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Abstract 
 

I vår uppsats har vi analyserat Systembolaget och Svenska Spels styrdokument samt två av 

deras reklamfilmer i syfte att förstå hur tvetydiga demokratiska och ekonomiska värden kan 

uttryckas. Med utgångspunkt i ekonomistiska resonemang om att det i offentlig verksamhet 

har skett en förskjutning av vilka värden som prioriteras, ofta på bekostnad av de demokra-

tiska värdena, har vi undersökt hur värden gestaltas i två hybridorganisationer, en organisat-

ionsform som enligt teorin är särskilt utsatta för intressekonflikter sprungna ur offentliga och 

privata styrlogiker. Genom att kvalitativt studera bolagens styrdokument hur värden uttrycks 

samt hur dessa återspeglas i bolagens kommunikation fann vi att motstridiga ekonomiska 

och demokratiska värden var representerade men inte på ett sådant sätt att det finns anledning 

att anta att ekonomiska intressen tränger undan demokratiska värden. Slutsatsen är att hy-

bridorganisationer har en särskild utmaning i att tillgodose konkurrerande intressen men att 

det går att nå en balans mellan dessa. 

Nyckelord: Hybridorganisationer, ekonomism, demokrati, ekonomi, värden, statliga bolag 
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Kapitel 1. Inledning 
 

Den offentliga verksamheten i Sverige och i västvärlden präglades under en lång tid med 

start i mitten och slutet av 1800-talet av en organisationsform som byggde på Webers byrå-

kratimodell1. Modellens främsta kännetecken var centralt och enhetligt fattade beslut som 

implementerades av en neutral och opartisk tjänstemannakår under principer som allas likhet 

inför lagen och saklighet2. Med en hierarkisk struktureringsform antogs förvaltningen lösa 

problemen på ett rationellt sätt3.  

Kritik gällande en alltför ineffektiv, oflexibel och expansiv offentlig sektor föranledde att 

tankar om en offentlig verksamhet styrd genom marknadsprinciper fick fäste under 1980-

talet4. New Public Management (NPM) lanserades som ett samlingsbegrepp för att beskriva 

idéer där värden som kostnadseffektivitet, mål- och resultatstyrning och ledarskap influerade 

verksamheterna5. Essensen i NPM-filosofin är att marknadslösningar leder till ökad effekti-

vitet och kvalité6. 

Ett tecken på den omorganisation som har skett inom offentlig verksamhet är de statliga 

bolag och hybridorganisationer som har uppkommit under de senaste decennierna. I det här 

fallet är hybridorganisationer organisationer som existerar i gränslandet mellan både den 

offentliga och den privata sfären7.  

Bl.a. Thomasson, forskare vid Lunds Universitet som forskat om hybridorganisationer, be-

skriver att det i sådana organisationer ofta uppstår en situation där demokratiska värden som 

samhällsnyttan och det allmännas bästa får ge vika för ekonomiska värden som vinstkrav 

och effektivitet8. Konflikten synliggörs bl.a. genom aktiebolagsformen som tvingar också 

politiska styrelseledamöter att arbeta efter bolagets bästa och inte låta politiska eller ideolo-

giska övertygelser påverka besluten. En sådan styrlogik kan påverka t.ex. insynen och skapa 

                                                           
1 Rothstein, Bo. ”Välfärdsstat, förvaltning och legitimitet” i Rothstein, Bo (red.) Politik som organisation. 4:e 

uppl. Stockholm: SNS Förlag. 2010. s. 13 
2 Ibid 
3 Lundquist, Lennart. Förvaltning, stat och samhälle. Lund: Studentlitteratur. 1992. s. 133 
4 Bengtsson, Hans. Offentlig förvaltning: Att arbeta i demokratins tjänst. 2:a uppl. Malmö: Gleerups. 2012.  
s. 126 
5 Montin, Stig. Moderna kommuner. 3:e uppl. Malmö: Liber. 2007. s. 118 
6 Ibid s. 119. 
7 Kickert, J. M. Walter. ”Public management of hybrid organizations: governance of quasi-autonomous exec-
utive agencies” International Public Management Journal. Nr 4. 2001: 135-150. s. 135 
8 Erlingsson, Gissur O, Fogelgren, Mattias, Olsson, Fredrik, Thomasson, Anna & Öhrvall, Richard. ”Att bolagi-
sera kommunal verksamhet. Implikationer för granskning, ansvarsutkrävande och demokrati?” Statsveten-
skaplig tidskrift. Årg. 117. Nr 4. 2015: 555-585. s. 556 
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ett större avstånd mellan verksamheten och medborgarna9. Även statsvetaren Lundquist har 

sedan i slutet av 1990-talet vid flera tillfällen uttryckt en oro för att det han kallar ”ekonom-

ismen”, dit NPM och hybridorganisationer inkluderas, leder till att demokratiska värden i 

offentlig sektor negligeras till följd av ett ökat intresse för betingelser kopplade till ekono-

misk lönsamhet10.  

Det finns trots det inget som per automatik säger att det råder en motsättning mellan demo-

kratiska och ekonomiska värden och åsikterna om hur detta påverkar organisationer går isär. 

Mycket av den forskning som har gjorts om fenomenet stödjer dock Lundquists tes och visar 

en påtaglig risk för att ekonomiska och demokratiska intressen är motstridiga, något som 

enligt samma forskning verkar gå ut över i synnerhet demokratiska värden. 

I Sverige är Systembolaget och Svenska Spel två typexempel på hybridorganisationer som 

verkar både i en offentlig och privat sfär. Bolagen ägs av svenska staten, som symboliserar 

det offentliga, men säljer produkter som kommersiella aktörer och drivs utifrån affärsmäss-

iga principer, vilket kännetecknar den privata sfären. Systembolaget och Svenska Spel har 

precis som andra statliga bolag i uppgift att agera långsiktigt, effektivt och lönsamt11, värden 

typiska för marknaden. Bolagen har dock efter riksdagsbeslut fått särskilda samhällsupp-

drag. I Systembolagets fall handlar det om att värna om folkhälsan och aktivt arbeta före-

byggande för att begränsa den totala alkoholkonsumtionen hos befolkningen12. Svenska Spel 

ska i sin tur motverka att personer utvecklar spelproblem13. Regeringen, som ansvarar för 

förvaltningen av statliga bolag14, har genom regeringskansliet därför fastställt mål för bola-

gen relaterade både till samhällsuppdrag och ekonomi. 

Här är alltså ett exempel på den intressekonflikt som forskningen talar om kan uppstå när 

hybridorganisationer ska tillgodose ekonomiska intressen samtidigt som potentiellt konkur-

rerande demokratiska värden ska beaktas. Fenomenet är välkänt men få studier har undersökt 

                                                           
9 Ibid s. 559 
10 Lundquist, Lennart. Demokratins väktare. Lund: Studentlitteratur. 1998. s. 136 
11 Näringsdepartementet. Statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande 2017. Stockholm. 
2016. s. 2 
12 Stockwell, Tim., Norström, Thor., Angus, Colin., Sherk, Adam., Ramstedt, Mats., Andréasson, Sven., 
Chikritzhs, Tanya., Gripenberg, Johanna., Holder, Harold., Holmes, John. & Mäkelä, Pia. “What are the public 
health and safety benefits of the Swedish government alcohol monopoly?” Centre for Addictions Research 
of BC. Victoria, BC, Canada: University of Victoria. 2017. s. 3 
13 Svenska Spel. ”Strategier, mål och måluppfyllelse” om.svenskaspel.se. 2016. https://om.svenska-
spel.se/AnnualReport/2015/sv/verksamhetsbeskrivn/strategiermalochmal/strategier-mal-och-.html (Häm-
tad 2018-03-16)   
14 Näringsdepartementet (2016) s. 2 
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hur den här tvetydigheten förekommer i enskilda organisationer15, i synnerhet svenska. Vår 

undersökning vill bidra till att skapa bättre förståelse för hur kombinationen av offentliga 

och privata intressen i hybridorganisationer påverkar vilka värden som uttrycks i verksam-

heternas, i vårt fall Systembolagets och Svenska Spels, styrdokument och marknadsförings-

material. Styrdokument, t.ex. ägaranvisningar, som innehåller mål och uppdrag för bolagen 

är regeringens verktyg i bolagsstyrningen och är således centrala för att förstå verksamhet-

ernas agerande. Marknadsföringsmaterial som reklamfilmer är en del av bolagens kommu-

nikation gentemot medborgarna och är ett riktmärke för hur organisationerna agerar i prak-

tiken vilket motiverar studiet av den typen av material. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Vi vill med vår undersökning studera och förstå hur ekonomiska och demokratiska värden 

kommer till uttryck i både styrdokument och marknadsföringsmaterial från Systembolaget 

och Svenska Spel. Uppsatsens syfte är att bidra till en ökad kunskap om hur potentiellt mot-

stridiga värden kan uttryckas i styrdokument för statliga bolag och hur detta sedan kan 

speglas i bolagens kommunikation. Målet är att ta reda på om det finns en tvetydighet i vilka 

värden som Svenska Spel och Systembolaget ska följa och vilka värden som i så fall priori-

teras i styrdokument och kommunikation från bolagen. Därmed hoppas vi kunna svara på 

om det finns fog för Lundquists oro över att hybridisering med både offentliga och privata 

intressen leder till att allmänintresset och medborgarens personliga utveckling förbises till 

förmån för ökad effektivitet och vinstkrav. Vi vill dessutom göra en jämförelse mellan bo-

lagen för att se om det går att utröna några skillnader och vad dessa i så fall kan bero på.  

Undersökningen ämnar ge ytterligare förståelse kring hybridorganisationers dubbla utma-

ningar och bidra med ett svenskt exempel på statlig nivå då mycket av det som redan gjorts 

berör den kommunala sektorn.  

Vi avser att uppfylla syftet genom att besvara följande frågeställningar; 

1. Hur uttrycks demokratiska och ekonomiska värden i styrdokument och reklamfilmer 

för Systembolaget och Svenska Spel? 

2. Vilka skillnader kan observeras i hur värdena uttrycks hos Systembolaget och 

Svenska Spel? 

                                                           
15 Thomasson, Anna. ”Exploring the ambiguity of hybrid organisations: A stakeholder approach” Financial 
Accountability & Management. Vol 25, Nr 3. 2009(a): 353-366. s. 354 
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Att förstå hur offentlig verksamhet fungerar och vilka faktorer som påverkar strukturer, pro-

cesser, styrning etc har alltid varit en del av statsvetenskapens kärna. Statsvetare vill förstå 

samhället och politiken16. En vedertagen definition av politik är att det är ”idéer och beteen-

den som berör olika typer av offentliga institutioner”17. Hybridorganisationer likt System-

bolaget och Svenska Spel som både har offentligt ägande och styrning är därför relevanta att 

undersöka. Om det finns en konflikt inom bolagen som gör att samhällsuppdraget inte upp-

fylls kan det i längden leda till ett legitimitetsproblem för Systembolaget, Svenska Spel och 

ansvariga politiker. Av den anledningen är det viktigt att synliggöra de utmaningar det inne-

bär att navigera mellan både offentliga och privata intressen som hybridorganisationer som 

organisationsform för med sig. 

                                                           
16 Badersten, Björn. & Gustavsson, Jakob. Vad är statsvetenskap? Om undran inför politiken. Lund: Student-
litteratur AB. 2010. s. 13 
17 Ibid s. 14 
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Kapitel 2. Introduktion till statliga bolag och styrning av dessa 
 

Staten står som hel- eller delägare för totalt 48 bolag18. Av riksdagen har regeringen fått 

uppdraget att förvalta bolagen så att den långsiktiga värdeutvecklingen blir bästa möjliga 

samt att samhällsuppdragen uppfylls i de fall där sådana förekommer19. Genom ägaranvis-

ningar ger staten bolagens styrelser instruktioner för verksamheternas mål och uppdrag.  I 

ägaranvisningarna anges ekonomiska mål som i huvudsak definieras som lönsamhetsmål, 

kapitalstrukturmål och utdelningsmål. Målens syfte är bl.a. att säkerställa värdeskapande 

samt tillförsäkra ägaren direktavkastning20. Kortfattat är huvudregeln att statliga bolag ska 

ge vinst till ägaren21. 

För bolag med av riksdagen stiftat särskilt beslutade samhällsuppdrag ska det enligt statens 

ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande fastställas uppdragsmål. Uppdragen 

ska generera andra effekter än ekonomisk avkastning för ägaren och målen är verktyg för att 

bl.a. säkerställa att samhällsuppdragen utförs väl och att möjliggöra uppföljning och rappor-

tering till riksdagen. Uppdragsmålen och de ekonomiska målen ska helst tas fram samordnat 

då möjligheterna till att genomföra både samhällsuppdragen och generera avkastning kan 

vara beroende av varandra22. En granskning av riksrevisionen visar att uppdragsmålen till 

mycket stor del eller till ganska stor del underlättat arbetet med att genomföra och följa upp 

bolagens samhällsuppdrag23. Således är uppdragsmålen ett centralt verktyg för att förtydliga 

samhällsuppdragen på bolagsnivå enligt riksrevisionen24. 

För att undvika målkonflikter används, som nämndes innan, en integrerad metod där målen 

för både ekonomisk avkastning och samhällsuppdrag beskrivs tillsammans. Att använda den 

integrerade metoden och ta fram uppdragsmål är dock en resurskrävande process vilket lett 

till att endast 8 av de 23 bolag som har samhällsuppdrag har delgetts uppdragsmål25. System-

bolaget är ett av dessa medan Svenska Spel ännu inte av näringsdepartementets förvaltnings-

organisation fått sina uppdragsmål fastställda. Det finns därför anledning att studera både 

                                                           
18 Regeringskansliet. ”Bolag med statligt ägande” regeringen.se. 2018. http://www.regeringen.se/regering-
ens-politik/bolag-med-statligt-agande/ (Hämtad 2018-05-12) 
19 Näringsdepartementet (2010) s. 2 
20 Ibid s. 4 
21 Riksrevisionen 2017:37. Statligt ägda bolag med samhällsuppdrag – regeringens styrning. 2017. s. 5 
22 Näringsdepartementet (2010) s. 5 
23 Riksrevisionen (2017) s. 35 
24 Ibid s. 36 
25 Ibid s. 32 
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Systembolaget och Svenska Spel för att se om det finns en skillnad i hur tvetydigheten mel-

lan demokratiska och ekonomiska värden uttrycks i styrdokument och reklamfilmer och om 

den går att härleda till om bolagen har angivna uppdragsmål eller inte.   
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Kapitel 3. Teoretiska utgångspunkter 
 

Vår undersökning kommer att använda sig av två teoretiska utgångspunkter. Den första berör 

tankar om att marknadiseringen av offentlig verksamhet, ett fenomen Lundquist benämner 

som ”ekonomism”, i sig har lett till ett ökat intresse för ekonomiska värden i offentlig sektor, 

på bekostnad av demokratiska värden. Den andra teorin som presenteras behandlar hybrid-

organisationer och hur en tvetydighet mellan demokratiska och ekonomiska värden tenderar 

att uppstå just i hybridorganisationer och vilka utmaningar detta för med sig för olika verk-

samheter. Teorierna ger oss en grundförståelse om problemet som vi sedan ska undersöka i 

våra empiriska fall. 

3.1 Ekonomism 

 
Inspirationen till vår undersökning kommer från de resonemang som Lundquist, Thomasson 

m.fl. uttrycker om marknadiseringen av offentlig verksamhet. Lundquist menar att det finns 

olika värden som anställda ska rätta sig efter beroende på om de arbetar i offentlig eller privat 

sektor. Offentligt anställda ska styras av demokratiska värden som folkmakt, konstitutional-

ism och offentlig etik medan privat anställda först och främst ska följa ekonomiska värden 

såsom kostnadseffektivitet och produktivitet. De senare är något som också offentlig verk-

samhet ska tillgodose men med syftet att uppnå det gemensamma bästa snarare än högsta 

ekonomiska avkastning26.  

Det vi enligt flera forskare har kunnat observera i offentlig verksamhet sedan ett par decen-

nier tillbaka är en gradvis förskjutning av intresset för ekonomivärdena på bekostnad av de-

mokrativärdena27. Tankarna om en ny politisk styrning där välfärdsstaten och allmänintres-

set förnekas till förmån för nätverk av offentliga och privata intressenter, där de offentliga 

monopoltjänsterna ska ersättas av effektiva marknadsaktörer och där medborgaren mer be-

traktas som kund, har av Lundquist fått namnet ekonomism28.  

Ekonomismens idéer härstammar från den privata sektorn och det är också personer från den 

sfären som ligger bakom den omstrukturering av offentlig verksamhet som kan observeras. 

Begreppet är mångfacetterat men berör i synnerhet organiseringsaspekter och syftar då på 

                                                           
26 Lundquist, Lennart. ”Etik i offentlig förvaltning” i Rothstein, Bo (red.) Politik som organisation. 5:e uppl. 
Stockholm: SNS Förlag. 2014. s. 111 
27 Lundquist (1998) s. 136 
28 Lundquist (2014) s. 113 
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det som kallas ”management”-styrning29. ”Management” handlar om ledares, managers, för-

måga att vara avgörande för en verksamhets produktivitetsförbättring och är nära besläktat 

med NPM-styrning, varför Lundquist ser båda inriktningarna som olika synsätt för att besk-

riva ekonomism. Gemensamt enlig Lundquist är att båda varianterna har ett stort fokus på 

två typiska ekonomivärden; kostnadseffektivitet och produktivitet. 30 Teorin om managers 

fokus på t.ex. ökad vinst på bekostnad av sociala mål lyfts även fram av Bozec m.fl.31. 

Ett tecken på ekonomismens inflytande på förvaltningen är bolagiseringen och hybridise-

ringen av det offentliga som görs på både statlig och kommunal nivå. Oftast tillämpas mark-

nadens logik vilket likställs med god förvaltning, något som gör att demokrativärdena blir 

överflödiga32. Med hybridisering följer alltså konfliktsituationer där ekonomiska värden 

ställs mot samhällsintresset.  

Trots att ekonomismen i de fall som nyss beskrivits ofta har en negativ laddning, har idéerna 

knutna till t.ex. privatisering och NPM vunnit många anhängare. Effektivare verksamheter, 

högre motivation hos de anställda och fokus på kompetens är bara några av de egenskaper 

som lyfts fram som fördelar med att introducera marknadslogik i offentlig verksamhet33. 

Inom utbildningssektorn är vanliga argument att den ökade valmöjligheten som brukar här-

ledas till privatiseringen är något som uppskattas av föräldrar. Kvalitativa effekter som att 

elever i fristående grundskolor har högre betyg och större andel elever som är behöriga till 

gymnasiet än elever som gått i kommunala grundskolor, brukar framföras som fördelar med 

privatisering34. Överlag är diskussionen om ekonomismens effekter en laddad fråga som inte 

sällan används som slagträ i den politiska debatten vilket gör den än mer gynnsam att under-

söka. 

Med teorin om ekonomismen och dess påstådda, i huvudsak, negativa genomslagskraft inom 

offentlig verksamhet vill vi studera om och i vilken utsträckning demokrativärdet samhälls-

intresset, som hos Systembolaget och Svenska Spel konkretiseras genom förebyggande ar-

bete för minskad alkoholkonsumtion och färre personer med spelproblem, har fått stå tillbaka 

                                                           
29 Lundquist (1998) s. 137 
30 Ibid s. 138 
31 Bozec, Richard., Zéghal, Daniel & Boujenoui, Ameur. “The effect of reform of Canadian state-owned en-
terprises on major corporate governance mechanisms” Australian Journal of Public Administration. Vol 63, 
Nr 2. 2004: 79-94. s. 85 
32 Lundquist (2014) s. 115 
33 Bergström, Tomas. ”En förvaltning i demokratins tjänst? Den offentliga tjänsten i förändring” i Rothstein, 
Bo (red.) Politik som organisation. 4:e uppl. Stockholm: SNS Förlag. 2010. s. 205 
34 Lundqvist, J. Lennart. ”Privatisering” i Rothstein, Bo (red.) Politik som organisation. 4:e uppl. Stockholm: 
SNS Förlag. 2010. s. 233 
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till förmån för ekonomiska värde, i synnerhet ekonomisk lönsamhet, i bolagens styrdoku-

ment och marknadsföring. 

3.2 Tvetydighet i hybridorganisationer 
 

Inom organisationsteori talas det om två idealtyper av organisationer. En till kärnan offentlig 

organisation ägs och finansieras av staten medan en till kärnan privat organisation ägs privat 

och finansieras av marknadsförsäljningar. Organisationer som befinner sig i mellanrummet 

mellan de båda idealtyperna och som består av en blandning av egenskaper både från offent-

liga och privata organisationer klassas som hybridorganisationer. 35 Beroende på den exakta 

organisationsstrukturen i varje fall används ibland begrepp som ”State-owned enterprise”36 

eller ”Public private partnership”37. Den definition vi använder oss av i vår undersökning 

härstammar från Kickert som beskriver hybridorganisationer som ”organisationer som exi-

sterar i gränslandet mellan två distinkta sfärer; den offentliga och den privata38. 

Organisationsformen fick genomslag i kölvattnet av NPM-vågen som under 1980-talet för-

ändrade offentlig verksamhets sätt att organiseras och styras. Genom att anta principer som 

tidigare var reserverade för den privata sektorn skulle den offentliga sektorn bli effektivare 

och tydligare i frågan om ansvarsutkrävande. Trots att det finns oenighet i huruvida så har 

blivit fallet kvarstår faktumet att offentlig verksamhet i allt högre utsträckning har antagit 

formen av hybridorganisationer och därmed suddat ut gränsen mellan det offentliga och det 

privata. 39  

Hybridorganisationers karaktär i att exempelvis verka på en marknad samtidigt som ägandet 

och/eller finansieringen utgörs av staten medför att krav och förväntningar kommer från två 

olika sektorer40. Renodlat offentliga organisationers mål ofta är kopplade till samhällsnyttan 

och öppenhet medan organisationer som följer marknadens logik istället utgår ifrån och ar-

betar för ekonomiska värden. Därför har hybridorganisationer som verkar inom båda sfärer 

                                                           
35 Thomasson, Anna. Navigating in the landscape of ambiguity: A stakeholder approach to the governance 
and management of hybrid organisations. Diss., Lunds Universitet. 2009(b). s. 7 
36 Bozec, Richard & Breton, Gaétan. “The impact of the corporatization process on the financial perfor-
mance of Canadian state-owned enterprises” The International Journal of Public Sector Management. Vol 
16, Nr 1. 2003: 27-47. s. 27 
37 Sands, Valarie. “The right to know and obligation to provide: Public private partnerships, public 
knowledge, public accountability, public disenfranchisement and prison cases” UNSW Law Journal. Vol 29, 
Nr 3. 2006: 334-341. s. 334 
38 Kickert (2001) s. 135 
39 Thomasson (2009b) s. 1 
40 Thomasson (2009a) s. 354 
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en utmaning i att tillgodose båda sidors intressen vilket riskerar skapa en tvetydighet i verk-

samheten41.  

Svårigheten att fullgöra olika tvetydiga mål och strategier har förut visat sig problematiskt. 

Bl.a. har det visat sig att hybridorganisationer med management-inslag har större krav på 

ekonomisk avkastning och färre politiker i styrelsen som ser till medborgarnas intresse42. 

Även inom icke-vinstdrivande organisationer har konflikten mellan lönsamhet och uppdrag 

varit förekommande43. 

Teorierna om ekonomism och hybridorganisationer överlappar delvis varandra men kom-

pletterar också varandra. Ekonomismen ger oss perspektiv på hur offentlig verksamhet de 

senaste decennierna har marknadiserats där Lundquist varnar för effekterna av att demokra-

tiska värden undermineras till förmån för ekonomiska värden. En del av marknadiseringen 

är bildandet av hybridorganisationer där teorin visar oss att just den organisationsformen kan 

vara särskilt känslig för motsättningen mellan demokratiska och ekonomiska intressen. Till-

sammans ger de oss insikt om komplexiteten kring hybridorganisationer och anledning att 

studera om ekonomismens effekter också kan påvisas hos hybridorganisationerna Svenska 

Spel och Systembolaget. 

  

                                                           
41 Erlingsson m.fl. (2015) s. 556 
42 Bozec m.fl. (2004) s. 85 
43 Cooney, Kate. “The Institutional and Technical Structuring of Nonprofit Ventures: Case  Study of a U.S Hy-
brid Organization Caught Between Two Fields” Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit 
Organizations. Vol 17, Nr 2. 2006: 143-161. s. 158 
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Kapitel 4. Tidigare forskning 
 

Hybridorganisationer har sedan marknadiseringen av offentlig verksamhet tog fart under 

1980-talet varit föremål för intensiv forskning och både begreppet och fenomenet är allmänt 

vedertaget. Med den nya organisationsformen följde en ökad medvetenhet om att det kan 

uppstå konflikter om vilken styrlogik som bör prägla verksamheterna och vilka mål och krav 

som bör tillgodoses44. Som beskrivs nedan finns flertalet exempel på hur det här problemet 

kan gestaltas utifrån olika perspektiv. Även om en i stora delar ensidig bild framträder visar 

dock tidigare forskning på inte helt samstämmiga bilder över hur ekonomistiska inslag på-

verkar hybridorganisationer.  

Motstridiga krav som ofta möter offentliga verksamheter styrda med egenskaper influerade 

från privat sektor har uppmärksammats på flera håll. I Sverige är Lundaforskaren Anna Tho-

masson en av de främsta på området. Hennes avhandling, ”Navigating in the land of ambu-

gity” innehåller intervjuer med personer inom tre kommunala bolag som resulterade i att en 

tvetydighet mellan demokratiska och ekonomiska mål kunde observeras i bolagen. Tvety-

digheten kunde sedan förklaras med hjälp av bl.a. faktorer relaterade till förväntningar och 

krav på bolaget. Ett av problemen som uppdagades var, som nämndes i inledningen, svårig-

heten att ha en styrelse och VD som enligt lag måste följa bolagsformen och av ekonomiska 

skäl ville expandera företagen. Detta låg nämligen inte i ägarnas intresse som inte såg hur 

det skulle gagna medborgarnas intresse45. Tvetydiga krav från olika sektorer är bara ett ex-

empel på de utmaningar det innebär att verka inom både den offentliga och privata sfären.  

Bozec m.fl. valde en annan infallsvinkel för att belysa vilka effekter ekonomismen med en 

kommersialisering av offentlig verksamhet kan leda till. I sin studie analyserade de kana-

densiska statligt ägda bolags styrelser och hur sammansättningen av dessa har utvecklats 

under 25 år. Deras resultat tyder på att när hybridorganisationer som statliga bolag anammar 

en management-liknande typ av styrning får styrelserna en större grad av självständighet och 

andelen politiker som tjänar medborgarnas syfte i styrelserna, minskar. 46 De här forsknings-

resultaten ligger alltså i linje med Lundquist oro för vad ekonomismen innebär för demokra-

tin och värden kopplade till den.  

                                                           
44 Pache, Anne-Clarie & Santos, Filipe. “Inside the hybrid organization: An organizational level view of re-
sponses to conflicting institutional demands” ESSEC Working Papers. 2011. s. 2 
45 Thomasson (2009a) s. 166 
46 Bozec m.fl. (2004). s 91 
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Också Sands har undersökt hur marknadiseringen har tagit sig uttryck genom det hon kallar 

för ”Public private partnerships”. Sands fokusområde var hur typiska demokrativärden som 

ansvarsutkrävande och transparens och mekanismer för att säkerställa det, påverkas av att 

offentlig verksamhet i allt större utsträckning anammar egenskaper inspirerade från privat 

sektor. Sands menar efter att ha studerat australiska PPP-fängelser att när staten förväntas 

”do business” görs det på bekostnad av bristande transparens och möjlighet till ansvarsut-

krävande. Dessa mekanismer syftar i sin tur till att förhindra korruption och säkerställa att 

saker görs för medborgarnas bästa. 47 Även Sands landar därför i slutsatsen att bildandet av 

hybridorganisationer medför ett fokus på ekonomiska värden som har negativa inverkningar 

på demokratin. PPP:s anses därför inte vara den bästa formen av styrning om inte extra in-

satser görs för att kompensera baksidan med dem. 

Trots att forskningen överlag är samstämmig om ekonomismens effekter och den målkon-

flikt vi har kunnat observera inom hybridorganisationer finns det exempel på tillfällen där 

demokratiska värden inte har åsidosatts som ett resultat av krav från den privata sektorn. 

Pache och Santos studerade hur verksamheter i Frankrike inriktade på social integration han-

tera två styrlogiker, en som utgick från social välfärd och en från kommersialism48. Genom 

olika intervjuer och sekundärdata uppmärksammade de förvisso på förhand en spänning över 

huruvida det är de sociala eller ekonomiska målen som var mest eftersträvade. Överraskande 

nog rådde det däremot bland fältarbetarna en stor konsensus om att företagets mål var att få 

långtidsarbetslösa tillbaka in på arbetsmarknaden. Ingen av de tillfrågade kunde ge exempel 

på företag som satte ekonomisk lönsamhet i första rummet49. Resultaten tyder på att det går 

att sätta samhällsnyttan främst även om verksamheterna styrs på marknadsmässiga grunder. 

Lars El Hayek, som var student vid Högskolan i Halmstad, skrev 2017 en kandidatuppsats 

som handlar om de ekonomiska och demokratiska värdena i två kommunala bostadsbolag. 

Hans uppsats utgår ifrån att sedan införandet av New Public Management så har kommunala 

bostadsbolag ökat i antal. El Hayek hänvisar också till forskning som tyder på att organisat-

ionsformen gör att viktiga verksamheter hamnar mellan det offentliga och privata, vilket 

medför att bl.a. ansvarsutkrävande blir svårare. Även El Hayek lyfter fram forskning som 

tyder på att NPM har bidragit till att ekonomivärdena blivit centrala i verksamheterna. El 

Hayek använde sig av Lundquists teori om vårt offentliga etos som utgår ifrån att det ska 

                                                           
47 Sands (2006) s. 340-341 
48 Pache & Santos (2011) s. 10 
49 Ibid s. 15 
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finnas en uppsättning demokrati- och ekonomivärden som ska prägla varje offentligt an-

ställd. Han använde sig av två metoder, en enkätundersökning där frågorna utgår ifrån of-

fentligt etos och där tjänstepersoner i de kommunala bolagen svarar, samt en kvalitativ in-

nehållsanalys av bolagens ägardirektiv och bolagsordning. Det El Hayek får fram är att re-

sultatet av enkätundersökningen uppvisar en bredare enighet kring ekonomivärdena till skill-

nad mot demokrativärdena. Resultatet av innehållsanalysen är desto tydligare, den visar att 

demokrativärdena i båda bolagen är framträdande.50  

Utöver Thomassons ambitiösa avhandling och El Hayeks kandidatuppsats är forskningen 

om tvetydigheten mellan konkurrerande demokratiska och ekonomiska värden i hybridorga-

nisationer i en svensk kontext, lättöverskådlig. En kandidatuppsats av Olsson och van Hui-

zen belyser hur hybridiseringen uppfattas i det statliga bolaget Lernia. Efter att ha intervjuat 

personer på olika nivåer i bolaget fann de att trots Lundquist och andra forskares oro över 

svårigheten med att kombinera två olika styrlogiker fanns det en balans mellan att arbeta för 

samhällsintresset samtidigt som bolaget hade ett vinstintresse51. Noterbart är även att det 

verkar spela en roll var i organisationen personer arbetar påverkar vilka mål de prioriterar. 

Personer som jobbar centralt och står närmare ägaren, staten, är mer influerade av samhälls-

nyttan jämfört med anställda som arbetar närmare kunderna. 

Olsson och van Huizens resultat är intressanta och går delvis stick i stäv med Bozec m.fl. 

som argumenterade för att styrelsemedlemmar i hybridorganisationer har ett större ekono-

miskt intresse till följd av en högre grad av självständighet. Det faktum att det finns vissa 

motsättningar inom forskningen gör ämnet än mer angeläget att undersöka. Det råder också 

en brist på hur dubbla styrlogiker och motstridiga intressen yttrar sig i i synnerhet statliga 

bolag. Forskarnas fokus har till stor del legat på kvalitativa intervjuer och enkäter och vi 

finner det därför motiverat att undersöka hur motstridiga värden gestaltas i styrdokument 

och hur det speglas i kommunikationen gentemot medborgarna. Finns det en konflikt mellan 

demokratiska och ekonomiska värden i Systembolagets och Svenska Spels verksamhet, hur 

utbredd är den och vilka värden är det i så fall som prioriteras?  

                                                           
50 El Hayek, Lars. Vårt offentliga etos: En studie av två kommunala bostadsbolag utifrån Demokrati- och Eko-
nomivärden. Högskolan i Halmstad. 2017. Abstract 
51 Olsson, Sara & van Huizen, Elina. Hybridisering i statligt ägda bolag: En fallstudie av Lernia AB. Högskolan 
i Halmstad. 2017. s. 34 
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Kapitel 5. Metod 
 

Vi har valt att använda oss av två olika sorters material att tolka för att svara på våra forsk-

ningsfrågor. Det första materialet omfattar Systembolagets samt Svenska Spels styrdoku-

ment som vi avser att genom en djupläsning se ifall vi kan identifiera en tvetydighet mellan 

demokratiska värden och ekonomiska värden, och om det finns skillnader i hur dessa gest-

altas. Det andra materialet vi har valt att tolka består av två reklamfilmer, ett från vardera 

bolag. Utifrån dem vill vi se vilka värden bolagen fokuserar på att kommunicera ut till be-

folkningen och om det går att härleda till hur värdena prioriteras i styrdokumenten. 

För att kunna tolka materialet så använder vi oss av en kvalitativ innehållsanalys. Den här 

metoden är frekvent förekommande just vid tolkning av olika dokument och passar därför 

våra ambitioner. Syftet med en kvalitativ innehållsanalys är att söka efter bakomliggande 

teman i det som studeras. Det vi har valt att söka efter är underliggande teman som handlar 

om demokratiska och ekonomiska värden.52  

Tidigare forskning om motstridiga värden inom hybridorganisationer har ofta använt enkät-

undersökningar och/eller intervjuer som metod för att beskriva hur verksamheter förhåller 

sig till demokratiska och ekonomiska värden. Av olika anledningar har dessa metoder inte 

varit tillgängliga för oss. Vi valde därför ett annat perspektiv där vi analyserar reklamfilmer 

för att se hur bolagen använder sig av sitt medieutrymme och vilka värden de vill att tittarna 

ska uppfatta genom att se reklamfilmerna. Utifrån våra förutsättningar där vi inte har haft 

möjlighet till direkt kontakt med något av bolagen, är det vår bedömning att det som bäst 

hjälper oss att förstå hur värdena uttrycks hos Systembolaget och Svenska Spel är att studera 

styrdokument samt deras kommunikation i form av t.ex. reklamfilmer. För det ändamålet 

finner vi innehållsanalys som den metod som är lämpligast. 

Vanligtvis innehåller de flesta metoder, allra främst inom kvantitativ forskning men även 

inom t.ex. kvalitativa innehållsanalyser, olika kodningsprocesser. Detta görs för att kunna 

operationalisera begreppen som förekommer i undersökningen och på så sätt få ett mer reli-

abelt och utifrån förutbestämda analysprinciper, logiskt resultat. En kodningsprocess som 

inte sällan används vid tolkning av ett dokument är att räkna hur ofta begrepp eller olika 

meningar förekommer. Genom att kvantitativt räkna dessa så kan man dra slutsatser om vad 

                                                           
52 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. 2:a uppl. Stockholm: Liber AB. 2011. s. 505 
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styrdokument och reklamfilmer kommunicerar. På det viset kan vi förstå vad av demokra-

tiska och ekonomiska värden som belyses i störst utsträckning och vilka av värdena som är 

högst prioriterat i bolagens kommunikation.53  

När begrepp operationaliseras är det lätt att hamna i en situation där det endast är det som 

går att mäta som studeras. Blumer varnar för att den sociala verkligheten då förses med en 

tvångströja som tar sig uttryck i begrepp som blir för snäva för att fånga de variationer och 

nyanser som företeelsen i verkligheten kan innefatta54. För att upptäcka även sådant som 

uttrycks implicit i vårt material måste vi lämna utrymme för bredare tolkning av en eventuellt 

underliggande mening som kan passa in på våra begrepp, även om det kan uppfattas som 

godtyckligt55. 

5.1. Urval 

 
De val av bolag vi har gjort, Svenska Spel och Systembolaget grundar sig på flera faktorer. 

Då vår uppsats är ett fall om utmaningen med tvetydiga värden i hybridorganisationer har vi 

först och främst varit noga med att välja verksamheter som stämmer in på en vedertagen 

definition av hybridorganisationer. Detta för att vi med vår uppsats ämnar bidra med ny 

kunskap om just sådana organisationer. Svenska Spel och Systembolaget är strategiskt ut-

valda då båda bolagen har fått tydliga samhällsuppdrag samtidigt som de av ägaren förutsätts 

vara ekonomiskt lönsamma. En annan faktor vi beaktat är att vi i en svensk kontext identifi-

erat en brist på exempel som berör statliga verksamheter. Tidigare forskning visar oss att 

mycket av forskningen som gjorts om hybridorganisationer har varit på kommunal nivå och 

vi finner det därför motiverat att bidra med fall på statlig nivå. Anledningen till att vi väljer 

att avgränsa vår studie till dessa två bolag är för att det finns försvårande omständigheter 

bland alternativa bolag som inte skulle passa lika bra i relation till bl.a. teorier och metod. 

Valen av styrdokument är relativt okontroversiellt. Statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag 

med statligt ägande slår fast att för bolag med särskilt beslutade samhällsuppdrag så är ägar-

anvisningen det dokument där ägaren (staten) ger instruktioner till bolagets styrelse. Ägar-

anvisningen anger både, i Systembolagets fall, specifika uppdragsmål, samt ekonomiska 

mål. Svenska Spel har inte fått sina uppdragsmål fastställda och ägaranvisningen finns inte 

                                                           
53 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena. ”Metodpraktikan. Konsten att 
studera samhälle, individ och marknad” 4:e uppl. Stockholm: Norstedts Juridik, 2012. s. 232 
54 Bryman (2011) s. 348 
55 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj. Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. 2:a 

uppl. Lund: Studentlitteratur AB. 2008. s. 249 
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tillgänglig. Information på hemsidan är dock väldigt tydlig och definierar verksamhetens 

syfte och mål.   

Det sista materialet vi analyserar är en reklamfilm från varje bolag. Att valet föll just på 

reklamfilm som marknadsföringsmaterial är för att den typen av kommunikation når stora 

och breda målgrupper, kostar mycket och är således en central del av bolagens kommuni-

kationsstrategier. Audiovisuell kommunikation ger oss dessutom mer material att bearbeta 

och större möjligheter att komma till välgrundade resultat jämfört med t.ex. affischer. De 

enskilda reklamfilmerna är dock endast valda med produktionsår som kriterium där vi har 

strävat efter att hitta så aktuella reklamfilmer som möjligt. Att vi avgränsar oss till att endast 

analysera två reklamfilmer härleds bl.a. till att filmerna är en del av en kampanj som i stora 

drag förmedlar samma budskap. Det skulle enligt vår mening inte ge oss ett mervärde att 

studera mer eller mindre snarlika reklamfilmer.    

5.2 Operationalisering av värden 
 

Efter en extensiv genomgång av litteraturen om ekonomism och hybridorganisationer har vi 

identifierat ett antal faktorer som vi menar kan mäta den motsättning mellan ekonomiska 

och demokratiska intressen som forskningen genomgående talar om. Dessa avser vi att an-

vända som indikatorer för att tolka materialet och besvara vår frågeställning. Inspirationen 

är hämtad i synnerhet från Lundquist, men även andra forskare har varit delaktiga i att defi-

niera begreppen. El Hayek har sedan gjort en gedigen konkretisering och beskrivning av 

varje värde med syftet att själv göra en innehållsanalys av styrdokument. Analysmodellen är 

väl grundad i tidigare forskning och avsedd att användas för att upptäcka hur demokratiska 

och ekonomiska värden gestaltas varför vi anser det fördelaktigt att inkludera den för att 

besvara även våra frågeställningar.  

Värdena och kriterierna som beskrivs är framtagna främst i syfte att påvisa dessa i tryckt 

material som styrdokument där det är störst sannolikhet att de framställs. Eftersom vi även 

har valt att analysera audiovisuell kommunikation, där informationen är mer begränsad och 

strömlinjeformad har vi valt att revidera analysschemat efter vad som är rimligt att förvänta 

sig kunna uppfatta i reklamfilmer. Vi menar att det är osannolikt att kriterierna för värdena 

”Insyn och inflytande” och ”Lönsamhet” uttrycks i reklamfilmer och väljer därför att inte 

inkludera dessa i analysen av reklamfilmer. Att vi använder de resterande fyra värdena och 

inte formulerar nya, helt anpassade efter en annan typ av kommunikation, är för att det ska 
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underlätta att jämföra resultaten i styrdokument kontra reklamfilmer samt att de som trots 

allt används är väl förankrade i såväl teori som tidigare forskning.    

Nedan presenteras El Hayeks grafiska illustrationer och exakta beskrivningar av värden som 

vi kommer att använda för att tolka styrdokument samt reklamfilmer. 

Figur 1: Demokrati- och ekonomivärden med tillhörande delvärden56 

El Hayek väljer att definiera och operationalisera värdena enligt följande ordagranna for-

muleringar som kommer vara det som vägleder oss i tolkningar av vårt material; 

Demokrativärden  

Insyn och inflytande  

”Till kategorin insyn och inflytande hänförs värden i form av ord och längre 

formuleringar som speglar medborgarnas möjlighet till inflytande och insyn i 

verksamheten. Hit hänförs även värden som betonar att verksamheten är en del 

av det offentliga och som visar att bolaget är utsatt för den representativa de-

mokratins kontrollmekanismer.” – El Hayek, 2017, s. 33 57   

 

 

 

                                                           
56 El Hayek (2017) s. 33 
57 Ibid 
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Politiken som överordnad 
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Politiken som överordnad  

”Hit hänförs värden som uttrycker respekt och beaktande gentemot politiken, 

politiska beslut och fastställda spelregler för verksamheten, beslutade av staten 

och bolagsstyrelsen.” – El Hayek, 2017, s. 33 58  

Allmänintresset/nyttan för medborgare  

”Hit hänförs värden som uttrycker bolagets strävan att skapa nytta för medbor-

garna och verka för allmänintresset, även värden som implicit uttrycker att bo-

laget främst finns till för medborgarna, hänförs hit.” – El Hayek, 2017, s. 34 59 

Ekonomivärden  

Kostnadseffektivitet  

”Hit hänförs värden som betonar att bolaget ska vara kostnadseffektivt samt er-

bjuda service och åtgärder till lägsta möjliga kostnad.” – El Hayek, 2017, s. 34 

60 

Affärsmässighet/Marknadsanpassning  

”Hit hänförs värden som symboliserar bolagets marknadsanpassning och såle-

des strävan att efterlikna företag. Vidare hänförs värden som uttrycker bolagets 

beaktande inför marknadens spelregler samt om bolagen konstruerar sig själva 

som vinstdrivande företag snarare än offentliga verksamheter.” – El Hayek, 

2017, s. 34 61  

Lönsamhet  

Värden som uttrycker att bolaget ska vara lönsamt, göra vinst och leverera po-

sitiva ekonomiska resultat. – El Hayek, 2017, s. 34 62 

5.3 Validitet och reliabilitet 
 

Kritik mot kvalitativ forskning består ofta av att forskningen sägs vara för subjektiv och i 

för stor utsträckning både ostrukturerad och osystematisk. Det medför också svårigheter för 

                                                           
58 Ibid 
59 Ibid s. 34 
60 Ibid 
61 Ibid 
62 Ibid 
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andra forskare att kunna replikera undersökningen då tolkningen av resultaten påverkas av 

forskarens subjektiva bedömningar och sympatier63. Väl medvetna om betydelsen av en god 

extern reliabilitet har vi lagt stor vikt vid att vara väldigt noggranna i vår läsning och analys 

av vårt material och argumentera för våra operationer så att andra ska kunna rekonstruera de 

val och tolkningar vi gjort och dra samma typ av slutsatser64. Tydlighet och öppenhet skapar 

också förutsättningar för en god intersubjektivitet. Därför har vi valt att göra en komplett 

redovisning av tolkningarna av styrdokumenten. Dessa finns att läsa som bilagor.  

Vad gäller validitet är det viktigt att det finns en överenstämmelse mellan de teoretiska be-

greppen och de valda empiriska indikatorerna65. Gott utförda operationaliseringar blir än 

mer avgörande när teorier och begrepp ligger på en hög abstraktionsnivå. Vi menar att detta 

är en kritisk fråga för vår undersökning då vårt teoretiska ramverk om bl.a. ekonomism kan 

påstås vara just väldigt abstrakt. Hur vi har valt att mäta och upptäcka ekonomism och de-

mokratiska och ekonomiska värden har därför varit föremål för stor övervägning från vår 

sida. För att säkerställa en god begreppsvaliditet har vår metod varit att arbeta kumulativt 

och kopiera en tidigare forskares operationalisering, i det här fallet El Hayeks. I ett sådant 

skede är det likväl vårt ansvar att granska validiteten i den redan använda operational-

iseringen66. Vi finner att den är god då El Hayek medvetet har valt att ligga väldigt nära i 

hur tidigare forskning av framstående forskare på området har beskrivit och kategoriserat 

indikatorer kopplade till demokratiska och ekonomiska värden.  

  

                                                           
63 Bryman (2011). s. 368-369 
64 Bergström, Göran & Boréus Kristina. ”Samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys” I Bergström, Göran & 
Boréus, Kristina. (red.) Textens mening och makt. Lund: Studentlitteratur AB, 2012. s. 43 
65 Esaiasson m.fl. (2012). s. 58 
66 Ibid s. 60 
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Kapitel 6. Resultat 
 

Vi kommer att börja besvara den första frågeställningen och visa hur demokratiska och eko-

nomiska uttrycks i de dokument som redovisar Systembolaget och Svenska Spels mål och 

uppdrag. Först presenteras en tabell med våra sammanlagda tolkningar för olika värden med 

tillhörande motiveringar för respektive bolag. Siffrorna representerar hur många gånger vi 

har funnit att ett specifikt värde finns representerat i styrdokument respektive reklamfilm. 

Därefter upprepas tillvägagångssättet för de reklamfilmer vi valt ut från bolagens marknads-

föringsmaterial, med bilder ur reklamfilmerna för att öka transparensen i våra tolkningar. 

Exakta tolkningar av styrdokument finns bland bilagor. 

Andra frågeställningen besvaras genom att vi i löpande text beskriver de skillnader som kan 

utläsas från resultaten i fråga ett och analyserar uppkomsten av dessa. 

Styrdokument  

 Ägaranvisning - Systembolaget Demokrativärden  Ekonomivärden  

Insyn & Inflytande  3   

Politiken som överordnad  2   

Allmänintresset/nyttan för medborgare  3   

      

Kostnadseffektivitet    2 

Affärsmässighet/Marknadsanpassning     

Lönsamhet    4 

      

Summa  8  6 
Tabell 1: Resultat av tolkningar av Systembolagets ägaranvisning 

Som vi kan avläsa av tabellen ovan så finns det tre olika kriterier som indikerar ett fokus på 

demokrativärden och tre för ekonomivärden. Vi har analyserat Systembolagets ägaranvis-

ning och har funnit de meningar och uttryck som kan tolkas in i dessa kriterier. Det står bl.a. 

i ägaranvisningen att bolaget har ett ansvar för begränsning av tillgängligheten, vilket inne-

bär att Systembolaget har kontroll över butiksetableringar, öppettider samt att alkoholhaltiga 

drycker inte ska förses till personer som är märkbart påverkade eller olovligen tillhandahål-

las någon. Detta görs i enlighet med alkohollagen och avtalet med staten67. Vi har valt att 

tolka meningen ovan under kriteriet politiken som överordnad. Detta gör vi för att de är lagar 

och fasta spelregler för verksamheten som uttrycks. 

                                                           
67 Regeringskansliet. Ägaranvisning för Systembolaget Aktiebolag, org.nr. 556059-9473. 2017. s. 1 
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Det vi har funnit som passar in på kriteriet allmänintresset/nyttan för medborgare är bl.a. att 

det ska tas fram ett alkoholindex minst en gång per år där medborgarnas attityd till alkohol 

i olika situationer mäts. Indexet sparas och ska över tid ha en positiv utveckling för medbor-

garnas syn på alkoholkonsumtionen68. I texten står även följande: ”Om räntabiliteten övers-

tiger räntabilitetsmålet, ska det övervägas om den överskjutande delen bör återföras till verk-

samheten för att skapa största möjliga samhällsnytta utifrån uppdragsmålet”69. Här tolkar vi 

det som att ett alkoholindex samt att pengar ska föras tillbaka till verksamheten tyder på att 

de vill värna om den nytta som de som bolag kan tillföra medborgarna, vilket motiverar två 

av noteringarna på allmänintresset/nyttan för medborgare. 

För att kunna visa medborgarna vad som händer bakom stängda dörrar så är det vanligt att 

redovisningar över bolagens ekonomi läggs ut för allmänheten att se. Det här finns det ex-

empel på under rubriken redovisning där det står att ”Bolaget ska inom ramen för den lö-

pande ägardialogen redovisa utfallet av de angivna uppdragsmålen och räntabilitetsmålet. 

Redovisning ska även ske i Bolagets årsredovisning”. Ytterligare krav på redovisningar tas 

upp; ”Bolaget ska inom ramen för den löpande ägardialogen redovisa utfallet av de angivna 

kostnadseffektivitetsmålen, resultatet av åtgärder för effektivitets- och produktivitetsförbätt-

ringar samt vilka faktorer som påverkat handelsmarginalen. Redovisningen av utfallet av 

kostnadseffektivitetsmålet ska även ske i Bolagets årsredovisning”70. Detta tolkar vi med 

som uppgifter som stämmer överens med kriteriet insyn och inflytande med förklaringen att 

det är offentliga handlingar som medborgarna kan ta del av och därmed få insyn i ett statligt 

ägt bolag. 

Under ekonomivärden så finns kriteriet kostnadseffektivitet som t.ex. uttrycks i angivning-

arna på följande sätt ”Bolaget ska på ett sådant sätt att hög kvalitet i utförandet av bolagets 

olika uppdrag säkerställs. Utifrån denna förutsättning ska bolaget bedrivas kostnadseffek-

tivt”. ”Kostnadseffektiviteten ska mätas genom en beräkning av förhållandet mellan totala 

omkostnader och kvantitet”.71 Sådana formuleringar leder till markeringar under kriteriet 

Kostnadseffektivitet då det uttryckligen nämns att det är kostnadseffektivitet som eftersträ-

vas. 

Lönsamheten uttrycks bl.a. genom soliditetsmålet som beskrivs på så sätt att: ”Soliditeten, 

beräknad som eget kapital i procent av balansomslutningen, bör uppgå till 20-30 procent”. 

                                                           
68 Ibid  
69 Ibid sid. 3 
70 Ibid  
71 Ibid sid. 2 
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Räntabiliteten tas även den upp: ”Räntabiliteten, beräknad som årets resultat i procent av 

genomsnittligt eget kapital, ska långsiktigt motsvara den tioåriga obligationsräntan (genom-

snittligt beräknad för räkenskapsåret) med ett tillägg av sju procentenheter”72. Vi menar att 

båda dessa meningar faller under lönsamhetskriteriet då det är mål som syftar till att påvisa 

positiva ekonomiska resultat. 

Vi hittade ingen information i ägaranvisningarna som stämmer in på kriteriet affärsmässig-

het/marknadsanpassning.  

 Strategier, mål och måluppfyllelse – Svenska Spel    Demokrativärden         Ekonomivärden  

Insyn & inflytande     

Politiken som överordnad     

Allmänintresset/nyttan för medborgare  6   

      

Kostnadseffektivitet    1 

Affärsmässighet/Marknadsanpassning    4 

Lönsamhet    1 

      

Summa  6 6  
Tabell 2: Resultat av tolkningar av Svenska Spels dokument ”Strategier, mål och måluppfyllelse” 

Svenska Spel har ett dokument som heter strategier, mål och måluppfyllelse och det är uti-

från det som vi har tolkat hur demokratiska och ekonomiska värden kommer till uttryck.  

Allmänintresset/nyttan för medborgare gestaltas bl.a. under rubriken ”Mål” där de skriver 

att de vill att färre av deras kunder ska ha spelproblem samt att färre av kunderna ska utveckla 

spelproblem73. Utöver huvudmålen som de tar upp så finns det en annan rubrik som heter 

”Övriga hållbarhetsmål” där de förklarar att ”Svenska Spel ska ha en systematisk process 

för att bedöma risken för brott mot mänskliga rättigheter hos bolagets avtalsparter och noll-

tolerans för att koncernen har avtal med parter som bryter mot mänskliga rättigheter” samt 

att deras koldioxidutsläpp ska vara 10% lägre än år 201374. Då dessa punkterna i dokumentet 

är mål för att förbättra för medborgarna som spelar hos Svenska Spel samt att bolaget ska 

agera i viktiga frågor som rör mänskliga rättigheter så tolkar vi det som uttryck för allmän-

intresset/nyttan för medborgare. 

Vi finner inget i dokumentet som föranleder noteringar på demokrativärdena insyn och in-

flytande och politiken som överordnad. 

                                                           
72 Ibid 
73 Svenska Spel (2016) 
74 Ibid 
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Meningen ”Svenska Spel ska skapa ett ökat värde för ägaren”75 gjorde att vi placerade den 

under kriteriet lönsamhet då det kan tolkas utifrån viljan att göra vinst och ha en god ekono-

misk utveckling. 

Kostandeffektiviteten tas upp på ett väldigt konkret vis i dokumentet då de säger att ett av 

målen är att vara en kostnadseffektiv verksamhet76, vilket motiverar vår enda markering un-

der kostnadseffektivitet. 

Kriteriet för Affärsmässighet/Marknadsanpassning uttrycks i dokumentet med att Svenska 

Spel vill bibehålla marknadsandelar77, ha en säkrad investeringstakt för bibehållen mark-

nadsposition och en ökad attraktionskraft jämfört med andra spelbolag på marknaden.78 

Sammanfattningsvis renderade våra tolkningar av Svenska Spels dokument sex markeringar 

på värden kopplade till demokrati och sex noteringar på ekonomivärden. Vi ser att Svenska 

Spel har ett fokus i sitt dokument på allmänintresset då vi vid sex tillfällen har hittat me-

ningar och uttryck som vi kan placera under det kriteriet. Dock så saknas det en bredd i 

dokumentet vad gäller de andra två kriterierna. Det finns ingenting som tyder på att det är 

ett statligt ägt bolag och de tar inte heller upp medborgarnas möjlighet till insyn eller infly-

tande i bolaget. 

De ekonomiska värdena är mer utspridda och där hittar vi bredden som saknades bland de 

demokratiska. Det som främst tas upp är deras vilja att vara affärsmässiga och marknasan-

passningsbara vilket till skillnad från Systembolaget tyder på att de ser sig själva mer som 

ett vinstdrivande bolag än ett offentligt och det är där vi ser den största skillnaden mellan de 

båda bolagen. 

Reklamfilmer 

Analysen av reklamfilmerna kommer presenteras med samma förfarande som gällde för styr-

dokumenten och påvisa hur bolagen använder sig av sitt marknadsföringsmaterial i förhål-

lande till demokrati- och ekonomivärden. Systembolaget ligger bakom den första reklamfil-

men, ”Experten 2016” och visades på TV under 2016. Den andra, ”Miljonärsfabriken” är 

från Svenska Spel och var aktuell under 2017. Vi kommer här nedan först redovisa våra 

tolkningar i tabellform. Därefter visas stillbilder ifrån reklamfilmerna vilket är de exakta 

                                                           
75 Ibid 
76 Ibid 
77 Ibid 
78 Ibid 
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tillfällena då vi har funnit att budskapet matchar något/några av värdekriterierna. Under bil-

derna kommer vi att motivera våra specifika tolkningar. 

 Reklamfilm - Systembolaget Demokrativärden  Ekonomivärden  

Politiken som överordnad  1   

Allmänintresset/nyttan för medborgare  1   

      

Kostnadseffektivitet     

Affärsmässighet/Marknadsanpassning     

      

Summa  2 0 
Tabell 3: Resultat av tolkningar av Systembolagets reklamfilm ”Experten 2016” 

Tabellen visar att studerandet av Systembolagets reklamfilm innebar att vi fann två värden 

som uttrycktes, båda med anknytning till demokrati. Dels motsvarade budskapet kriteriet för 

politiken som överordnad och dels anser vi att också allmänintresset gestaltades i filmen. Vi 

fann däremot inte att ekonomivärden på något sätt kom till uttryck i Systembolagets reklam-

film. 

 

Bilden ovan infinner sig i slutet av reklamfilmen. Här tolkar vi att budskapet passar in under 

kriteriet politiken som överordnad då det beaktar ett politiskt beslut av riksdagen som hand-

lar om Sveriges alkoholmonopol. Meningen uttrycker den speciella situation i Sverige som 

innebär att alkohol endast säljs hos Systembolaget och inte i vanliga affärer.79 

                                                           
79 Systembolaget. ”Systembolaget Experten i USA 2016” youtube.com. 2016. 
https://www.youtube.com/watch?v=uJ6CDgRp-10 (Hämtad 2018-05-11) 
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Den sista bilden ur Systembolagets film får oss att tolka det vi ser utifrån ett allmänintresse 

för medborgarna. Enligt Systembolaget så gör alkoholmonopolet så att färre far illa och där-

för passar den in under kriteriet allmänintresset/nyttan för medborgare eftersom målet är att 

vara en tillgång för medborgarna och värna allmänintresset som lyfts fram.80 

 

 Reklamfilm – Svenska Spel   Demokrativärden  Ekonomivärden  

Politiken som överordnad  1   

Allmänintresset/nyttan för medborgare  1   

      

Kostnadseffektivitet     

Affärsmässighet/Marknadsanpassning    2 

      

Summa  2 2  
Tabell 4: Resultat av tolkningar av Svenska Spels reklamfilm ”Miljonärsfabriken” 

I Svenska Spels reklamfilm så identifierade vi tre olika budskap som stämmer in på våra 

kriterier för de olika värdena. Vi fann att demokrativärdet allmänintresset/nyttan för med-

borgare uttrycktes vid ett tillfälle samt att det ekonomiska värdet affärsmässighet/marknads-

anpassning gestaltades två gånger i filmen.  

                                                           
80 Ibid 
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Bilden på det stora lyxiga huset och tjejen i filmen som samtidigt säger ”Vad litet det var” 

får oss att tolka det utifrån kriteriet affärsmässighet/marknadsanpassning. Svenska Spel vill 

locka med att det är fina hus som det i filmen som vanliga personer kan få råd med ifall vi 

spelar på Lotto. Bolaget konstruerar sig då som ett vinstdrivande företag då deras uppmaning 

är att vi ska köpa deras produkter om vi vill kunna infria våra drömmar. 81 

 

Här finner vi exempel på samma värde som i föregående bild. Vi tolkar budskapet att locka 

till spel är något som faller under det ekonomiska värdet affärsmässighet/marknadsanpass-

ning. Vår motivering är att för att kunna konkurrera med andra privata spelbolag så behöver 

                                                           
81 Svenska Spel. ”Lotto Reklamfilm – Miljonärsfabriken” youtube.com. 2016. 
https://www.youtube.com/watch?v=4s4Y9gDsAUs (Hämtad 2018-05-11) 
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även Svenska spel locka med möjligheten till stora vinster för att förbli konkurrenskraftiga 

på marknaden. Även det är något vi tolkar som ett tecken på en ekonomisk drivkraft82. 

   

Den sista bilden sticker ut från de andra två. Här identifierar vi två uttryck för demokrativär-

den, ett vardera för allmänintresset/nyttan för medborgare samt politiken som överordnad. 

Vi menar att fliken längst upp till vänster med orden ”spela lagom” samt den visserligen 

svårtydda texten längst ner i mitten som förklarar att man måste vara 18 år för att få spela 

tillsammans med telefonnumret till Svenska Spels stödlinje för problemspelare, delvis tyder 

ett annat fokus. Svenska Spel visar med dessa budskap ett intresse för medborgarna och dess 

välmående vilket är skälet till vår notering på allmänintresset/nyttan för medborgare. Med 

meningen ”Ett spel från Svenska Spel med tillstånd från regeringen och under tillsyn av 

Lotteriinspektionen” beaktas politiska beslut och fastställda spelregler för verksamheten och 

därmed uppfylls kriteriet för politiken som överordnad83. 

6.1 Skillnader i bolagens uttryck 
 

Trots att både Systembolaget och Svenska Spel är statliga bolag med särskilda samhällsupp-

drag visar våra resultat på tydliga skillnader i vilka värden som uttrycks i styrdokument och 

reklamfilmer samt hur de framställs. Utifrån styrdokumenten kan vi se att Systembolaget 

lägger större vikt vid att framhäva demokratiska värden och trots att de i enighet med aktie-

bolagsformen måste agera efter bolagets bästa är formuleringarna i ägaranvisningen sådana 

att samtliga demokrativärden uppfylls vid flertalet tillfällen. Visserligen finns även exempel 

                                                           
82 Ibid 
83 Ibid 
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på ekonomistiska inslag såsom krav på kostnadseffektivitet och lönsamhet representerat, 

men inte i den omfattningen att det går ut över demokrativärdena. Noterbart är att värdet 

affärsmässighet/marknadsanpassning inte kommer till uttryck någon gång vilket kan ha att 

göra med det svenska alkoholmonopolet som innebär att Systembolaget inte behöver anpassa 

sig till marknaden och konkurrenter i deras framtoning. Snarare påpekas det att Systembo-

laget inte är en vinstmaximerande verksamhet.  

Även Svenska Spel lyckas balansera intresset för demokrati och ekonomi i det dokument 

som förklarar och beskriver organisationens strategier och mål. Likväl finns det skillnader 

gentemot Systembolaget i hur det formuleras. Svenska Spel saknar det beaktandet av statens 

inflytande över verksamheten och möjligheten till insyn och inflytande för medborgarna som 

Systembolaget gestaltar vid flertalet tillfällen. Istället betonas allmänintresset utifrån flera 

perspektiv och markeringarna där står för hela bolagets fokus på demokrativärden. En stor 

skillnad går också att observera bland ekonomivärdena där Svenska Spel i väldigt hög grad 

framhäver vikten av att vara affärsmässiga och marknadsanpassade. Högst troligt beror det 

på att Svenska Spel är konkurrensutsatta i en helt annan utsträckning än Systembolaget. Spe-

cifika lönsamhetsmål lämnas utanför till förmån för en koncentrerad version om att skapa 

ett ”ökat värde för ägaren”. Sammanfattningsvis uppfyller Svenska Spel inte kriterierna för 

två av tre demokrativärden men deras starka fokus på allmänintresset/nyttan för medborgare 

gör att det inte heller i Svenska Spels dokument totalt sett går att påvisa ett ökat fokus på 

ekonomiska värden.   

Reklamfilmerna speglar till viss del prioriteringarna i styrdokumenten. Bolagen uppvisar 

samma förhållanden i de totala noteringarna för dokumenten respektive reklamfilmerna. 

Systembolaget kan med sin unika position som ensam försäljare av alkohol och som icke 

vinstmaximerande verksamhet helt fokusera på samhällsuppdraget, samhällsnyttan, i sin 

kommunikation. Svenska Spel väljer dock en annan utgångspunkt och deras reklamfilm lig-

ger mer i linje med övriga spelbolag som annonserar. Att locka med drömmar om miljoner 

är enligt vår tolkning en marknadsanpassning och visar samtidigt att bolaget har en ekono-

misk drivkraft. Samhällsuppdraget förs i slutändan fram genom uppmaningar om att ”spela 

lagom” och råd om hur du kan få hjälp med spelproblem. Dessutom lyfts regeringen och 

lotteriinspektionens inflytande över verksamheten fram, vilket helt saknades i dokumentet.  

Sammanfattningsvis är vår bedömning utifrån våra resultat att det råder en balans mellan 

demokratiska och ekonomiska värden i bolagens styrdokument, en balans som också åter-

speglas i bolagens reklamfilmer. I synnerhet Systembolaget visar en djupgående förståelse 
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för sitt samhällsuppdrag och andra betingelser som är demokratiskapande. Svenska Spel är 

visserligen mer noga med att framhäva sig som en vinstdrivande verksamhet anpassade efter 

spelmarknaden, men gör ändå inte avkall på sitt samhällsuppdrag. De skillnader som finns 

menar vi kan förklaras till stor utsträckning av bolagens olika utsatthet för konkurrens.  

Riksrevisionen pekar på att de uppdragsmål som angivits för Systembolaget ska göra det 

lättare för bolaget att uppfylla dessa jämfört med de bolag som likt Svenska Spel hittills inte 

fått sina uppdragsmål fastställda. Våra resultat stärker inte den hypotesen. Svenska Spel 

nådde tvärtom tre fler markeringar under allmänintresset/nytta för medborgare än System-

bolaget i styrdokumenten och inte heller i reklamfilmerna kunde en skillnad till Systembo-

lagets fördel påvisas.  
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Kapitel 7. Diskussion 
 

Uppsatsens ingångsvärde var teorier om att vi sedan ett par decennier sedan har sett en om-

strukturering av offentlig verksamhet. Ett nytt sätt att organisera och styra offentlig verk-

samhet med influenser från privat sektor och den marknadslogik som där råder har av diverse 

forskare utmålats som problematiskt. Argumenten har varit att ekonomiska intressen i allt 

högre grad har trängt undan demokratiska värden i offentlig verksamhet. Samhällsnyttan, 

respekten för politiska beslut och insyn och öppenhet har fått konkurrens av krav på t.ex. 

lönsamhet och kostnadseffektivitet. Hybridorganisationer, t.ex. statliga bolag, som ska till-

godose ibland motstridiga intressen har enligt teorin varit särskilt utsatta för den här ompri-

oriteringen.  

Våra resultat stärker uppfattningen om att hybridorganisationer som organisationsform är 

extra känsliga för motstridiga demokratiska och ekonomiska värden. Både Systembolaget 

och Svenska Spel visar i sina respektive styrdokument tydliga tendenser på att ekonomiska 

värden spelar en central roll för verksamheten. Samtidigt visar flertalet formuleringar att 

värnandet om samhällsuppdraget och andra demokratiska intressen också står högt upp på 

agendan. Resultaten tyder på att det i alla fall på ytan kan uppstå en motsättning om vilka 

värden som ska prioriteras. 

Det vi däremot inte kan styrka är de resonemang som bl.a. Lundquist för fram under teorin 

om ekonomism, att kraven på ekonomiska utveckling har fått en negativ inverkan på hur de 

demokratiska betingelserna beaktas. Istället ser vi att det råder en relativ jämvikt mellan i 

vilken omfattning olika intressen nämns. I Systembolagets fall kan vi till och med urskönja 

en övervikt av demokratiska värden medan mer marknadsanpassade Svenska Spel inte heller 

förbiser sitt samhällsuppdrag till förmån för ekonomiska resultat. Förhållandena återspeglas 

även i kommunikationen gentemot medborgarna där bolagens reklamfilmer inte uppvisar 

tecken på att fokusera på ekonomiska värden på bekostnad av demokratiska värden. 

Förklaringar till varför bolagen uppvisar de resultat de gör pekade vi till viss del på i förra 

kapitlet. Förmodligen är det så att det underlättar för hybridorganisationer som Systembola-

get som har monopol på sin verksamhet att tillgodose demokratiska värden. De är inte likt 

Svenska Spel nödgade att formulera både styrdokument och kommunikation i en riktning 

som bygger på kommersiella värden för att skydda och utöka marknadsandelar. Dessa små 

men ändå skönjbara grader av ekonomistiska inslag i verksamheterna torde innebära att ju 

större inflytande staten har över inte bara den enskilda organisationen utan också marknaden 
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den opererar på, desto lättare för bolag att prioritera demokratiska företeelser. Trots att det 

baserat på vårt begränsade urval inte går att generalisera stödjer i alla fall ett sådant påstående 

Lundquists tankar om att demokratiska värden i vart fall inte stärks när monopol avskaffas 

och verksamheter utsätts för konkurrens. Att uppdragsmål skulle ha någon signifikant bety-

delse för hur väl bolagen klarar av att leva upp till samhällsuppdraget, något Riksrevisionen 

hävdar, kan inte våra resultat bekräfta. Men återigen är vårt urval för litet för att kunna slå 

fast att uppdragsmål inte har någon inverkan. Inte heller kan vi säga hur dessa påverkar or-

ganisationerna i övrigt. 

Även om vår uppsats går emot tesen att offentlig verksamhet mer och mer negligerar demo-

kratiska värden går det inte att avfärda att det på många sätt faktiskt är så. Vi har valt att 

studera styrdokument, viktiga dokument som ska implementeras, men utöver hur dessa kon-

kretiseras i reklamfilmer så kan vi inte säga hur det ser ut i övrig daglig verksamhet. Tidigare 

forskning, som bygger på enkäter och intervjuer och belyser andra aspekter av hur offentlig 

verksamhet och hybridorganisationer strukturerar sin verksamhet och agerar, tyder i vissa 

fall på att det har skett en förskjutning av prioriteringar från demokratiska till ekonomiska 

värden. Vår studie erkänner svårigheterna med konkurrerande styrlogiker, men visar att det 

inte finns något som per automatik säger att det inte går att balansera och kombinera dessa.  

Tidigare forskning har som nämnts varit splittrad i frågan om hur ekonomiska mål påverkar 

mål kopplade till samhället och demokratin. Mycket tyder på att hybridorganisationer i större 

mån än t.ex. myndigheter eller privata företag upplever en konflikt om vad som är viktigast, 

och en reell effekt av hur marknadiseringen av offentlig verksamhet har haft en negativ in-

verkan på företeelser förknippade med demokrati har kunnat observeras i flera fall. Vi sållar 

oss med våra resultat dock till den skara som likt Pache och Santos, El Hayek och Olsson 

och von Huizen menar att det går att balansera olika värden och verka för att på samma gång 

uppfylla motstridiga mål.  

7.1 Vidare forskning 

 
Med det vi har presenterat har vi visat på hur motstridiga värden kan uttryckas i styrdoku-

ment hos hybridorganisationer och hur olika intressen sedan gestaltas i marknadsförings-

material som reklamfilmer. Att det finns krav på bolag att leva upp till mål kopplade till både 

demokrati och ekonomi behöver inte nödvändigtvis betyda att demokratiska intressen åsido-

sätts. Vad vår uppsats inte svarar på är vilka mekanismer som får verksamheter att prioritera 

vissa värden framför andra. Det vi kan se tendenser till är som i Svenska Spels fall att spe-
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cifika vinstkrav i bolag som är konkurrensutsatta tvingar bolaget att agera mer marknads-

mässigt i kontakten gentemot medborgarna. Förhållandena är vice versa för Systembolaget 

som fullt ut kan fokusera på samhällsuppdraget när bolagets mål inte är att maximera vinsten.  

Vad framtida forskning behöver fokusera på är att belysa faktorer som möjliggör att kombi-

nera både till synes motstridiga intressen i den dagliga verksamheten. Av den forskning som 

finns är huvuddelen inriktad på att förklara varför det sker en prioritering av ekonomiska 

värden. Det behövs fler lyckade exempel av hybridorganisationer som på alla nivåer genom-

syras av öppenhet, respekt för politiska beslut osv men som också lyckas leverera konkur-

renskraftiga ekonomiska resultat. Djupgående fallstudier av organisationer som har lyckats 

att förena både demokratiska och ekonomiska värden kan ge oss värdefull insikt om hur 

offentlig verksamhet kan struktureras och organiseras för att uppnå större legitimitet och i 

än högre utsträckning bidra till samhällsnyttan.  
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Kapitel 8. Slutsatser 
 

Sammanfattningsvis noterar vi alltså att hybridorganisationer, däribland statliga bolag likt 

Systembolaget och Svenska Spel, i styrdokument tenderar att utsättas för krav på att uppfylla 

vad som kan uppfattas som motstridiga värden och mål. Vår studie stärker däremot inte den 

dystopiska verklighetsuppfattningen att inkluderingen av marknadslogik och ekonomiska 

intressena av princip innebär en försvagning av traditionella demokratiska värden. Analysen 

av reklamfilmer från bolagen pekar i riktning mot att det går att konkretisera styrdokumenten 

på ett sätt som inte gör avkall på t.ex. samhällsnyttan. Den faktor som vi har identifierat kan 

påverka hur hybridorganisationer prioriterar demokrativärden och ekonomiska värden är i 

vilken utsträckning bolagen är konkurrensutsatta. Få företag som verkar på samma arena 

som hybridorganisationer borgar för att de senare tydligare kan fokusera på värden kopplade 

till demokrati och inte behöva vara affärsmässiga i lika hög grad. 
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Bilagor 
 

Ägaranvisning för Systembolaget Aktiebolag, org.nr 556059-9473  

antagen vid bolagsstämma den 26 april 2017.  

1. Bakgrund  

Systembolaget Aktiebolag (nedan Bolaget) innehar i Sverige ensamrätten till detaljhandel 

med spritdrycker, vin och starköl. Denna ensamrätt har ett socialpolitiskt syfte (Allmä-

nintreset/nyttan för medborgare) och begränsar alkoholens skadeverkningar, dels genom att 

privata vinstintressen i samband med detaljhandel utesluts, dels genom begränsning av till-

gängligheten. Begränsningen av tillgängligheten kommer till stånd genom att Bolaget enligt 

alkohollagen (2010:1622) och avtalet med staten dels har kontroll över butiksetableringar 

och öppettider, dels ser till att alkoholdrycker inte lämnas ut till personer som är under 20 år 

eller är märkbart påverkade eller då det finns anledning att anta att varan är avsedd att olov-

ligen tillhandahållas någon (Politiken som överordnad).  

Bolagets verksamhet och förutsättningarna för denna regleras, förutom i bolagsordningen 

och denna ägaranvisning, huvudsakligen i  

• alkohollagen, och  

• avtal mellan staten och Bolaget.  

 

2. Uppdrag och uppdragsmål  

Bolagets uppdrag är att med ensamrätt, och med ansvar och god service, sälja sprit, vin och 

starköl och att informera om alkoholens skadeverkningar.  

Bolagets verksamhet ska bedrivas så att hög kvalitet i utförandet av uppdraget säkerställs. 

Verksamheten ska utvärderas utifrån följande uppdragsmål.  

1. Nöjd-kund-index (NKI): ska över tid inte underskrida 80.  

Den undersökning som ska ligga till grund för NKI ska mäta hur nöjd kunden är med Bolaget 

och ska vara så utformad att svaren kan omvandlas till ett kvantitativt uppföljningsbart index. 

Undersökningen ska utföras i samarbete med en extern part. Indexet ska omfatta en utvärde-

ring av Bolagets samtliga butiker utifrån kundernas bedömning av Bolagets service och sor-

timent samt kundernas förväntningar. Indexet ska mätas minst två gånger per år.  
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2. Alkoholindex: ska över tid ha en positiv utveckling(Allmänintresset/nyttan för medbor-

gare).  

Den undersökning som ska ligga till grund för Alkoholindex ska mäta befolkningens attityd 

till alkohol i olika situationer och ska vara så utformad att svaren kan omvandlas till ett 

kvantitativt uppföljningsbart index. Undersökningen ska utföras i samarbete med extern part. 

Indexet ska mätas minst en gång per år.  

3. Alkoholkonsumtionen i Sverige: Bolaget ska redovisa utfall avseende den totala alkohol-

konsumtionen i Sverige (Totalkonsumtionen) och hur stor andel av denna totala volym som 

har införskaffats hos Bolaget (Systembolagets konsumtionsandel).  

Den undersökning som ska ligga till grund för att följa alkoholkonsumtionen i Sverige ska 

vara Monitormätningarna. Undersökningen ska utföras i samarbete med en extern part. Re-

sultatet av mätningarna ska redovisas minst en gång per år. Detta uppdragsmål är inte mål-

satt.  

Bolaget ska – som en del i att säkerställa att syftet med Bolagets uppdrag uppnås – i samar-

bete med extern part utföra kontrollköp för att kontrollera att den som lämnar ut alkohol-

drycker köpta på Bolaget förvissar sig om att mottagaren har uppnått den ålder som lagen 

föreskriver, dvs. 20 år (Politiken som överordnad).  

3. Soliditetsmål  

Soliditeten, beräknad som eget kapital i procent av balansomslutningen, bör uppgå till 20 - 

30 procent (Lönsamhet).  

4. Räntabilitetsmål  

Räntabiliteten, beräknad som årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital, ska lång-

siktigt motsvara den tioåriga obligationsräntan (genomsnittligt beräknad för räkenskapsåret) 

med ett tillägg av sju procentenheter (Lönsamhet).  

5. Kostnadseffektivitet  

Bolagets verksamhet ska bedrivas på ett sådant sätt att hög kvalitet i utförandet av Bolagets 

uppdrag enligt punkt 2 ovan säkerställs. Utifrån denna förutsättning ska verksamheten bed-

rivas kostnadseffektivt (Kostnadseffektivitet). Vid fastställande av handelsmarginalen1 ska 

Bolaget beakta att man, med utnyttjande av lämpliga effektivitets- och produktivitets-för-
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bättringar och sådana faktorer i övrigt som Bolaget kan påverka, får täckning för sina kost-

nader och att staten får skälig avkastning (Lönsamhet) i enlighet med i punkt 4 ovan angivet 

räntabilitetsmål.  

1 Med ”handelsmarginal” avses det påslag som Bolaget har på sina produkter.  

2 Årligen justerat för kostnadsutveckling enligt Systembolagets prismodell.  

3 Med ”såld kvantitet” avses antalet sålda förpackningar viktade utifrån respektive varu-

grupps beräknade tidsåtgång för hantering.  

Kostnadseffektiviteten ska mätas genom en beräkning av förhållandet mellan totala omkost-

nader och såld kvantitet. Målet är att detta nyckeltal över tid ska vara lika med eller mindre 

än 2,3 (Kostnadseffektivitet). Eftersom Systembolaget inte ska bedriva en vinstmaxime-

rande verksamhet eller aktiv försäljning syftar effektivitetsmåttet uteslutande till att säker-

ställa kostnadseffektivitet. Bolaget ska aldrig driva volym-, kvantitets- eller omsättningsök-

ningar.  

6. Utdelning  

Utdelningen bör, under förutsättning att aktiebolagslagens utdelningsregler medger detta, 

uppgå till ett belopp motsvarande 80-100 procent av årets resultat efter skatt med beaktande 

av soliditetsmålet (Lönsamhet).  

Om räntabiliteten överstiger räntabilitetsmålet, ska övervägas om den överskjutande delen 

bör återföras till verksamheten för att skapa största möjliga samhällsnytta utifrån uppdraget 

och uppdragsmålen enligt punkt 2 ovan (Allmänintresset/nyttan för medborgare.  

7. Redovisning  

Bolaget ska inom ramen för den löpande ägardialogen redovisa utfallet av de i punkt 2 ovan 

angivna uppdragsmålen och det i punkt 4 ovan angivna räntabilitetsmålet. Redo-visning ska 

även ske i Bolagets årsredovisning, från och med årsredovisningen för räkenskapsåret 2015 

(Insyn & inflytande).  

Bolaget ska inom ramen för den löpande ägardialogen redovisa utfallet av det i punkt 5 ovan 

angivna kostnadseffektivitetsmåttet, resultatet av åtgärder för effektivitets- och produktivi-

tetsförbättringar samt vilka faktorer som påverkat handelsmarginalen. Redovisning av utfal-

let av kostnadseffektivitetsmåttet ska även ske i Bolagets årsredovisning, från och med års-

redovisningen för räkenskapsåret 2015 (Insyn & inflytande).  
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Konkurrensutsatt verksamhet ska särredovisas, i den mån samma syfte inte uppnås genom 

att verksamheten bedrivs i ett separat bolag. Den konkurrensutsatta verksamheten ska bära 

sina egna kostnader inklusive kapitalkostnader. Särredovisningen syftar till att säkerställa att 

så sker och att lämna sådan redovisning att detta kan kontrolleras (Insyn & inflytande).  

8. Giltighet  

Denna ägaranvisning ersätter den ägaranvisning som antogs på stämma i bolaget den 21 april 

2016. Ägaranvisningen gäller till dess bolagsstämma meddelar annat.  
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Strategier, mål och måluppfyllelse – Svenska Spel 

Svenska Spels övergripande strategi är ”Upplevelse genom ansvar”, vilken stöds av tre del-

strategier som ska bidra till att nå visionen ”Spel ska vara till glädje för alla”. Till var och en 

av strategierna har bolaget kopplat mål, aktiviteter och nyckeltal. Målen för åren 2016–2018 

har reviderats för att tydligare spegla Svenska Spels ambitioner och inriktning. 

Delstrategi 1 – Den bästa och tryggaste spelupplevelsen  

Svenska Spel ska erbjuda den bästa och tryggaste spelupplevelsen, agera för att färre av våra 

kunder får spelproblem, samt verka för att våra kunder gör medvetna val (Allmänintres-

set/nyttan för medborgare). 

Måluppfyllelse 2015 

• Nöjd-kund-index (NKI) minskade till 69 (72) 

• Svenska Spels marknadsandel uppgick till cirka 42 procent (43) 

• Spelansvarsimage minskade till 54 procent (55) 

• Nöjd-partner-index (NPI) ökade till 85 (82) 

Mål 2016–2018 

• Ökad kundnöjdhet  

• Bibehållna marknadsandelar (Affärsmässighet/marknadsanpassning) 

• Färre av våra kunder har spelproblem (Allmänintresset/nyttan för medborgare) 

• Färre av våra kunder utvecklar spelproblem (Allmänintresset/nyttan för medborgare) 

• Fler av våra kunder är medvetna om sitt spelande och gör val utifrån det 

• Förbättrad nöjdhet hos ombud och partner 

Prioriterade hållbarhetsmål 

• Svenska Spel har nolltolerans för att koncernens produkter och tjänster används i 

brottsligt syfte, till exempel för penningtvätt och matchfixning 

• Inga rapporterade klagomål från kunder eller övriga intressenter gällande otillbörlig 

hantering av kunddata 
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Delstrategi 2 – En kultur där kunden står i centrum 

Svenska Spel ska säkerställa en kundorienterad, värderingsstyrd och innovativ kultur med 

fokus på ständiga förbättringar. 

Måluppfyllelse 2015 

• Motivationsindex (ESI) ökade till 94 (92) 

• Ledarskapsindex uppgick till 80 (80) 

• Andel kvinnliga chefer ökade till 40 procent (38)  

• Andel medarbetare i koncernen med utländsk bakgrund ökade till 26 procent (22) 

och i moderbolaget uppgick andelen till 5 procent (5) 

• Nöjd-partner-index (NPI) ökade till 85 (82) 

Mål 2016–2018  

• Säkrad kompetens och attraktivitet som arbetsgivare 

• Ökat medarbetarengagemang 

• Ökad medarbetarmotivation 

Prioriterade hållbarhetsmål 

• Andelen medarbetare med utländsk bakgrund inom koncernen ska vara minst 23 pro-

cent, och inom moderbolaget minst 7 procent 

• Könsfördelning bland chefer ska ligga i intervallet 45–55 procent 

• Svenska Spel ska ha ett väl fungerande whistleblowingsystem för medarbetarna 

• Samtliga medarbetare efterlever och är certifierade i uppförandekoden 

Övriga hållbarhetsmål 

• Motivationsindex (ESI) ska uppgå till minst 91 

• Sjukfrånvaro ska vara högst 2–4 procent 

• Minst 75 procent av medarbetarna ska anse att den fysiska arbetsmiljön är bra till 

mycket bra 
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Delstrategi 3 – Värde för ägare och samhälle 

Svenska Spel ska investera för framtiden för att stärka konkurrenskraften (Affärsmässig-

het/marknadsanpassning) och vara ett långsiktigt hållbart och effektivt bolag som skapar ett 

ökat värde för ägaren (Lönsamhet). 

Måluppfyllelse 2015 

• Rörelsemarginalen för 2015 uppgick till 22,6 procent (22,2) 

• Image ökade till 62 procent (61) 

Mål 2016–2018 

• Kostnadseffektiv verksamhet (Kostnadseffektivitet), rörelsemarginalen ska vara 

minst 22 procent 

• Bibehållet starkt modervarumärke 

• Säkrad investeringstakt för bibehållen marknadsposition (Affärsmässighet/mark-

nadsanpassning) 

• Ökad attraktionskraft jämfört med andra spelbolag på marknaden (Affärsmässig-

het/marknadsanpassning) 

Övriga hållbarhetsmål 

• Svenska Spel ska ha en systematisk process för att bedöma risken för brott mot 

mänskliga rättigheter hos bolagets avtalsparter (Allmänintresset/nyttan för medbor-

gare) 

• Nolltolerans för att koncernen har avtal med parter som bryter mot mänskliga rättig-

heter (Allmänintresset/nyttan för medborgare) 

• Svenska Spels koldioxidutsläpp ska vara 10 procent lägre än år 2013 (Allmänintres-

set/nyttan för medborgare 
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