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Förord 

De senaste sex månaderna har vi ägnat en stor del av våra liv åt denna uppsats. Detta har troligen 

medfört att vi varit aningen mer tankspridda och stressade än vi vanligen är. Vi vill därför tacka 

våra familjer och vänner för att de orkat lyssna på våra ständigt återkommande diskussioner om 

företag verksamma inom kontroversiella branscher, vilka ansvar de har och deras legitimitet. 

Ett stort tack till Carl-Fredrik Matthing på Svenska Spel, Susanna Westin på Systembolaget och 

våra två anonyma respondenter för era insikter, utan er hade inte denna uppsats varit möjligt. 

Vi vill även tacka våra opponenter för deras synpunkter vid seminarietillfällena som varit till 

stor hjälp. Sist men inte minst vill vi tacka vår handledare, Héléne Laurell, ditt stöd och dina 

åsikter under arbetsprocessen har hjälpt oss skapa ett examensarbete vi är stolta över. 
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Teoretiskt bidrag 

En aktuell förståelse för hur organisationer inom kontroversiella branscher kan använda sig av 

CSR som ett verktyg för att erhålla legitimitet. 

Frågeställning 

• Hur implementeras CSR i kontroversiella branscher för att erhålla legitimitet? 

Syfte 

Att öka förståelsen för hur statliga svenska organisationer inom kontroversiella branscher 

implementerar CSR i sina verksamheter. Studien kan möjliggöra ett bidrag till den befintliga 

debatten gällande hur organisationer inom kontroversiella branscher bör ägna sig åt CSR-

aktiviteter eller inte. Arbetets syfte är att med hjälp av relevanta teorier undersöka legitimiteten 

och skapa förståelse för hur det CSR-arbete som marknadsförs och kommuniceras, faktiskt 

implementeras i företag som är verksamma inom kontroversiella branscher. 

Teoretiskt perspektiv 

I den teoretiska perspektiv som använts för att utforma intervjuer och analysera empirin är 

framförallt teorier kring legitimitet, CSR och verksamhetsstyrning. Deras olika nivåer och 

betydelse har förklarats ingående. Vi har även beskrivit hållbar marknadsföring eftersom 

kopplingen till legitimitet, CSR och kanske framförallt verksamhetsstyrning var så naturlig.  

Metod 

Vi har gjort en fallstudie på företagen Svenska Spel och Systembolaget. Genom intervjuer och 

sekundär data har en kvalitativ studie med en abduktivt ansats genomförts. 

Slutsats 

För att erhålla legitimitet inom kontroversiella branscher är CSR ett användbart verktyg. CSR 

och hållbarhet finns implementeras i organisationernas verksamhetsstyrning på en mängd sätt 

och utföranden. Aktörer inom kontroversiella branscher möter en rad utmaningar inom ämnet 

och den gemensamma nämnaren för utmaningarna återfinns i samhällets förväntningar.  
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1.0 Inledning 

I detta kapitel kommer läsaren få en förståelse aktuella ämnet genom tidigare forskning och 

lagstiftning som är aktuell och relevant för detta arbetet. Detta mynnar ut i ett forskningsgap 

som ligger till grund för syftet av studien. 

1.1 Bakgrund 

Det faktum att alla företag har ett ansvar gentemot samhället och dess befolkning är inget nytt 

men trots detta så har företag strävat efter vinstmaximering snarare än att ta ansvar för de sociala 

och miljömässiga konsekvenserna av sitt agerande, under en lång tid (Piasecki & Gudowski 

2017). I takt med att konsumenters beteende har förändrats, har fokus riktats mer mot hållbara 

och miljövänliga produkter vilket har resulterat i att det ställs högre krav på företag och 

organisationer. Aktivt arbete för en hållbar utveckling kombinerat med hänsyn till miljö och 

samhälle har blivit en avgörande faktor för företag i dagens marknadsklimat. Arbetet med 

samhällsviktiga frågor styrs inte enbart av vad som regleras av lagen utan även av vad som 

anses vara viktigt i samhällets ögon (Grafström & Windell, 2011). 

År 1950 lanserades begreppet CSR - “Corporate social responsibility” men det skulle dröja 

fram tills slutet på 1990-talet som arbetet på allvar började implementeras och intensifieras 

(Artsberg 2005; Bowen 1953).  Begreppet kan definieras på olika sätt, beroende på hur det 

tolkas av användaren, men handlar i grunden om att en organisation väljer att frivilligt arbeta 

med att ta ansvar för sin omgivning och den grad omgivningen påverkas av organisationens 

samhällsansvar (Grafström & Windell, 2011). 

Eftersom fler företag i dagens läge implementerar CSR som en del i sin organisation rapporteras 

det också i företagens årsredovisningar i större utsträckning (Grafström et al., 2008). 

Utformningen av rapporteringen sker med grund i vissa riktlinjer som är återfinns i GRI - 

“Global reporting initiative” och benämns som hållbarhetsredovisning (Löhman & Steinholtz, 

2003). 

CSR inom branscher som definieras som kontroversiella betraktas som särskilt viktigt, då det 

är ett betydande verktyg för ett företag att förbättra sitt rykte. Moura-Leite & Padgett (2012) 

definierar kontroversiell bransch som en bransch där organisationer ägnar sig åt verksamhet 

som är en oönskad del av samhället. Wilson & Wests definition från 1981 ger en tydligare bild 

av vad som anses vara en kontroversiell bransch och vad som menas med att denne är en 

oönskad del av samhället. 

“Products, services or concepts that for reasons of delicacy, decency, morality, or even fear, 

elicit reactions of distaste, disgust, offence or outrage when mentioned or when openly 

presented” (Wilson & West, 1981, s. 92). 

Lyckas ett företag med sitt CSR-arbete kan det leda till starkare legitimitet. Detta gäller även 

företag och organisationer verksamma i branscher som betraktas som kontroversiella. Aktivt 

arbete med CSR har visat sig ha en positiv relation till företagets prestation inom kontroversiella 

branscher, då till exempel transparens bidrar till att enklare belysa problem och hantera problem 

i ett tidigt skede (Frostenson, Helin & Sandström, 2015). En organisations verksamhetsstyrning 

utgör en avgörande roll när det gäller att få en organisation att operera enligt sina riktlinjer mot 

sina finansiella och icke finansiella mål (Malmi & Brown, 2008). Vägen till en hållbar 

utveckling för en organisation går också därför genom en hållbar verksamhetsstyrning (Lueg & 

Radlach, 2016). 

 

 



2 

 

1.1.2 Hållbarhet inom statliga företag 

Statligt ägda bolag lyder under samma lagar som privatägda bolag, t.ex. årsredovisnings-, 

aktiebolags-, konkurrens- och bokföringslagen. Även direkt tillämpliga EU-förordningar kan 

komma att omfatta dessa bolag, till exempel marknadsmissbruksförordningen (MAR) 

(Regering 2017). 

En hållbarhetsredovisning skall upprättas enligt GRI:s riktlinjer eller annat internationellt 

ramverk för hållbarhetsredovisning och skall i samband med att årsredovisningen 

offentliggöras och även offentliggöras på bolagets webbplats. Huruvida den är en fristående 

rapport eller integrerad del av årsredovisningen är upp till bolaget i fråga (Regeringen, 2017). 

Ansvars, transparens och minimera negativ påverkan är ord som nämns ofta och flitigt i 

regeringens riktlinjer för statligt ägda bolag. De skall agera föredömligt inom området hållbart 

företagande och i övrigt agera på ett sådant sätt att de erhåller offentligt förtroende. Arbete med 

hållbarhet skall kommuniceras såväl externt som internt. Bolagen skall arbeta aktivt med 

jämställdhetsfrågor i sin verksamhet och agera som föredömen och samtidigt jobba aktivt för 

att minska klimat och miljöpåverkan (Regeringen, 2017).  

Genom åren har det debatterats flitigt huruvida företag verksamma inom kontroversiella 

branscher ens kan anses ta ett socialt ansvar när man producerar produkter som kan vara 

skadliga för samhället, miljön och/eller människan. Alkohol är en produkt som kan vara skadlig 

mot hälsan vid konsumtion och i Sverige har Systembolaget försetts med monopol på 

alkoholförsäljning (Folkhälsomyndigheten, 2011). 

Att spela om pengar har blivit allt mer populärt och enligt Folkhälsomyndigheten (2011) har 

majoriteten av Sveriges befolkning någon gång spelat om pengar. Att spela om pengar har visat 

sig vara beroendeframkallande vilket har en negativ påverkan på individens hälsa. Svenska Spel 

är ett företag som erbjuder speltjänster och kan därav likt Systembolaget klassas som ett 

kontroversiellt företag (Moura-Leite & Padgett, 2012). Spelmarknaden behöver dock inte 

nödvändigtvis ses som något enbart negativt och skadligt. Svenska spel väljer själva att beskriva 

syftet med sin verksamhet som att skapa spelglädje, där fokus ska vara underhållning, 

spännande upplevelser och drömmar (Svenska spel, 2018). 

1.2 Problemdiskussion 

Trots att uttrycket CSR blivit allt vanligare och accepterat, så existerar det fortfarande en del 

kritik mot arbetssättet. Svårigheter att mäta resultatet av utfört arbetet som och att en homogen 

definition av CSR saknas väcker tvivel angående företags faktiska samhällsansvar (Aguinis & 

Glavas 2012; Du, Bhattacharya & Sen, 2010). Det finns tidigare studier som visar att ett negativt 

samband mellan ansvarstagande och ekonomiska prestationer (Wright & Ferris, 1997) eller att 

ett samband mellan dessa saknas helt (McWilliams & Siegel, 2001). Detta har i sin tur 

kritiserats av William Clay Ford Jr, Executive Chairman på Ford Motor Company som säger 

att bygga ett starkt företag och skapa en bättre värld inte är två motstridande mål - de är båda 

essentiella ingredienser för att skapa långsiktig framgång. Andra motargument som lyfts fram 

är brist på expertis från företagsledaren att skapa ett engagemang med avsikt att gynna samhället 

inom organisationen (Carroll & Buchholtz 2008; Davis 1973; Henderson, 2009).  

Att arbeta med CSR i företag verksamma inom kontroversiella branscher har varit ett stort 

debattämne de senaste åren. Förespråkare menar på att kontroversiella företag har rätt att 

utveckla och ägna sig åt CSR-aktiviteter (Cai et al., 2012), medan motparten anser att CSR-

arbete inom kontroversiella branscher är en naturlig motsägelse och att kontroversiella aktörer 

inte bör ägna sig åt CSR. World Health Organization (2013) ger ett exempel på tobaksindustrin 

där de beskriver att industrins kärnfunktion är i konflikt med målen för folkhälsan. Samtidigt 
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har tidigare forskning visat på ett positivt samband mellan aktivt CSR-arbete och företagets 

prestation inom kontroversiella branscher. Cai et al. (2012) genomförde en studie av 475 företag 

inom kontroversiella branscher, främst tobak och alkohol-företag och granskade ledningens 

inställning till CSR i relation med företagets ekonomiska prestationer. I det företag där 

ledningen prioriterade moral, transparens och hållbarhet högt var den ekonomiska prestationen 

bättre gentemot de företag där det inte prioriterades. 

Hållbarhetsrapporter från företag inom kontroversiella branscher har kritiserats för att vara 

partiska, ofullständiga, och egengynnande med mål att ge sken av operationell legitimitet 

snarare än förändrat beteende (Kuruppu & Milne, 2010). 

Vidare har hållbarhet inom kontroversiella företag även kritiserats och kallats för “A distrustful 

attempt of ‘window dressing’ to legitimize questionable business and deceive stakeholders” 

(Cai et al., 2012, s. 467). Att arbeta med CSR inom kontroversiella branscher kan uppfattas som 

ett sätt att framhäva de goda gärningarna som företaget uträttar och på så sätt flytta fokus från 

den skada som orsakas av företagets produkter och/eller tjänster. Rapporteringen av CSR-arbete 

inom kontroversiella branscher får utstå hårdare granskning och kan väcka starka reaktioner då 

trovärdigheten ifrågasätts (Palazzo & Richter, 2005). 

Det framgår tydligt att företag verksamma inom kontroversiella branscher där produkter och 

tjänster som erbjuds kan uppfattas som skadliga och omoraliska, står inför stora utmaningar 

med sitt CSR-arbete. Eftersom de uppfattas som omoraliska av delar av befolkningen kan CSR-

arbetet ses som ett sätt att försöka dölja de omoraliska delarna inom verksamheten och istället 

framhäva företagets goda gärningar för samhället (Miller & Michelson, 2012). 

Palazzo & Richter (2005) genomförde en granskning av CSR-arbete inom tobaksindustrin som 

anses vara en kontroversiell bransch och konstaterade då att aktörer inom tobaksindustrin måste 

acceptera det faktum att premisserna ser annorlunda ut för deras typ av verksamhet. Generellt 

sett fokuserar CSR-rapportering på att uppnå acceptans från allmänheten men för 

kontroversiella aktörer blir det snarare en fråga om att bevisa sin rätt att existera.  

I den samlade forskningen inom området CSR och hållbarhet existerar en mängd tidigare 

studier med flera olika infallsvinklar. Undersökningar har gjorts på hur begreppet kan definieras 

(Garriga & Melé, 2004), hur det används (Hooghiemstra, 2000) och varför det används (Carroll, 

1979; Piasecki & Gudowski, 2017). När det gäller undersökningar kring legitimiteten i 

organisationers CSR åtaganden upplevs det vara mindre utforskat och det gap vi identifierat 

återfinns således i legitimiteten i kontroversiella företags hållbarhetsarbete.  

Företagens förmåga att framhäva sina goda gärningar mot samhället bidrar till en positiv 

uppfattning av företaget som samhällsaktör men lämnar samtidigt frågor kring hur utbredd och 

implementerad som denna del av verksamheten faktiskt är. Går det som samhällsmedborgare 

att acceptera de kostnader som företagen orsakar för samhället med vetskapen om vad de bidrar 

med tillbaka? I vår studie vill vi undersöka den kritik som riktats mot aktörer inom de 

kontroversiella branscherna och deras CSR-arbete. Vi vill förstå hur CSR implementeras inom 

organisationerna och hur de olika handlingarna bidrar till företagens legitimitet.  

1.3 Frågeställning 

• Hur implementeras CSR i kontroversiella branscher för att erhålla legitimitet? 

1.4 Syfte 

Att öka förståelsen för hur statliga svenska organisationer inom kontroversiella branscher 

implementerar CSR i sina verksamheter. Studien kan möjliggöra ett bidrag till den befintliga 

debatten gällande hur organisationer inom kontroversiella branscher bör ägna sig åt CSR-
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aktiviteter eller inte. Arbetets syfte är att med hjälp av relevanta teorier undersöka legitimiteten 

och skapa förståelse för hur det CSR-arbete som marknadsförs och kommuniceras, faktiskt 

implementeras i företag som är verksamma inom kontroversiella branscher. 

1.5 Avgränsningar 

Denna uppsats tar inte hänsyn till övriga spelbolag verksamma i Sverige, eller andra aktörer 

inom alkoholmarknaden, som producenter eller restaurangverksamhet.  Vidare har vi valt att 

fokusera vår studie på den del inom CSR som benämns som socialt ansvarstagande och således 

lagt mindre fokus på det ekonomiska och miljömässiga ansvar som våra valda organisationer 

innehar. Anledningen till denna avgränsning är att vi bedömer den valda delen som mer aktuell 

och sammanlänkad till vårt uppmärksammade problem samt mindre utforskad av tidigare 

studier.  

1.6 Centrala begrepp 

CSR - Corporate social responsibility kan definieras på olika sätt och ses som ett mångtydigt 

begrepp. CSR kommer i vår studie att användas för att beskriva det sociala och moraliska ansvar 

som ett företag har gentemot dess intressenter och omgivning (Grafström & Windell 2011). 

Implementering - Beskriver den process som används för att föra in nya metoder i en 

verksamhet. När en implementering slutförts är den nya metoden en del av den ordinarie 

verksamheten och det dagliga arbetet.  

Verksamhetsstyrning - I vår studie kommer vi definiera verksamhetsstyrning som ett verktyg 

för att påverka individer och grupper inom en organisation att agera i enlighet med 

organisationens önskemål och på så vis bidra till att uppnå organisationens mål (Merchant & 

Van der Stede 2012, Flamholtz et al. 1985).  

Intressenter - Alla aktörer som påverkas av en organisations handlingar eller har inflytande 

över en organisations handlingar. Dessa grupper inkluderar kunder, anställda, leverantörer, 

politiska rörelser, miljörätts rörelser, lokala samhällen, media, finansiella institutioner, med 

andra ord i princip alla som påverkas av företagets handlingar (Freeman, 1984). 

SMCS – Sustainable manangement control systems är en sammansättning av traditionella 

styrningsverktyg som utgör en modell för verksamhetsstyrning mot hållbarhet (Lueg & 

Radlach, 2016).  
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2.0 Teoretisk referensram 

I detta kapitel redogör vi för relevant teori och litteratur för att kunna analysera den 

insamlade empirin och besvara studiens frågeställning. 

2.1 Legitimitetsteorin 

Legitimitetsteorin grundar sig i tanken om att ett företag som är verksamt inom ett samhälle har 

ett socialt kontrakt med intressenter och dess medborgare och har åtagit sig att agera utifrån 

deras förväntningar. Företaget kommer att agera i enlighet med samhällets riktlinjer och 

kommer i sin tur att erhålla acceptans, bekräftelse och fortlevnad. Företaget ska således bidra 

tillräckligt mycket till samhället, för att ses som en god del av samhället och erhålla dess 

acceptans.  För att legitimitetsteorin ska vara brukbar krävs det att samhällets normer är på 

samma nivå som företagets sociala värderingar (Guthrie. J & Parker. D, 1989). 

Begreppet definieras av Suchman, 1995 i sin artikel “Mandatory environmental disclosures in 

legitimacy theory context” som följande:  

“Legitimacy is a generalized perception or assumption that the actions of an entity are 

desirable, proper, or appropriate within some socially constructed system of norms, values, 

beliefs, and definitions “(Suchman, 1995, s.574). 

Legitimitetsteorin hävdar att företag har stort utbyte i att vara legitima gentemot det samhället 

och den omgivning där de är verksamma. Företag som utför moraliskt berättigade handlingar 

och bidrar till samhället ges möjlighet att nyttja de resurser som samhället erbjuder och generera 

positiva ekonomiska samhällseffekter (Frostenson et al., 2015).  

Begreppet legitimitet kan delas in i tre typer, pragmatisk legitimitet, moralisk legitimitet och 

kognitiv legitimitet. Alla tre typer bygger på antagandet om att en organisations gärningar är 

efterfrågade, motiverade samt anpassade efter samhällets normer och värderingar. 

2.1.1 Pragmatisk legitimitet 

Pragmatisk legitimitet kan ses som den enklaste formen av legitimitet som grundar sig i en 

värdering av det förväntade värdet av en organisations agerande i relation till intressenternas 

utbyte. Det kan sammanfattas som att får intressenterna något positivt i utbyte av 

organisationen, ser intressenterna den som legitim (Dart, 2004). 

Pragmatisk legitimitet består av tre grenar, utbytes-legitimitet, inflytelse-legitimitet och 

disponibel legitimitet.  Gemensamt för de tre grenarna är idén om att en organisations gärningar 

och aktiviteter kommer att utvärderas och bedömas av dess intressenter. Utbytes-legitimitet 

innebär att intressenterna ser en organisation som legitim, så länge deras gärningar gynnar och 

bidrar till intressenternas egenintresse. En organisation kommer därför att stärka sin legitimitet 

genom att gynna sina intressenter och uppfylla deras behov. Inflytelselegitimitet uppkommer 

inte nödvändigtvis när intressenter upplever en organisations handlingar som egennyttiga, utan 

som ett bidrag till ett större syfte på lång sikt. Att intressenterna känner att organisationen tar 

ansvar och bidrar till välmående på lång sikt är därför viktigare än att kortsiktigt positivt utbyte. 

Disponibel legitimitet skapas genom att intressenter ser organisationen som ärlig, bidragande 

och att organisationen delar samma värderingar som dess intressenter (Suchman, 1995). 

2.1.2 Moralisk legitimitet 

Moralisk legitimitet grundar sig i frågan om huruvida en organisations aktiviteter är moraliskt 

och etiskt motiverade. Till skillnad från pragmatisk legitimitet har intressenterna inget behov 

av ett positivt utbyte eller bidrag för egen vinning. En organisation belönas med moralisk 

legitimitet om dess agerande är moraliskt rätt och bidrar till de samhälle och marknad de verkar 
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på (Barkemeyer, 2007). För att uppnå moralisk legitimitet räcker det inte med att en 

organisation skapar någon form av värde eller erbjuder något gynnsamt för sina intressenter 

utan sättet som detta utförs på måste vara moraliskt korrekt och riktigt (Dart, 2004). 

För att uppnå moralisk legitimitet behövs det en kommunikation med intressenterna, där det 

förmedlas vilka etiska och moraliska värderingar som organisationen förväntas anpassa sig 

efter. För att detta skall förmedlas mellan intressenter och organisation måste det finnas en 

dialog mellan parterna (Suchman, 1995). 

Kommunikationen mellan intressenter och organisation diskuteras av Palazzo & Scherer (2006) 

och de betonar vikten av ärlighet i dialogen. Om en organisation manipulerar eller förstärker 

sina argument och utelämnar information till intressenterna, kommer det skada den moraliska 

legitimiteten.   

2.1.3 Kognitiv legitimitet 

Kognitiv legitimitet är den svåraste typen av legitimitet att uppnå för en organisation. Kognitiv 

legitimitet grundar sig i uppfattningen om det faktum att intressenter ser en organisation som 

övergripande och oundviklig. Att en organisation ses som oundviklig betyder att organisationen 

tas för givet av dess intressenter. Organisationens intressenter kommer inte bedöma företagets 

agerande och aktiviteter specifikt utan istället göra sin bedömning utifrån en grunduppfattning 

(Suchman, 1995). Kognitiv legitimitet uppstår därför när en organisation uppträder och agerar 

i enlighet med hur den samlade allmänna uppfattningen anser att de bör agera och eftersom 

bedömningen är förankrad i intressenternas grunduppfattning är det svårt för organisationer att 

påverka (Palazzo & Scherer, 2006).  

2.2 CSR - Corporate social responsibility 

Uttrycket CSR är ett väl använt uttryck som tillämpas världen över men trots det så tolkas 

begreppet på en mängd olika sätt beroende på vem som tillämpar uttrycket och vilken 

utgångspunkt som företaget i fråga beaktar (Grankvist, 2009). CSR avser i grund och botten ett 

företags frivilliga samhällsansvar, och Grankvist (2009) beskriver de tre delarna som:  

● Ekonomiskt ansvarstagande - handlar om att driva en verksamhet, skapa vinst och skapa 

aktieägarvärde genom att generera avkastning på deras investerade kapital samt trygga 

företagets ekonomiska framtid.  

● Miljömässigt ansvarstagande - handlar om att driva verksamheten på ett sätt som inte 

skadar eller påverkar jorden eller naturens resurser negativt på ett långsiktigt perspektiv.  

● Socialt ansvarstagande - handlar om att driva verksamheten på ett sätt som 

kännetecknar en “god samhällsmedborgare”. Man skall ta hänsyn till andra 

samhällsmedborgare och deras hälsa och välbefinnande. Detta ansvar skall tillämpas på 

samtliga medborgare oavsett om det handlar om anställda hos företaget i fråga, anställda 

hos underleverantörer eller konsumenter.  

 

Eftersom begreppet saknar en homogen definition har det gjorts ett flertal studier för att skapa 

en överblickbar bild av CSR. Enligt Garriga & Melè (2004) kan majoriteten av de teorier som 

representerar CSR sägas grunda sig på fyra huvudmål.  

- Att uppnå långsiktiga finansiella mål. 

- Använda sin position och makt som företag på ett ansvarsfullt sätt.  

- Integrera sociala nödvändigheter. 

- Bidra till ett sundare samhälle genom att göra vad som är etiskt korrekt. 
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2.2.1 CSR-Pyramid 

Carrols ursprungliga definition av CSR beskrev begreppet som ett uttryck för de ekonomiska, 

legala, etiska och filantropiska förväntningarna som samhället har på en organisation vid en 

specifik tidpunkt. (Carroll 1979, 1991) 

Dessa fyra ansvar bildar tillsammans en pyramid. Pyramiden grundar sig i ekonomiskt ansvar 

och sträcker sig uppåt för att mynna ut i filantropiskt ansvar. Lönsamhet och därefter 

lagstadgade krav måste komma först, för om organisation inte är lönsam eller saknar rätt att 

bedriva sin verksamhet, finns det få incitament för intressenter att investera för företagets 

fortlevnad. Avsaknad av dessa två delar resulterar i att företaget inte kan arbeta med sina etiska 

och filantropiska ansvar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Carrolls CSR-pyramid 

 

2.2.1.1 Ekonomiskt ansvar 

Ett fundamentalt krav för företag att existera är ekonomiskt ansvar till samhället som tillät dem 

att skapas och upprätthållas. I grunden ser samhället företag som institutioner som producerar 

varor och tjänster samhället vill och behöver ha. Som motivation tillåter samhället företag att 

gå med vinst, företag går med vinst när de tillför värde och därmed gynnar det alla företagets 

intressenter eftersom företaget måste vara lönsamt för att kunna generera avkastning, 

återinvestera i företaget och fortleva (Carroll, 1991). 

2.2.1.2 Juridiskt ansvar 

Samhället förväntar sig att företag håller sig inom lagens ramar, det är ett krav för att bedriva 

ett företag på ett rättvist sätt. Främst regleras detta av varje enskilt lands lagar och regler, men 

det finns även ett antal internationella regler som alla företag förväntas förhålla sig till. Det är 

varje företags plikt att följa lagar och regler som staten, regeringen och kommunerna upprättat 

(Carroll, 1991). 

2.2.1.3 Etiskt ansvar 

Utöver att följa lagar och regleringar förväntar sig samhället att företag sköter sina affärer och 

sin verksamhet på ett etiskt vis. Etiska ansvar innebär att man som organisation tar åt sig och 

följer de normer och standarder som inte är lagligt reglerade men förväntas följas likväl. Etiskt 
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ansvarstagande är och har historiskt varit svårt att definiera, eftersom det i grund och botten är 

en bedömningsfråga vad som anses vara etiskt och varierar beroende på situation. Sociala 

påtryckningar har skapat höga förväntningar på företagsledningar och tvingar företag att agera 

på plan som ligger över vad som regleras av lagen (Carroll, 1991). 

2.2.1.4 Filantropiskt ansvar 

Filantropiskt ansvar kan beskrivas som de handlingar företag gör i syfte att vara en god 

samhällsmedborgare. Det filantropiska ansvaret ligger utanför det tvingande ansvaret enligt 

Carroll, det är alltså företagets fria vilja som styr huruvida man vill engagera sig i sociala 

aktiviteter som inte är reglerade av lag eller förväntade ur ett etiskt perspektiv. Samhället har 

dock ofta en uppfattning att företag kommer “ge tillbaka” och när man undersöker det sociala 

kontraktet mellan företag och samhället idag så konstateras det vanligtvis att människor 

förväntar sig att företag är “goda företag” precis som individer är. För att uppfylla filantropiska 

ansvar engagerar sig företag i allt från donationer och stöd till forskning till volontärarbete 

(Carroll, 1991). 

2.3 Verksamhetsstyrning 

Verksamhetsstyrning eller “Management control systems, (MCS)” är ett grundläggande 

verktyg inom organisationer som tar avstamp i ett annat begrepp, ekonomistyrning. 

Ekonomistyrning beskrivs som ett sätt att få en organisation att sträva mot uppsatta ekonomiska 

mål och prestationer (Anthony, 1965). Ekonomistyrning utformades som ett system med syfte 

att ge stöd åt interna ekonomiska beslut och fokuserade på interna ekonomiska faktorer som 

kostnader, intäkter och avkastning.  Verksamhetsstyrning kan ses som en vidareutveckling på 

den traditionella ekonomistyrningen där fokus har lyfts från enbart ekonomiska mål till att mäta 

fler prestationer. Inom verksamhetsstyrning är utövaren intresserad av alla interna ekonomiska 

faktorer men även mätbara utomstående faktorer såsom kundnöjdhet eller socialt 

ansvarstagande.  Malmi & Brown (2008) poängterar att alla de olika delarna inom 

verksamhetsstyrning kan ses som ett “paket”, men innehållet är inte förutbestämt och kan se 

olika ut beroende på vilken typ av organisation det är som betraktas. Innehållet i ett företags 

verksamhetsstyrning kan variera men oavsett upplägg så kommer verksamhetsstyrningen att 

spegla de ansvar som företaget har gentemot samtliga intressenter. Malmi & Brown (2008) 

diskuterar även de faktum att verksamhetsstyrning har en bred betydelse och begreppet används 

på olika sätt. Malmi & Brown (2008) hävdar även att alla system och hjälpmedel som ledningen 

inom en organisation nyttjar i syfte att styra sina anställda mot organisationens mål och strategi, 

kan anses vara styrningsverktyg.  Malmi & Brown (2008) väljer att dela in de olika 

styrningsverktygen i fem olika kategorier, kulturell, planering, cybernetisk, belöning och 

administrativ styrning. De olika styrningsverktygen anses dock ha betydande inverkan på 

varandra och det är anledningen till att de bör ses som ett “paket”.  

2.3.1 Hållbar verksamhetsstyrning 

Lueg & Radlach (2016) tar stöd i 83 empiriska studier och presenterar i sin artikel en 

vidareutvecklad form av den modell som framställs av Malmi & Brown (2008). Leug & 

Radlach (2016) har valt att använda sig av de fem kategorierna av styrningsverktyg kulturell, 

planering, cybernetisk, belöning och administrativ styrning och anpassa dessa för hållbar 

utveckling under benämningen “Sustainable management control systems (SMCS)”. Syftet 

med den modell som Lueg & Radlach presenterar är att skapa förståelse för hur företag kan 

använda de olika styrningsverktygen för att uppnå en hållbar utveckling och menar på att SMCS 

är nyckeln till hur organisationer skall kunna implementera hållbarhet i sina strategier och mål. 

En hållbar utveckling definieras som det fenomen när en organisation möter nutida efterfrågan 

och behov, utan att riskera eller minska framtida generationers möjligheter att möta sina behov 

(Elkington, 1994). 
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● Kulturell styrning - Flamholtz et.al (1985) definierar organisationskultur som den 

sammansättning av värderingar, tro och sociala normer som tenderar att finnas hos 

medlemmarna inom en organisation och påverka deras beslut och agerande. Hållbarhet 

integreras i den kulturella styrningen genom incitament, engagemang och 

kommunikation genom hela organisationen, från ledande chefer till anställda och ses 

som det mest kraftfulla styrningsverktyget mot en hållbar utveckling. En organisation 

som tillämpar tydliga sociala och miljömässiga hållbarhetsåtgärder kan påverka sin 

personal inom organisationen att instinktivt agera på ett hållbart sätt i sitt dagliga arbete 

(Lueg & Radlach, 2016). 

 

● Planering - Styrningsverktyget planering kan enligt Flamholtz et.al (1985) ses som en 

typ av proaktiv form av kontroll. Planering är avgörande för att en organisation skall 

kunna allokera sina resurser effektivt och uppnå dess uppsatta mål och spelar en viktig 

roll i länken mellan anställda och chefer. Planering bidrar till att skapa målkongruens 

inom en organisation, det vill säga att organisationens mål stämmer överens med de 

anställda inom organisationens mål och fungerar mest effektivt när de anställda får vara 

en del av planeringen. Enligt Lueg & Radlach (2016) bör organisationer som strävar 

efter en hållbar utveckling inkludera hållbarhetsåtgärder i grunden till sin planering, på 

både kort och lång sikt och en tydlig bild bör förmedlas till samtliga inom 

organisationen.  

 

● Cybernetisk styrning - Begreppet förklaras av Malmi & Brown (2008) som ett sätt att 

koppla ihop ett agerande eller handling med ett specifikt mål och att hålla de anställda 

ansvariga för avvikande från det önskade beteendet. Cybernetiska styrningsverktyg 

förekommer ofta i företag som tillämpar SMCS och kan till exempel vara budgetar över 

finansiella eller icke finansiella mål som till exempel hållbarhetsrapporter (Lueg & 

Radlach, 2016). Att verktyget tillämpas i så stor utsträckning som fastslås i den studie 

som Lueg & Radlach (2016) genomfört, belyser de faktum att det är ett kraftfullt verktyg 

mot en hållbar utveckling men det betonas också att det bör tillämpas tillsammans med 

andra verktyg för att fungera effektivt. 

 

● Belöning och kompensation - Belöningssystem och incitamentsprogram är ett verktyg 

för en organisation att tillämpa för att sammanföra och rikta de anställdas intressen mot 

samma mål som organisationen eftersträvar. Att informera sina anställda om att 

exempelvis ett bra kundbemötande är något som efterfrågas av organisationens ledning 

kan påverka hur de anställda agerar i frågan, men att inkludera ett en mätning av 

kundnöjdhet i de anställdas bonus genererar ett starkare resultat (Merchant & Van Der 

Stede, 2012). Ett incitamentssystem kommer dock inte nödvändigtvis bidra med värde 

till en organisation, ett fel-utformat system där det värde som de anställda erhåller är 

större den det värde som genereras genom den ökade prestationen kan ha negativ effekt, 

exempelvis i form av ekonomiska förluster (Merchant & Van Der Stede, 2012). 

 

● Administrativ styrning - Handlar om hur en organisation är organiserad och hur 

information kommuniceras inom organisationen och består av tre delar. 

Organisationsstruktur, ledningsstruktur samt riktlinjer och rutiner (Malmi & Brown, 

2016). Lueg & Radlach (2016) hävdar att förändra en organisationsstruktur kan vara ett 
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effektivt sätt att styra en organisation mot en hållbar utveckling då det ger möjligheter 

att bryta gamla mönster och förstärka vikten av ett hållbart agerande i den dagliga 

verksamheten. Det finns ingen organisationsstruktur som är bäst lämpad för alla 

organisationer utan den bör anpassas för att uppnå de mål som den specifika 

organisationen i fråga strävar efter men generellt ska en organisation vara transparent 

och inneha tydliga riktlinjer och rutiner. Lueg & Radlach (2016) betonar vikten av 

utbildning och kommunikation som avgörande inom administrativ styrning. Petrini & 

Pozzebon (2010) hävdar att när det gäller ledningsstruktur är ledningens engagemang 

av stor vikt och därför bör en organisation som strävar efter en hållbar utveckling 

säkerhetsställa att personer som är engagerade i ämnet också återfinns på ledande 

positioner och befattningar. Tydliga riktlinjer och rutiner bör finnas nedskrivna i 

företagets policy och manualer, för att underlätta hur detta kommuniceras till de 

anställda. Att de anställda förstår en organisations hållbarhetsmål är avgörande för dess 

framgång (Malmi & Brown, 2008). 

 

2.4 Hållbar marknadsföring 

Gamble et.al publicerade 2011 en artikel där man påvisade de begrepp som identifierats i 

definitioner av marknadsföring under tidsperioden 1960–2010. De vanligaste begreppen som 

ingår i en definition av marknadsföringsbegreppet är satisfying customer wants/needs, 

organisational activities, exchanges, organisational objectives, goods & services och 

organisational profit. Ottosson & Parment (2013) konstaterade i sin bok “Hållbar 

marknadsföring” att de flesta definitioner av marknadsföring i läroböcker tar fasta på ett flertal 

av de mesta citerade begreppen inom marknadsföringsfältet de senaste 50 åren.  

Genomgången av Gamble et.al (2011) visar även på att det egentligen bara finns ett begrepp 

som återkommande relaterar till hållbarhet, etik. Därav kan man få intrycket att marknadsföring 

som vetenskaplig disciplin och yrkespraktik berör hållbarhetsfrågor i relativt liten utsträckning. 

Denna uppfattning är emellertid inte korrekt och i själva verket har hållbarhetsfrågor inom 

marknadsföring sedan 1970-talet givits stort utrymme och har en tydlig koppling till 

ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet (Ottosson & Parment, 2013).  

2.4.1 Ekonomisk hållbarhet & marknadsföring 

Ekonomisk hållbarhet har av Martin & Schouten (2012, s.4) definierats som “the on-going 

ability of an economic system to provide for all human needs”. Etikforskning är det som inom 

marknadsföringsfältet har starkast koppling till ekonomisk hållbarhet. Så tidigt som i slutet av 

60-talet diskuterades det för att sociala och etiska normer och regler som styr marknadsföring i 

praktiken måste inkluderas i definitionen av marknadsföring (Ottosson & Parment, 2013). 

Framtagandet av etiska modeller och policys, etik i marknadsföringsprofessionen, korruption i 

affärsrelationer samt etikens betydelse för konsumenterna i köpprocess och köpövervägande är 

frågor som berörs i samband med marknadsföringsforskning inom etik. 

Socialt ansvar och etik är viktiga komponenter för en marknadsförare som påverkar den 

organisation de företräder positivt, bland annat genom att göra organisationerna mer effektiva. 

Studier visar på att det finns ett samband mellan personliga värderingar och de etiska 

värderingar organisationen står för. Det är viktigt att organisationen tydligt genomsyras av en 

arbetsmiljö som premierar etik och socialt ansvar, både för att påverka befintliga medarbetare i 

sådan riktning och för att kunna rekrytera nya medarbetare med god etik (Ottosson & Parment, 

2013).  
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2.4.2 Social hållbarhet & marknadsföring 

Social hållbarhet handlar i grund och botten om sådant som relaterar till människors psykiska 

och fysiska välbefinnande. Under en längre period har kritik riktats mot att marknadsföra 

produkter med negativa effekter från ett socialt hållbarhetsperspektiv. Marknadsföring har 

också bidragit till kulturell nedsmutsning via överkonsumtion, materialism och privata 

ekonomiska problem för konsumenter. Huruvida marknadsföringsfältet överhuvudtaget har 

något etiskt ansvar för de sociala problem som fältet har bidragit till råder det delade åsikter 

om. Carrigan & Attalla skrev 2001 att marknadsföring borde ses som neutral och därmed har 

få etiska åtaganden. Ett flertal andra forskare bland annat Fineman (1999) hävdar dock att 

marknadsföring är värdeladdat i grunden och att marknadsföring har en tydlig manipulativ sida, 

vilken syftar till att påverka kunden att utlösa köp och inte kan ses som neutral (Ottosson & 

Parment, 2013). 

2.4.3 Hållbar marknadskommunikation 

Marknadskommunikation kan inte vara hållbar utan att det budskap som kommuniceras bygger 

på en hållbar grund. För att uppnå genuint hållbar kommunikation behöver organisationer 

bygga på hållbara affärsmodeller och strategier. Genom att vara konsekvent i sin 

marknadsföring mot kunder och positionera företaget och dess erbjudanden med stöd av 

hållbarhetsdimensionen kan företag aktivt bidra till att marknader de verkar på rör sig i en mer 

hållbar riktning (Ottosson & Parment, 2013). 

Det finns fyra typer av idag förekommande hållbar marknadskommunikation (Emery, 2012): 

1. Hållbar kommunikation som strävar efter att förändra alla konsumenters beteende i en 

mer hållbar riktning. Fokuserar främst på individers livsstil, till exempel uppmaningar 

om förändrade resvanor, mer effektiv energianvändning eller mer återvinning.  

2. Hållbar kommunikation som är inriktad på att förändra konsumenternas köpbeteende i 

samband med specifika inköp. Denna typ av kommunikation handlar ofta om att få 

konsumenter att byta ut ordinarie produkter mot mer hållbara varor eller tjänster. 

3. Hållbar kommunikation som främst syftar till att informera konsumenter och andra 

intressenter om hållbara varor och tjänster som företaget erbjuder. 

4. Hållbar kommunikation som eftersträvar att övertyga kunder att köpa produkter från ett 

specifikt företag eftersom just detta företag är hållbart.  

 

Marknadskommunikation kan således spela flera olika roller i företagets hållbara 

marknadsföringsstrategi. Ottosson & Parment (2013) förklarar att informationstätheten och 

transparensen ökar och att den ökade informationstätheten i sin tur leder till ökad nyfikenhet 

hos konsumenterna och sökande efter mer information. Detta sökande efter ytterligare 

information ställer högre krav på företag och företag med en tunt underbyggd hållbarhetspolicy 

har betydligt svårare att övertyga konsumenter. 
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3.0 Metod 

I detta kapitel återfinns en beskrivning över studiens utformning och tillvägagångssätt samt 

en kortare redogörelse över fallen i fallstudien.  

3.1 Forskningsansats 

Det finns ett flertal olika forskningsansatser, enligt Jacobsen (2002) och de tre vanligaste 

ansatserna deduktiv, induktiv och abduktiv och de beskriver hur teori och empiri skall 

behandlas i relation till varandra.  

Deduktiv och induktiv ansats kan beskrivas som motsatser, då en deduktiv ansats går från teori 

till empiri och en induktiv går åt motsatt håll alltså från empiri till teori. Den förstnämnda 

strategin bygger på att först skaffa sig förväntningar om hur verkligheten ser ut och därefter gå 

ut och samla in empiri för att se om dessa förväntningar stämmer överens med verkligheten. En 

sådan ansats har kritiserats för att oundvikligen leda till att forskaren tenderar att söka efter 

information som denne finner relevant och således ge stöd åt forskarens redan existerande 

förväntningar (Jacobsen, 2002).  

En induktiv ansats kännetecknas av ett subjektivt synsätt med empirin som utgångspunkt 

(Söderbom & Ulvenblad, 2016). Idealet med en sådan ansats är att forskaren samlar in 

information nästan helt utan förväntningar för att inte begränsa den information som samlas in. 

Genom att inte ha några förutfattade meningar ska den data som samlats in återge verkligheten 

korrekt ur ett givet sammanhang (Jacobsen, 2002). Jacobsen (2002) säger också att det är naivt 

att tro att någon kan ha ett helt öppet sinne vid användning av induktiv ansats. Därav uppstår 

det en naturlig svårighet i att uppnå fullkomlig induktion.  

Den tredje forskningsansatsen beskrivs av Patel & Davidsson (2003) som ett samspel av 

induktiv och deduktiv ansats. Det empiriska användningsområdet utvecklas successivt, 

samtidigt som teorin korrigeras och förfinas för att bättre passa det empiriska materialet. 

Eftersom ett deduktivt synsätt bygger på att forskaren kategoriserar information innan den 

samlas in, genom fasta frågor och svarsalternativ är ett sådant synsätt oftast kopplat med en 

kvantitativ metodik. Således är ett induktivt tillvägagångssätt starkt sammankopplat med en 

kvalitativ forskning då en sådan forskning är mer öppen för ny information (Jacobsen, 2002) 

En abduktiv ansats har visat sig vara mest lämplig för vår studie. Studien är kvalitativ då empirin 

består av intervjuer, granskning av de valda företagens mediala marknadsföring och 

årsredovisningar som analyseras utifrån ett hermeneutiskt perspektiv med syfte att skapa 

förståelse. Arbetet lämnar plats åt att informationen är subjektiv och tolkas av både forskarna 

samt respondenterna (Jacobsen, 2002) men vi har på förhand gjort efterforskningar och 

utvecklat en referensram vilket leder till att naturliga förväntningar uppstått. Det har i sin tur 

lett till att vi förflyttat oss mellan teori och empiri genom hela arbetsprocessen. David & Sutton 

(2011) poängterar också att även om en kvalitativ studie sannolikt inte utgår från att pröva en 

specifik hypotes, är det nödvändigt att börja med en ungefärlig uppfattning om vad man ämnar 

undersöka vid utformandet av intervjufrågor, vilket stärker valet av en abduktiv ansats 

ytterligare då ett induktivt utan förväntningar näst intill blir omöjligt. 

Vi har genomfört en fallstudie av två statliga företag verksamma inom kontroversiella 

branscher. Vid genomförande av en fallstudie görs en helhetsstudie av ett eller flera fall, fallen 

i vår studie representeras av de två valda statliga företagen. I en fallstudie studeras ett företag 

inklusive dokument, observationer, intervjuer samt övriga relevanta data (Söderbom & 

Ulvenblad 2016). 
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3.2 Urval & fallbeskrivning 

Vi har valt att granska två statligt ägda företag som är verksamma inom kontroversiella 

branscher enligt Moura-Leite & Padgetts (2012) definition.  Två av de mest kända aktörerna 

som inom dessa branscher i Sverige är Svenska spel och Systembolaget som båda är stora 

statliga organisationer med en betydande roll i det svenska näringslivet.  

Systembolaget är idag svenska statens fjärde största innehav i den statliga bolagsportföljen sett 

till omsättning med 30,9 miljarder SEK år 2018. I regeringens redogörelse för företag med 

statligt ägande år 2018 utgjorde Systembolaget 8,3% av den totala omsättningen i svenska 

statens bolagsportfölj, dock baserat på omsättning från 2017 (Regeringen, 2018). Svenska Spel 

är en mindre aktör sett till omsättning med sina 7,7 miljarder SEK 2017 men bidrog däremot 

med det fjärde största resultatet på 4,7 miljarder SEK.  

Svenska Spel och Systembolaget tillhör även den grupp företag som regeringen tilldelat särskilt 

beslutade samhällsuppdrag. De särskilt beslutade samhällsuppdragen innebär att företagen har 

tilldelats uppdrag som skall skapa samhällsnytta som inte alltid går att mäta ekonomiskt. De 

företag som tilldelats särskilt beslutade samhällsuppdrag skall genom statens aktiva förvaltning, 

bidra till kulturella värden, mer hållbar konsumtion och forskning och utveckling.  

Det råder inget tvivel om att Svenska Spel och Systembolaget är två stora och kraftfulla aktörer 

för den svenska staten. Företagen bidrar med stora skatteintäkter och genererar arbete för många 

människor. Regeringen har utformat särskilda riktlinjer och regler för båda företagen och 

hållbarhet är av högsta relevans. Samtidigt är de båda företagen verksamma inom branscher 

som ständigt debatteras och kritiseras för den skada som deras produkter och tjänster utgör för 

samhället (Corren, 2018; SVD, 2019). 

Det som väckte vårt intresse och fick oss att välja de två företagen var de faktum att trots att 

dessa två statliga jättar agerar under många välutformade och strikta regler, så har båda 

företagen kantats av skandaler och problem och är ständigt involverade i en pågående debatt. 

Systembolagets mest kända skandal är den så kallade “muthärvan” som uppdagades 2003. 

Muthärvan krävde en två år lång utredning och resulterade i att 92 personer, verksamma inom 

Systembolaget åtalades för mutbrott. Skandalen har gjort ett stort avtryck på företaget och 

bidragit starkt till hur systembolaget arbetar i dagsläget (Systembolaget, 2018). 

När vi har undersökt Svenska Spels historik gällande kontroverser och skandaler har vi inte 

funnit någon skandal som går att jämföra rent storleksmässigt med Systembolagets muthärva. 

Däremot debatteras spelmarknaden med stort fokus på marknadsföring återkommande och 

intensivt i media. Den mest uppmärksammade skandalen i Svenska Spels historia som vi funnit 

är kopplad till “matchfixning”, där spelare blivit erbjudna spel på matcher som var uppgjorda 

på förhand (Expressen, 2012). 

3.3 Studiens tillvägagångssätt 

Figuren nedan ger en överblick av studiens tillvägagångssätt och den riktning som studien tagit. 

Vid valet av ämnesområde lades stor vikt på att identifiera ett område där vi gavs möjligheten 

att fördjupa oss inom båda våra inriktningar och som samtidigt kändes aktuellt och intressant. 

Efter genomförd research inom områd.et CSR konstaterade vi att ämnet kändes högst aktuellt 

ur både ett verksamhetsstyrnings och marknadsföringsperspektiv. Genom att addera en mindre 

utforskad nisch i form av kontroversiella branscher stärkte vi vårt valda ämne med aktualitet 

som väckte vårt intresse ytterligare.  

Vidare påbörjades en omfattande informationssökning inom ämnet och resulterade i det 

forskningsgap som denna studie valt att belysa. Med ett fastslaget syfte och frågeställning 
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utvecklades en teoretisk referensram samt en relevant metod för att genomföra studien. Den 

teoretiska referensramen kombinerat med en stor del sekundärdata användes för att formulera 

intervjufrågor och respondenter identifierades och kontaktades. Den transkriberade data 

kompletterade och stärkte vår befintliga empiri från de sekundära data vi granskat och bidrog 

till en omfattande och ingående empiri. Under forskningsprocessen har en kontinuerlig 

återkoppling till forskningsfråga och vald teori skett, vilket också resulterat i att vi kunnat 

optimera vår metod och referensram och genomföra en analys med vår frågeställning i fokus. 

Analysen resulterade därefter i ett resultat med en tydlig anknytning till syftet och ett försök att 

besvara vår frågeställning.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 

Figur 2: Studiens tillvägagångssätt 

3.4 Datainsamling 

Vi analyserar i vår studie data av primär och sekundär karaktär. Främst har data samlats in 

genom intervjuer, vetenskaplig litteratur inom marknadsföring och verksamhetsstyrning och 

årsredovisningar som vidare kompletterats med publik information som till exempel 

nyhetsartiklar. Primärdata är data som forskaren själv samlat in och tolkat, det motsvarar i vår 

undersökning de intervjuerna vi genomfört med valda respondenter. I insamlingen av vår 

primärdata har vi även sökt information från respondenter som symboliserar “motparten” till 

våra valda företag.  

I vår studie har vi även funnit det lämpligt att utöver den data vi samlat in i form av genomförda 

intervjuer, också betrakta befintliga data som finns inom området. Den befintliga data som 

redan existerar benämns som sekundärdata (David & Sutton, 2016). Den sekundära data vi 

använt oss av består av publik information från företagen själva i form av årsredovisningar, 

rapporter och pressmeddelanden. Viktigt att poängtera gällande denna typ av data är att 

företagen har haft möjlighet att forma och paketera denna information på det sätt som de själva 

behagar. Detta resulterar i att informationen vi tagit del av och som publicerats av företagen 

själva, kan ha en okänd bakomliggande mening eller tanke, vilket resulterar i lägre validitet och 

pålitlighet (David & Sutton, 2016).  
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David & Sutton (2016) hävdar att studier som helt eller delvis tar stöd i sekundär data genererar 

utrymme för tolkning, slutsats och kunskap som skiljer sig eller kompletterar det som 

ursprungligen presenterats, vilket vi i denna studie har tagit hänsyn till. 

3.4.1 Litteraturstudier 

I studiens inledande skede genomförde vi en litteratursökning via Halmstad Högskolas 

databaser som till exempel proquest, emerald och google scholar för att få en förståelse för hur 

studien skulle genomföras. De huvudsakliga sökorden var “CSR”, “Corporate social 

responsibility”, “Management control systems”, “controversial markets” och “Sustainability”. 

Enligt Söderbom & Ulvenblad (2016) är syftet med en sådan typ av sökning att i ett så tidigt 

skede som möjligt få kännedom inom området, vilket i sin tur även ökar möjligheten att finna 

relevanta och lämpliga böcker. 

Informationen vi fann i tidigare studier, vetenskapliga artiklar och litteratur gav oss en bild av 

vad som redan var känt inom ämnet och lade grunden för vår teoretiska referensram samt hjälpte 

oss att utforma en lämplig forskningsfråga för studien. 

3.4.2 Intervjufrågor & val av respondenter 

Kvalitativt intervjuande kräver att forskaren noggrant beaktar frågornas karaktär och den plats 

och tidpunkt där intervjun utförs. Detta för att säkerställa att det finns en balans mellan 

forskarens och intervjupersonens tolkningar och prioriteringar (David & Sutton, 2011). Även 

om en kvalitativ intervju sällan utgår från att pröva en specifik hypotes, understryker David & 

Sutton (2011) vikten av att definiera centrala teman för att få en tydligare bild av det man önskar 

undersöka.  

Intervjufrågorna som använts i denna studie har grundats på teman i form av olika delar av 

verksamhetsstyrningen enligt Lueg & Radlach (2016) samt de olika delarna i Carrolls (1991) 

CSR-pyramid.  

Med utgångspunkt i teman kan forskaren välja att utföra intervjun på ett strukturerat, semi-

strukturerat eller ostrukturerat vis (David & Sutton, 2011). Vi har valt att använda oss av en 

semistrukturerad intervjuteknik där vi haft färdigformulerade kärnfrågor som ska besvaras, men 

utrymme lämnades för eventuella följdfrågor för att klargöra eller vidareutveckla, samt 

möjlighet att ändra frågornas ordningsföljd. 

För att skapa förtroende hos undersökningspersonerna inleddes samtliga intervjuer med 

uppvärmningsfrågor i demografisk stil såsom arbetstitel och namn (David & Sutton, 2011). 

Vidare fortskred intervjuerna med kärnfrågorna relaterade till de centrala begrepp och teman 

som har arbetats fram ur vår teoretiska referensram och eventuella följd och klargörande frågor 

ställdes. 

Innan intervjuer med representanter från de båda organisationerna valde vi i denna studie att 

uppmärksamma personer som representerar den “baksida” som diskuterats uppkomma till följd 

av Svenska Spel och Systembolagets produkter och tjänster. Vi valde därför att söka 

representanter från Anonyma alkoholister och Spelberoendes riksförbund med syftet att 

förstärka vår personliga bild av problemen som återkommande debatteras i media och kan 

härledas till företag inom kontroversiella branscher.  

Vid val av respondenter från organisationerna har vi i denna studie sökt personer som arbetar 

med en övergripande roll inom CSR och har insikt i det dagliga operativa arbetet inom ämnet. 

Anledningen till valet grundar sig i att vi efterfrågat information från personer som är väl insatta 
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i organisationernas hållbarhetsmål på lång sikt men som även arbetar operativt med CSR 

dagligen. 

Tabell 1: Intervjumatris 

3.5 Analysmetod 

Analysering av kvalitativa studier är ofta ett mer tidskrävande och komplext arbete gentemot 

en kvantitativ. Inom kvantitativa studier är den insamlade datan redan i sådan form att analys 

är möjlig direkt medan i kvalitativa studier måste forskaren omvandla den insamlade datan till 

en form som går att tolka innan analys påbörjas (Ghannad, 2013). 

För att kunna analyser den data vi samlat in under studiens gång har vi kodat den transkriberade 

datan från våra genomförda intervjuer. Kodning har genomförts där vi kopplat samman 

handlingar och agerande som återfunnits i de bägge organisationerna med legitimitets-typ, 

CSR-typ och typ av verksamhetsstyrning.   

Baserat på kodningen genomfördes sedan analysen kopplat till teori i tre steg, två olika 

inomfallsanalyser samt en mellanfallsanalys. I en inomfallsanalys skall forskaren analysera den 

fullständiga datan för varje fall för sig, med hjälp av den teoretiska referensramen (Ghannad, 

2013). Vidare under analysen har vi genomfört en mellanfasanalys, där vi analyserat båda de 

valda organisationerna och gjort jämförelser. Syftet med en mellanfasanalys är enligt Ghannad 

(2013) att ge forskaren möjlighet att upptäcka mönster, likheter och skillnaderna mellan fallen.  

3.6 Kvalitetskontroll - Trovärdighet 

Kvalitativ forskning kritiseras ofta angående bedömningen av kvalitén i studien och anses ofta 

vara för specifik i en utvald social omgivning för att kunna generaliseras i ett större 

sammanhang. Till skillnad från kvantitativ forskning saknar kvalitativ forskning någon form av 

statistik analys och kalkyl på urvalsstorleken. Oavsett forskningsmetod behöver en studie sträva 

efter att uppnå trovärdighet och den vanligaste metoden att bedöma kvalitén i forskning är 

utifrån begreppen validitet - huruvida du faktiskt mäter vad du avser att mäta och reliabilitet - 

handlar om i vilken omfattning det är möjligt att återupprepa studien och få likvärdiga resultat 

(Pandey & Patnaik, 2014). 

Trovärdigheten i en kvalitativ studie bygger på författarnas förmåga och insats. Vanligtvis när 

en forskare talar om reliabilitet och validitet i kvalitativ forskning refererar de till “credibility” 

(trovärdighet). Därmed lyfts frågan hur man ökar trovärdigheten i en studie. Lincoln & Guba 

(1985) argumenterar för att tillförlitligheten i en studie är av yttersta vikt för att bedöma studies 

värde, om tillförlitligheten kan maximeras ju mer trovärdig och generaliserbar blir studien.  

  

Intervjurespondent Organisation / Roll Datum Huvudsakligt innehåll 

Carl-Fredrik Matthing Svenska Spel AB / 

Spelansvarsspecialist 

09-04-

2019 

Semistrukturerad telefonintervju med fokus 

på Svenska Spels samhällsansvar, 

hållbarhetsinsatser och CSR-arbete. 

Susanna Westin Systembolaget AB / Enhetschef 

hållbarhet och CSR 

05-04-

2019 

Semistrukturerad telefonintervju med fokus 

på Systembolagets samhällsansvar, 

hållbarhetsinsatser och CSR-arbete.  

Anonym Anonyma Alkoholister / Gruppledare 02-04-

2019 

Semistrukturerad besöksintervju med syftet 

att skapa en bild och erhålla kommentarer 

kring samhällsproblemet alkoholism.  

Anonym Spelberoendes Riksförbund / Medlem 17-04-

2019 

Semistrukturerad besöksintervju med syftet 

att skapa en bild av och erhålla kommentarer 

kring samhällsproblemet spelberoende.  
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3.6.1 Säkerställande av tillförlitlighet i studien 

Enligt Lincoln & Guba (1985) handlar tillförlitlighet om att etablera: 

1. Credibility - Förtroende i sanningen av resultatet. 

2. Transferability - Visa att resultatet kan appliceras i andra kontext.  

3. Dependability - Visa att resultatet är konsekvent och kan återupprepas. 

4. Conformability - Den grad av neutralitet eller till den grad resultatet av studien skapats 

av respondenterna och inte forskarens förväntningar, motivation och intressen.  

 

Credibility 

En av de viktigaste faktorerna för att fastslå tillförlitlighet i en studie är att säkerställa credibility 

(Lincoln & Guba, 1985). Det finns ett flertal olika tekniker för att uppnå credibility, i den här 

studien har vi valt att använda oss av triangulering. Triangulering bygger på tron att en ensam 

metod aldrig kan förklara en företeelse eller ett fenomen tillräckligt och går ut på att forskaren 

använder sig av en kombination av metoder för att skapa en bredare bild av problemet och dess 

olika sidor (David & Sutton, 2016). Vi har valt att använda oss av en trianguleringsmetod där 

man triangulerar datakällor, det vill säga nyttjar sig av flera olika datainsamlingsmetoder 

(Pandey & Patnaik, 2014) och i vårt fall har det inneburit att utöver primärdata i form av 

intervjuer så har vi använt oss av sekundärdata i form av årsredovisningar och publika 

uttalanden. Syftet med detta har varit att öka just tillförlitligheten i studien genom att låta 

primärdata stärka sekundärdata, men även låta sekundärdata stärka primärdata. 

Transferability 

Vid kvalitativ forskning uppstår ofta bekymmer om generaliserbarhet likt nämnt i det inledande 

stycket av detta kapitel. Kvalitativa undersökningar är ofta väldigt specifika och resultatet är 

applicerbart i en unik miljö eller i en liten grupp av individer, det är väldigt svårt att bevisa att 

resultatet och slutsatserna är applicerbara för andra situationer och populationer. Det är 

forskarnas plikt att tillgodose tillräckligt kontextuell information om fältstudierna för att 

möjliggöra transferability (Lincoln & Guba, 1985). 

För att uppnå transferability beskriver Lincoln & Guba (1985) en teknik kallad “Thick 

description”. Det är ett sätt att uppnå en typ av extern validitet, genom att beskriva ett fenomen 

i tillräckligt stor detalj kan slutsatser dras och generaliseras till andra miljöer, situationer och 

individer. I vårt fall handlar det om att på ett så noggrant, utförligt och sannenligt sätt som 

möjligt beskriva alla våra empiriska fynd, vilket uppnåtts genom att i så stor utsträckning som 

möjligt hålla oss till respondenternas originalutlåtanden. Transferability handlar även om 

frågeställningens koppling till tidigare forskning 

“In order to assess the extent to which findings may be true of people in other settings, similar 

projects employing the same methods but conducted in different environments could well be of 

great value.” (Pandey & Patnaik, 2014, s. 5750) 

Genom att i inledningen och problembakgrunden tydligt belysa tidigare forskning, dess 

implikationer och svagheter höjer vi graden av transferability i studien. 

Dependability & Conformability 

Dependability är kopplat till reliabilitet och när frågan om reliabilitet lyfts så försöker 

kvalitativa forskare visa att om deras arbete återupprepas, i samma kontext, med samma 

metod och samma respondenter hade det resulterat i samma eller åtminstone väldigt likt 

resultat (Pandey & Patnaik, 2014). 
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Conformability handlar om att forskarna skall ha en neutralitet till de data som samlas in. Vi 

som forskare måste vidta åtgärder för att försäkra oss om att den insamlade datan är ett resultat 

av våra respondenters åsikter och inte en återspegling av våra personliga preferenser och åsikter 

som forskare. 

Lincoln & Guba (1985) beskriver en teknik kallad “Inquiry audit” eller “audit trail” för att 

stärka både dependability och conformability. Vi har valt att använda oss utav denna teknik 

vilket innebär att så noggrant som möjligt dokumentera vad vi har gjort genomgående i 

undersökningen vilket illustrerar i tabellen nedan. Det är enligt Lincoln & Guba (1985) ett 

transparent sätt för forskarna att beskriva forsknings stegen från utveckling till resultat. 

Tabell 2: Audit trail 

3.7 Etiskt övervägande 

Kvalitativa former av forskning med mer öppna former av datainsamling anses vara etiskt 

fördelaktiga gentemot kvantitativ forskning och ger undersökningspersonerna större inflytande 

över forskningens riktning. Det ger även större utrymme för integritetsintrång, icke-informerat 

samtycke och att man avslöjar fördelaktig personlig information om individer och därav utsätter 

människor för potentiell skada (Sutton, 2011). 

I syfte att skydda våra respondenter så inleddes samtliga intervjuer med frågor om användandet 

av respondentens namn, om respondentens företag får namnges i studien och om de godkände 

inspelning av intervjun i transkribering syfte. Vi informerade även samtliga av våra 

respondenter om vad deras utsagor skulle användas till och rätten att vara anonym. Genom att 

erbjuda att skicka transkriberingen efter intervju tog vi även hänsyn till eventuella önskemål 

om att ändra eller ta bort något uttalande. Två av våra respondenter valde att utnyttja rätten att 

vara anonym och samtliga respondenter tillät användandet av namnet på den organisation de 

representerar. 

  

Dokument-typ År Antal Innehåll 
Interna dokument    

Årsredovisning 
2016–

2018 
6 

Grundlig beskrivning av bolagsaktiviteter och hållbarhetsmål. Information om 

bolagets finansiella och icke-finansiella mål, syfte, uppdrag och ansvar I samhället.  

Pressmeddelanden 

 

2018–

2019 
4 Aktuell information kring de identifierade problemet och debatten kring ämnet.  

Publik 

webbinformation 

2018–

2019 
3 

Relevant information från företagens hemsidor med hög aktualitet och därför inte 

inkluderad I årsredovisning, t.ex. om den nya spel-lagen från 1/1 2019 och data 

från utredningar/undersökningar kring alkohol som genomförts 2019.  

Externa dokument    

Information från 

Sveriges regering 

2015–

2018 
5 

Förklaring av de valda företagens storlek, ansvar och uppgift I samhället t.ex. en 

förklaring av innebörden av “Särskilt beslutade samhällsuppdrag” 

Information från 

svenska 

myndigheter 

2011, 

2018 
2 

Information om hur de produkter som de båda företagen erbjuder påverkar 

samhället, till exempel Folkhälsoinstitutets uppskattning av hur många personer 

som lider av spelproblem i Sverige.  

Svensk media 

2012, 

2017–

2019 

4 
Dagsaktuell information från svensk media som förmedlar bild av debatten kring 

studiens område.  

Litteratur    

Vetenskapliga 

artiklar  

1973-

2017 
29 

Tidigare forskning inom ämnet, inom valda teorier och metod samt studiens 

problemområde.  

Böcker 1953- 

2016 

19  
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4.0 Empiri 

I detta avsnitt presenteras det empiriska material och data som utgör stoftet i vår analys av 

det valda området. Empirin är uppdelad på respektive fall för sig och är en sammansättning 

av observationer, dokument, intervjuer samt övriga relevanta data.  

Vidare följer en kort beskrivning av våra valda respondenter.  

Susanna Westin - Enhetschef för hållbarhet - Systembolaget AB  

- Arbetar dagligen med Systembolagets hållbarhetsfrågor, flera års erfarenhet av CSR-

arbete inom organisationen. (Intervju genomförd 5/4 - 2019)  

 

Anonym - Gruppledare - Anonyma Alkoholister  

- Verksam sedan början på 2000-talet inom Anonyma alkoholister, ansvarig för 

gruppmöten och dialogtillfällen. (Intervju genomförd 2/4 - 2019)  

 

Carl-Fredrik Matthing - Spelansvarsspecialist - Svenska Spel AB 

- Arbetar dagligen med spelansvarsfrågor inom Svenska spel sedan tre år tillbaka. Har en 

övergripande roll med varierande arbetsuppgifter inom Svenska spels hållbarhetsarbete. 

(Intervju genomförd 9/4 - 2019)  

 

Anonym - Spelberoendes förbund  

- Aktiv inom spelberoendes förbund. (Intervju genomförd 17/4 - 2019) 

 

4.1 Svenska Spel - Roll & uppdrag i samhället 

Svenska Spel är ett statligt ägt spelbolag som ingår i en koncern som år 2018 redovisade en 

nettoomsättning på 6,6 miljarder kronor. Svenska Spels uppdrag från staten är förenklat att 

tillgodose konsumenternas efterfrågan på en attraktiv spelverksamhet och verka för en sund och 

säker spelmarknad. Företagets grundläggande strategi har som mål att säkra en långsiktigt 

hållbar utveckling för Svenska Spel, marknaden och samhället samtidigt som företaget skall 

bedrivas på ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt (Svenska Spel, 2018). 

Svenska Spel drivs med krav på en effektiv och ansvarsfull verksamhet av staten men saknar 

krav på viss resultatnivå och tillväxt, vilket skall ge bolaget goda förutsättningar att förhindra 

osunt spelande och arbeta aktivt med ansvarsåtgärder (Svenska Spel, 2018). 

4.1.1 Samhällsansvar 

Samtidigt som Svenska Spel bidrar med stora summor till samhället så genererar det 

problematik som uppkommer i samband med spel en kostnad för samhället (Binde, 2005). 

Kostnaderna för spelmissbruk i Sverige är svåra att uppskatta och de forskare som är 

verksamma inom ämnet är inte överens om hur de skall beräknas. Det saknas således några 

hållbara samhällsvetenskapliga analyser inom ämnet (Binde, 2005).  Trots avsaknad av korrekta 

siffror för samhällskostnaden som spel genererar så råder det ingen tvekan om att spelmissbruk 

är ett utbrett problem. År 2018 uppskattades det finnas 340 000 personer i Sverige med 

spelproblem och 45 000 av dessa ansågs ha allvarliga spelproblem (Folkhälsoinstitutet, 2019). 

Detta stämmer väl överens med vad Carl-Fredrik Matthing säger, att de har en produkt som kan 

jämföras med systembolaget, att den kan vara skadlig och orsaka problem men att det är väldigt 
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svårt att räkna på hur mycket problemen kostar staten. Han nämner även att det har genomförts 

ett flertal olika beräkningar på ämnet, bland annat av en organisation som varje år delar ut 

“spelets pris”. Denna rapport visade att det kan beskrivas som ett nollsummespel när de 

kostnader som kan uppkomma till följd av spelmissbruk sätts i relation till det som staten tjänar 

på spel och kan betala för problemen, vilket är ett återkommande argument i debatten kring 

spel.  

Carl-Fredrik Matthing berättar att de fått ett uppdrag från staten att försöka minska 

spelproblemen men att de inte har något uppdrag som säger att de skall jobba med vården, det 

ligger utanför deras ansvar. Han beskriver det som en linjal där vi tänker oss att 95% av linjalen 

är grön, sen går det från grönt till rött där de sista 2% längst ut benämns som “röda personer”, 

det vill säga personer med spelproblem. Skulle Svenska Spel endast arbeta med denna grupp 

av individer som redan utvecklat ett spelmissbruk så skulle de “släcka ner, låsa och slänga bort 

nyckeln”. Dessa personer är väldigt svåra att komma åt och nå, det viktigaste är istället enligt 

Carl-Fredrik Matthing att värna om de andra 95% som upplever spel som roligt och spännande 

och se till att de inte glider över till det röda området på skalan. Detta uppnås genom att Svenska 

Spel är transparenta mot spelarna för att hjälpa dem fatta kloka beslut själva. Det går att göra 

genom till exempel den reglering som skett i Sverige i år, att det är numera är lag på att alla 

aktörer skall erbjuda gränser, tillgång till självtester och möjlighet att pausa sitt konto med mera. 

4.1.2 Samhällsgärningar 

Ett Svenska Spels största samhällsbidrag är ett stort engagemang i svensk idrott. Svenska Spel 

har sponsrat svensk idrott enda sedan 1934 och är stolt huvudsponsor till svenska fotboll-, 

ishockey-, handboll-, innebandy- och bandyförbundet, samt svenska e-sportföreningen. Deras 

bidrag har enligt egen utsago gjort Sverige till en av de främsta idrottsnationerna i flera av 

sporterna (Svenska Spel, 2018). 

Utöver sponsring till elitidrotten har ett initiativ vid namn “Gräsroten” som årligen delar ut 

ekonomiska bidrag, upp till 50 miljoner kronor till idrottsföreningar, för att stödja och framhäva 

barn- och ungdomsidrott. Gräsroten ger Svenska Spels kunder möjligheten att stötta en valfri 

idrottsförening i Sverige samtidigt som kunden spelar hos Svenska spel. Svenska spel bedriver 

också projektet “Framåt för fler i rörelse!” som under perioden 2017–2020 förväntas bidra med 

sammanlagt 110 miljoner kronor med målet att främja fysisk aktivitet och motverka en 

stillasittande livsstil (Svenska Spel, 2018). 

Tillgången till forskning inom spelberoende har länge ansetts begränsad. 2010 gick Svenska 

Spel med i ett forskningsråd i syfte att öka kunskapen och insikten om spelproblematik, samt 

förebyggande åtgärder. Forskningsrådet som beviljar olika forskningsanslag och årligen delar 

ut 5 miljoner till forskning om spel och insatser mot spelproblem består främst av framstående 

forskare och experter från Uppsala universitet, Karolinska institutet och Folkhälsomyndigheten. 

Utöver det finansierar Svenska Spel en professur vid Lunds Universitet som forskar i 

spelberoende. Sedan 2010 har Svenska Spel totalt bidragit med över 50 miljoner kronor till 

olika forskningsprojekt och Svenska Spels nuvarande avtal om fortsatt finansiering av 

forskning av denna sort sträcker till 2022, avtalen är värda totalt 31,5 miljoner kronor (Svenska 

Spel, 2018). 

Forskningsrådet samlar även en gång om året några av Sveriges främsta forskare och aktörer 

inom spelberoende. Syftet är att finna och diskutera framtidens lösningar. Förutom sin närvaro 

på detta forskningsmöte så deltar även representanter från Svenska spel regelbundet på möten 

och för dialog med Sveriges olika föreningar för spelmissbrukare (Svenska Spel, 2018). 
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Utöver det säger Carl-Fredrik Matthing att “Svenska spel även gör mycket hållbarhetsarbete 

som förmodligen inte alla känner till på samma sätt”. De gör nämligen enligt honom “mer för 

hållbarhet än vad som framgår i årsredovisningen och deras marknadsföring” och därav syns 

det inte lika tydligt. Carl-Fredrik Matthing ger ett exempel på detta i form av att Svenska Spel 

från 1/1 2019 flyger hälften av sina flygresor med miljövänligt bränsle. 

4.1.3 Kontrollsystem 

För att Svenska Spels kunder skall nyttja deras produkter och tjänster på ett hälsosamt vis och 

för att motverka samhällsskador har Svenska spel flera typer av kontrollsystem i sin 

organisation och kontrollsystemen påverkar såväl kunder som ombud.  

Alla Svenska Spels kunder som vill nyttja deras tjänster och spela deras spel måste registrera 

sig i Svenska Spels register. Alla nya kunder får besvara ett antal frågor innan de börjar spela, 

en del kunder får utökade kundkännedomsfrågor och i vissa fall har kunder även behövt skicka 

in underlag som styrker ursprunget av de medel som kunden önskar spela för. Dessa åtgärder 

gör Svenska Spel i enlighet med sin policy för affärsetik och anti-korruption (Svenska spel, 

2018). 

Kunder hos Svenska Spel krävs sedan 1/1–2019 fylla i obligatoriska insättningsgränser per dag, 

vecka och månad. När en insättningsgräns är uppnådd för en tidsperiod är det inte möjligt för 

kunden att sätta in mer pengar.  I kombination med spelgränserna får också spelare på till 

exempel online casino regelbundna meddelanden med information om vinster, förluster, 

inloggningstid och saldo, dessa aviseringar är inte möjliga att stänga av eller välja bort (Svenska 

Spel, 2018). 

Carl-Fredrik Matthing säger att detta är ett bra sätt att få kunder att vara medvetna om belopp 

och den tid som kunden spenderar på spel. Carl-Fredrik Matthing anser dock att det finns 

utrymme för förbättring. Han diskuterar ett tillvägagångssätt andra bolag använder sig av som 

han personligen gärna hade sett Svenska Spel implementera och det är att spärra kundens 

spelkonto från fortsatt spelande vid större vinster. Detta för att ge bolaget en möjlighet att 

kontakta kunden och informera om de risker och psykologiska fällor som kan uppstå vid en stor 

vinst. Arbetssättet som Carl-Fredrik Matthing beskriver finns redan inom Svenska Spel men är 

begränsat till de riktigt höga vinsterna som överstiger en miljon, “Vid en så stor vinst blir 

spelaren kontaktad av svenska spel och erbjuds träff med bank för placeringsrådgivning med 

mera”. Att detta arbetssätt även borde införas på fler vinster är något Carl-Fredrik Matthing 

tror skulle vara effektivt. Han nämner att Svenska Spel ser att folk som vunnit en del pengar 

tenderar till att spela vidare och då med högre insatser än tidigare.  

I samband med den nya spel-lagen som trädde i kraft 1/1 - 2019 är det obligatoriskt för alla 

aktörer på spelmarknaden att använda sig av ett riskanalysverktyg. Svenska spel började redan 

år 2009 att använda sig av sitt egenutvecklade verktyg Playscan. Playscan upptäcker negativa 

tendenser hos spelare och har som mål att kommunicera med kunder i ett tidigt skede innan de 

utvecklar en spelproblematik. Under 2018 ingick Svenska spel ett samarbete med sin norska 

motsvarighet Norsk Tipping där tjänsten Playscan kommer att användas av Norsk Tipping de 

kommande sex åren (Svenska spel, 2018). Carl-Fredrik berättar även att Playscan skickar ut 

notifieringar till spelare som spelar utöver sitt vanliga mönster och berättar att man ligger i 

riskzonen för att utveckla spelproblematik. Vidare förklarar Carl-Fredrik Matthing även att 

Playscan som verktyg genererar mätbara resultat över en spelares agerande över tid och data 

som går att bryta ner och utvärdera på många olika sätt. Allt ifrån hur mycket pengar som satsas, 

till de spelare som satsar mest i antal kronor på spel och listor på olika ålderskategorier och den 

tid som en spelare spelar i snitt per dag. Ett vanligt sätt att arbeta med data från Playscan enligt 

Carl-Fredrik är att bryta ut spelmönster från spelare i åldrarna 18–25, dessa är unga spelare som 
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Svenska Spel bedömer som en riskgrupp. Eftersom forskning visar på att risken för att utveckla 

ett beroende är större ju tidigare man påbörjar sitt spelande, precis på samma sätt som 

alkoholmissbruk. 

Att ha tillgång till data och information är något som är avgörande för Svenska Spel i sitt 

samhällsuppdrag. Svenska Spel har utvecklat ett eget index som används för att mäta sina 

kunders spelvanor och kontroll över sitt spelande. Indexet har döpts till spelkollsindex och är 

uppbyggt på fyra kontrollfrågor som ställs till företagets kunder (Svenska Spel, 2018). De 

frågor som Svenska spel ställer till sina kunder är: 

- “Svenska spel ger information av riskerna”  

- “Svenska spel hjälper mig att hålla koll” 

- “Hos svenska spel har jag koll på pengarna” 

- “Hos svenska spel har jag koll på tiden”  

-  

Respondenterna får ta ställning till de fyra påståendena i en likert-skala från instämmer inte alls 

till instämmer helt. Under 2018 tillfrågades mellan 3000–4000 kunder per kvartal som spelat 

minst 12 gånger det senaste året. Resultatet från indexet 2018 låg på 84%, vilket ligger 

någonstans mellan “fyror” och “femmor” som visar att svenska spels kunder 2018 var väl 

medvetna och gjorde medvetna val i sitt spelande (Svenska Spel, 2018). 

Svenska Spel har en stor del av sin distribution och marknadsföring till kunder genom sina 

ombud. Ombud benämns de butikskedjor, livsmedelsbutiker och bensinstationer med mera som 

enligt avtal tillhandahåller och säljer Svenska Spels produkter.  För att förhindra spelande hos 

unga under 18 år måste alla ombud enligt avtal kontrollera legitimation på kunder under 25 år. 

Svenska Spel kontrollerar att detta följs genom att genomföra provköp som innebär att en extern 

part anlitar unga personer mellan 18 och 19 år som sedan slumpmässigt genomför köp av 

Svenska Spels produkter hos ett ombud.  Skulle ett ombud bryta mot avtalet gällande 

legitimationskontroll vid tillfället en gång, resulterar det i en varning, två gånger resulterar i en 

avstängning i två veckor och tredje gången sker en uppsägning av avtalet.  

År 2018 genomfördes 5 437 provköp vilket resulterade i 80 avstängningar av spel- och lotteri-

ombud och två provköp resulterade i uppsägningar av avtal (Svenska Spel, 2018). 

4.1.4 Marknadsföring 

Svenska Spel har sedan årsskiftet 2018/2019 inte längre monopol på att erbjuda spel om pengar. 

Detta har resulterat i att riktlinjerna i Svenska Spels marknadsföring är i stort behov av 

förändring och år 2017 gjordes en utredning av Sveriges regering där man fastslog att 

marknadsföring av spel skall utformas så att man  “På korrekt och balanserat sätt presenterar 

chanserna att vinna så att de inte skapar intrycket av att chanserna att vinna är större än de 

faktiskt är samt inte förmedla intrycket av att deltagande i spel är en lösning på ekonomiska 

problem” och även “Inte förmedlar bilden av  spel som socialt attraktivt” (Spellag SFS 

2018:1138). 

Eftersom Svenska Spel verkar på en konkurrensutsatt marknad är marknadsföring ett viktigt 

verktyg för företagets fortlevnad och utveckling. Syftet med Svenska Spels marknadsföring är 

att uppmärksamma deras kunder på erbjudna spel och produkter men även upplysa om risker, 

ta ansvar och visa omtanke, exempel på det sistnämnda är att bolaget väljer att marknadsföra 

riskfyllda spel restriktivt. Ansvaret resulterar också i att riktad marknadsföring anpassas efter 

kundens önskemål och spelarens risknivå, men även att spelare som visar tecken på riskfyllda 

spelvanor inte träffas av direktmarknadsföring för att undvika att uppmuntra till ökat spelande 

(Svenska Spel, 2018). 
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Kundundersökningar visar att Svenska Spels kunder uppskattar deras reklam i större 

utsträckning än konkurrenternas. Genom att framhäva spelglädje och gemenskap särskiljer de 

sig i sin marknadsföring, vilket enligt dem själva är en av anledningar till denna uppskattning 

(Svenska Spel, 2018). 

Den 8/4 - 2019 annonserade Svenska Spel att de skall sluta marknadsföra casinospel och i en 

artikel från Resumé (2019) förklarar Joakim Mörnefält, kommunikationsdirektör på Svenska 

spel att beslutet baserades på den debatt som pågår om spelreklam och fakta från 

folkhälsomyndigheten som visar riskerna med nätcasino.  Carl-Fredrik Matthing tycker att detta 

beslut är bra och förklarar att inom Svenska Spels produktutbud benämner man en del produkter 

som “röda”.  Att en produkt benämns som röd grundar sig på olika parametrar såsom tid från 

insats till vinst, nära vinstupplevelser, hur stor del av utfallet spelaren kan kontrollera själv med 

mera. De röda produkterna innefattar exempelvis casinospel och jack vegas- maskiner och det 

har länge pågått en diskussion inom företaget gällande om Svenska spel skall marknadsföra 

dessa produkter överhuvudtaget. Beslutet att sluta marknadsföra de röda produkterna kan enligt 

Carl-Fredrik Matthing ses som en av deras senaste konkreta hållbarhetsbeslut och han är själv 

av uppfattningen att “varken slots-spel, roulette eller andra casinospel borde marknadsföras 

av någon aktör alls”.  

Svenska spel arbetar trots allt i grunden med att sälja spel och därmed finns det givetvis många 

åsikter kring vad som skall marknadsföras eller inte säger Carl-Fredrik Matthing. Vidare 

kommer han med insikten att allting i slutändan grundar sig någonstans i ens moraliska kompass 

och han anser att väldigt många som arbetar inom Svenska spel är stolta över deras arbete med 

spelansvarsfrågor och hur de marknadsför sina produkter. 

4.1.5 Uppdragets utmaningar, risker & hinder 

Carl-Fredrik Matthing säger att arbetet med samhällsuppdraget har blivit svårare sedan de 

tappade monopolet, “tidigare när Svenska Spel hade ungefär 60 % av marknaden var det 

enklare att ta ett helhetsansvar, men eftersom vi numera inte har en lika stor procentuell del av 

kunderna så har det blivit ett hinder”. Han anser dock inte att konkurrens är något negativt, det 

ger mer valbarhet för kunderna och förhoppningsvis så kommer det bolaget som är bäst på 

spelansvar också locka till sig flest kunder. I sammanband med att fler konkurrenter agerar på 

marknaden och att det därmed uppstått utmaningar med att ta ett helhetsansvar så innebär det 

en ytterligare utmaning. 

Spelbranschen ses ofta som en helhet och utan att nämna några specifika företag så berättar 

Carl-Fredrik Matthing att inte alla andra företag tar lika stort ansvar som dem, vilket drabbar 

hela spelbranschen. “Branschen har som helhet ett relativt dåligt rykte vilket är självförvållat 

till följd av all spelreklam vilket folk är väldigt trötta på”, Carl-Fredrik Matthing konstaterar 

dock att man alltid kan mäta saker på olika sätt. När man tittar på Svenska Spels interna 

imagemätning gentemot andra spelbolag så ligger de långt före. Vidare reflekterar han över att 

detta givetvis kan bero på att de är ett statligt ägt företag och att statligt ägda företag generellt 

innehar högre förtroende från svenska folket men att det också kommer med andra 

förväntningar. 

Att Svenska Spel framstår som en ärligare aktör inom spelbranschen gentemot sina 

konkurrenter är även något som vår respondent från Spelberoendes riksförbund kommenterar 

“jag tror Svenska spel är en mer ansvarsfull aktör gentemot många andra, om man nu kan kalla 

ett spelbolag för ansvarsfullt”. 

Utöver svårigheter med samhällsuppdraget så har det visat sig att när man kontrollerar hur 

många svenskar som spelar en gång per år så är det en fallande trend. Färre personer spelar idag 
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än för några år sedan men de som spelar, spelar mer. Carl-Fredrik Matthing sammanfattar 

problematiken som “förmodligen hade det varit bättre om fler spelade men inte för mer 

pengar”.  

Han berättar även om ett nytt initiativ Svenska Spel har implementerat, efter tidigare 

genomförda pilottester är det numera två personer inom organisationen som arbetar uteslutande 

och permanent med att ringa upp individer som påvisar tendenser till spelproblem. Detta är en 

del av den omsorgsplikt som återfinns i den nya spellagen och personligen tror Carl-Fredrik 

Matthing att det är en tjänst som kommer växa. På sikt hoppas han även att tjänsten kommer 

utvecklas mer och likna den som banker tillämpar, där kunder kontaktas omgående vid märkliga 

transaktioner på till exempel ett bankkort. 

Eftersom spelmissbruk ofta är förknippat med skuld och skam beskriver han detta initiativ med 

personlig direkt kontakt som en balansgång. Folk kan reagera negativt på ett samtal från dem 

och de vill inte heller förstöra någons spelupplevelse. “Ingen av dessa kunder har bett om 

samtal och därför kan det uppfattas som påträngande och alla är inte mottagliga för att prata” 

berättar Carl-Fredrik Matthing. Trots grundliga förberedelser är det inte så mycket de kan göra 

om kunden inte uppvisar något intresse att samtala med dem. Det skall dock sägas att de flesta, 

enligt Carl-Fredrik Matthings personliga uppfattning reagerar positivt och upplever att Svenska 

Spel “ser dem” och att de hjälper många att stänga av sig på Svenska Spels sidor, hänvisar till 

spelberoendeföreningar och informerar. En stor del av samtalen är så kallade “MI-samtal” det 

vill säga samtal där syftet är att få kunden att själv komma fram till en lösning, vilket går i linje 

med Svenska Spels önskan om att deras kunder skall ta eget ansvar och fatta egna beslut.  

Att spelansvar ligger Carl-Fredrik Matthing nära om hjärtat går det inte att ta miste om. 

Spelansvaret finns med i alla delar av organisationen säger han och de brukar säga “ansvar före 

vinst”. Överlag kan man enligt honom påstå att samtliga i organisationen har bra koll på 

samhällsuppdraget men att det finns de som inte är berörda av direktiven i sitt dagliga arbete 

och därav inte är så insatta. Spelansvaret diskuteras återkommande på större möten och det 

förmedlar även information genom deras intranät, men han säger att det är nog mest dem som 

är direkt berörda av de statliga direktiven som är mest medvetna om dem. 

4.2 Systembolaget - Roll & uppdrag i samhället 

Systembolaget är en statlig ägd distributör av alkoholhaltiga produkter. Systembolaget har ett 

lagstadgat monopol på alkoholmarknaden i Sverige och omsatte 30,9 miljarder kronor samt 

redovisade en vinst på 180 miljoner kronor år 2018.  

Systembolagets uppdrag sammanfattas av företaget själva som att de ska med ensamrätt, och 

med ansvar och god service, sälja alkoholdrycker och informera om alkoholens risker 

(Systembolaget, 2017). 

Systembolaget arbetar med flera nyckeltal kopplade till målsättningen att begränsa alkoholens 

skadeverkningar. Detta arbetssätt är något som genomsyrar hela organisationen och når 

samtliga medarbetare, från anställda i butik till medlemmar i styrelsen. Susanna Westin 

beskriver arbetet som att deras medarbetare, varje dag bidrar till en ansvarsfull försäljning 

genom att inte sälja till minderåriga, berusade eller bidra till merförsäljning. Systembolaget 

lägger mycket resurser och fokuserar på folkhälsan, som pekas ut som den viktigaste 

hållbarhetsfrågan för Systembolaget. Susanna Westin beskriver arbetet som fundamentalt inom 

det uppdrag som Systembolaget har, det är inget valbart. 

4.2.1 Samhällsansvar 

Samtidigt som Systembolaget redovisar stora vinster utgör alkoholen en stor kostnad för 

samhället i Sverige. År 2008 utfördes en missbruksutredning av Sveriges regering där man kom 
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fram till att kostnaden för svenskarnas alkoholmissbruk uppgick till 49 miljarder kronor. 

Kostnaderna som beaktades bestod av allt från kostnader för vård på grund av alkoholmissbruk 

till kostnader för förtidspensioner och försämrad arbetsförmåga (Systembolaget, 2018).   Att 

Systembolagets arbetar med försäljning av produkter som varje år orsakar skada och 

ekonomiska förluster för samhället, råder det inga tvivel om.  

Det som ligger till grund för det samhällsansvar som Systembolaget fått tilldelat av den svenska 

staten grundar sig helt i de direkta och indirekta risker som alkoholen medför i form av skador, 

dödsfall, sjukdomar och missbruk. I regeringens verksamhetsberättelse för bolag med statligt 

ägande (2017) återges ett exempel där Systembolaget ska “bidra till förbättrad folkhälsa genom 

att begränsa alkoholens skadeverkningar. Det bidrar i sin tur till lägre kostnader för vård och 

omsorg” (Systembolaget, 2018, s. 21). Susanna Westin förklarar att Systembolagets arbete kan 

ses som en balansgång eller dubbelt uppdrag, att vara det företag som skall motverka alkoholens 

skadeverkningar och informera om risker och samtidigt vara den som säljer dessa varor med ett 

lagstadgat monopol. 

4.2.2 Samhällsgärningar 

Systembolaget har i sina ägardirektiv tydliga riktlinjer om hållbarhet och miljö. Systembolaget 

jobbar aktivt med att stärka alkoholforskningsfältet i Sverige genom att stödja forskning. 

Systembolagets alkoholforskningsråd bidrar årligen med 10 miljoner kronor till både etablerade 

och nya forskare. Alkoholforskning inom folkhälsovetenskapliga och samhällsvetenskapliga 

områden prioriteras, men även forskning med särskild betydelse för förebyggande mot 

alkoholskador (Systembolaget, 2018). 

Systembolagets bidrag till forskning om alkoholskador kan ses särskilja sig lite ifrån de andra 

aktiviteter Systembolaget genomför och presenterar i sin årsredovisning. Majoriteten av 

insatserna för folkhälsan sker i förebyggande och proaktivt syfte, för att förhindra att människor 

tar skada av deras produkter. Susanna Westin bekräftar detta och förklarar att när det kommer 

till vård och stöd till anhöriga så ligger detta utanför Systembolagets uppdrag och ansvaret 

ligger för det ligger hos socialtjänst och folkhälsomyndighet. “Systembolaget har ingen 

utvecklad verksamhet för att ta hand om folk som tagit skada till följd av alkoholmissbruk, mer 

än det som sker dagligen i det personliga bemötandet i deras butiker”.  

Susanna Westin förklarar också att Systembolaget självklart har en dialog med flertalet 

organisationer inom detta ämne såsom BRIS, Childhood Foundation och Maskrosbarn för att 

väcka engagemang runt ämnet men förklarar att det finns andra aktörer som har dessa roller 

inom kedjan av alkoholhandel.  

Systembolagets mest omfattande informationsutskick är Tonårsparlören. Tonårsparlören är en 

handbok vars syfte är att underlätta samtal om alkohol mellan föräldrar och tonåringar. 

Förhoppningen är att handboken skall agera som ett hjälpmedel i detta samtal och därmed 

eventuellt skjuta upp alkoholdebuten. Tonårsparlören har tagits fram av IQ som är ett fristående 

dotterbolag till Systembolaget och arbetar för ett smartare förhållningssätt till alkohol. Genom 

kommunikation och en rad olika initiativ försöker IQ skapa medvetenhet kring 

alkoholkonsumtion, eftertanke och engagemang. Både i individens eget drickande och i andras.  

Tonårsparlören skickas ut innan speciellt utsatta tillfällen till vårdnadshavare med barn som 

fyller 14 år under året, likt skolavslutningar och Valborgsmässoafton.  Utöver det finns 

handboken tillgänglig som både svensk och engelsk webbversion, som ljudbok på webbsidan 

och delades även ut i 75 000 exemplar via systembolagets butiker. Med utgångspunkt i 

tonårsparlören anordnas inspirationsträffar tillsammans med Sveriges länsstyrelse, som 

samordnar alkoholförebyggande arbete i landets kommuner. Detta för att inspirera till fler 

alkoholförebyggande insatser. En av dessa insatser är broschyren “Alkohol och tonåringar”, ett 
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informationsmaterial som riktar sig till föräldrar som nyligen kommit till Sverige, broschyren 

innehåller tips och information på flera olika språk (Systembolaget, 2018). 

Utvärderingar har visat att 85 % av mottagande föräldrar har sparat handboken och att 6 av 10 

diskuterat innehållet med sina tonåringar. Även broschyren har visat sig vara i stort behov, en 

utvärdering bland personer som arbetar med integration och alkoholförebyggande insatser visar 

att denna typ av information är en bristvara. Hela 8 av 10 av dessa personer sa att de antingen 

redan hade eller planerade att sprida broschyren vidare i sitt län eller kommun (Systembolaget, 

2018). 

Tonårsparlören och liknande texter togs även upp av vår respondent från Anonyma alkoholister. 

Han ansåg att det “är bra att informera om alkoholens risker och ett viktigt verktyg, texterna 

som Systembolaget ger ut är ett bra sätt, men det finns mer att göra” 

4.2.3 Kontrollsystem 

Systembolagets tydliga direktiv och policy är något som samtliga anställda får ta till sig 

omgående vid första anställning. Medarbetarna utbildas grundligt vid introduktionstillfället, där 

Systembolaget förmedlar grunden till hur de arbetar, deras försäljningsregler och hur de 

hanterar sitt uppdrag. Enligt Susanna Westin är det “ingen anställd som inte genomför 

utbildningen. Utbildningen följs därefter upp av tema-möten minst en gång per år för samtliga 

anställda, det sker etik-dialoger inom organisationen minst en gång per år och detta 

kombineras med flertalet interna utbildningstillfällen och dialoger”.   

Susanna Westin betonar också att all information och utbildning som Systembolaget förser sina 

anställda hela tiden kombineras med det dagliga arbetet och anser att alla systembolagets 

kundmöten på något sätt kan bidra till en bättre värld. Trots att alkoholens risker och faror är 

ett så väl tilltaget ämne inom organisationen är det inte Systembolagets mål att “stå med 

pekpinnar och tillrättavisa kunder, utan snarare att vara tillmötesgående och bidra med 

information och kunskap till våra kunder” säger Susanna Westin. 

Systembolaget får aldrig sälja sina produkter till någon person under 20 år, någon person som 

är påverkad av alkohol eller när det finns skäl att misstänka langning. Systembolaget arbetar 

aktivt med att kontrollera att dessa regler följs genom provköp eller “mystery shoppers” som 

innebär att personer, mellan 20–24 år genomför köp i någon av systembolagets butiker. Vid 

provköpen förs sedan statistik på i hur stor utsträckning legitimationskontroller utförs. År 2018 

genomfördes 5 884 provköp och legitimation efterfrågades i 95,6 % av fallen. Systembolagets 

arbete med ålderskontroller benämns av dem själva som en “inbyggd säkerhetsmarginal” 

(Systembolaget, 2018). 

Att Systembolagets försäljningskontroller fungerar effektivt är även något som vår respondent 

från Anonyma alkoholister bekräftar delvis. Hen menar att kontroll av ålder vid köp minskar 

tillgängligheten till alkohol för unga personer i samhället. Däremot tror hen inte att kontrollerna 

har någon nämnvärd påverkan när det gäller att hjälpa en person med etablerat alkoholmissbruk. 

Att Systembolaget allokerar mycket resurser för att motverka langning är något som även 

betonas av Susanna Westin som beskriver arbetet som 

“Langning kommer alltid vara ett problem. Det intressanta är att hitta var det sker och vi måste 

finnas med information där det förekommer. Särskilt när det gäller att unga får tag på alkohol, 

det är en så stor hälsorisk och det är kanske det som vi är allra mest engagerade i och kan göra 

en stor skillnad. Just att väcka engagemang och bidra med insikt för att förhindra det här. 

Langning kommer alltid vara en viktig fråga.“ 
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Även om Systembolagets kontroller är ett effektivt verktyg i frågan så hävdar Susanna Westin 

att det inte bara handlar om regler och förbud utan lika mycket om att sprida information om 

vad som kan hända om till exempel en ung person får tag i alkohol. 

4.2.4 Mätningar & index 

Systembolaget hävdar att för att de ska kunna utföra sitt uppdrag behöver de ha förtroende och 

en positiv uppfattning från det svenska folket. För att detta skall kontrolleras har Systembolaget 

utformat ett opinionsindex, som år 2018 avspeglar 9000 intervjuer med individer i åldrarna 15 

år och uppåt. Respondenterna i undersökningen får ta ställning till frågan “Tycker du man skall 

behålla systembolaget och monopolet på försäljning av starköl, vin och sprit eller vill du att 

starköl, vin och sprit ska säljas i andra butiker?”.  År 2018 visade opinionsindexet att 76,5% av 

de tillfrågade ville behålla Systembolagets ensamrätt (Systembolaget, 2018).  

Denna mätning stämmer bra överens med de svar vi fått i våra intervjuer med respondenter när 

vi frågat om deras syn på Systembolagets monopol. Vår respondent på Anonyma alkoholister 

är övertygad om att monopolet är den bästa lösningen och tror att det bidrar till ett mindre 

skadligt brukande av alkohol. Motiveringen till detta är enligt vår respondent att ett avskaffande 

av monopolet hade resulterat i fler aktörer, “som antagligen inte hade prioriterat folkhälsan på 

det sätt som Systembolaget gör. “ 

För att bevaka svenska folkets attityd och inställning till alkohol använder sig Systembolaget 

av två olika egenutvecklade index. Alkoholindex är ett nyckeltal som ger ett samlat mått på 

svenska folkets attityd till alkohol i olika situationer. Data baseras på nio frågor om vad 

människor tycker är rätt eller fel vad gäller alkohol, desto lägre värde undersökningen visar 

desto mer tillåtande attityd återfinns hos de tillfrågade.  Under 2018 intervjuades 4 000 personer 

och resultatet visar på att svenska folket redovisar det lägsta värdet och den mest tillåtande 

attityden sedan mätningarna startade 2010 (Systembolaget, 2018). 

Vardagsindex är ett mått på svenska folkets attityd till drickande på vardagarna och resultatet 

år 2018 är likt Systembolagets alkoholindex negativt de senaste två åren då de tillfrågade går 

mot en mer tillåtande attityd till vardagsdrickande (Systembolaget, 2018). 

När vi i vår intervju frågade Susanna Westin om denna utveckling kan tolkas som att 

Systembolaget har i viss mån misslyckats med sitt uppdrag att informera om alkoholens risker 

fick vi följande till svar.  

“Anledningen till att det blir mer tillåtet är en komplex fråga, att det blir en mer tillåtande 

attityd behöver inte nödvändigtvis betyda ett problem. Problematiken är snarare om det 

resulterar i mer skador och lidande och det är den delen som vi måste bevaka. Attityder är 

intressanta för oss att se men det är det faktiska beteendet, om folk faktiskt dricker annorlunda 

och om detta faktiskt orsakar mer skada på samhället som är i fokus för oss. Vårt mål är inte 

att folk inte ska dricka utan att ingen skall ta skada till följd av drickande, detta beror på en 

rad olika faktorer och det är komplexa samband, attityd är endast en av dessa faktorer.”  

4.2.5 Marknadsföring 

Systembolaget har på grund av alkohollagen (SFS: 2010:1622) hårda begränsningar i sin 

marknadsföring gentemot sina kunder. Enligt alkohollagen gäller följande “Vid marknadsföring 

av alkoholdrycker till konsumenter ska särskild måttfullhet iakttas. Reklam- eller annan 

marknadsföringsåtgärd får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av 

alkohol.”. Systembolaget är förbjudet att marknadsföra en enskild produkt direkt till kund och 

har därför vinklat fokus från produkterna de säljer, till de samhällsansvar som bolaget tar i sin 

marknadsföring (Systembolaget, 2019). 
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Enligt Susanna Westin speglar den marknadsföring som Systembolaget bedriver det interna 

arbetssättet på ett rättvist sätt. Susanna väljer att beskriva Systembolagets marknadsföring som 

att de förmedlar det dem satsar allra mest på, att väcka engagemang kring alkoholens risker och 

att sprida information och reflektioner kring alkoholfrågor.  

Vidare betonar Susanna Westin att hon tror att svenska folket generellt har högt ställda 

förväntningar på Systembolaget, och att deras typ av marknadsföring blir av mer strategisk vikt. 

Intresset för alkoholfrågor växer bland deras kunder och det ställs mer frågor gällande villkor, 

ansvar och miljö. Susanna Westin anser att Systembolagets marknadsföring inte är överdriven, 

utan snarare blygsam och försiktigt. Systembolaget hade kunnat berätta mycket mer om hur de 

till exempel försöker driva en hel bransch i en mer hållbar riktning.  

I Systembolagets marknadsföring förekommer uttryck som “Det svenska sättet att sälja alkohol 

är lite annorlunda”, ord som förmodligen de flesta svenskar hört eller sett på tv, radio eller i 

någon tidning.  

“Vi gör aldrig reklam för de drycker som vi säljer. Vin-, sprit- och öl-annonsering i tidningar, 

tv och andra medier kommer från varumärkena eller deras leverantörer.” (Systembolaget, 

2017) 

Systembolaget marknadsför aldrig själva enskilda produkter men eftersom de har monopol på 

den svenska marknaden finns det inte heller något behov.  Systembolaget ser dock en del 

oroande trender kring utvecklingen av folkets inställning till alkohol. Öl och vin ses som mindre 

problematiskt idag gentemot 2017 och 2016, detta fenomen kan enligt Systembolaget bero på 

marknadsföringen av alkohol exempelvis i samband med evenemang, där målgruppen är såväl 

unga som äldre. Denna typ av marknadsföring bidrar till en normalisering av drickandet 

(Systembolaget, 2018).  

Denna utveckling är något som Systembolaget bevakar mycket noggrant och det diskuteras ofta 

och ingående enligt Susanna Westin. Susanna Westin är också av uppfattningen att denna typ 

av marknadsföring bidrar till en normalisering av alkohol och kommenterar ”systembolaget 

bevakar utvecklingen ganska ordentligt för att se hur synen på alkohol utvecklas i samhället, 

majoriteten av denna typ av marknadsföring är helt i linje med vad man får göra men det finns 

även en del som ligger i en grå-zon för vad som är okej marknadsföring.”  

Vidare får Susanna Westin frågan om detta kan ses som ett hinder och en risk för det uppdrag 

som Systembolaget har i det svenska samhället. “Det ses som en absolut som en risk, vårt 

uppdrag är att jobba för minskade skador till följd av alkohol och vi har en övergripande vision 

att ingen person skall ta skada till följd av alkohol. Vi fokuserar såklart i första hand på vad vi 

kan göra, men när vi ser att alkoholen normaliseras och att attityder förändras så påverkar 

detta också vårt arbete.”  

Att alla aktörer inom den svenska alkoholmarknaden inte har samma drivkraft som 

Systembolaget när det gäller mål och vision, kombinerat med den grå-zon som finns inom 

marknadsföring av alkohol utgör såklart kännbara effekter i vår verksamhet säger Susanna 

Westin. 

4.2.6 Uppdragets utmaningar, risker & hinder 

Susanna Westin anser att det fortfarande finns massor kvar att göra inom deras uppdrag, att 

exempelvis förstå konsumtionsbeteenden och folkets relation till alkohol är något som är i 

ständig förändring, där Systembolaget hela tiden måste fortsätta sin forskning och utvärdering 

för att kunna uppnå sitt uppdrag och sina mål.  
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Vår respondent på Anonyma alkoholister väljer att belysa hur utbrett problemet till följd är i 

samhället. Respondenten hävdar att “majoriteten av människorna i dagens samhälle har viss 

påverkan av alkoholism, antingen direkt eller indirekt genom en närstående med problem”. 

Trots att systembolaget arbetar hårt med kontroll på sina konsumenter i form av begränsade 

öppettider och försäljningsregler så anser vår respondent att det enligt hens erfarenhet “inte 

bidrar till någon hjälp för de personer som utvecklat ett missbruk av alkohol, värt att poängtera 

är dock vikten av att försöka undvika att unga personer får ta i alkohol då detta är en av de 

största riskerna.”  

Susanna Westin resonerar på samma sätt som vår respondent från Anonyma alkoholister när 

det gäller problemets utsträckning, att alla människor känner en eller flera personer som har en 

osund relation till alkohol. Det är väldigt utmanande för Systembolaget att nå fram till dessa 

personer då ämnet är tabubelagt och ofta förknippat med stor personlig skam.  

Susanna Westin säger även att deras största utmaning är att fortsätta på inslagen väg och att inte 

nöja sig med de åtgärderna som genomförs i dagsläget, det finns alltid saker att utveckla i deras 

arbete för den svenska folkhälsan.  
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5.0 Analys 

I detta avsnitt kommer vi att analysera vår insamlade empiri med hjälp av vår teoretiska 

referensram. Analysen presenteras i tre steg, två olika inomfallsanalyser där vi analyserar 

varje fall för sig samt en mellanfallsanalys där vi jämför våra fall med varandra.  

5.1 Inomfallsanalys - Svenska Spel 

Pragmatisk Utbyteslegitimitet, som enligt Suchman (1995) innebär att en organisation erhåller 

legitimitet om dess intressenter anser att organisationens gärningar bidrar till intressenternas 

egenintresse kan tolkas på flera sätt. Att Svenska Spel redovisade en omsättning på 6,6 miljarder 

år 2018 visar enligt vår teori att det existerar en efterfrågan på deras produkter och att bruka 

deras produkter är något som ligger i deras kunders egenintresse. Vidare bekräftar också 

Svenska spels finansiella prestationer att de ekonomiska ansvar som förklaras av Carroll (1991), 

genom att organisationen går med vinst, skapar värde och gynnar dess intressenter.  

Svenska Spel kan också erhålla utbyteslegitimitet genom att uppfylla de uppdrag som de blivit 

tilldelade av den svenska staten. Vår respondent från Svenska Spel sammanfattade uppdraget 

som att de ska arbeta för att minska spelproblemen i Sverige, det kan betraktas som svenska 

statens egenintresse och ett stort uppdrag för organisationen. 

Att erbjuda spel i en sund och säker miljö är något som Svenska Spel ofta nämner i sina 

årsredovisningar och vi har i vår studie funnit många exempel på handlingar som påvisar 

organisationens strävan efter detta. Genom sina kontrollsystem med obligatorisk registrering, 

insättningsgränser och tidsgränser värnar Svenska Spel om sina kunders spelvanor och dessa 

typer av agerande bidrar till kundnytta som genererar pragmatisk inflytelselegitimitet. Att 

Svenska Spel är statligt ägt gör också att vi kan anta att organisationen agerar enligt de lagar 

och regler som finns inom dess bransch i Sverige. Med detta i beaktning kan vi också anta att 

Svenska Spel uppfyller de krav som Carroll (1991) hävdar ingår i en organisations juridiska 

ansvar.  Suchman (1995) beskriver den pragmatiska inflytelselegitimiteten bland annat som 

något som uppkommer när en organisations handlingar kan motiveras som mer än egennyttiga 

och bidra till ett större syfte på lång sikt. Svenska Spel bidrar med stora summor pengar varje 

år till idrottsföreningars fortlevnad och för att på olika sätt främja fysisk aktivitet hos unga, 

vilket kan ses som en god gärning på lång sikt och således bidra till pragmatisk 

inflytelselegitimitet. Svenska Spel delar även ut miljonbelopp årligen till forskning om spel och 

spelproblematik, vår studie har inte funnit exakt vad forskningen bidrar med men själva 

faktumet att Svenska Spel bidragit med över 50 miljoner kronor sedan 2010 och har pågående 

avtal som sträcker sig till 2022 visar tydligt på pragmatisk inflytelselegitimitet. Att Svenska 

Spel varje år, genom olika frivilliga bidrag och stöd till välgörande ändamål skulle uppfylla ett 

etiskt ansvar enligt Carrolls CSR-pyramid (1991) går inte att fastslå då dessa gärningar inte kan 

garanteras vara förväntade av samhället i intressenternas grundperspektiv. Svenska Spels 

ekonomiska bidrag och välgörande kan istället härledas till ett filantropiskt ansvar, där 

gärningarna kan ses som ett sätt att “ge tillbaka” och gynna det sociala kontraktet mellan 

organisationen och samhället.  

När Svenska Spel beslutar att allokera ekonomiska resurser till idrottsföreningar och 

organisationer med gott syfte, som inte genererar någon direkt avkastning är det exempel på 

planeringsstyrning enligt SMCS (Lueg & Radlach, 2016). Planeringen och fördelningen till 

exempelvis “Framåt för rörelse” som arbetar för att främja fysik aktivitet hos unga skapar 

inflytelselegitmitet samtidigt som det bidrar till ett bättre samhälle på lång sikt och kan även 
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ses som ett filantropiskt ansvarstagande då det ligger utanför det tvingande ansvaret och görs i 

syfte att vara en god samhällsmedborgare. 

Den typ av legitimitet som enligt Suchman (1995) uppkommer när en organisation ses som 

ärlig, bidragande och anses dela samma värderingar som dess intressenter benämns som 

disponibel legitimitet. I vår granskning av Svenska Spel har vi funnit en del agerande som kan 

upplevas vara handlingar för att erhålla disponibel legitimitet. Kontrollsystem, transparens och 

personliga samtal med kunder i riskzonen för spelberoende kan bidra till att Svenska Spel anses 

ärliga och bidragande och kan således leda till disponibel legitimitet. En faktor som är högst 

relevant i detta sammanhang är spelbranschen dåliga rykte som helhet, vilket också är något 

som Carl-Fredrik Matthing nämner under vår intervju.  Carl-Fredrik Matthing väljer att särskilja 

Svenska Spel från övriga aktörer i denna fråga och hänvisar till deras interna imagemätning. 

Den interna imagemätning som Svenska Spel genomför varje år visar enligt Carl-Fredrik 

Matthing av Svenska spel upplevs mer pålitligt än sina konkurrenter och förklarar att detta kan 

vara en effekt av att vara ett statligt ägt företag, vilket kan härledas till en typ av disponibel 

legitimitet men om den beror på Svenska Spels arbetssätt eller dess ägare går inte att fastslå.  

Den pragmatiska legitimitet som Svenska spel innehar enligt vår studie, går att huvudsakligen 

koppla samman med en väl utformad administrativ styrning. Det är regler och riktlinjer som 

ligger till grund för hur Svenska spel har valt att utforma sin organisation och hur de ska agera 

för en hållbar utveckling. Carl-Fredrik Matthing lyfter flera gånger under vår intervju upp det 

faktum att de allra flesta som arbetar inom Svenska spel är medvetna om sitt ansvar i arbetet 

mot en sund spelmarknad, och känner en stolthet över sitt ansvar som har en inverkan på det 

dagliga arbetet. Det exempel som Carl-Fredrik Matthing återger går också att koppla samman 

till ett lyckat arbete med administrativ och kulturell styrning, då de anställda inte bara förstår 

sin organisations hållbarhetsmål utan också instinktivt väljer att agera utifrån dem.  

Ett nyckelord som återfinns både i Lueg & Radlach (2016) beskrivning av administrativ 

styrning mot hållbarhet och i Suchmans (1995) förklaring av moralisk legitimitet är 

kommunikation.  Kommunikation mellan organisation och intressenter är något som Svenska 

Spel tillämpar i stor utsträckning och vi har i denna studie identifierat ett antal agerande som 

grundar sig organisationens dialog med dess intressenter. I april 2019 tog Svenska Spel beslutet 

att sluta marknadsföra sina casinospel, detta till följd av en pågående debatt om spelreklam och 

att casinospel likt Carl-Fredrik Matthing säger är en röd produkt. Att Svenska Spel väljer att 

sluta marknadsföra casinospel som en direkt följd av en samhällsdebatt visar på att de tar 

kommunikationen från intressenterna på stort allvar och att man därmed kan anses erhålla 

moralisk legitimitet. Det är också möjligt att dra en direkt parallell mellan denna handling och 

etiskt ansvarstagande. Samhället förväntar sig att företag sköter sina affärer och sin verksamhet 

på ett etiskt vis (Carroll, 1991) och eftersom det än så länge inte finns några tvingande 

regleringar bakom detta beslut är det är likt ovan nämnt en direkt följd av en pågående debatt 

om dess skadliga effekter, och visar således på ett etiskt ansvarstagande från Svenska Spel. 

I vår genomförda studie har vi kartlagt och granskat de kontrollsystem som återfinns inom 

Svenska Spels organisation och hur dessa påverkar den dagliga verksamheten. 

Ålderskontroller, provköp, utbildningar för återförsäljare och riskanalysverktyg (playscan) 

utgör tillsammans ett verktyg och hjälpmedel i Svenska Spels arbete mot en sund och säker 

spelmarknad. De olika delarna inom kontrollsystemet går dock att härleda till olika typer av 

CSR-ansvar och styrning. De ålderskontroller och provköp som genomförs går att se om en 
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konkret åtgärd för att se till att företagen följer den svenska spellagen, då ingen under 18 år ska 

kunna spela om pengar i Sverige och kan därför enligt Carroll (1991) ses som en juridisk CSR-

åtgärd. Playscan som är ett egenutvecklat verktyg med syfte att upptäcka osund utveckling i 

Svenska spels kunders spelande är förvisso obligatoriskt för Svenska Spel att använda sig av 

sen 1/1–2019, men de faktum att Svenska Spel har använt sig av playscan sen 2009 gör att det 

går att se som en tidigare handling mot ett etiskt ansvar som nu istället utgör en juridisk handling 

enligt Carrolls (1991) CSR-pyramid. Eftersom samtliga kontrollsystem kan ses som ett sätt att 

styra organisationen mot finansiella såväl som icke-finansiella mål kan de benämnas som olika 

typer av styrningsverktyg med stark grund i cybernetisk och administrativ styrning enligt 

SMCS (Lueg & Radlach, 2016).  

Svenska Spel för en regelbunden dialog med Sveriges olika föreningar för spelberoende och 

Carl-Fredrik Matthing berättar under vår intervju hur han samt många andra 

spelansvarsspecialister personligen deltar på många av föreningarnas möten och dialoger varje 

år. Svenska Spel kommunicerar enligt en utvecklad handlingsplan med sina kunder som 

bedöms ligga i riskzonen via personliga samtal. Detta arbetssätt som är nyligen implementerat 

med lyckat resultat kommer enligt Carl-Fredrik Matthing med största sannolikhet att växa och 

bli mer utbrett under kommande år.  Ovan nämnda exempel på kommunikation med intressenter 

är ett sätt för Svenska Spel att förmedla sina moraliska värderingar samt erhålla synpunkter och 

förslag på möjliga förbättringar för Svenska spel. Att Svenska Spel har en regelbunden dialog 

och deltar på olika föreningar för spelberoende går att koppla samman med ett etiskt ansvar. 

Huruvida samhället förväntar sig att Svenska spel skall föra en dialog med föreningar för 

spelmissbruk är dock svårt att säga utan att undersöka frågan från ett annat perspektiv än vad 

som presenteras i denna studie men att så är fallet är inte ett orimligt antagande att göra. 

En annan av Barkemeyers (2007) kriterier för att en organisation ska uppnå moralisk legitimitet 

är att dess agerande ska vara moraliskt rätt och bidra till de samhälle de verkar på. Svenska Spel 

vidtar som tidigare nämnt många hållbarhetsåtgärder inom sin organisation men dess produkter 

orsakar samtidigt stor skada och lidande för en del av dess intressenter. Under intervjun med 

Carl-Fredrik Matthing konstaterar även han att Svenska Spel är självklart medvetna om de 

problem som uppstår till följd av deras produkter, och att det har en påverkan på de anställda 

inom organisationen. Carl-Fredrik Matthing lyfter fram vikten av att vara transparent och 

informera om riskerna för att hjälpa deras kunder till att fatta sunda beslut i sitt spelande, vilket 

också belyser den administrativa styrning mot hållbarhet som Svenska Spel bedriver, där 

transparens spelar en avgörande roll (Lach & Radlach 2016). 

I de årsredovisningar och rapporter vi granskat i denna studie framgår det tydligt och 

återkommande att Svenska Spel och dess anställda är stolta över deras ansvarstagande på 

spelmarknaden. De faktum att praktiskt taget alla anställda inom organisationen är medvetna 

och informerade om Svenska spels hållbarhetsmål visar att det tillämpas en kulturell styrning 

inom organisationen som har inverkan på de anställdas värderingar, tro och sociala normer. Den 

kulturella styrningen stämmer överens med den som lyfts av Lueg & Radlach (2016) som 

belyser engagemang och kommunikation som ett bra verktyg för att få de anställda inom en 

organisation att agera för en hållbar utveckling av egen instinkt. Att Svenska Spel väljer att 

redovisa hållbarhetsrapporter och gjort det över den tid vi studerat (2015–2018) visar att 

Svenska Spel också tillämpar Cybernetisk styrning mot hållbarhet. Hållbarhetsrapporter är ett 

konkret cybernetiskt styrningsverktyg och bör tillämpas i samband med andra verktyg för att 

ge effekt, vilket Svenska spel har gjort under de år vi granskat i denna studie.  



33 

 

Kognitiv legitimitet är svåraste typen av legitimitet att uppnå för en organisation. Att 

intressenter skall se en organisation som övergripande och oundviklig och att organisationen 

därav tas för givet av dess intressenter är en stor utmaning. (Suchman, 1995). Finns det 

verkligen några företag som anses fullt oundvikliga? Carl-Fredrik Matthing snuddar på ämnet 

när han reflekterar över att statligt ägda företag generellt sätt har högre förtroende av svenska 

folket och vid monopol ställs de inför mindre hinder när det gäller att ta ett helhetsansvar i 

samhället. Detta kan ses som ett tecken att kognitiv legitimitet till viss del existerar hos Svenska 

spel eller åtminstone tidigare existerat, men utan att göra en undersökning utifrån deras 

intressenter och konsumenternas perspektiv låter vi i denna studie detta vara osagt.  

2017 genomfördes en utredning av Sveriges regering där man bland annat fastslog att 

marknadsföring av spel inte får framställas som socialt attraktivt. Svenska Spel är visserligen 

restriktiva i den mening att de inte marknadsför direkt till spelare som visar tecken på riskfyllda 

spelvanor, att de är försiktiga i marknadsföringen av riskfyllda spel överlag och att de slutat 

helt att marknadsföra casinospel. De stoltserar dock i sin årsredovisning att 

kundundersökningar visar att deras kunder uppskattar deras reklam i större utsträckning än 

konkurrenternas. Genom att framhäva spelglädje och gemenskap, görs ingen orimlig koppling 

när man hävdar att gemenskap är socialt attraktivt och således skulle man kunna anse att man 

möjligen befinner sig inom en juridisk gråzon. Detta väcker för oss frågan om det juridiska 

ansvaret uppfylls till fullo och om Svenska spel verkligen tillämpar “ansvar före vinst” som är 

en av företagets grundpelare. 

5.2 Inomfallsanalys - Systembolaget 

Systembolaget redovisade en omsättning på ca 30 miljarder kronor 2018, och det råder således 

ingen tvekan om att deras produkter är efterfrågade. Att Systembolaget varje år växer och bidrar 

med stora ekonomiska tillskott till statskassan samt står för alkoholförsäljningen i butik med 

monopolistisk ställning i Sverige, gör att vi på ett sätt kan hävda att organisationen innehar 

pragmatisk utbytes legitimitet, då dess gärningar bidrar till intressenternas egenintresse 

(Suchman, 1995). Systembolagets finansiella prestationer uppfyller samtliga kriterier för att 

anses vidta ekonomiskt ansvar enligt Carroll (1991). Systembolaget har även genom sitt 

uppdrag från den svenska staten, ett ansvar att bidra till svenska statens egenintresse, inte bara 

genom att sälja alkoholdrycker utan också genom att informera om alkoholens risker. Detta 

uppdrag bör uppfyllas för att Systembolaget enligt Suchman (1995) skall erhålla pragmatisk 

utbyteslegitimitet. Systembolaget vidtar flera konkreta handlingar för att uppfylla sitt uppdrag 

gällande informering om alkoholens risker, till exempel via sitt utskick av tonårsparlören. 

Handlingar av denna sort bekräftar de faktum att Systembolaget innehar pragmatisk 

utbyteslegitimitet.  

Vid granskning av Systembolagets årsredovisningar har vi i denna studie fått en tydlig bild av 

Systembolagets uppdrag och ansvar i det svenska samhället. Systembolaget är tydliga med sitt 

budskap att de inte är en vinstdrivande organisation utan fokus riktas ofta återkommande mot 

arbetet för den svenska folkhälsan. Systembolaget har flera konkreta arbetssätt som 

ålderkontroller, utbildningar för personal och begränsade öppettider som tillsammans 

förtydligar bilden av att Systembolaget försöker bidra till ett bättre samhälle på lång sikt snarare 

än att göra stora ekonomiska vinster. I kombination med Systembolagets välutvecklade 

kontrollsystem och med sin statliga ägare vågar vi i denna studie även anta att Systembolaget 

uppfyller samtliga krav som återfinns i Carrolls (1991) CSR-pyramid beträffande lagligt och 

juridiskt ansvar. 
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Systembolaget förser också det svenska alkoholforskningsfältet med ekonomiska bidrag varje 

år. Det arbete som Systembolaget bedriver i detta avseende stämmer nästan exakt överens med 

det som Suchman (1995) hävdar är nyckeln till pragmatisk inflytelselegitimitet, då 

organisationen bidrar till välmående på lång sikt istället för positivt utbyte på kort sikt. Dessa 

förebyggande insatser för att förbättra folkhälsan i form av bidrag till forskning visar också på 

ett filantropiskt ansvarstagande i Carrolls CSR pyramid. Det är inget lagstadgat som säger att 

Systembolaget måste bidra med pengar till forskning och det är inte heller en norm eller 

standard som Systembolaget förväntas följa ur ett etiskt perspektiv även om det skulle vara 

möjligt att argumentera för att det på grund av samhällsuppdraget är en gärning som förväntas 

av samhället och därav är ett etiskt ansvarstagande. Vi gör istället tolkningen att precis som 

Carroll (1991) skriver om filantropiskt ansvar finns det ett socialt kontrakt mellan företaget och 

samhället, samhället förväntar sig att företag skall vara “goda företag” precis som individer är 

och skall “ge tillbaka”. Systembolaget bidrag till forskning kan således tolkas som ett tydligt 

exempel på filantropiskt ansvarstagande.  

Genom granskning av Systembolagets årsredovisningar går det att skapa sig en bild av 

organisationens disponibla legitimitet, som grundar sig på bidrag, ärlighet och värderingar 

(Suchman, 1995). Flertalet egenutförda mätningar med fokus på hållbarhet genomförs varje år 

och presenteras i olika index. Systembolaget presenterar bland annat ett opinionsindex, grundat 

på 9000 intervjuer där man frågat respondenterna om deras inställning till Systembolagets 

monopol och fortsatta existens. Resultatet av mätningen år 2018 visar att en majoritet av de 

tillfrågade anser att Systembolaget skall behållas i sin nuvarande form, och vi kan därför anta 

att en majoritet anser att Systembolaget innehar en disponibel legitimitet, då respondenterna ser 

Systembolaget som en ärlig och bidragande del av samhället.  Dessa typer av mätningar, där 

organisationen för en dialog med sina intressenter och tar hänsyn till intressenternas uppfattning 

bidrar också till Systembolagets moraliska legitimitet enligt Suchman (1995). 

Vidare bidrar de utförliga mätningar som Systembolaget presenterar på flera nyckeltal mot 

hållbarhet till en överblick av deras cybernetiska styrning. Systembolaget redovisar resultatet 

av mätningarna i utförliga index med historisk översikt, som får stort utrymme i organisationens 

rapporter. Den cybernetiska styrningen inom Systembolaget är också påtaglig genom deras sätt 

att koppla ihop anställdas beteende med deras handlingar mot ett specifikt mål, exempelvis förs 

fullständig statistik från genomförda provköp där utfallet av arbetet förmedlas till de anställda 

i kombination med deras långsiktiga mål. Den cybernetiska styrning som beskrivs ovan 

stämmer bra överens med den som diskuteras av Lueg & Radlach (2016) som cybernetisk 

styrning enligt SMCS.  

Som tidigare nämnt deltar Systembolaget i en dialog och kommunikation med intressenter på 

regelbunden basis och kommunikation är också avgörande för att förklara moralisk legitimitet. 

All information och utbildning som Systembolaget förser sina anställda med kombineras hela 

tiden med det dagliga arbetet och enligt Susanna Westin kan alla kundmöten på något sätt bidra 

till en bättre värld. Denna kommunikation med konsumenterna grundar sig inte i att som 

Susanna Westin säger “stå med pekpinnar och tillrättavisa kunder” utan istället i att bidra med 

information och kunskap. Även Systembolaget arbete för att motverka langning bygger till stor 

del på kommunikation. Susanna Westin beskriver det som att det intressanta är att hitta vart det 

sker och att de måste finnas med information och väcka engagemang där det förekommer. 

Kommunikation är ett ständigt återkommande begrepp i de data vi har betraktat i denna studie 

och det framgår att en välutvecklad och omfattande administrativ styrning ligger till grund för 

en stor del av Systembolagets arbete. Malmi & Brown (2008) poängterar vikten av att ett företag 

har tydliga riktlinjer och en tydlig policy som kommuniceras med de anställda och hävdar att 

det är avgörande för en organisation som strävar efter en hållbar utveckling, att de anställda 
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förstår företagets hållbarhetsmål. De kriterier som Malmi & Brown (2008) beskriver är något 

som Susanna Westin under vår intervju anser att Systembolaget lyckas bra med. 

Vid vidare granskning av Systembolagets årsredovisningar framgår det att organisationen 

tillämpar en stark kulturell styrning och det är något som stärks ytterligare under vår intervju 

med Susanna Westin. Samtliga anställda inom Systembolaget genomgår organisationens 

obligatoriska utbildning där företagets policy och riktlinjer förmedlas. Att de anställda förstår 

Systembolagets uppdrag och hållbarhetsmål med fokus på folkhälsan benämner Susanna 

Westin som fundamentalt. Systembolagets samhällsansvar och hållbarhetsarbete är något som 

genomsyrar hela organisationen, från styrelse till anställda i butik.  

Att Systembolaget försäkrar sig om att samtliga anställda har blivit informerade om 

organisationens hållbarhetsmål och riktlinjer, så tidigt som möjligt vid anställning kan ses som 

ett direkt exempel på administrativ styrning enligt SMCS. Arbetssättet speglar det som beskrivs 

av Lueg & Radlach (2016) inom SMCS och genom tydliga hållbarhetsåtgärder kan 

Systembolaget påverka sin personal att instinktivt agera på ett hållbart sätt i sitt dagliga arbete, 

vilket också Susanna Westin belyser som målet i detta avseende. Det dagliga kundmötet 

beskrivs även av Susanna Westin som en av de viktigaste delarna i Systembolagets CSR-arbete 

när det gäller att informera och väcka engagemang kring alkoholens risker, vilket utgör en stor 

del av organisationens samhällsuppdrag.  

Kognitiv legitimitet väcker precis samma frågor och samma bekymmer hos Systembolaget som 

hos Svenska Spel. Att analysera huruvida Systembolaget är en oundviklig organisation ur 

intressenternas perspektiv är näst intill omöjligt att reflektera över utan att undersöka fenomenet 

ur intressenternas perspektiv. Systembolagets opinionsindex visar dock att 76,5% av Sveriges 

befolkning vill behålla systembolagets monopol, vilket kan anses som en indikation på att folket 

inte ser något bättre alternativ och då ser dem som oundvikliga.    

5.3 Mellanfallsanalys - Svenska Spel & Systembolaget 

I mellanfallsanalysen har vi jämfört Svenska Spel och Systembolaget med varandra för att 

identifiera möjliga mönster, likheter och skillnader. 

5.3.1 Legitimitet och CSR i Svenska Spel & Systembolaget 

Svenska Spel och Systembolaget kan med stöd av sina ekonomiska prestationer över tid anses 

inneha pragmatisk utbyteslegitimitet legitimitet då de båda möter en befintlig efterfrågan från 

samhället. Svenska Spel och Systembolaget agerar också enligt särskilt beslutade 

samhällsuppdrag som de fått tilldelade från den svenska staten. Organisationernas uppdrag 

skiljer sig åt men vid förenkling går det att hävda att båda organisationerna skall verka för ett 

bättre samhälle genom att minska och motverka skadeverkan av de produkter och tjänster de 

erbjuder. Eftersom svenska staten ses som en viktig intressent till båda företagen, i form av 

ägare går det också att hävda att de särskilt beslutade samhällsuppdragen bör också ses som ett 

av intressenternas egenintresse. De båda organisationerna bör således uppfylla även dessa 

uppdrag för att belönas med pragmatisk utbyteslegitimitet.  Systembolagets monopol inom 

handel med alkoholdrycker bör belysas som en viktig faktor i detta avseende, Svenska spel är 

verksamma inom en konkurrensutsatt marknad och måste således allokera resurser för att 

behålla sina marknadsandelar. Svenska Spel påverkas även som tidigare diskuterats av den 

allmänna uppfattning och debatt kring spelbranschen som helhet. Monopolet kan ses som en 

fördel för Systembolaget i sitt arbete med sitt samhällsuppdrag då mer utrymme kan frigöras 

för ändamålet, vilket bekräftas av Carl-Fredrik Matthing som anser att Svenska Spels 

ansvarsuppdrag har försvårats efter regleringen av den svenska spelmarknaden.  
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Både Svenska Spel och Systembolaget bidrar årligen med stora ekonomiska bidrag till 

forskning för att motverka och stödja den del av samhället som tagit skada av deras produkter 

och tjänster. Det möjligt att dra paralleller mellan hur och varför de båda företagen bidrar med 

pengar till forskning. Vi kan anta att genom dessa bidrag kan båda företagen anses allokera 

ekonomiska resurser med syfte att skapa pragmatisk inflytelselegitimitet och dessa typer av 

handlingar är enligt Suchman (1995) effektiva för syftet. Huruvida dessa gärningar går att 

koppla till ett etiskt eller filantropiskt ansvar är inte helt oproblematiskt att fastslå. Utan att 

närmare undersöka de etiska normer och standarder som satts på grund av de båda företagens 

långa historia som samhällsaktörer är det nästintill omöjligt att konstatera om samhället 

förväntar sig att Svenska Spel och Systembolaget ska bidra med pengar till forskning. Frågan 

om de handlar utifrån ett etiskt ansvar eller om de helt enkelt agerar utifrån fri vilja att vara 

“goda företag” och befinner sig i ett filantropiskt ansvar är därför svår att besvara. Detta är även 

möjligt att detta fenomen beror på att Svenska Spel och Systembolaget är statligt ägda samt är 

verksamma inom kontroversiella branscher. Carl-Fredrik Matthing berättar att vara statligt ägda 

medför andra förväntningar och Miller & Michelson (2012) förklarar hur företag verksamma 

inom kontroversiella branscher uppfattas som omoraliska av delar av befolkningen, vilket 

innebär att arbetet med CSR kan ses som ett sätt att dölja de omoraliska delarna inom 

verksamheten. Därav är även förväntningarna annorlunda på företag inom kontroversiella 

branscher.  

Vi kan även se ett samband att Svenska Spel och Systembolaget genom regleringar tar ansvar 

och bidrar till välmående på lång sikt. I Svenska Spels fall handlar det om obligatorisk 

registrering, insättningsgränser och tidsgränser och i Systembolagets fall handlar det om 

försäljningsregler och begränsade öppettider. Båda organisationerna uppfyller genom dessa 

handlingar ett juridiskt ansvar, då det sedan årsskiftet 2018/2019 är lagstadgat med dessa former 

av gränser inom spelverksamheter och mot svensk lag att sälja alkohol till minderåriga. 

Suchman (1995) beskriver dessa former av handlingar resulterar i att intressenterna upplever 

organisationen som ansvarsfull och bidrar till välmående på lång sikt framför ett kortsiktigt 

positivt utbyte och skapar på så sätt inflyteselegitimitet. 

Utöver bidrag till forskning har vi i denna studie identifierat ett flertal andra frivilliga 

hållbarhetsåtgärder som utförs av Svenska Spel. Svenska Spels numera permanenta personliga 

samtal till individer som enligt deras mätningar löper risk att utveckla en spelproblematik samt 

beslutet att sluta marknadsföra sina casinospel är de senast implementerade handlingarna av 

denna kategori. Dessa handlingar kan ses som frivilliga handlingar för ett bättre samhälle och 

bidrar till att skapa inflytelselegitimitet men ger också en bild av organisationen som ärlig och 

bidragande som i sin tur gör att det blir ett sätt att skapa pragmatisk disponibel legitimitet. 

Beträffande Systembolaget har vi i denna studie inte kunnat identifiera någon aktivitet som 

direkt går att ställa i relation till de ovan nämnda, men Systembolaget använder sig snarare av 

transparens och kommunikation likt sina opinionsmätningar som sitt verktyg för att bevisa sin 

ärlighet och sitt bidrag och på så sätt skapa disponibel legitimitet.  

För att uppnå moralisk legitimitet är enligt Barkemeyer (2007) kommunikation mellan 

intressenterna och företaget gällande etiska och moraliska värderingar av stor vikt och något 

som studien funnit hos både Systembolaget och Svenska Spel. 

Svenska Spel uppvisar detta genom att lyssna och anpassa sig efter samhällsdebatten kring spel-

reklam och dess effekter. De lägger stor vikt vid vad som kommuniceras från deras intressenter 

och väljer också att agera därefter. Systembolaget visar inte lika tydliga tendenser att ta direkta 

beslut baserat på vad samhället kommunicerar sett till den information studien funnit, men 

genom att utbilda sin personal i kundbemötande och om alkoholensrisker kommuniceras de 

etiska principer och riktlinjer de står för. Båda organisationerna skapar i dessa situationer 
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moralisk legitimitet på det sätt som de tror på. En intressant skillnad här är att Svenska Spels 

agerande baseras på etiskt ansvar i Carrolls CSR pyramid, medan det i Systembolagets fall är 

svårt att urskilja huruvida vi kan betrakta det som etiskt eller juridiskt ansvar. Systembolaget 

väljer att utbilda sin personal och sedan använda sin personal som informationskanaler i det 

dagliga kundbemötandet som en del i arbetet för den svenska folkhälsan. Eftersom 

Systembolaget har ett särskilt beslutat uppdrag från den svenska staten där de skall informera 

om alkoholens risker kan denna handling anses mer av juridisk karaktär snarare än ett rent etiskt 

ansvar.  

För att ett företag skall belönas med kognitiv legitimitet bör de anses oundvikliga och 

övergripande, vidare väljer också Suchman (1995) att understryka att det är den svåraste typen 

av legitimitet för en organisation att uppnå. Suchmans (1995) diskussion om kognitiv legitimitet 

stämmer bra överens med den bild av begreppet vi har fått när vi genomfört denna studie. Både 

Svenska Spel och Systembolaget är två välkända organisationer med lång historia och många 

år av lyckat affärsskap, steget till att ses som oundviklig för intressenter i ett samhälle upplevs 

dock fortfarande långt bort för någon av organisationerna. Det går att hävda att Systembolaget, 

med stöd i resultatet från deras opinionsindex innehar viss kognitiv legitimitet, till exempel för 

att de tillfrågade i undersökningen i vissa fall inte är äldre än 15 år och därför rimligen gör sin 

bedömning utifrån sin grunduppfattning, något som tyder på kognitiv legitimitet enligt 

Suchman (1995). Att Systembolaget också innehar monopol inom sin bransch bör också bidra 

till att dess intressenter har en grunduppfattning om organisationen. Det har i denna studie inte 

framkommit något som tyder på att Svenska Spel innehar eller någon gång haft någon typ av 

kognitiv legitimitet. Det finns en grunduppfattning om “spelbranschen” i dagens läge, vilket 

lyftes av Carl-Fredrik Matthing men inte nödvändigtvis om någon specifik aktör inom 

branschen. 

5.3.2 Hållbar verksamhetsstyrning i Svenska spel & Systembolaget 

För att undersöka frågan hur de båda företagen implementerar CSR inom sin organisation har 

vi granskat organisationernas verksamhetsstyrning som är avgörande i arbetet mot 

organisationernas hållbarhetsmål (Malmi & Brown, 2008). 

Det är tydligt att båda organisationerna använder sig av en stark kulturell styrning och genom 

utbildning och kommunikation med sin personal strävar efter att alla inom organisationen 

instinktivt skall bidra till en mer hållbar utveckling. Susanna Westin beskriver Systembolagets 

utbildningar, temakvällar och dialogtillfällen som “fundamentala” och beskriver hur 

Systembolagets hållbarhetsmål berör samtliga inom organisationen återkommande i det dagliga 

arbetet. Carl-Fredrik Matthing beskriver hur Svenska Spels spelansvar bidrar till en stolthet 

inom företaget och hur de påverkar de anställda hela vägen in till varje persons moraliska 

kompass. Genom att båda företagen också redovisar tydliga hållbarhetsmål i sina rapporter och 

årsredovisningar samt omfattande data på hur organisationen lyckas uppnå målen eller inte kan 

vi hävda att det bedrivs en effektiv kulturell styrning i enlighet med den som beskrivs av Lueg 

& Radlach inom ämnet SMCS (2016).   

Den kulturella styrningen inom Svenska Spel och Systembolaget är förknippad med den 

administrativa styrningen. Den administrativa styrningen fungerar som företagets 

informationskanal när det kommer till arbetet med att förmedla företagets riktlinjer och policy 

till de anställda. Eftersom vi är av uppfattningen att båda organisationerna önskar att bedriva 

en stark kulturell styrning där samtliga medarbetare bidrar till företagens hållbarhetsmål, är det 

av stor vikt att informationen mottas och förstås av de anställda (Lueg & Radlach 2016). Att 

den administrativa styrningen i denna fråga sker med lyckat resultat är något som bekräftas av 

båda våra respondenter från Svenska Spel och Systembolaget. Våra respondenter väljer också 
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att återkommande diskutera riktlinjer och policys för de företag som de representerar och 

hävdar att dessa förmedlas och kommuniceras tydligt inom organisationen, ett agerande som 

Malmi & Brown (2008) betonar som avgörande i arbetet med administrativ styrning för en 

hållbar utveckling.  

Enligt Ottosson & Parment (2013) är det viktigt att en organisation tydligt genomsyras av en 

arbetsmiljö som premierar etik och socialt ansvar eftersom studier visar på ett samband mellan 

personliga värderingar och de etiska värderingar organisationen står för. De fastslår även att 

marknadskommunikation inte kan vara genuin om inte budskapet som kommuniceras bygger 

på en hållbar grund. Det finns alltså ett samband mellan hållbar marknadsföring och den 

kulturella och administrativa styrningen. Både Systembolaget och Svenska Spel visar enligt 

denna studie likt ovan nämnt, att de arbetar aktivt med dessa två former av styrning. Det kan 

vara en indikation på att de har eller åtminstone försöker skapa en arbetsmiljö som premierar 

just dessa egenskaper och på så vis bygga en hållbar grund. Det är inte orimligt att anta att detta 

är viktigt för de båda företagen då båda företagen för att möjliggöra genuin kommunikation 

angående de hållbarhet åtgärder de vidtar och för att skapa bättre förutsättningar att uppfylla 

sina respektive samhällsuppdrag. 

För att en organisation skall arbeta mot uppsatta mål hävdar Flamholtz et al. (1985) att det är 

viktigt att organisationens mål stämmer överens med de anställdas och hävdar att planering 

spelar en avgörande roll i att skapa målkongruens. Svenska Spel och Systembolaget tillämpar 

båda planeringsstyrning mot hållbarhet genom att allokera resurser till ändamål som bidrar med 

andra resultat än ekonomisk vinning. Svenska Spel kan anses tillämpa planeringsstyrning mer 

utförligt än Systembolaget då de varje år allokerar resurser till kortsiktiga välgörande ändamål 

så som bidrag till idrottsföreningar.  På lång sikt arbetar organisationerna på ett liknande sätt 

med att bidra till forskning inom det problemområde där deras produkter spelar en avgörande 

roll. Enligt Flamholtz et al. (1985) fungerar planeringsstyrning bäst när de anställda får vara en 

del av planeringen vilket vi inte funnit något som tyder på i denna studie, däremot är det tydligt 

att resurser allokeras till hållbarhetsåtgärder inom bägge företagen och kan således ses som 

planeringsstyrning enligt SMCS (Lueg & Radlach 2016). 

Den cybernetiska styrningen har en stor inverkan på de båda organisationernas dagliga arbete. 

Svenska Spel och Systembolaget arbetar båda mot hållbarhetsmål och budgetar och genom 

regelbundna intervjuer och mätningar försöker båda organisationerna följa utvecklingen mot 

sina hållbarhetsmål. Eftersom båda företagen tillämpar omfattande kontrollsystem och 

regelbundet följer utvecklingen hur de följs är ytterligare ett exempel på cybernetisk styrning 

mot hållbarhet.  

I vår studie har vi inte kunnat identifiera några exempel på belöning och incitamentsstyrning 

inom Svenska spel eller Systembolaget som går att koppla samman till hållbarhet eller CSR. 

Det är inte ett orimligt antagande att hävda att detta kan bero på de båda företagens statliga 

ägande och den kontroversiella bransch de verkar inom är anledningen. 
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6.0 Slutsatser 

I detta avsnitt kommer vi presentera och diskutera de slutsatser vi kommit fram till med hjälp 

av genomförd analys. Avsnittet kommer också att presentera och motivera förslag till vidare 

forskning. 

● Hur implementeras CSR i kontroversiella branscher för att erhålla legitimitet? 

 

Vi har i denna studie undersökt hur CSR implementeras inom organisationer som verkar inom 

kontroversiella branscher.  Med anledning debatten kring företag inom kontroversiella 

branscher och huruvida deras CSR-arbete kan anses trovärdigt har legitimitet utgjort en av 

grundstenarna i denna studie.  Vi har skapat förståelse för hur verksamhetsstyrning spelar en 

betydande roll för en hållbar utveckling, och för hur de valda organisationernas 

hållbarhetsinsatser kan kopplas till olika typer av CSR-ansvar i enlighet med vald teori.   

Svenska Spel och Systembolaget kan med studiens infallsvinkel anses inneha en pragmatisk 

legitimitet som bygger på deras sätt olika sätt att värna om deras intressenter och deras 

ekonomiska prestationer. Studien kan dock inte med fullständig säkerhet fastslå att så är fallet. 

Anledningen till denna distinktion är det faktum att trots att båda organisationerna tillämpar en 

rad åtgärder för att bidra till ett bättre samhälle finns det ändå en grupp i samhället som lider 

eller har lidit skada på grund av organisationernas produkter eller tjänster. 

Både vår studie och tidigare forskning har funnit ett tydligt samband mellan moralisk legitimitet 

och kommunikation mellan företaget i fråga och dess intressenter. Vi kan med viss säkerhet i 

denna studie påstå att både Svenska Spel och Systembolagets viktigaste verktyg för att skapa 

moralisk legitimitet är kommunikation i olika former.  

Vi kan också se att båda organisationerna genom kulturell och administrativ styrning försöker 

skapa och med hög sannolikhet lyckas skapa arbetsmiljöer som ger utrymme för att den sortens 

kommunikation skall uppfattas som genuin. 

I den här studien har vi kommit till insikten precis som tidigare forskning konstaterat att 

kognitiv legitimitet är den svåraste legitimiteten att uppnå. Detta påstående grundar sig i att det 

är svårt att undersöka och fastslå ifall en organisation kan ses som oundviklig speciellt inom 

kontroversiella branscher där produkterna eller tjänsterna som erbjuds ofta har en negativ 

baksida. Baserat på samhällsdebatter angående huruvida Systembolaget borde finnas kvar som 

monopol eller ej samt deras egna opionsindex kan vi dock rimligen anta att Systembolaget 

innehar eller åtminstone är väldigt nära någon form av kognitiv legitimitet. Utan vidare 

forskning utifrån ett annat perspektiv är det dock för oss inte möjligt att fastslå med säkerhet.  

Svaret på vår frågeställning, hur CSR implementeras inom kontroversiella branscher återfinns 

enligt denna studie i de båda organisationernas verksamhetsstyrning. Vår förståelse efter 

genomförd analys är att Svenska Spel och Systembolaget tillämpar en väl utvecklad och 

omfattande hållbar verksamhetsstyrning (SMCS), med CSR i fokus på både på kort och lång 

sikt. CSR ges utrymme i såväl planeringstyrning vid allokering av resurser, i 

organisationskulturen som en av grundpelarna och i den administrativa styrningen med 

regelbundna mätningar och utvärderingar av arbetet. Båda organisationerna bedriver en väl 

fungerande intern kommunikation som en del av sin administrativa styrning och för en 

regelbunden dialog med utomstående intressenter. Svenska spel och Systembolaget tillämpar 

inga belönings eller incitamentssystem i sitt arbete för folkhälsan och det kan enligt vår tolkning 

utgöra en ren hållbarhetsåtgärd. Genom att inte belöna anställda för utförda hållbarhetsåtgärder 

styrker organisationerna sin ståndpunkt som exempelvis Susanna Westin beskrev som 

“Hållbarhet är fundamentalt inom vår organisation och inget valbart”. 
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En hållbar verksamhetsstyrning bidrar till att samtliga anställda inom organisationerna ges 

möjlighet att personligen förstå, bidra och vara en del av det långsiktiga arbetet för en bättre 

folkhälsa.   

Vi har i studiens analys ställt utvalda hållbarhetsgärningar vi identifierat i de data vi granskat, 

i relation till Carrolls (1991) CSR-pyramid och de kriterier som återfinns i modellen.  Vi har 

förstått och kan med största sannolikhet konstatera att Svenska Spel och Systembolaget 

uppfyller de kriterier som efterfrågas för att uppnå ekonomiskt och juridiskt ansvar.  

Konstaterandet kan göras på grund av de bevisligen goda ekonomiska prestationer vi tidigare 

diskuterat och att vi finner det högst osannolikt att någon av organisationerna med sitt statliga 

ägande skulle misslyckas med att uppträda juridiskt riktigt.  Vidare har vi i denna studie 

beskrivit en svårighet i att förstå om vissa utförda hållbarhetsåtgärder vi diskuterat handlar om 

ett etiskt eller filantropiskt ansvar. Det kan vara av intresse att ponera det faktum att Svenska 

Spel och Systembolaget på grund av sin långa historia som statlig aktör, själva byggt upp 

förväntningar och krav från samhället. De potentiella förväntningarna har i så fall en påverkan 

när det gäller att beteckna en gärning som etisk eller filantropisk då en filantropisk handling 

som exempelvis ett ekonomiskt bidrag från Systembolaget till alkoholforskning kan ses som 

förväntat av samhället och således snarare en handling för etiskt ansvar. Att särskilja etiska och 

filantropiska ansvarstaganden påverkas också av att de båda organisationerna vi granskat är 

verksamma inom kontroversiella branscher. Detta medför att utöver de uppbyggda 

förväntningarna från sin roll som statlig aktör, måste organisationerna också hantera 

förutfattade meningar från samhället. Som beskrivet i tidigare forskning existerar det redan en 

idé i samhället att företag verksamma inom kontroversiella branscher enbart eller bara till viss 

del arbetar med CSR för att dölja den omoraliska delen av sin verksamhet. Som tidigare 

forskning hävdat finns det en uppfattning i samhället att företag inom kontroversiella branscher, 

utövar CSR-aktiviteter med syftet att dölja de mer omoraliska delarna av sin verksamhet, 

snarare än att ta ett etisk eller filantropiskt ansvar.  

6.1 Slutdiskussion & vidare forskning 

Vi har under studiens gång identifierat ett antal områden och problem där vidare forskning 

skulle vara av intresse och ge möjlighet till intressanta bidrag.  Att prova generaliserbarheten 

av denna typ av studie genom att applicera studiens tillvägagångssätt på andra aktörer inom 

kontroversiella branscher till exempel tobaksindustrin eller möjligtvis en annan bransch där 

aktörernas förutsättningar är annorlunda.  

Det kan även vara av intresse att vända på studien och utföra den ur ett konsumentperspektiv 

och därmed undersöka de förväntningar samhället har på statligt ägda företag eller företag 

verksamma inom kontroversiella branscher. Exempelvis skulle man kunna undersöka vilka 

potentiella hinder och möjligheter som uppstår för dem i deras CSR-arbete till följd av att de är 

statligt ägda eller är verksamma inom kontroversiella branscher.  
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Bilagor 

Följande intervjufrågor har utgjort basen i våra semistrukturerade intervjuer med 

respondenter från organisationerna Svenska Spel och Systembolaget.  

Kontrollfrågor för användning av intervjudata i studie:  

• Giver du oss tillåtelse att spela in denna intervju i transkriberingssyfte?  

• Giver du oss tillåtelse att namnge den organisation du representerar i vår studie?  

• Giver du oss tillåtelse att uttala och använda ditt namn i vår studie?  

 

Inledande allmänna frågor:  

• Vad heter du, vad innehar du för titel/position inom organisationen du företräder och 

hur länge har du arbetat i din nuvarande roll. 

• Vänligen beskriv dina arbetsuppgifter i din nuvarande roll inom organisationen du 

företräder. 

• Vänligen beskriv din bakgrund och tidigare arbetserfarenheter. 

 

Övergripande frågor:   

• Hur skulle du beskriva (Svenska spels/Systembolagets) arbete med hållbarhet? 

• Vad skulle du säga är (Svenska Spels/Systembolagets) viktigaste/mest prioriterade 

hållbarhetsinsats? 

• Vilken del av (Svenska Spels/Systembolagets) hållbarhetsåtgärder skulle du säga har 

mest påverkan på det dagliga arbetet?  

• Vilket område inom (Svenska Spel/Systembolagets) hållbarhetsarbete anser du vara 

mest välutvecklat och bidra med tydligast och bäst mätbara resultat? 

• Finns det något område där du anser att (Svenska Spel/Systembolaget) har en svagare 

policy/arbetssätt relativt andra och där det finns mer arbete att göra i framtiden? 

• Svenska spel/Systembolaget tillhör den grupp av statligt ägda företag som tilldelats vad 

regeringen kallar för “Särskilt beslutande samhällsuppdrag”. De innebär enligt vår 

uppfattning kortfattat att företagen har tilldelats uppdrag som skall skapa samhällsnytta 

som inte alltid går att mäta ekonomiskt 

.  

- Kommentarer?  

- Hur förmedlas de statliga ansvaret till de anställda inom organisationen? 

- Vilken del av er organisation är mest påverkad av de särskilt beslutade 

samhällsuppdragen?  

- Finns det tredjeparter (Distributörer, ombud, leverantörer etcetera) som är 

påverkade av de särskilt beslutade samhällsuppdragen?  

 

Specifika frågor – Systembolaget  

• När vi granskar Systembolagets årsredovisning från 2018 får vi bilden av att arbetet som 

görs för att minska alkoholens skadeverkan, mestadels är förebyggande/proaktivt. Görs 

det några konkreta handlingar för att hjälpa personer som redan hamnat i 

missbruk/alkoholism? Hur planeras/utförs/mäts och utvärderas detta? 

• En hållbarhetsfråga som vi förstår är högt prioriterad inom er organisation är att “öka 

kännedomen om alkoholens risker och Systembolagets syfte är att begränsa alkoholens 

skadeverkningar” - Samtidigt kan vi utläsa ur det “alkoholindex” och “Vardagsindex” 
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att de tillfrågade har en mer tillåtande attityd till alkohol gentemot förra året och att 

respondenterna har en mer tillåtande attityd till att dricka öl/vin på vardagar gentemot 

förra året.  

- Kommentar?  

- Tyder resultatet från dessa undersökningar på att upplysningen av riskerna inte 

lyckats på det sätt som önskats? 

 

• Systembolaget arbetar ju aktivt med sitt anti-lagningsarbete. Utöver den policy som 

personal i butik får anpassa sig efter gällande nekande av köp vid misstänkt langning har 

det även utvecklats ett arbete mot langning i sociala medier. Är detta något som 

Systembolaget ser som ett växande problem och arbetas aktivt med ett sätt att motverka 

detta problem?  

 

• Upplever du att Systembolaget marknadsföring där avspeglar det interna arbetssätt som 

finns kring hållbarhet på ett rättvist sätt?  

 

• Hur ser systembolaget på den indirekta marknadsföring som fås från till exempel öl & 

vin-tillverkare? I årsredovisningen från 2018 hävdar systembolaget att detta bidrar till en 

normalisering av drickandet, är detta något som diskuteras inom organisationen och finns 

det några planerade eller redan tagna åtgärder emot detta? 

 

Specifika frågor - Svenska spel 

• Svenska spel är ju ett av få företag med ett särskilt beslutat samhällsuppdrag, vilket 

bland annat innefattar att verka för sunt spelande och en säker spelmarknad. En stor del 

av er kundkontakt sker via era ombud som träffar kunder på en dagligbasis, de anställda 

i dessa ombud är därav en av svenskaspels yttersta representanter. 

- Hur förmedlar ni era riktlinjer och mål till era ombud? 

- Vilka är det huvudsakliga kriterierna som ett ombud måste uppfylla för att erhålla 

en licens?  

• Svenska spel distribuerar och marknadsför sina spel till stor utsträckning genom sina 

ombud. När det gäller marknadsföringen har Svenska Spel riktlinjer från Sveriges 

regering som säger bland annat att spelreklam skall, “presenterar chanserna att vinna 

så att de inte skapar intrycket av att chanserna att vinna är större än de faktiskt är” och 

att “inte förmedla intrycket av att deltagande i spel är en lösning på ekonomiska 

problem”  

- Vi förstår att avtalet mellan ombud och Svenska Spel kan brytas till följd av till 

exempel misslyckade provköp. Kan ett avtal brytas med en kund till följd av 

otillåten marknadsföring? 

 

• Svenska Spels egenutvecklade verktyg Spelvanor (Playscan) mäter risker i kundernas 

spelande och varnar om spelbeteendet kan utvecklas till att bli mer riskfyllt. Genom 

verktyget uppmärksammas kunderna på sina spelvanor i ett tidigt stadium vilket ökar 

möjligheterna att förhindra att spelandet utvecklas till ett större problem.” 

- Kan du ge exempel på hur detta system fungerar rent generellt? vilka variabler är 

det som mäts och vad gör svenska spel för att hjälpa en kund som enligt playscan 

håller på att utveckla ett osunt spelande?  
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- Är denna typ av verktyg något som du tror vi kommer se mer av i framtiden i 

arbetet med att förebygga spelmissbruk?  

 

• Hur ser Svenska Spel på den reklam som ni får av andra aktörer inom er marknad?  

 

• Upplever du att Svenska Spels marknadsföring där “sunt spelande är i fokus” avspeglar 

det interna arbetssätt som finns kring hållbarhet på ett rättvist sätt?  

 

• Svenska Spel släppte igår (måndag 8/4) nyheten om att de slutar helt med att 

marknadsföra sina casinospel. Joakim Mörnefält sade också att Svenska spel är för ett 

förbud mot marknadsföring av casinospel.  

- Har du några kommentarer till detta beslut? 

 

• Svenska Spel har en tradition av att bidra till svensk forskning om spelberoende och 

bistår varje år en rad föreningar, intuitioner och organisationer med ekonomiska bidrag.   

- Hur ser detta arbete ut rent praktiskt inom organisationen? Vem beslutar om vart 

pengarna skall gå och vilka summor?   

- Sker det någon uppföljning / mätning av resultatet av de bidrag som Svenska Spel 

bidrar med till forskning?  

- Går det att mäta några konkreta resultat av arbetet?   

 

• 2017 påbörjade Svenska Spel ett pilotprojekt där spelare med förhöjt riskbeteende 

kontaktades per telefon för samtal om sitt spelbeteende, samtalen uppskattades av de 

kunder som blev kontaktade. Under 2018 togs beslutet att våra proaktiva samtal skulle 

permanentas. Särskiljande för våra proaktiva samtal är att det är Svenska Spels egna 

medarbetare som ringer upp och genomför samtalen. Det är person-till-personkontakt 

och inte notifiering via sms eller andra automatiserade tjänster 

- Har du någon information gällande effekten av arbetet (mätbara resultat 

etcetera)?  

- Är detta ett arbetssätt som du tror kommer växa? 

 

Intervjuguide - Anonyma Alkoholister & Spelmissbrukarnas riksförbund 

Följande intervjufrågor har utgjort basen i våra semistrukturerade intervjuer med 

respondenter från organisationerna Anonyma alkoholister och Spelberoendes riksförbund. Vi 

önskar att påpeka det faktum att dessa två intervjuer genomfördes i syfte att erhålla allmänna 

kommentarer och reflektioner kring alkoholism och spelmissbruk. 

Kontrollfrågor för användning av intervjudata i studie:  

• Giver du oss tillåtelse att spela in denna intervju i transkriberingssyfte?  

• Giver du oss tillåtelse att namnge den organisation du representerar i vår studie?  

• Giver du oss tillåtelse att uttala och använda ditt namn i vår studie?  

 

Allmänna övergripande frågor:  

• Till att börja med skulle vi gärna vilja att du beskriver din bild och dina erfarenheter av 

det (Svenska Spel/Systembolaget), med grund i de erfarenheter du har i din roll?  
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• Vad har du för personlig relation till (Svenska Spel/Systembolaget), bortsett från din 

roll som aktiv inom den organisation du representerar? 

 

Specifika frågor – Anonyma Alkoholister:  

• Systembolaget har ett uppdrag i samhället som förklarar som att de ska “Med ensamrätt 

och med ansvar och god service, sälja alkoholdrycker och informera om alkoholens 

risker.”  

- Är din uppfattning att Systembolaget klarar av sitt uppdrag, och då syftar vi 

främst på den del om att informera om alkoholens risker?  

 

• Systembolaget har utformat ett opinionsindex för att mät de förtroende som de har från 

det svenska folket. Varje år tillfrågas ca 9000 personer frågan “Tycker du man skall 

behålla systembolaget och monopolet på försäljning av starköl, vin och sprit eller vill 

du att starköl, vin och sprit ska säljas i andra butiker?”.  År 2018 visade opinionsindexet 

att 76,5% av de tillfrågade ville behålla Systembolagets ensamrätt.   

- Vad är din inställning till denna fråga och har du några kommentarer kring 

resultatet?  

 

Specifika frågor – Spelberoendes Riksförbund:  

• Svenska Spels grunduppdrag i det svenska samhället kan sammanfattas som att de ska 

erbjuda spel i en sund och säker miljö och jobba för att motverka spelproblem. 

- Är din uppfattning av Svenska spel klarar av sitt uppdrag?  

 

• Systembolaget har enligt deras interna imagemätning ett högre förtroende från sina 

kunder jämfört med andra spelbolag verksamma i Sverige.  

- Hur är ditt förtroende för svenska spel och har du några kommentarer kring 

resultatet?  
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