupersoner i sina arbetsroller behövt 

hantera och ta ställning till frågor om korruption.  

 

3.2 Kvalitativ intervju 

Kvantitativa och kvalitativa studier är båda nödvändiga för att vi ska få kännedom om hur de 

kommunala bostadsbolagen förhåller sig till och arbetar med korruptionsfrågor, eftersom de båda 

forskningstyperna kan bidra med olika resultat. Skillnaden i resultat handlar om vad det går att 

uttala sig om. Den kvantitativa forskningen undersöker omfattning och mäter samband mellan 

faktorer, men kan inte säga någonting om orsakerna bakom. Kvalitativ forskning däremot kan 

klarlägga fenomen och mönster och ge djupare insikter i olika sammanhang, men kan inte säga 

någonting om hur utbrett det som undersöks är. Det behöver med andra ord inte finnas någon 

motsättning mellan kvantitativa och kvalitativa studier, tvärtom så kan de med fördel kombineras 

för att belysa ett fenomen eller ett problem från olika vinklar (Bekkengen 2005:150). Denna studie 

kommer fokusera på att undersöka de kommunala bostadsbolagens medvetenhet om, och hantering 

av, korruptionsrisker från ett kvalitativt perspektiv. Genom att genomföra kvalitativa intervjuer 

hoppas vi kunna få förståelse för hur informanterna uppfattar kulturen på arbetsplatsen och även 

insikter i hur kontrollen av verksamheten fungerar. 

De kommunala bostadsbolagens medvetenhet om och hantering av korruptionsrisker är ett 

relativt nytt ämne och de empiriska undersökningarna som har gjorts är få. Det finns därmed ett 

behov av att börja belysa hur det faktiskt ser ut i bolagen och att undersöka hur väl de teorier om 

korruption som finns stämmer även på den här typen av verksamhet. En bra grund för att i senare 
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skeden kunna undersöka omfattningen av vissa risker, uppfattningar och attityder inom de 

kommunala bostadsbolagen är att först klarlägga vilka av dessa som kan vara aktuella genom en 

kvalitativ undersökning (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2012:166f). Vi kommer 

troligen inte finna alla typer av hantering eller attityder gentemot korruption i vår studie men den 

kan tillföra en viss empirisk kunskap till det kunskapsbygge som pågår (Ibid). Våra resultat 

kommer inte med säkerhet kunna visa hur det ser ut i alla kommunala bostadsbolag, men då urvalet 

är relativt brett och bolagen som ingår är valda med utgångspunkt i deras olikheter finns möjlighet 

att de resultat vi finner kan vara representativa för branschen. 

 

3.2.1 Intervjumetod 

Den intervjumetod som används är semi-strukturerad och intervjuerna genomförs ansikte mot 

ansikte med informanterna. Anledningen till att vi väljer att göra intervjuer ansikte mot ansikte är 

för att korruption är ett stort ämne som kan uppfattas som känsligt och svårt att prata om. Genom 

att träffa informanterna får vi möjlighet att bygga upp ett förtroende, förklara eventuella oklarheter 

kring syftet med intervjun och förtydliga frågor som kan tolkas på olika sätt och på så sätt kan vi 

förhoppningsvis få ärliga och utförliga svar (Halperin & Heath 2012:254).  

En semi-strukturerad intervjumetod passar väl för vårt syfte då vi vill att intervjuerna ska ge 

information och fakta om arbetssätt och rutiner men även längre resonemang om informanternas 

upplevelser vilket denna typ av intervju ger utrymme till. Eftersom vi vill att intervjupersonerna 

ska kunna utveckla sina svar är inte en helt strukturerad intervjumetod aktuell (Bryman 2008:203). 

Det är inte heller passande att använda en helt ostrukturerad intervjumetod eftersom intervjun då 

riskerar att glida för långt från det ämnet som vi vill undersöka (Bryman 2008: 416). En semi-

strukturerad intervju ger möjlighet att anpassa intervjun efter informanten genom följdfrågor och 

vi kan förtydliga sådant som är oklart, samtidigt som det finns en viss struktur som är nödvändig 

för att hålla sig till ämnet. Vi får också utrymme att ställa både stängda frågor för att få ut mer 

objektiv information men även öppna frågor om intervjupersonernas upplevelser (Halperin & 

Heath 2012:256ff). 

Vi har valt att genomgående i uppsatsen kalla de personer som intervjuats för informanter 

eftersom det är deras främsta funktion i den här undersökningen. De ses som representanter för 

hela bolaget som kan ge information om hur arbetet inom bolaget går till, vilka policys och 

värdedokument som finns samt hur dessa används. Samtidigt fungerar intervjupersonerna till viss 
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mån även som respondenter då vi även är intresserade av deras upplevelse av kulturen och klimatet 

på arbetsplatsen (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2012:227f). För enkelhetens skull 

håller vi oss till informantbegreppet när vi nämner våra intervjupersoner trots att dessa alltså inte 

är renodlade informanter. 

I intervjuerna utgår vi från en intervjuguide med ett antal teman och frågor som ställs till alla 

informanter. Dessa frågor handlar både om personliga reflektioner och upplevelser men även om 

hur det konkret fungerar på arbetsplatsen. Utöver dessa frågor har vi även ett antal följdfrågor som 

ställs vid behov om informanternas svar inte svarar på vår faktiska fråga eller om de inte är nog 

utförliga. För att testa hur frågorna uppfattas har vi utfört en testintervju där testpersonen fick 

komma med synpunkter på frågorna efter intervjun och där vi utvärderade svaren för att se hur 

frågorna tolkades och vilken typ av information som kan tänkas komma ur svaren.  

 

3.3 Etiska val 

Ämnet korruption kan uppfattas som känsligt eller till och med obehagligt att prata om, kanske 

särskilt när det handlar om den egna arbetsplatsen. Alla informanter har därför lovats anonymitet 

och kommer inte nämnas vid namn. Det kommer inte heller framgå vilket bostadsbolag eller vilken 

kommun de kommer från. Eftersom syftet med undersökningen inte är att peka ut specifika bolag 

eller kommuner, de som intervjuas ses som exempel från en hel bransch, så begränsar inte 

anonymiseringen vår undersökning. Att lova anonymitet till informanterna kan istället vara ett sätt 

att få dem att känna sig bekväma med att ställa upp på intervju och även att tala mer fritt. 

Informanterna är också medvetna om och har gett sitt medgivande till att intervjuerna spelas in och 

transkriberas, vilket är viktigt ur ett etiskt perspektiv (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 

2012:257).  

 

3.4 Analysmetod 

Intervjumaterialet har transkriberats relativt ordagrant. Det som har ändrats i intervjuerna är att 

upprepningar av ord har tagits bort, till exempel ”men men men”, och även ljud som fyller någon 

funktion till exempel ”eh”. Ljud som däremot har en funktion och skulle kunna ersättas med ord 

har skrivits ut, till exempel i de fall där ”mm” betyder ”ja”. Transkriberingen har även 
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anonymiserats på så vis att alla namn på personer, bolag och platser tagits bort och även 

beskrivningar av händelser, rutiner eller dokument som kan kopplas till en kommun eller bolag.  

Analysen av intervjumaterialet sker med en hermeneutisk ansats vilket innebär att vi går 

igenom varje intervju noggrant för att skapa oss en bild av vad informanterna menar och anser. Vi 

ser på materialet utifrån den hermeneutiska spiralen där delarna och helheten samspelar med 

varandra och måste förstås tillsammans. Innehållet i intervjuerna ordnas enligt kategorierna i det 

analytiska ramverket för att få en överblick över respektive kategori, men intervjuerna som helhet 

ligger till grund för vår tolkning inom kategorierna (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 

2012:223; Westlund 2015:71-87).  

Utöver intervjuerna så har vi även ett antal dokument i form av värdegrunder, rutiner och 

policys från bostadsbolagen. Dessa ser vi som ett komplement till intervjuerna genom vilka vi kan 

se vilken typ av information som faktiskt finns nedskriven och tillgänglig för personalen. 

Dokumenten analyseras genom en kvalitativ textanalys där innehållet i texterna klassificeras 

utifrån vårt analytiska ramverk för att sedan kunna analyseras tillsammans med innehållet i 

intervjuerna (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2012:211).  

 

3.5 Validitet och reliabilitet 

Att få en god validitet i den här typen av kvalitativa undersökningar kan vara en utmaning. God 

validitet innebär att det som mäts verkligen är en indikator på det ämne som ska undersökas 

(Bryman 2008:162). Validiteten är beroende av att de teorier som används går att applicera på 

problemet, att operationaliseringen av teorin är rimlig och att rätt urval har gjorts (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2012:57). I vår undersökning får de intervjuade cheferna 

representera hela bolaget och det är möjligt att vår undersökning hade fått en högre validitet om 

fler områden inom bolagen hade undersökts. Ledarskap och chefer pekas dock ut som en viktig 

grupp både i rapporter och i tidigare forskning när det kommer till att höja medvetenheten kring 

korruption och att jobba förbyggande (Andersson 2002:121, 136; Karlsson & Korsell 2007:141; 

Riksrevisionen 2013:59f). Utifrån detta anser vi att det är relevant att fokusera på cheferna för att 

kunna börja säga någonting om ämnet. Inom det begränsade område som vi undersöker bedömer 

vi att validiteten för vår undersökning är god. 

Även att få en hög reliabilitet, det vill säga att resultaten har en hög pålitlighet och stämmer 

överens med verkligheten (Bryman 2008:160), är en utmaning i den här typen av kvalitativa 
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undersökningar. Att avgöra om det som en informant säger reflekterar verkligheten eller om 

personen förskönar eller är selektiv i vad den berättar är inte alltid möjligt att avgöra. Vi är 

medvetna om att särskilt intervjuer som görs ansikte mot ansikte medför en viss risk för en 

intervjuareffekt där informanten anpassar sina svar utifrån intervjuarna. Det kan till exempel 

handla om att informanten påverkas av sättet som frågorna ställs, anpassar sina svar efter vad den 

tror är ”rätt” eller att vi som intervjuare är selektiva i vårt lyssnande och bara tar fasta på vissa 

saker (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2012:235). När det gäller gruppintervjun så 

finns det även en risk att de två informanterna påverkade varandra och det är möjligt att vi hade 

fått andra svar om vi hade utfört enskilda intervjuer med dem. Att kontrollera sanningshalten i en 

informants svar är svårt, särskilt när det handlar om personliga upplevelser. Genom att förbereda 

en intervjuguide och testa innan hur dessa frågor uppfattas har vi så långt det går försökt att undvika 

att påverka informanterna. För att minimera risken för selektivt lyssnande har alla intervjuer spelats 

in och transkriberats så att intervjuerna används i sin helhet vid analysen.  Även om vi försökt öka 

reliabiliteten genom att formulera frågorna på ett icke-ledande vis och transkriberat intervjuerna 

för att inte missa vad informanterna faktiskt säger, så går den här typen av kvalitativa 

undersökningar i stort sett inte att utföra med hög reliabilitet. Detta eftersom informanternas svar 

måste tolkas och analyseras. Den mänskliga faktorn gör att både informanternas svar och 

tolkningen av dessa skulle kunna variera beroende på vem som utför undersökningen (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2012:222,235).  

 

4. Resultat och analys 

I det här avsnittet kommer resultaten från intervjuerna presenteras och analyseras. Resultaten och 

analysen redovisas tillsammans utifrån kategorierna i det analytiska ramverket.  

 

4.1 Kultur  

Kulturen handlar om hur medvetenheten om korruptionsrisker ser ut och vilka värderingar som 

sitter i väggarna på arbetsplatsen. Det vi tittat på är om det finns implementerade tydliga normer, 

närvaro av moral, tillgång till rationaliseringar, god kommunikation och om kulturen är 

handlingskraftig. 
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4.1.1 Implementerade tydliga normer 

Samsyn kring normer är viktigt för att minska risken för att korruption får utrymme. Det måste 

finnas tydliga normer som är implementerade och väl kända för att fel typ av beteenden ska kunna 

undvikas. Om personalen inte vet vad som är rätt eller fel så kan korrupt agerande pågå utan att det 

identifieras som fel av den som utför handlandet eller de runtomkring som bevittnar det hela 

(Brytting, Morino & Minogue 2011:42).  

När det kommer till att utarbeta ett normsystem och tydligt kommunicera ut det till hela 

verksamheten så är en del av de bolag vi undersöker väl medvetna om vikten av normsystem och 

arbetar aktivt för att upprätta sådana. Åtgärder som syftar till att skapa en samsyn kring normer 

och som enligt våra informanter förekommer i deras bolag är:  

 

 Värdegrundsdokument och arbete kring dessa för att utarbeta vad företaget står för. I vissa 

fall har alla i personalen varit med och utarbetat värdeorden, i andra har ledningen tagit 

fram dessa och sedan informerat övrig personal. Hos en del bolag hålls värdeorden levande 

genom att de finns uppsatta på väggarna eller genom att de diskuteras och tas upp på möten 

och kick-off:er och liknande. 

 Aktivt arbete kring normer, exempelvis att personalen får ta ställning till etiska dilemman 

rörande deras egen arbetssituation, något som kan ske via utbildningar, workshops, 

diskussioner eller till och med via sms-utskick. Det finns både exempel på interna arbeten 

med detta och mer externa där någon utifrån organisationen har hållit i utbildningsdagar 

och liknande. Vissa utbildningar riktar sig endast till chefer och andra till hela 

personalstyrkan. 

 Förekomst av andra dokument och riktlinjer, exempelvis mutpolicys som används aktivt 

för att alla ska känna till regelverk och företagets ställning. Här handlar det främst om att 

informera om hur personalen får och inte får agera. 

 

Variationen mellan bolagen är stor när det kommer till att försöka upprätta ett normsystem och 

skapa samsyn kring detta. Det finns exempel på mycket aktiva arbeten med detta men även 

exempel på bolag där man inte aktivt arbetar med att implementera tydliga normer. Ett bolag som 
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prioriterar etiska frågor och medvetet försöker implementera ett normsystem är bolag A, där just 

företagskulturen nämns som avgörande för hur personalen agerar. 

 

Det viktiga tycker jag är att man jobbar hela tiden med de här frågorna och markerar tydligt och tar upp 

exempel kontinuerligt, att man… att kulturen aldrig går åt det hållet. Det tycker jag är det viktigaste i 

det här. Att man alltid håller det aktuellt för att det finns alltid risk i alla företag tror jag att man gör, att 

det sker övertramp liksom, men i grunden så måste det finnas inbyggt en korrekt kultur och det upplever 

jag att bolaget jobbar väldigt mycket med så att säga, aktivt. (Informant A) 

 

I detta bolag framstod det som att det fanns en samsyn kring vad som var korrekt agerande och inte 

i korruptionshänseende. Informanten nämnde en aktiv HR-avdelning som kontinuerligt arbetade 

med etiska frågor och informanten själv verkade ha en klar uppfattning om vad företaget stod för. 

Den korruptionsrisk som föreligger om personalen hänvisas till det sunda förnuftet hanteras av 

bolaget i och med det aktiva arbetet som förs kring etik. Detta tyder på att det finns en medvetenhet 

kring behovet av tydliga implementerade normer och en vilja att prioritera dessa. 

Att ett arbete kring normer finns behöver dock inte ha lett till att ett normsystem har 

implementerats. I ett av bolagen hade alla anställda vid tre tillfällen deltagit i workshops kring etik 

och moral där man också tillsammans arbetade fram värderingsord, men utifrån sättet som 

informanten pratade om företagets värderingar tolkar vi det som att dessa inte är tydligt 

implementerade i organisationen. Värderingsorden användes främst i den externa 

kommunikationen för att stärka företagets image och chefen vi talade med, som hade en central 

roll i bolaget, kunde inte redogöra för något av värderingsorden och uttryckte själv att den interna 

kommunikationen hade brister: 

 

Ja, dels så står det ju på våran hemsida och vi håller även på och… vi har någonting som vi kallar för 

infoblad eller [namn på bladet] kallar vi det för idag, med information som går till alla våra hyresgäster 

och det är ju sådant som man skriver in så att det är återkommande så att våra hyresgäster känner igen 

det och vet vad det är för någonting. Annars är vi nog lite dåliga på det rent bland personalen så där att 

ta upp och prata om det.  (Informant H) 

 

Detta är ett exempel på när ett arbete visserligen finns men inte leder till att tydliga normer 

implementeras. Det kan bero på att värderingarna inte aktualiseras kontinuerligt i det vardagliga 

arbetet utan begränsas till utbildningstillfällena. I bolag där det inte finns ett tydligt implementerat 

normsystem finns en risk att korruption ska uppstå och kunna fortgå utan att någon slår larm. 
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Bristen på implementerade normer gör att det blir svårt att identifiera fel agerande (Brytting, 

Morino & Minogue 2011:65ff).  

 

4.1.2 Moral  

Det är inte bara tydligt implementerade normer som behöver finns på ett företag för att 

korruptionsriskerna ska minska, det gäller också att de rådande normerna är fördömande mot 

korrupt beteende. Närvaron av moral i företagskulturen är därför viktig för att skapa en kultur där 

korruption identifieras och motverkas (Brytting, Morino & Minogue 2011:61,69ff). Detta kan 

manifesteras när informanterna argumenterar kring varför det är fel att agera korrupt. I vissa fall är 

det de mer affärsmässiga argumenten som lyfts fram. I en intervju låter det så här: 

 

Lovisa: Mm om man tänker annan typ av korruption som inte är så direkt kopplad till ekonomiska om 

man tänker mer vänskapskorruption att man hjälper personer om man känner någon som jobbar på något 

företag till exempel när det kommer till upphandlingar och liknande. Tror du att någonting sådant skulle 

vara möjligt?  

Informant C: Jag har svårt att tänka mig det eftersom det är lilla [stadens namn] och man pratar och det 

är så viktigt att man har goda affärsförhållanden och håller man på så, så riskerar man ju och det tror jag 

ingen vill, vare sig de som jobbar här eller företagen som finns runt omkring oss för de är ju så beroende 

av oss också att de får jobb. Och skulle det komma upp då klipps ju liksom banden emellan. Och då, då 

klarar de sig ju inte för vi är ju en så pass stor kund till entreprenörer i trakten. 

 

Samma informant använder även en typ av sociala argument och säger att det är en mindre ort och 

därför är risken för den typen av konsekvenser större än i storstäder, “här ska man ju gå ut och 

handla när jobbet är slut och då träffar man ju allihopa så det känns som att det är ju rent mjöl i 

påsen alla borde ha” (Informant C). Här antyds att oegentligheter undviks även för att den enskilde 

personen ska slippa skammen som är konsekvensen av att korruption upptäcks. Inte heller detta är 

direkt kopplat till moral. 

Ett annat argument för att inte ägna sig åt oegentligheter är att bolaget ska uppfattas som 

renhårigt av allmänheten. Detta hänger snarare ihop med affärsmässiga argument om vad som är 

bäst från bolagets synvinkel än moraliska som skulle hänga ihop med att handlandet i sig vore fel. 

 

Jättenoga med kvitton och sånt, att ingenting… alltså tidningen kan komma och titta och säga att här har 

ni gjort (skratt)... Så vi är jättenoga med det. Ingen, vad kallas det? bestickning eller så här… inga mutor 

och så. (Informant D)  
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Informanten säger att bolaget är särskilt uppmärksamt på hur det uppfattas eftersom det tidigare 

varit incidenter som kommit till allmänhetens kännedom vilket skadat förtroendet för bolaget. 

 

/.../ även jag har suttit i polisförhör för att det var en anställd som hade förskingrat i bolaget så att alla 

fick gå till polisen och bli förhörda. Så man är ju väldigt… ser man det i tidningen att det har hänt, ´ja 

ja ja, kan nog fortfarande hållas med sådant´ tänker man då (skratt) och så pratar man väl lite om det. Så 

vi försöker vara noga med det. (Informant D) 

 

Affärsmässiga och sociala argument förekommer alltså i intervjuerna. De moraliska argumenten 

däremot visade sig svårare att utläsa. Detta kan bero på att sådana argument inte används när det 

talas om korruption i bolagen, men informanterna nämner ofta moral och etik, rätt och fel i andra 

sammanhang så detta bedömer vi som osannolikt. När det kommer till moral rent allmänt så är det 

något som informanterna nämner på flera sätt. Dels så har flera av dem haft utbildningar och 

workshops där de diskuterar vad som är moraliskt rätt att göra i ett antal givna situationer, och dels 

så har de riktlinjer och policys som uttryckligen berör moral, “förmågan att göra etiska val” 

(Kommunstyrelsens riktlinjer mot korruption, mutor och jäv, bolag F) är en sådan skrivning. Vi 

bedömer att moraliskt fördömande förekommer även om vi också sett exempel på mer 

affärsmässiga argument mot korruption. 

 

4.1.3 Rationalisering 

Tillgång till rationaliseringar gör det lättare att bortförklara sitt eget eller andras beteende vilket är 

en del i en kultur som möjliggör korruption (Brytting, Morino & Minogue 2011:56ff). Bland våra 

informanter finns en tendens att vilja tona ner tidigare incidenter inom korruptionsområdet. 

Förklaringar som “Men i liten skala /.../det rör sig om småslantar” (Informant A) används om 

tidigare uppdagade fall för att understryka att det inte varit frågan om stora härvor. Även när det 

gäller potentiella risker används den typen av retorik för att tona ner faror, En informant säger att 

“Vad som kan hända här… det är ju småsaker bara i ett sådant här bolag.” (Informant D), detta 

trots tidigare allvarliga incidenter. Några av informanterna verkar ovilliga att alls använda termen 

korruption om sådant som kan ske inom det egna bolaget och till viss del kan det ha att göra med 

hur korruption definieras och behöver då inte nödvändigtvis vara kopplat till rationalisering. I andra 

fall har informanterna varit med om polisutredningar kring verksamheten men vill trots detta inte 

benämna händelserna som korruption. Ett exempel på detta är informant E är som svarade nekande 
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på om det förekommit incidenter som skulle kunna falla under korruption, men sedan tillade “Eller 

ja… korruption? Oegentligheter har ju förekommit” (Informant E). Det framkom sedan att polis 

varit inblandad vid flera incidenter.  

I ett annat bolag var läget liknande. “/.../vi har till och med suttit, även jag har suttit i 

polisförhör för att det var en anställd som hade förskingrat i bolaget så att alla fick gå till polisen 

och bli förhörda” (Informant D). Trots detta så talas det inte uttryckligen om korruption på 

företaget, utan dessa händelser, som ledde till avsked för vissa i personalen, tonas ner genom att 

etiketten korruption byts till något mindre hotfullt. “Korruption är inte ett ord vi använder, men 

etik och moral” (Informant D).  

Detta kan ses som en typ av rationalisering som skapar utrymme för att korruption kan fortgå 

utan att någon vidtar åtgärder. Om kriterierna för vad som anses vara korruption är så högt satta att 

inte fall som förskingring räknas dit finns det en risk att händelser bagatelliseras och att kulturen i 

och med detta erbjuder rationaliseringar.  

 

4.1.4 Kommunikation 

En öppen kommunikation kring korruptionsfrågor bidrar till en kultur där oegentligheter inte 

ignoreras (Brytting, Morino & Minogue 2011:69). På de bolag där frågor om etik prioriteras och 

diskuteras löpande är möjligheten större att personalen ska våga diskutera tveksamheter eller 

rådfråga när de själva är osäkra kring något (Brytting, Morino & Minogue 2011:71).  

Hos de bolag som vi har besökt säger sig informanterna uppleva att klimatet gör det möjligt 

att diskutera etik och de dilemman som kan komma upp i arbetet. Det skiljer sig däremot när det 

kommer till hur aktivt och kontinuerligt som dessa frågor tas upp. Ett exempel där det finns ett 

arbete med att kommunicera information om policys och etik är bolag A. Informanten säger att det 

arbetas aktivt kring etiska frågor och att bolagets HR-avdelning gör detta löpande. Det 

återkommande temat i denna intervju är hur bolaget prioriterar att bygga kulturen kring etik genom 

att aktivt kommunicera kring policys, etiska dilemman och liknande. Detta tyder på en 

medvetenhet om vikten av att kontinuerligt lyfta frågor som på olika sätt rör ämnet korruption.  

I en del bolag kan vi utifrån intervjuerna förstå att även om informanterna säger att det finns 

en öppenhet kring etiska frågor är den faktiska kommunikationen kring etik inte kontinuerlig. 

Korruptionsfrågor berörs, men då mer sporadiskt till exempel vid utbildningstillfällen eller i 
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samband med att det inom branschen uppdagats händelser kopplade till korruption som har 

aktualiserat ämnet. 

 

Vi har haft uppe den frågan också mer konkret och om vi kommer in på det ni, vi pratar om med etik 

och moral och allt det så hittar vi olika tillfällen och första gången var efter Göteborgsskandalerna va. 

Då blev ju alla liksom så här (ohörbart) och då tog vi ett grepp här med VD:n och vi hade uppe och 

diskuterade det här i hela företaget och det togs fram en policy också för det. (Informant G) 

 

I bolag H är kommunikationen kring korruption också begränsad till enstaka tillfällen och framstår 

inte som en del av kulturen.  

 

Kont… jag skulle ljuga om jag sa att vi gjorde det kontinuerligt för det är sådant som man bör prata om. 

Vi har haft… vi har haft tre tillfällen där vi har pratat om det när vi har haft en utomstående som har 

kommit hit och haft en liksom, vad ska man kalla det för, workshops eller så där, där man pratat om etik 

och moral helt enkelt. Vad vi står för och hur man ska uppföra sig och hur är det när man har loggade 

kläder och lite sådana saker. Vilket är jättenyttigt. Sen tror jag inte att man kan göra det för mycket. 

(Informant H) 

 

Kommunikation kan även ske informellt och inte bara när någon från ledningens sida tar initiativ 

till det via utbildningar och liknande. En del informanter säger att det händer att etikfrågor och 

liknande diskuteras informellt i fikarummet eller att kollegor vänder sig till varandra vid 

svårtolkade situationer. Detta tyder på att det i vissa fall finns förutsättningar för att osäkra 

medarbetare skulle kunna kommunicera och identifiera om det pågår oegentligheter inom bolaget. 

Vi kan se att kommunikationen kring korruptionsfrågor från företagsledningen i vissa fall är 

regelbunden medan den på andra håll är mer sporadisk eller sällsynt. Ibland krävs att någonting 

sker eller att frågor väcks för att diskussioner ska förekomma. En mer aktiv och proaktiv 

kommunikation inom bolagen kan bidra till att skapa en kultur där korruptionsfrågor uppfattas som 

enkla att ta upp. Genom att sätta ord på tankar som rör misstänkta oegentligheter, både i officiella 

och informella forum, kan dessa bli mer konkreta och svårare att ignorera (Brytting, Morino & 

Minogue 2011:71).  

 

4.1.5 Handlingskraft 

En kultur som gynnar handlingskraft möjliggör att korruption kan stoppas om den upptäcks. Att 

rapportera en kollega eller chef som agerar felaktigt är svårt, men kan underlättas av att det finns 

förutsättningar för att kunna slå larm utan att behöva oroa sig för negativa konsekvenser. Rädsla, 
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grupptryck och liknande kan verka hindrande för en enskild person att agera, vilket gör att 

korruption inte alltid blir belyst även om den är synlig för de runtomkring (Brytting, Morino & 

Minogue 2011:73ff). Det blir då relevant att undersöka om det vidtagits några åtgärder från 

bolagens sida för att underlätta anonyma anmälningar, och om det ens diskuterats hur en anställd 

bör gå till väga för att slå larm.   

Det är endast ett bolag (F) av de vi undersökt som har möjliggjort för anonyma anmälningar. 

Detta har också kommunicerats till alla anställda både muntligt och skriftligt via 

personalhandboken. I detta bolag bedömer vi att finns en hög medvetenhet om risken med att inte 

ha system som möjliggör för anställda att slå larm utan att behöva oroa sig för repressalier. I övriga 

bolag varierar inställningen ganska markant.  

Informant A ger uttryck för en medvetenhet om behovet av en kultur som gynnar 

handlingskraft inom bolaget. Informanten säger att bolaget skulle behöva rutiner för att underlätta 

för anställda som vill anmäla oegentligheter, till exempel genom att möjliggöra anonyma 

anmälningar.  

 

Jag vet att jag själv tog upp den frågan med visselblåsare alltså, om det fanns… för det hade vi på mitt 

föregående företag, en sådan funktion att man kunde ringa upp anonymt och så och där… jag tror inte 

att man har det på den… inget superanonymt sätt det tror jag inte. Det är ett ganska litet företag ändå 

och då kanske det i och för sig skulle vara ännu viktigare att ha det (skratt) än i halvstora företag men 

däremot kulturen att, att man bör anmäla den tycker jag finns, men, men just det här som du är ute 

efter att man anonymt ska kunna… utan risk för att… någon form av repressalier eller så eller något 

tryck… (Informant A) 

 

Informanten sätter fingret på en viktig poäng med att ha system eller rutiner för hantering av 

visselblåsare, nämligen att minska rädslan för repressalier från kollegor eller chefer. Detta visar på 

en medvetenhet hos informanten om behovet av att sätta upp rutiner som gynnar handlingskraft. 

Under intervjun trycker informanten också på hur viktig kulturen på arbetsplatsen är, att det ska 

finnas en kultur som inte accepterar korruption och uppmuntrar att misstankar alltid anmäls. Den 

medvetenhet som informanten uppvisar verkar dock inte genomsyra bolaget eftersom det, trots att 

informanten påtalat behovet, inte finns några rutiner för att hantera anonyma anmälningar. 

Att diskutera hur anställda ska gå till väga vid upptäckt av oegentligheter är dock inte 

någonting som sker i alla bolag. Att det skulle finnas ett behov av uttalade rutiner för att anmäla 

korruption, och möjligheter att göra detta anonymt är någonting som vissa helt enkelt inte tänkt på.  
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Lovisa: Har ni något system för, för visselblåsare? Hur de hanteras? 

Informant D: Vad är det?  

Lovisa: Om man vill rapportera någonting som har hänt, om det är några oegentligheter som händer, 

och någon som arbetar inom bolaget vill rapportera det till kommunstyrelsen eller till någon chef här 

eller liknande. 

Informant D: Aldrig hört talas om. Det vet jag inte (skratt). Vi är ju så små så det där är ju inte intressant 

hos oss kan jag säga. Nej våra anställda... tycker de något är fel så kommer de nog hit och stampar med 

foten hos chefen direkt tror jag (skratt)  

/.../  

Nej det har vi inte pratat om… det vet jag inte. Men det... det är väl bara de går till styrelsen eller 

kommunen eller vad det är. Det finns väl ingen som hindrar dem att göra det om de skulle vilja göra det 

antar jag (skratt).  

 

I detta bolag är visselblåsandet en icke-fråga, något som aldrig tycks ha diskuterats. Kulturen kan 

i och med detta motverka handlingskraftigt agerande. Informanten tar för givet att alla anställda 

har modet att säga ifrån när de upptäcker någonting som de tycker är fel, vilket inte behöver vara 

fallet. Istället är det tänkbart att rädsla för utfrysning eller repressalier gör att det i många fall är 

enklare att titta bort än att anmäla (Brytting, Morino & Minogue 2011:73ff). Även i bolag G tycks 

visselblåsande vara en fråga som inte har kommit upp. 

 

Det har vi nog inte tänkt på. Alltså man tänker ju på hur man ska göra när man har ett 

arbetsmiljöproblem, en arbetsmiljöfråga, då vet man ju. Då har vi ju också gått igenom att om du 

upplever ett arbetsmiljöproblem då ska du göra så här och så här och funkar inte det då måste du göra 

så här. Ja. Men det här det har vi inte tänkt på, faktiskt. Skulle vi ju kunna ha samma rutiner i tänkandet, 

kanske. Men det är en bra idé /.../ Man har inte haft sådana där bekymmer liksom på det sättet känner 

jag men det är ju bra att vara före lite grann också. (Informant G) 

 

En kultur som gynnar handlingskraft är svår att åstadkomma om diskussionerna aldrig berört hur 

visselblåsande kan gå till. Utifrån informanternas svar kan vi se att det finns en omedvetenhet hos 

bolagen om att det krävs ett aktivt arbete för att möjliggöra handlingskraft hos medarbetarna. 

Bristen på medvetenhet inom bolagen kan göra att misstänkt korruption får fortgå eftersom 

anmälningar inte uppmuntras. Rädslan för repressalier kan hanteras genom att bolaget tydligt visar 

att misstankar om korruption ska anmälas och att den som anmäler inte riskerar att drabbas negativt 

(Brytting, Morino & Minogue 2011:73ff).  

 

4.1.6 Sammanfattning 
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Om och hur det arbetas med kulturen på bolagen varierar. Det finns exempel på värdegrundsarbete, 

workshops, utbildningar, dilemman och dokument och riktlinjer kring korruption och etiska 

aspekter, men alla dessa leder inte till att tydliga normer implementeras. När satsningarna på dessa 

frågor är mer sporadiska tycks inte effekten av arbetet bestå. Att frågorna lyfts ofta och aktivt 

diskuteras krävs för att normerna ska sitta i väggarna.  

Närvaron av moral i bolagen är svår att undersöka. Informanterna pratar om moraliska frågor 

varför vi bedömer det troligt att det ändå är en del av de argument som används inom bolagen, 

även om vi i denna undersökning endast fann mer affärsmässiga eller sociala argument gällande 

varför korruption är fel. 

Rationaliseringar förekommer i vissa fall när det talas om tidigare fall av korruption. 

Riskerna för korruption tonades också ner av en del informanter, och det fanns en ovilja att 

beteckna händelser som korruption, även i de fall där det var frågan om exempelvis förskingring. 

Våra informanter säger generellt att det finns ett öppet klimat när det gäller korruptionsfrågor inom 

bolagen, men nedtoningsförsöken vi stötte på i intervjuerna talar för att kommunikationen inom 

bolagen inte alltid är så otvungen. Vissa bolag pratar ofta om korruption i olika forum, medan 

andra berör ämnet mer sällan eller sporadiskt. När det finns en medvetenhet om vikten av att lyfta 

frågorna ofta blir arbetet med kulturen mer regelbundet och fruktsamt än i de fall där arbetet mer 

sker för syns skull.  

Också gällande handlingskraften varierar bolagens medvetenhet om risken att korrupt 

beteende inte rapporteras om anmälningar inte uppmuntras och underlättas. I vissa fall ser 

informanterna inte att det skulle finnas något behov av att diskutera hur man bör gå till väga för att 

slå larm om eventuella oegentligheter, i andra fall är detta något som de aldrig har tänkt på. Det 

finns också bra exempel på hur bolagen har jobbat med att skapa en kultur som gynnar 

handlingskraft genom att införa system för att hantera anonymt visselblåsande.  

Överlag ser vi att medvetenheten är en förutsättning för att bolagen ska prioritera ett aktivt 

arbete med att skapa en kultur som motverkar korruption. De bolag som inte satsar på att 

implementera tydliga normer och liknande är heller inte medvetna om att det skulle behövas, 

åtminstone inte för att förhindra korruption. Avsaknaden av kontinuerligt arbete med att skapa en 

samsyn kring normer, bristande kommunikation, tillgången till rationaliseringar och brist på 

åtgärder för att gynna handlingskraftigt agerande kan försvåra för upptäckt och hantering av 

korruption. Detta eftersom den kultur som sitter i väggarna inte motverkar problemen med att inte 
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veta, inte se, inte kommunicera, inte mobilisera och till viss del inte döma. Vilka kontrollsystem 

som används för att hantera korruptionsrisker kan vara ett resultat av bolagens medvetenhet och 

den kultur som är rådande inom organisationerna. 

 

4.2 Kontroll 

Kontroll handlar om hur riskerna för korruption och oegentligheter hanteras praktiskt, både 

förebyggande och vid misstankar. Det vi ska titta på är om det finns tydliga regelverk, om och 

vilken typ av riskanalyser som görs, vilka interna och externa kontroller som finns av verksamheten 

och om bolagen har riktlinjer och policys som rör korruption.   

 

4.2.1 Tydligt regelverk  

Bolagiseringen av kommunal verksamhet och ett ökat krav på affärsmässighet har gjort att gränsen 

mellan vad som ses som offentligt och vad som ses som privat har blivit mer flytande (Erlingsson, 

Bergh & Sjölin 2008:601f). Hos de informanter som intervjuats är synen på bolagens roll skilda, 

alltifrån att det ses som “ett instrument för offentligheten att få fram bostäder” (Informant A) till 

att bolaget ses som helt självständigt från kommunen. 

  

Nej men vi är ju ett fristående bolag ifrån kommunen. Så de styr ju inte över oss på så vis mer än att de 

är en del utav våra hyresgäster i olika verksamheter. Och där är de ju styrande men det är ju alla andra 

våra hyresgäster på sina ställen också om man säger så. (Informant H) 

  

Även om alla bolag ägs kommunalt och har en politiskt tillsatt styrelse så varierar alltså 

informanternas beskrivningar av hur nära bolaget står kommunen och hur stor den politiska 

styrningen är. Detta stärker bilden av att de kommunala bostadsbolagen befinner sig i en gråzon 

mellan privat och offentlig verksamhet, där det inte är helt tydligt var de hör hemma. En av de 

risker med denna gråzon som lyfts fram av forskare är att det kan uppstå en osäkerhet kring vilka 

regler och lagar som de kommunala bostadsbolagen måste efterleva (Erlingsson, Sjölin & Bergh 

2008:601f). Att det skulle finnas en osäkerhet kring lagar och regler är dock någonting som inte 

bekräftas av intervjuerna. Informanterna uttryckte att det är tydligt vilka lagar som de måste följa 

och även att det finns en god kunskap om dessa hos personalen. Några av de områden som av 

tidigare forskning pekats ut som särskilt otydliga är LOU och offentlighetsprincipen (Andersson 

& Erlingsson 2010:208; Citron 2010:241), vilka inte ses som oklara av våra informanter. 
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Någonting som däremot tas upp är att det finns en möjlighet att i viss mån tänja på vad lagen tillåter 

för att gynna det egna bolaget. 

  

/…/ man skulle kunna vara överkreativ i att få till bra upphandlingar och därmed riskera litegrann att 

tangera gränserna för LOU då. Men jag ser inte det som korruption egentligen om ni pratar om det utan 

det är ju mer att man då kanske är… man nyttjar, man tänjer på LOU men man gör inte det för sin egen 

vinning (skratt) om man säger så. Utan man gör det för företagets räkning hela tiden, alltså det är hela 

tiden för företagets räkning. Jag tjänar ingenting på det (skratt) och det är mer en tolkning av offentlig 

upp.. eller ja, de spelreglerna. (Informant A) 

  

Det går alltså att se att även om det sägs finnas en god kunskap om lagstiftningen så finns det också 

möjligheter att tänja på vissa av lagarna. Detta gör att även om det inte finns någon osäkerhet kring 

att lagar som till exempel LOU ska följas så kan det uppstå en osäkerhet om hur den ska följas och 

exakt var gränsen för vad som är tillåtet eller inte går. Denna osäkerhet kan innebära en risk då det 

kan bli svårare för kollegor och chefer att avgöra vad som är en oegentlighet. Det öppnar även upp 

för personer som agerat korrupt att använda okunskap som ett försvar. Informant A säger dock att 

denna risk hanteras genom de externa kontroller som granskar bolaget som till exempel 

konkurrensverket.  

 

4.2.2 Riskanalys 

Att göra en riskanalys av verksamheten är ett sätt att utvärdera var det behöver införas 

kontrollsystem och hur dessa ska se ut för att vara effektiva (Riksrevisionen 2013:58). I de bolag 

där informanterna uppger att det görs riskanalyser så görs dessa endast av delar av verksamheten. 

Bolag F står ut bland bolagen som ett där riskanalyserna omfattar korruption. Dessa analyser 

fokuserar på de områden som även identifierats som särskilt utsatta som hantering av pengar och 

upphandlingar där det finns en risk för förskingring och bestickning. 

 

Informant F2: Ja och våra säkerhetsansvariga gör ju någon sorts riskanalys för alla saker. Och då är det 

här en av dem, tagande av muta eller ja vad man ska kalla det som är en grej som man tar upp, risker 

kan vara andra risker. Kan vara miljörisker, det kan vara finansiella risker eller det kan vara… Det kan 

vara risker i arbetsmiljö, ramla ner från tak och ja. 

Informant F1: Men där ingår ju även mutor och bestickning i den. 

Informant F2: Och det har vi haft som en ruta. Att det är en risk och gjort den riskbedömning på. 
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Någon övergripande analys av vilka korruptionsrisker som finns i bolaget, utöver sådana som kan 

kopplas direkt till mutor, verkar dock inte ha gjorts. Över lag ser vi att medvetenheten om behovet 

att analysera risker för korruption är låg inom de bolag vi besökt. En tänkbar anledning är att det, 

så som Andersson och Erlingsson (2010:206f) beskriver, finns en naiv inställning till hur stora 

möjligheterna är att agera korrupt inom bolaget. Detta kan vi se hos till exempel informant C som 

säger att det inte skulle vara möjligt att agera korrupt inom bolaget på grund av de ekonomiska 

kontrollerna som finns. 

  

/…/ jag skulle ju inte kunna fuska med någonting, ja det är ju i sådana fall om jag skulle få kostnaden 

att bakas in i ett projekt men samtidigt så får man ju ett anbud när det ska utföras ett arbete och sen 

lämnar man ju in ett projektkalkyl till ekonomi och då sen en betalplan och då ser man ju liksom alla 

lyft som ska göras. Så den här extra pengen då för byte av mitt tak eller vad det nu är för någonting det 

blir knepigt att få in det, jag vet inte riktigt hur man skulle kunna göra det. (Informant C) 

  

Informant C:s uttalande visar på en aningslöshet angående vilka sätt det skulle vara möjligt att 

utnyttja sin ställning inom bolaget. Korruption behöver inte alltid hamna på en faktura utan kan 

handla om tjänster och gåvor vilka kan vara svårare att upptäcka. Det är möjligt att de kontroller 

som finns inom bolag C gör att det skulle vara svårt att agera korrupt men en riskanalys av 

verksamheten skulle visa hur effektiva dessa kontrollsystem faktiskt är. Både hos de bolag som 

inte gör några analyser och hos de som analyserat delar av verksamheten behöver riskanalyserna 

bli mer omfattande för att synliggöra eventuella blinda fläckar, områden som kan innebära en 

korruptionsrisk men som förbisetts. Den här typen av kontroll kan fungera som ett sätt att höja 

medvetenheten om hur riskerna för korruption ser ut inom bolagen.  

 

4.2.3 Interna kontroller 

Interna system för kontroll inom verksamheten kan minska risken för korruption genom att 

begränsa möjligheterna att agera korrupt, och öka chanserna för att eventuell korruption upptäcks 

(Andersson & Erlingsson 2010:206f). Det vi kan se utifrån intervjuerna är att det finns en viss 

medvetenhet om behovet av kontroller av de delar av verksamheten som hanterar det ekonomiska, 

att betala fakturor, beställa och göra upp affärer. Det kan handla om hur attesteringsordningen av 

fakturor fungerar där dessa ska godkännas i flera led innan den betalas. Kontroller i flera led är ett 

sätt att tillämpa fyra-ögon principen genom att fler personer hanterar samma ärende och det gör 

även att det finns en viss insyn i arbetet. På så sätt ökar chansen att eventuella oegentligheter 
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upptäcks och det gör det även svårare att agera korrupt eftersom fler personer måste involveras 

(Karlsson & Korsell 2007:134). Ytterligare en typ av ekonomisk kontroll som används är att 

begränsa vilka belopp en anställd har rätt att handla för innan den måste vända sig till en chef. 

  

Vi har ju våra dokument i och för sig med den delegation som var och en har, hur mycket man har rätt 

att beställa för så det finns ju ett kontrollsystem så att var och en som jobbar på bolaget får ju inte beställa 

varor för hur mycket som helst utan det finns ju beloppsgränser där, hur mycket till exempel jag får 

beställa innan det blir en VD-fråga då. (Informant B) 

  

På detta sätt begränsas tillgången till resurser bland personalen vilket gör att den eventuella vinsten 

som kan komma av att agera korrupt minskar. De här ekonomiska kontrollerna kan dock vara 

tidskrävande vilket gör att de måste vägas mot andra begränsningar och krav på effektivitet.  Detta 

var någonting som informant B tog upp: 

  

/…/ med attestflödet och godkännandet av fakturor att ju fler som tittar på fakturan innan den betala ut 

desto mindre är risken att det liksom slinker emellan någonting. Sen är ju utmaningen i det att, att det är 

ju 30 dagars betalningsvillkor på fakturan, ju fler personer som ska granska den innan betalning det… 

  

Risken är att kontroller i för stor utsträckning får stå tillbaka för att inte påverka andra intressen. 

Den här avvägningen kan vara beroende av chefers inställning och vilka krav på effektivitet som 

ställs på bolagen. Andra typer av interna kontroller förekommer också men är inte systematiserade 

eller lika tydligt kopplade till att förebygga korruption som kontrollerna av det ekonomiska.  

Informanterna säger att de upplever att insynen i kollegors arbete är god, även om flera 

påpekar att det inte går att hålla koll på allt. Insyn i kollegors arbete och öppenhet med sitt eget 

arbete kopplas dock inte till korruptionskontroll. Istället beskrivs det som en nödvändighet för att 

det ska vara möjligt för någon annan att ta över arbetsuppgifter vid ledighet eller sjukdom.  

  

Och när vi har till exempel projekt eller mindre jobb så har vi ju en struktur på hur man ska lägga upp 

pärmen så att om man blir sjuk så kan någon annan ta pärmen och liksom fortsätta arbetet och det jobbar 

vi ju jättemycket med på tekniksidan för det blir ju sårbart när man har projekt och någon kan ju bli sjuk 

eller kanske vill ta lite semester också så att. (Informant C) 

 

Det är främst praktiska skäl som ligger bakom den interna insynen, men detta behöver inte göra 

kontrollen mindre effektiv. Även om syftet med att ha insyn i varandras arbete inte är att 

korruptionsriskerna ska minska så blir detta ändå en effekt när alla är medvetna om att arbetet när 
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som helst kan ses över av någon kollega. Medvetenheten hos bolagen behöver dock inte vara hög 

bara för att det finns ett effektivt kontrollsystem. I detta fall är arbetet organiserat så att de anställda 

kan ha insyn i varandras arbete, men det är inte på grund av medvetenheten om korruptionsrisker 

som kontrollen har kommit till. 

För att insyn ska fungera effektivt som ett sätt att synliggöra misstänkt korruption behöver 

det även finnas sätt att rapportera detta utan att riskera repressalier. Det här kan göras genom att ha 

tydliga rutiner för hur personal ska gå tillväga för att anmäla oegentligheter anonymt, att agera 

visselblåsare. Vi kan se ett exempel på hur detta kan göras hos bolag F som har tydliga riktlinjer i 

sin personalhandbok som anger på vilka olika sätt det går att anmäla och att det går att göra 

anonymt. De har även kommunicerat detta muntligt till all personal för att de ska vara medvetna 

om att möjligheten finns. Hos de övriga bolagen finns det de som har tydliga rutiner för hur 

oegentligheter ska anmälas men ingen möjlighet att göra detta anonymt. Anledningen till att rutiner 

helt saknas eller att möjligheten att anmäla anonymt saknas kan vara att det finns ett antagande om 

att all personal alltid känner sig bekväma med att prata öppet om det. I bolag H finns inga rutiner 

för visselblåsare och informanten ser inte heller något behov av det.  

 

/.../ Vi är ett så pass litet bolag så vi är rätt så familjära på så vis att det är liksom inte så att VD:n skärmar 

sig eller att jag då som är bostadschef.. vi är väldigt nära så… så det skulle förvåna mig om personen 

inte skulle våga gå till någon utav cheferna. (Informant H) 

  

Att rutiner för anonyma visselblåsare saknas kan också komma sig av att det är en situation som 

inte kommit upp i bolaget och som det därför inte finns någon medvetenhet om att det skulle 

behövas. 

  

Lovisa: Ja eller om det finns några riktlinjer för hur det går till? Om det över huvud taget finns en 

möjlighet att anmäla, ja men misstankar om oegentligheter anonymt? 

Informant E: (paus)...Jag vet inte... Nej till? Hur då menar du? Du måste förklara för mig så jag förstår. 

Lovisa: Jaa… 

(skratt) 

(ohörbart) 

Li: Ja det kanske inte alltid finns uttalat just hur man ska gå till väga om det är så att man upptäcker 

någonting… och så kanske man känner sig lite osäker på att anmäla det hur öppet som helst. Skulle du 

säga att det finns möjligheter då att kunna gå till någon och anmäla det  mer anonymt då? 

Informant E: Vi har nog aldrig ställts inför frågan, så vi har… jag vill… liksom… jag har aldrig... 

funderat på det… 
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Li: Då blir den hypotetisk (skratt) 

Informant E: ja… Så svaret är väl antagligen nej då då, antar jag. För vem skulle man anmäla till då? 

och vara anonym. 

 

Att behovet av kontrollsystem inte uppmärksammas förrän efter att en incident har skett är 

återkommande. Det kan handla om incidenter i det egna bolaget, som i fallet med bolag B där 

arbetssättet förändrades som ett resultat av att oegentligheter upptäcktes. 

 

Nja, en förändring som gjordes var just, som jag var inne på tidigare, med attestflödet och godkännandet 

av fakturor att ju fler som tittar på fakturan innan den betala ut desto mindre är risken att det liksom 

slinker emellan någonting. (Informant B) 

 

Andra interna kontroller är till exempel arbetsrotation, som i princip inte används hos någon av 

våra informanter, och fyra ögon-principen som nämndes kort i ett par intervjuer. Informanterna 

beskriver en ambition att vissa arbetsuppgifter, utöver det som rör ekonomi, ska utföras i par. Inte 

heller här kopplas det direkt till korruptionskontroll utan är snarare någonting som sker av praktiska 

skäl.  

Utifrån de intervjuer vi har gjort kan vi alltså se det finns interna system för att kontrollera 

de delar av verksamheten som har en direkt koppling till den praktiska hanteringen av resurser. 

När det kommer till att upptäcka andra typer av oegentligheter sätts det stor tilltro till att kulturen 

på arbetsplatsen gör att personalen agerar riktigt och följer de riktlinjer som finns.  

 

4.2.4 Extern kontroll 

De externa kontrollerna av ett bolag betraktas som en oberoende kontroll av verksamheten och 

ligger utanför bolagens påverkan. Den här typen av kontroll kan förutom att upptäcka misstänkt 

korruption även fungera som en förbyggande insats då en ökad risk för upptäckt kan leda till att 

det blir mindre frestande att agera korrupt (Andersson & Erlingsson 2010:197f). Hos de bolag som 

vi besökte fanns det ett flertal utomstående instanser som enligt informanterna kontrollerade deras 

verksamhet mer eller mindre. 

 Revisionen är en av de externa kontrollinstanser som fått kritik för att inte vara effektiv eller 

för att kunna misstänkas inte vara helt objektiv (Bergh, Erlingsson, Sjölin & Öhrvall 

2013:59,148f). Hur revisionen ser ut varierar dock en del i de bolag som vi har besökt och vi kan 

se tre olika varianter: att det endast finns en lekmannarevision, att det endast används en 



Jansson, Lovisa & Johansson, Li 

Statskunskap C, VT15 

Självständigt arbete 15 hp 

41 

 

professionell revisionsfirma eller att det finns både en lekmannarevision och en professionell 

revisionsfirma. Förutom den årliga revisionen görs det även, inom vissa bolag, kontroller av delar 

av verksamheten ett par gånger om året. 

  

Lovisa: Mm. Hur ofta kontrollerar de? Är det en gång i halvåret eller en gång om året? 

Informant C: Nej de är ju här lite titt som tätt när det är bokslut och delårsbokslut så det gör ju kontroller 

och då går de runt på företaget och kollar försäkringar och det är projektarbeten och det är ekonomi och 

avskrivningar och nu har vi ju haft komponentomskrivningar så nu har de ju hållit på där och vi har 

flyttat fastigheter mellan bolag och… nej så de är, de kommer hit flera gånger per år. 

  

Vi kan alltså se att det finns variationer i hur stor utsträckning som revisionen används som ett 

verktyg för kontroll. Genom att låta delar av verksamheten ses över under årets gång och inte 

endast vid en årlig revision ökar känslan av kontroll. Den tilltro som en del informanter har till 

revisionens förmåga att granska verksamheten kan vi se exempel på hos informant D: 

 

Men vi har ju mycket kontrollsystem. det är ju sånt även… vi har ju både lekmannarevision och vanlig 

revision och det är ju mycket sådant de tittar på, att man har bra kontroller i sina system så att man inte 

ska kunna göra såna här saker helt enkelt. Och rimlighetsbedömningar liksom att, man ska kunna visa  

varför en kostnad har ökat och så, så att det inte ska slinka emellan saker som inte ska vara där.  

/.../ 

Och revision och allt har vi ju och de är ju stenhårda, vi får ju förbättra allt (skratt) som inte är bra,/.../ 

(Informant D) 

 

Informanten framställer granskningen från revisionens håll som hård och benämner själv detta som 

ett kontrollsystem av verksamheten. Det kommunala revisionssystemet har kritiserats hårt och det 

går att ifrågasätta om det verkligen är opartiskt och effektivt när det kommer till att upptäcka 

oegentligheter (Bergh, Erlingsson, Sjölin & Öhrvall 2013:59,148f). Som de uppmärksammade 

fallen av så kallade revisionsskandaler visar så går det inte heller att garantera en god revision 

genom att anlita en utomstående revisionsfirma (Björklund 2011; Strandberg 2010). Det är dock 

möjligt att revisionen fungerar som extern kontroll av bolagen även om kvaliteten på 

granskningarna kan ifrågasättas. Informant D:s beskrivning i citatet ovan visar att revisionen ses 

som granskande vilket kan fungera avskräckande mot korruptionsförsök (Andersson 2002:39). 

Utöver revisionen kan även media ses som en kontrollinstans eftersom de ibland granskar 

bolagen och informerar allmänheten om deras verksamhet (Citron 2010:238). Den kritik som 

Citron (2010:241) uttrycker mot bolagens bristfälliga kunskap om offentlighetsprincipen och ovilja 
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att lämna ut uppgifter till media är inte någonting som vi kan se hos de svar som informanterna 

ger. 

  

Li: Händer det att ni nekar dem om det är några uppgifter eller någonting som de [media] vill få ut? 

Informant A: Nej det skulle jag säga att det, det är ju väldigt svårt att neka någonting. Det är ju så att 

man, man kan ju... man kan ju ibland hävda att det är arbetsmaterial och sådant här som inte är klart 

och inte kan släppas men i princip så är ju alla dokument offentliga och de har ju rätt att få ut dem 

va så att det… och den principen är ju väldigt långtgående om media vill ha någonting och inte bara 

media för den delen heller utan det är ju alla då som kan begära ut uppgifter /…/… nej där är vi 

skyldiga att lämna ut helt enkelt. Så att nej, att neka så det tror jag är väldigt sällan man gör. Det 

skulle de inte tycka om (skratt). 

  

Det finns bolag som har rutiner för att kontinuerligt skicka sin korrespondens till media utan att 

detta behöver efterfrågas.  

 

 /…/ för övrigt all korrespondens så är ju media, de ser ju det här, de får ju uppdateringar en gång om 

dagen om jag minns rätt nu. Istället för att ha dem springande en gång om dagen här och de ska titta så 

får de hela diariet /…/ (Informant F1) 

 

I hur stor utsträckning media uppges vara intresserade av verksamheten varierar mellan 

informanterna. Det finns informanter som säger att de upplever att media är väldigt intresserade av 

vad de gör och även de informanter som anser sig vara hårdare granskade än andra bolag just för 

att de är kommunalt ägda. 

  

Ja, bolaget är väldigt… det tror jag gäller egentligen alla, alla kommunala bostadsbolag att media är 

väldigt granskande, så att både bra och dålig publicitet… (mummel) Om man kan säga, om det skulle 

vara någon liten grej, obetydlig grej ute i områdena, om bolaget gör fel så blir det oftast en mycket större 

grej än om en annan gör det. Det har jag faktiskt märkt den här tiden jag har varit här, att bolaget är 

väldigt granskade. Det är på något sätt som att man får inte göra fel på bolaget(skratt) liksom då blir det 

väldigt snabbt granskat och uthängt så att säga. (Informant A)  

  

Andra informanter säger sig däremot uppleva att medias intresse av att granska deras verksamhet 

är svalt. 

  

Lovisa: Mm. Hur är det med media? Vet ni om media har varit intresserade av vad ni gör här och så? 

Informant D: Ja, det är de väl men inte, inte… de är ju inte ute efter att leta om vi gör några fel så, det 

har de inte varit någon gång, faktiskt. Vi är nog för små och ynkliga för att de ska bry sig (skratt) om 

det, inga stora skandaler här. Men däremot så är de ju med när… jag menar... när det är något projekt 

på gång och så där, då är de väl intresserade. 
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Utöver hur intresserade eller inte media är av bolagen så påverkas också granskningen av medias 

förmåga att vara närvarande. Informant G beskriver det som att det har skett en förändring i och 

med att den lokala pressen har minskat sin verksamhet. 

  

Men det var mer förr. Då hade man några journalister som var, så när de hade en större redaktion än vad 

de har idag, för de har bantat väldigt alltså, då hade de någon eller några journalister som 

punktmarkerade oss mer eller mindre. De var väldigt på, både naturligtvis och skrev bra saker men oftast 

också de dåliga sakerna. (Informant G) 

  

Det framkommer ingenting under intervjuerna som tyder på att medias, i vissa fall, bristande 

intresse skulle bero på okunskap kring offentlighetsprincipen, vare sig från medias eller bolagens 

sida. Istället säger informanterna att detta kan bero på att lokalmedia saknar resurser för att granska 

eller att intresset från medias sida helt enkelt inte finns.  

Förutom den externa kontroll som revisionen och media står för finns det även andra aktörer 

som fungerar kontrollerande. Informanterna tar till exempel upp konkurrensverket, konkurrenter 

till de leverantörer och entreprenörer bolagen har avtal med, hyresgästföreningen och 

hyresgästerna. De har alla ett intresse av att i viss utsträckning granska bolagens verksamhet. 

Vetskapen om att det finns flera aktörer med olika intressen som har möjlighet att granska 

verksamheten kan fungera avskräckande i korruptionssammanhang. Hur effektiva revisionen, 

media och övriga aktörer är i sin granskning kräver en större undersökning än vad vi gör här men 

vi kan konstatera att de finns.  

 

4.2.5 Riktlinjer och policys  

Dokument som beskriver vilka riktlinjer och policys som gäller för olika situationer kan vara ett 

sätt att hantera risken för korruption. Genom att ha tydliga riktlinjer minskar möjligheterna att 

agera utifrån sitt eget tyckande och sunda förnuft. Det ger också möjligheter att ställa de som inte 

följer riktlinjerna till svars (Andersson & Erlingsson 2010:197f). Den typ av riktlinjer och policys 

som har kommit upp under våra intervjuer har framför allt varit inriktade mot mutor, bestickning 

och representation och vissa fall även omfattat hur anmälan av misstänkta oegentligheter ska gå 

till. Riktlinjerna tar upp sådant som vad som gäller när en anställd blir erbjuden gåvor, rabatter 

eller liknande från leverantörer och entreprenörer och även hur bolagets resurser får användas vid 
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representation. Hur utförliga dessa riktlinjer är varierar från att vara flera sidor långa dokument till 

endast en eller två sidor.  

Utöver att riktlinjerna ska finnas behöver det också finnas en medvetenhet om dem hos de 

anställda. Detta görs bland annat genom internutbildningar och genom att utforma riktlinjer som 

ska vara lättillgängliga och enkla att förstå. Bolag A är ett exempel där informanten uppger att det 

finns ett aktivt arbete för att hålla dessa riktlinjer i färskt minne hos de anställda.  

 

Ja periodvis så, så kommer det här upp och vi har ju en mutpolicy givetvis som är väl kommunicerad 

och som är också… ja det här året jag har haft så hade vi i höstas en ganska stor vända med det där det 

här togs upp överallt i företaget och… så att alla fick klart för sig och uppfräschat de här tankarna. Så 

att absolut, jag upplever att det jobbas med det aktivt. Helt klart. (Informant A) 

 

I andra bolag kan det vara så att policys och riktlinjer finns men det saknas ett aktivt arbete med 

att hålla dessa levande hos de anställda.  

 

Lovisa: men om man tänker, de här riktlinjerna och policyn, är det någonting som används aktivt eller 

är det någonting som man vet att det här har vi ifall någonting skulle komma upp? 

Informant E: Ja det är ju någonting som finns, man är ju liksom, man ska ju känna till de riktlinjer som 

finns. Sen är det ju liksom en riktlinje bland alla andra, det är ju inte så att den hänger på väggen i varje 

rum, men det är ju en riktlinje som finns bland alla andra naturligtvis. 

 

Alla bolag som vi besökt har inte riktlinjer eller policys som berör korruption. Det är möjligt att en 

anledning till detta skulle kunna vara en hög tilltro till de anställdas sunda förnuft och att det finns 

en god samsyn kring vilka normer som gäller i bolaget. Informanterna beskriver att det har skett 

en stor allmän förändring inom branschen de senaste åren, i och med att det har framkommit flera 

misstänkta korruptionsfall som har fått mycket uppmärksamhet i media. Detta har gjort att gåvor 

och erbjudanden som kan tolkas som mutor har blivit mycket mer sällsynta enligt informanterna.  

 

Informant F2: Oh shit! Kunde ju få 20 ostar, kommer du inte ihåg det? 

Informant F1: Jo, det var mycket mycket förr. 

Li: Mycket ostar? 

Informant F2: Ja! 

Informant F1: Bland annat. 

Informant F2: Något år gav alla ostar och sen var det väl lax nästa år och sen var det… ja ja. 

 

Den här typen av gåvor till jul eller andra tillfällen beskrivs som vanliga förr, men förekommer i 

stort sett inte alls idag enligt våra informanter. Vissa informanter uttrycker att branschen numera 

har blivit rensad från den här typen av påverkansförsök. Kanske är det den uppfattningen som gör 
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att vissa inte har prioriterat att ta fram policys eller riktlinjer som rör korruption. Ett av de bolag 

som inte har några dokumenterade riktlinjer är H, som uttrycker att det numera är “nästan 

ingenting” inom branschen:  

 

Absolut. Och jag tror att, genom alla åren som jag har varit med, så tror jag att det där har ju ändrats 

väldigt mycket för från början så var det… alltså när jag började jobba på 90-talet där någon gång så var 

det väldigt mycket, alltså det var nästa så här… det var så! Och sen så hände det någonting, alltså det 

vart väl uppmärksammat och jag tror till och med att från flera bolag så fick folk liksom sparken för att 

de hade åkt till Bahamas med frun och det var ja massor med sådana här. Och jag tror att bolagen har 

liksom stramat åt det där helt och hållet så att det vart nästan ingenting och jag tror även våra 

arbetspartners som inte jobbar i bolaget men som vi har ramavtal med eller som entreprenörer de vet 

också att vi tar inte emot någonting så det har liksom slutat så också. Det är mer… man kan till och med 

få frågan “är det okej om jag köper en chokladask i jul?” Självklart vi ställer den ute i lunchrummet så 

får alla ta. Ja men då är liksom det okej. Så jag tycker att det har… hela samhället… på något vis så har 

det ändrat sig. I alla fall i den branschen jag är i, tycker jag. Känner jag utav det. (Informant H) 

  

Bristen på tydliga riktlinjer sätter press på enskilda medarbetare att själva kunna bedöma från 

situation till situation vad som är lämpligt. Denna inställning hos bolagen förutsätter att det finns 

en samsyn på arbetsplatsen kring normer och att det finns inofficiella riktlinjer som alla uppfattar 

som bindande. Avsaknaden av officiella riktlinjer gör det dock svårare att ställa anställda till svars 

för ett handlande som inte bolaget står bakom.  

Även inom bolag där riktlinjer existerar får dessa inte samma verkningskraft om inte 

konsekvenserna av att bryta mot dem är kända (Andersson & Erlingsson 2010:197f). Hos bolag F 

kan vi se ett exempel på hur det görs tydligt att brott mot bolagets riktlinjer medför påföljder. I 

personalhandboken står det att “Om anställda bryter mot dessa riktlinjer riskerar man disciplinära 

åtgärder och ytterst att förlora sin anställning i [bolagets namn]” (Bolag F). Vi kan inte utvärdera 

om påföljderna är nog avskräckande för att missgynna en frestelsestruktur men vi kan konstatera 

att de finns och att de anställda informeras om dem.  

Det är inte möjligt att ha riktlinjer som täcker in alla tänkbara situationer som de anställda 

kan ställas inför men förekomst av riktlinjer kan minska risken för att det sunda förnuftet får för 

stor utrymme när det kommer till att göra bedömningar. Genom att också tydligt kommunicera 

vilka konsekvenser som kommer av att bryta mot riktlinjerna minskar risken för en gynnsam 

frestelsestruktur. Om ett korrupt agerande kan medföra allvarliga konsekvenser så blir det ett 

mindre rationellt val. (Andersson & Erlingsson 2010:197f) 

 

4.2.6 Sammanfattning 
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Sammanfattningsvis är de typer av kontrollsystem som kommit upp under intervjuerna framförallt 

kopplade till hanteringen av resurser och risken för mutor. I de fall som riskanalyser kopplade till 

korruption har gjorts så har dessa endast gjorts på de delar av verksamheten där det finns en 

uppenbar risk för förskingring och mutor. Det är möjligt att detta kan vara en anledning till att även 

de interna kontrollsystemen framför allt riktas mot de delar av verksamheten som hanterar resurser 

som fakturahantering och beställning. På samma sätt kan en anledning till att andra delar av 

verksamheten inte kontrolleras lika systematiskt bero på att de risker för korruption som kan finnas 

där inte har analyserats, de är blinda fläckar. Utöver de systematiska interna kontrollerna finns det 

även de som har arbetssätt som medför en viss kontroll och insyn i varandras arbete, även om detta 

inte är medvetet kopplat till att förebygga korruption. Hos de bolag där det finns tydliga riktlinjer 

och policys som innefattar korruption är dessa kopplade till mutor och bestickning. Att det finns 

bolag där prioriteringen av ett förebyggande korruptionsarbete är låg kan bero på en naiv 

inställning till vilka möjligheter som finnas att agera korrupt eller en stor tilltro till att kulturen på 

arbetsplatsen är nog. Detta kan leda till att kontrollsystem upprättas först efter att en incident skett. 

När det gäller rutiner för visselblåsare är detta särskilt problematiskt då avsaknad av rutiner kan 

göra att oegentligheter inte anmäls, vilket i sin tur leder till att behovet av att underlätta 

anmälningar inte uppmärksammas.  

Informanterna säger sig inte uppleva att det finns någon otydlighet kring vilka lagar och 

regelverk som de måste anpassa sig efter som till exempel LOU och offentlighetsprincipen. 

Däremot så beskrivs ett handlingsutrymme och en viss möjlighet att tänja på dessa lagar. 

Möjligheterna att tänja på lagarna kan dock begränsas genom närvaron av externa kontroller som 

granskar bolagen. Extern kontroll kan utföras av revisionen, media eller andra aktörer som har ett 

intresse av hur bolaget agerar som till exempel konkurrenter, entreprenörer och 

intresseorganisationer. Hur effektiv denna granskning är varierar dock beroende på till exempel 

hur revisionen ser ut och hur ofta de granskar, hur kapabla media är att granska och hur intresserade 

de är av bolagen. 

Överlag ser vi att hanteringen av korruptionsrisker i de kommunala bostadsbolagen varierar. 

Hos de bolag vi undersökt finns det kontrollsystem framförallt för de delar av verksamheterna som 

hanterar det ekonomiska som till exempel betalningar medan andra delar förbises. Detta kan bero 

på att det inte görs fullständiga riskanalyser vilket leder till att riskerna underskattas och att 

kontrollsystemen inte anpassas efter behoven. Det är möjligt att en brist på medvetenhet om vilka 
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risker för korruption som kan föreligga kan leda till att arbetet med att hantera korruptionsrisker 

inte prioriteras. Samtidigt kan kontrollsystem synliggöra och öka medvetenheten om vilka risker 

som finns.   

 

5. Slutsatser 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur de kommunala bostadsbolagen arbetar med och 

förhåller sig till korruption. Detta har gjorts utifrån frågeställningar om vilken medvetenhet 

bolagen har om korruptionsrisker och hur dessa risker hanteras. Vi undersökte bolagens kultur för 

att se vilken medvetenhet som fanns och bolagens kontroller för att se hur de hanterade 

korruptionsrisker. De två delarna påverkade ibland varandra och vi ser att kulturen inom en 

organisation i många fall är viktig för att synliggöra behovet av att hantera risker. Kontrollerna är 

i sin tur viktiga för att skapa medvetenhet eftersom exempelvis riskanalyser kan bidra till ökad 

medvetenhet om vilka korruptionsrisker som föreligger. 

 

5.1 Medvetenheten om korruptionsrisker 

I kulturdelen kunde vi se att i en del bolag fanns medvetenhet om att tydligt implementerade normer 

är viktigt för att motverka korruption. En del insatser för att skapa samsyn kring normer skedde 

medvetet medan andra snarare skedde för syns skull. De som skedde för syns skull var inte lika 

framgångsrika när det kom till att lyckas med att implementera tydliga normer vilket pekar på 

vikten av medvetenhet bakom arbete med kulturen. Kontinuitet i arbete med normer visade sig 

vara viktigt för att hålla medvetenheten hög.  

Vi tittade också på om det förekom moraliska argument vilket indikerar om diskussioner 

som påverkar medvetenheten är närvarande. Det förekom en del moraliska benämningar i 

exempelvis policys men informanterna själva använde snarare affärsmässiga argument kring varför 

korruption var oacceptabelt vilket gör det svårt att avgöra om moraliska argument förekommer i 

den vardagliga kommunikationen.  

Det förekom också rationaliseringar kring tidigare fall av oegentligheter och när 

korruptionsriskerna diskuterades tonas dessa ofta ner vilket tyder på brister i medvetenheten. Vissa 

informanter satte ribban för vad de ansåg var korruption väldigt högt vilket skapar problem om 
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oegentligheter pågår. Medvetenheten om korruption försvåras eftersom rationaliseringar gör det 

svårare att identifiera när felaktigheter pågår.  

Hos vissa bolag fann vi också bristfällig kommunikation kring korruption vilket också 

påverkar medvetenheten. Den som upptäcker oegentligheter behöver kunna lyfta detta och 

formulera sina misstankar för att känna sig säkra på att det de ser stämmer. 

Medvetenheten om att kulturen måste gynna handlingskraft var låg i en del bolag vilket 

skapar problem för den som vill anmäla felaktigheter men är rädd för att själv råka illa ut i samband 

med anmälan. Det saknades i många fall rutiner för att hantera visselblåsare. Diskussioner kring 

hur anmälningar skulle gå till förekom inte heller hos en del bolag, utan de anställda fick själva 

avgöra hur de skulle gå till väga och till vem de skulle vända sig.   

I kontrolldelen fann vi att medvetenheten i vissa fall påverkade vilka kontroller som infördes 

då exempelvis attestordningar fanns med syfte att minska möjligheterna för de anställda att göra 

felaktiga utbetalningar och liknande. Medvetenheten visade sig dock inte vara helt avgörande för 

alla typer av kontrollsystem. Exempelvis insyn som skapas genom att alla kan ta över varandras 

arbete vid sjukdom kan ha en hämmande effekt på korruptionsförsök även om det inte var syftet 

med att införa kontrollen. 

 

5.2 Hanteringen av korruptionsrisker 

I kontrolldelen kan vi se hur de olika delarna av frestelsestrukturen som Andersson och Erlingsson 

(2010:197f) ställer upp hanteras av bolagen. För att hantera risken som kommer av att det finns 

många tillfällen att agera korrupt krävs det att det finns kunskap om var dessa tillfällen finns.  

Bristen på övergripande riskanalyser hos bolagen gör att vi kan dra slutsatsen att det inte 

finns någon översikt över vilka risker som finns eller hur de ser ut. Bland de undersökta bolagen 

kunde vi se att sättet som tillgången till resurser hanterades var framför allt genom interna 

kontroller som att begränsa hur stora belopp som de anställda har rätt att handla för innan de måste 

vända sig till en chef och vilka som har rätt göra upphandlingar. 

Den delen av frestelsestrukturen som gynnas av att det skulle finnas en låg risk att åka fast 

hanteras på flera olika sätt av bostadsbolagen. Det hanteras genom interna kontroller bestående av 

rutiner vid fakturering där attesteringsordningar gör att det alltid är flera personer som granskar 

fakturorna innan de betalas. Att fakturorna hanteras på det här sättet kan även ses som ett sätt att 

minska tillgången till resurser då det inte gör det möjligt att godkänna sina egna fakturor. Vi kan 
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också konstatera att det bland vissa bolag fanns en tilltro till att externa kontroller i form av 

revision, media eller andra granskande aktörer också verkar för att upptäcka korruption. Hur 

effektiva dessa externa kontroller är när det kommer till att upptäcka faktiskt korruption kan vi inte 

uttala oss om men att de ses som kontrollerande av bolagen gör att de kan ha en avskräckande 

effekt. 

De risker som kommer av att eventuella straff inte skulle vara för hårda och att regelsystemen 

skulle vara okända eller otydliga hanteras tillsammans genom förekomst av tydliga interna 

riktlinjer och policys men även genom kunskap om lagstiftning. De interna riktlinjer vi kunde se 

finns hanterar främst hur bolaget ser på mutor, bestickning och regler vid representation och tar 

även i vissa fall upp att brott mot dessa får konsekvenser. Riktlinjer kan även vara ett sätt att 

möjliggöra för korruption att upptäckas genom att tydliggöra hur visselblåsare kan göra anonyma 

anmälningar, något endast ett av våra undersökta bolag hade. Okunskap om eller otydlighet kring 

de lagar som rör kommunala bostadsbolag framställs inte av våra informanter som ett problem 

förutom att det kan finnas ett visst handlingsutrymme i hur vissa lagar kan tolkas. Risken med att 

tolkningarna går utanför var lagen tillåter hanteras framför allt genom den granskning de utsätts 

för av externa aktörer.   

I kulturdelen kan vi se att arbete med en kultur som höjer medvetenheten om korruption även 

är ett sätt att hantera risker. Genom att tydligt kommunicera vad som är korruption och var 

gränserna går för vad som accepteras och inte, hanteras risken för att misstänkt korruption kan 

fortgå utan att det uppmärksammas.  

 

6. Avslutande diskussion 

Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka kommunala bostadsbolags medvetenhet om 

och hantering av korruptionsrisker. Anledningen till att vi valde att studera risker för korruption 

istället för faktiskt korruption var att vi ville få en inblick i hur proaktiva bolagen är i sitt arbete. 

Vi ville alltså inte studera vad som lett till en korruptionshärva eller hur den hanterats utan på vilket 

sätt det vardagliga arbetet är upplagt för att minska risken för att korruption överhuvudtaget sker. 

Resultaten av vår undersökning visar att det finns brister i de kommunala bostadsbolagens 

medvetenhet och hantering av korruptionsrisker. Den aningslöshet som finns hos vissa bolag 
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möjliggör för att korruption ska kunna pågå. Riskerna för korruption tonas ner, riskanalyser görs 

inte och det saknas i många fall ordentliga kontroller som exempelvis skydd för visselblåsare. Detta 

gör att det blir svårt att identifiera korruption och att agera mot den om den upptäcks. Det har 

tidigare konstaterats att svenska myndigheter brister i det förebyggande arbetet mot korruption 

(Värdegrundsdelegationen 2014:10f). Vi kan här konstatera att detsamma tycks gälla för de 

kommunala bostadsbolagen. 

Vår undersökning har gett en första fingervisning om hur medvetenheten om riskerna ser ut 

och hur dessa hanteras och även vilka brister som kan finnas i denna hantering. Detta är dock 

baserat på intervjuer av en, i ett fall två, chefer från varje undersökt bolag vilket begränsar vad vi 

kan säga oss veta med säkerhet. Uppgifter som handlar om upplevelser, som till exempel upplevt 

arbetsklimat eller upplevd insyn i kollegors arbete kan vara särskilt svåra att styrka hur väl det 

stämmer överens med den generella uppfattningen inom bolaget. För att få en klar bild av hur 

kulturen och kontrollerna är implementerade skulle det vara intressant att intervjua fler personer 

på olika positioner inom samma bolag. Detta hade gett oss en möjlighet att se vilken samsyn som 

finns kring normer och arbetssätt. En sådan undersökning hade dock gjort det svårt att ge 

informanterna full anonymitet. Även om informanternas svar anonymiserats så hade de behövt 

ställas i relation till informanterna från samma arbetsplats vilket gjort att de ändå inte blivit helt 

anonyma för sina kollegor. Eftersom ämnet kan vara känsligt är det möjligt att detta hade gjort det 

svårare att få informanter att ställa upp och att känna sig bekväma med att prata fritt. Om vi inte 

hade varit begränsade i tid hade det varit intressant att göra en mer omfattande undersökning över 

längre tid. Det hade då varit möjligt att observera på plats hur det faktiskt ser ut på arbetsplatsen, 

både hur det praktiska arbetet går till och hur kulturen ser ut. 

Vi ser också att det skulle vara intressant att undersöka de kommunala bostadsbolagen 

utifrån. Vissa aspekter som gäller hur bolagen agerar eller förhåller sig till regler skulle behöva 

tittas på från ett mer objektivt perspektiv än genom de anställda i bolagen. Exempelvis så kan 

bolagen uppfatta det som att regelverken är tydliga, men en studie av hur reglerna faktiskt tolkas 

rent praktiskt skulle kunna ge en bild av om regelverken de facto är tydliga. Om reglerna ger 

upphov till olika tolkningar i olika bolag kan de vara otydliga även om varje bolag upplever sin 

egen tolkning som oproblematisk. 

En annan aspekt som skulle kunna undersökas vidare är medias granskning av bolagen. I vår 

undersökning kunde vi se hur informanterna upplevde kontroll från medias sida men en studie av 
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medias faktiska rapportering skulle kunna visa om granskningen är effektiv. Medias uppfattning 

om huruvida de kommunala bostadsbolagen omfattas av offentlighetsprincipen eller inte skulle 

också kunna undersökas för att ge en mer klar bild av hur tydliga regelverk som omgärdar 

bostadsbolagen. 

Den gråzon mellan privat och offentlig verksamhet som de kommunala bolagen beskrivs 

befinna sig i på grund av den relativa självständigheten från kommunerna var en av anledningarna 

till att vi valde att undersöka just kommunala bostadsbolag. Bostadsbolagen hamnar mer i gråzonen 

än övriga kommunala bolag eftersom bostadsbolagen förväntas göra vinst, något som övrig 

kommunal verksamhet inte behöver förhålla sig till. Den minskade insynen från kommunen och 

det faktum att de kommunala bostadsbolagen ibland identifierar sig som affärsverksamhet snarare 

än offentlig verksamhet kan göra frestelsestrukturen särskilt stark inom dessa bolag. Det vi kunde 

se under arbetet med uppsatsen var att just eftersom de kommunala bostadsbolagen hamnar i en 

gråzon mellan det privata och det offentliga måste de förhålla sig till krav från båda dessa håll. 

Även om kommunens insyn i bolagen är begränsad så uppfattar fortfarande externa aktörer som 

hyresgästföreningen, kommuninvånarna och media det som att verksamheten är en del av 

allmännyttan. Samtidigt kontrolleras bostadsbolagen även från marknadens sida eftersom 

konkurrenterna har möjlighet att få de kommunala bostadsbolagen granskade genom anmälan till 

konkurrensverket. Att de kommunala bostadsbolagen lyder under LOU och verkar på en 

konkurrensutsatt marknad sätter press på att upphandlingar sköts korrekt eftersom både 

konkurrenter och allmänheten utövar kontroll. Det är alltså möjligt att bolagiseringen av kommunal 

verksamhet inte enbart har negativa effekter på kontrollen.  
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Bilaga: Intervjuguide 

1. Bakgrund 

 Vilken befattning har du? 

o Beskriv kortfattat dina arbetsuppgifter?  

o Personalansvar? 

 Hur länge har du jobbat här?  

o Vad jobbade du med innan du kom hit? 

2. Verksamheten 

 Vad skulle du säga är målet med er verksamhet?  

 Upplever du en tydlig politisk styrning av er verksamhet eller har ni stor frihet att styra er 

själva?  

o Vad styrs, mål eller process? 

3. Etik  

 Är etik i arbetet någonting som diskuteras kontinuerligt? 

o Ja: på vilket sätt? Vilken typ av etiska frågor? I vilket forum? När? 

o Nej: varför inte? Finns det inget behov? 

 Finns det uttalade värderingar som bolaget står för? (officiellt dokument som omfattar 

korruption) 

o Ja: Hur används dem? Hur kommuniceras de ut? 

 Gränserna för vad som räknas som korruption eller vad som är en muta till exempel, kan 

vara otydliga. Är det här med var gränserna går något som ni diskuterar?  

o Var diskuteras det? 

 Finns det möjlighet att diskutera etiska dilemman med kollegor eller chefer? T.ex. gåvor 

som skulle kunna ses som en muta. 

o Pratar ni med era leverantörer om det här också? 

 Om någon anställd skulle upptäcka oegentligheter eller något som skulle kunna uppfattas 

som korruption, tror du att den vet hur den ska gå till väga då? 

o Vem vänder du dig till? Hur agerar du? 

4. Kontroll 

 Skulle du säga att det går att ägna sig åt korruption inom bolaget utan att det upptäcks? 
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 Gör ni någon form av riskanalys för att bedöma vilka kontrollsystem som behövs för att 

minimera riskerna för korruption? 

 Finns det någon systematisk kontroll av arbetet? 

o Finns det någon extern kontroll? Media? Från kommunens sida?  

o Har ni interna kontrollsystem? Hur ser dessa ut?  

o Finns det system för hur visselblåsare hanteras? Skydd? Möjlighet att anmäla 

anonymt? 

o Upplever du att ni har insyn i varandras arbete? 

 Du behöver inte gå in på detaljer, men vet du om det har varit någon incident som kan 

falla under korruption? 

o Ja: Hur hanterades det? Pratade ni öppet om det som hänt? Ledde det till någon 

förändring i arbetssätt? 

o Nej: Om det skulle hända i någon del av verksamheten som du inte har direkt 

insyn i, tror du att du skulle informeras om det? 

 Hur skulle du beskriva ditt eget ansvar för att förebygga korruption? 

Avrundning 

 En del forskare menar att er verksamhet hamnar i en gråzon mellan det privata 

näringslivet och det offentliga, skulle du hålla med om det? Vilka konsekvenser får det?  

o Vilka riskzoner finns? 

o Normer och regler/arbetssätt.  

Avslutning 

 Är det någonting som du vill lägga till som vi inte har tagit upp? 


