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Sammanfattning 
I dagens Sverige bedriver det offentliga mycket av sin ekonomiska verksamhet i 
aktiebolagsform, precis som privata aktörer. Det hävdas ofta att offentliga bolag inte är lika 
effektiva som sina privata motsvarigheter, vilket kan bero på skillnader i management. Målet 
för denna uppsats är därför att undersöka om det finns sådana skillnader i management, och 
vilka dessa i så fall är. Undersökningen är begränsad till Sverige och de större statliga och 
privata aktiebolagen. Författarna har arbetat enligt den hermeneutiska vetenskapstraditionen, 
och har använt sig av en kvalitativ metod i form av personligt kunskapande genom 
samtalsintervjuer. 
 
För att få en holistisk bild av fenomenet har undersökningen utförts ur två perspektiv. Det 
första perspektivet, ägarperspektivet, syftar till att få en uppfattning om hur staten agerar som 
ägare i jämförelse med stora privata ägare. Staten som ägare representeras i uppsatsen av 
Näringsdepartementet, medan de stora privata ägarna representeras av investmentbolaget 
Industrivärden. Det andra perspektivet, företagsperspektivet, syftar till att undersöka hur 
ledningen ser ut på företagsnivå. De statliga bolagen representeras i uppsatsen av Vattenfall 
och Systembolaget, medan de privata representeras av Volvo Personvagnar. 
 
Den viktigaste slutsatsen som kan dras av undersökningen är att skillnaderna i management 
mellan statliga och privata aktiebolag är tämligen små. Framför allt gäller detta 
vinstmaximerande statliga bolag jämfört med privata bolag. Undersökningen tyder på att 
större skillnader i management står att finna mellan icke-vinstmaximerande statliga bolag och 
vinstmaximerande statliga bolag, än mellan de senare och privata bolag. En orsak till detta 
kan vara att de ekonomiska målen i de icke-vinstmaximerande statliga bolagen är 
underordnade. Detta gör också att företagens målsättning blir mer komplicerad, och att 
måluppföljningen försvåras. 
 
Även statens agerande som ägare uppvisar stora likheter med de stora privata ägarnas 
agerande. Den troligtvis viktigaste anledningen till detta är att både staten och privata ägare 
följer Svensk kod för bolagsstyrning, en förhållningspolicy som utarbetats av staten i 
samarbete med det privata näringslivet. Statens ägarpolicy bygger på denna kod, men går i 
vissa fall längre. Exempelvis innehåller den riktlinjer för saker som sociala frågor och 
jämställdhetsarbete. Detta beror sannolikt på att staten vill föregå med gott exempel i 
ägarfrågor. 
 
I övrigt har författarna kunnat konstatera några mindre skillnader mellan management i 
statliga och privata bolag, men dessa är knappast av avgörande betydelse. En av dessa 
skillnader är att staten valt att begränsa den tid en ledamot får sitta i en styrelse till maximalt 
åtta år. Någon liknande bestämmelse finns inte inom det privata näringslivet. 
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Abstract 
In today’s Sweden, there are many publicly owned businesses in the form of limited 
companies, which work alongside the privately owned ones. It is often claimed that the 
publicly owned companies are less efficient than privately owned companies, something 
which could be attributed to differences in management. The purpose of this thesis is to 
investigate whether such differences exist, and what the nature of the differences is. The study 
is limited to Sweden and larger, government-owned and privately owned limited companies. 
The authors have conducted the study in accordance with the hermeneutical tradition, and 
have used a qualitative method in the form of conversational interviews. 
 
In order to obtain a holistic view of the phenomenon, the study has been conducted from two 
different perspectives. The first perspective, the owner’s perspective, aims at investigating 
how the government runs its companies in comparison with large private owners. In this 
thesis, the government as an owner is represented by the Ministry of Industry, Employment 
and Communications, while the large private owners are represented by the investment 
company Industrivärden. The second perspective, the company’s perspective, aims at 
investigating the management at the company level. In this thesis, the government-owned 
companies are represented by the energy company Vattenfall and the Swedish alcohol retail 
monopoly Systembolaget. The privately owned companies are represented by Volvo Cars. 
 
The most important conclusion that can be drawn from the study is that the differences in 
management in government-owned and privately owned companies are rather small. In 
particular, this is the case with profit-maximizing government-owned companies in 
comparison with privately owned companies. The study suggests that the differences in 
management are greater between non-profit-maximizing government-owned companies and 
profit-maximizing government-owned companies, than between the latter and privately 
owned companies. One reason for this could be that the financial goals in non-profit-
maximizing government-owned companies are subordinate. This also means that the setting 
and follow-up of goals in these companies is more complicated. 
 
The way the government acts as an owner is also very similar to the way large private owners 
act. The main reason for this is probably that both the government and the private owners 
follow the Swedish Code for Corporate Governance, a policy document that has been 
developed by the government in cooperation with the private industry. The government’s 
corporate governance policy is based on the Code, but on some issues, the government has 
chosen to take further steps. For instance, the government’s policy contains guidelines for 
things such as social issues and gender equality. This is probably because the government is 
eager to set a good example. 
 
Moreover, the authors have found a few smaller differences in management between 
government-owned and privately owned companies, but these are hardly of great importance. 
For instance, the government has chosen to limit the number of years a board member can 
serve in the same company to eight. There is no such limitation in the private industry. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Dagens Sverige är ett marknadsorienterat samhälle i vilket privata intressen bedriver 
ekonomisk verksamhet. I kombination med detta bedriver även staten ekonomisk verksamhet 
i företagsform. I vissa fall konkurrerar statens bolag på lika villkor som de privata, medan de i 
andra fall verkar på marknader med konkurrensbegränsningar. 
 
På senare tid har det blivit alltmer populärt att bedriva ekonomisk verksamhet i 
aktiebolagsform. Från början användes denna bolagsform framför allt av privata 
näringsidkare, men på senare tid har även staten i allt större utsträckning använt sig av 
aktiebolag för att bedriva verksamhet.  
 
På senare tid har alltfler röster höjts för att statlig verksamhet skall privatiseras. Ett av de 
viktigare argument som används för detta är att statliga bolag skulle skötas på ett mindre 
effektivt sätt än sina privata motsvarigheter. Om detta stämmer torde det innebära att de 
statliga företagen leds på ett annorlunda sätt. Målet med denna uppsats är inte ett politiskt 
ställningstagande, utan att försöka finna dessa skillnader och, om de existerar, förklara vad de 
beror på. 

1.2. Problemformulering 
Denna uppsats söker utreda huruvida det förekommer skillnader mellan privata och offentliga 
bolag med avseende på ledningen av dessa. Målet för uppsatsen är att undersöka om och i så 
fall hur statens agerande som ägare skiljer sig från hur privata ägare agerar, samt att analysera 
om bolagen själva uppvisar managementskillnader.  
 
Meningen är inte att finna och analysera branschspecifika faktorer och därmed kunna dra 
enkla slutsatser. Istället är målet att så gott det går eliminera dessa faktorer och fokusera på de 
bakomliggande mekanismerna för företagsledning. Således kommer företag från flera olika 
branscher att undersökas. 
 
För att kunna uppnå ett holistiskt perspektiv är det lämpligt att inte bara se till olika privata 
och offentliga företag, utan också till deras ägare. Både hur företaget agerar självt och i 
förhållande till sina ägare och hur ägaren agerar gentemot företaget är intressant för att 
fastställa ägarens roll. 

1.3. Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns skillnader i ledningen av offentliga 
och privata bolag och i sådana fall vari dessa skillnader består. 

1.4 Avgränsningar 
För att kunna utföra undersökningsarbetet i en miljö som är homogen med avseende på 
nationell kultur har författarna valt att begränsa undersökningen till företag i Sverige; det som 
skall undersökas är skillnader i management som beror på skillnader mellan offentligt och 
privat ägande, inte skillnader som beror på nationell kultur. Givetvis har även 
accessproblematiken betydelse för detta beslut; om man befinner sig i Sverige är det lättare att 
samla information om svenska företag. 
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För att ytterligare begränsa arbetet kommer det offentliga ägandet att representeras av staten, 
som både är en stor ägare i många bolag, och som förhoppningsvis inte uppvisar en så 
diversifierad bild som till exempel kommunalt ägda bolag skulle kunna göra. Således kommer 
endast större statliga bolag att jämföras med större privata bolag. Att jämföra alla aspekter av 
den offentliga sektorn med alla aspekter av den privata sektorn vore en alltför omfattande 
undersökning för denna uppsats. 
 
Slutligen begränsas naturligtvis arbetet av tillgången på tid. För att kunna göra en så 
fullständig analys som möjligt hade det varit att föredra att undersöka ett mycket stort antal 
företag, någonting som i praktiken skulle vara omöjligt under den relativt korta tid som 
uppsatsarbetet pågår. 

1.5 Disposition 
I kapitel 1 ges en förklarande bakgrund till uppsatsämnet. Dessutom formuleras det problem 
som skall undersökas, uppsatsens syfte och avgränsningar. 
 
I kapitel 2 förklaras vilken vetenskapssyn författarna haft, vilken tillämpats på uppsatsen. 
Vidare förklaras den undersökningsmetod som författarna använt under arbetets gång. 
Slutligen förklaras hur författarna rent praktiskt gått tillväga under arbetets utförande. 
  
I kapitel 3 behandlas dels teori inom managementområdet, dels bakgrundsfakta, främst om det 
statliga ägandet i ett kortsiktigt historiskt perspektiv. Den första delen är tänkt att ge läsaren 
en uppfattning om olika aspekter av företagsledning. Den andra delen syftar till att skapa en 
förståelse för hur det statliga ägandet är strukturerat. 
  
I kapitel 4 presenteras resultatet av den empiriska undersökning som gjorts. Informationen i 
detta kapitel är huvudsakligen hämtad från de genomförda samtalsintervjuerna. I detta kapitel 
presenteras svaren ämnesvis, inte företagsvis, eftersom likheter och skillnader mellan företag 
på detta sätt framkommer tydligare. 
 
I kapitel 5 används de resultat som framkom i kapitel 4 till att jämföra den statliga sidan med 
den privata, och kartlägga skillnader och likheter mellan dessa. 
  
I kapitel 6 sammanställer författarna de viktiga skillnader och likheter mellan statliga och 
privata företag som finns, resonerar kring dessa och drar slutsatser. 
 
I kapitel 7 diskuteras arbetets validitet och reliabilitet, och hur dessa skulle kunna förbättras. 
 
I kapitel 8 ger författarna förslag till eventuell framtida forskning. 
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2 Metod 

2.1 Vetenskapssyn 

2.1.1 Vetenskapsteori 
Gustavsson (2003) behandlar tre olika vetenskapliga synsätt: den säkra och exakta 
vetenskapen, den inkännande och tolkande vetenskapen, samt den kritiska och 
dekonstruerande vetenskapen.1 Det vetenskapliga synsätt som lämpar sig bäst för arbetet med 
denna uppsats torde vara den inkännande och tolkande vetenskapen, varför detta kommer att 
eftersträvas. 
 
Den inkännande och tolkande vetenskapen är en ”mjukare” vetenskapssyn än den säkra och 
exakta vetenskapen, där forskaren strävar efter att tolka och förstå ett fenomen snarare än att 
hitta kausalsamband och förklaringar. Synsättet är starkt kopplat till hermeneutiken, en 
vetenskapstradition där tolkningen står i centrum.2 
 
Management är ett område inom vilket kvantitativa mätningar inte lätt kan göras. 
Undersökningar inom detta område är således beroende av tolkningar av kvalitativa data. Dels 
måste respondenten göra en tolkning av situationen i företaget, dels måste forskaren tolka data 
från respondenten. Eftersom uppsatsen skrivs med ett inkännande och tolkande vetenskapligt 
synsätt, har författarna valt att arbeta utifrån ett hermeneutiskt perspektiv. 
 
Även om en hermeneutiker mycket väl kan använda sig av kvantitativa metoder i sitt arbete 
(de data som erhålls vore meningslösa utan tolkning), förknippas hermeneutiken oftast med 
kvalitativa metoder. Det som kännetecknar hermeneutiken är att man använder semantik, och 
inte matematik, i analysarbetet.3 De slutsatser som dras kan inte bevisas med hjälp av 
matematik, något som hermeneutikern inte heller gör anspråk på att kunna göra. Målet för en 
hermeneutisk undersökning är således att lägga fram förslag på hur verkligen ser ut, snarare 
än att bevisa att det verkligen förhåller sig så. 
 
Det hermeneutiska arbetssättet tillåter forskaren att spekulera och fylla i luckor i data för att 
kunna erhålla ett holistiskt perspektiv. Det innebär dock inte att forskaren kan tycka fritt; 
tolkningen måste bedömas utifrån vissa kvalitetskriterier, vilka skiljer sig från undersökning 
till undersökning.4 

                                                
1 Gustavsson (2003) 
2 Gustavsson (2003) 
3 Gustavsson (2003) 
4 Gustavsson (2003) 
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Figur 1: Den hermeneutiska cirkeln 
 
Ett viktigt begrepp för att beskriva hermeneutikens tolknings- och förståelseprocess är den 
hermeneutiska cirkeln. Den hermeneutiska cirkeln visar sambandet mellan det som skall 
tolkas, förförståelsen och det sammanhang som det måste tolkas i. Tolkningar motiveras alltid 
genom hänvisningar till andra tolkningar. För att förstå helheten måsta delarna förstås, men 
för att förstå delarna måste helheten förstås. Hur delen skall tolkas beror på hur helheten 
tolkas och hur helheten tolkas beror på hur delarna tolkas, d.v.s. hur fenomenet skall tolkas 
beror på kontexten och omvänt. Genom att hela tiden pendla mellan del och helhet förändras 
perspektivet gradvis, och därmed förändras även förförståelsen. Detta leder fram till nya 
tolkningar och på så sätt förs processen framåt.5 

2.1.2 Forskningsmetodologi 
Som beskrevs i kapitel 2.1.1 är kvantitativa studier inte lämpliga för det område denna 
uppsats behandlar. Vid datainsamlingen under uppsatsens gång kommer därför kvalitativa 
metoder att användas. Framför allt kommer personligt kunskapande i form av det som 
Gustavsson (2003) kallar samtal6 att tillämpas. Detta behandlas vidare i kapitel 2.2.1. 
 
Målet vid användandet av en kvalitativ metod är att uppnå en djupare förståelse för det som 
studeras. Man utgår från den studerade individens egen tolkning av sin omgivning, vilket 
innebär att denna tolkas subjektivt. 

2.1.3 Undersökningsansats 
En undersökningsansats bör vara så omfattande att den kommer åt själva problemet, men ändå 
så välavgränsad att den utesluter ovidkommande material. Valet av ansats är beroende av hur 
mycket teori som finns på områden sedan tidigare. Det finns tre huvudsakliga typer av 
ansatser:7 

                                                
5 Gustavsson (2003) 
6 Gustavsson (2003) 
7 Sverke i Gustavsson (2003) 

Förståelse Förståelse 

Helhet

Del
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 Explorativa ansatser 
 Denna typ av ansats lämpar sig väl om den tidigare teoribildningen på området är mycket 

begränsad. Man kan till exempel fråga sig vad något är, innebär eller betyder. 
 
 Beskrivande ansatser 
 Denna typ av ansats är lämplig för undersökningar på områden där det finns viss 

teoribildning sedan tidigare. Man kan till exempel fråga sig vad något kännetecknas av 
eller hur vanligt det är. 

 
 Förklarande ansatser 
 Vid undersökningar på områden där det redan finns omfattande teoribildning är en 

förklarande ansats ofta mest intressant. Forskaren försöker då ge en förklaring till det som 
tidigare utforskats och beskrivits. 

 
För denna uppsats är en beskrivande undersökningsansats mest lämplig, och har därför valts 
av författarna. På området management finns en hel del teoribildning sedan tidigare, framför 
allt vad gäller privata bolag. Även för offentliga bolag finns viss teoribildning, framför allt 
sådan där statliga bolag jämförs med privata. Den senare teorin tycks dock inte vara lika 
frekvent uppdaterad. För denna uppsats är målet att beskriva skillnaderna mellan bl.a. ledning 
och organisation i privata och statliga bolag, huvudsakligen på en strategisk nivå. 

2.2 Undersökningsmetod 

2.2.1 Personligt kunskapande 
Personligt kunskapande är ett samlingsnamn för allt kunskapande som äger rum ansikte mot 
ansikte. Det är den mest använda undersökningsmetoden inom samhällsvetenskapen; omkring 
90 procent av alla studier innehåller personligt kunskapande på något sätt. I regel är personligt 
kunskapande endast ett led i en större undersökning, där moment som till exempel urval, 
bearbetning av data, analys och rapportering också ingår.8 
 
Det finns i princip tre olika typer av personligt kunskapande: den rena avbildande intervjun, 
samtalsintervjun och dialogen.9 
 
När man genomför en ren avbildande intervju är målet att samla in data av objektivt slag, för 
att kunna återge den objektiva verkligheten. Att data är objektiva innebär att de inte utsatts för 
individuell och subjektiv påverkan. Frågor som ger sådan information kan vara till exempel 
”hur många anställda har företaget?” eller ”hur stor vinst gjorde företaget i fjol?”. Det 
grundantagande man gör är att det finns en objektiv verklighet att kartlägga. Under en ren 
avbildande intervju är det viktigt att intervjuaren inte påverkar respondenten på ett 
sanningsförstörande sätt, exempelvis genom ledande frågor.10 
 
Det som främst skiljer en samtalsintervju från en ren avbildande intervju är att den syftar till 
att samla in subjektiva data, d.v.s. att få en bild av den subjektiva verkligheten. Man vill 
komma åt respondentens känslor och åsikter. Det grundantagande man gör är att det finns en 
faktisk, upplevd verklighet som går att komma åt. Intervjuaren måste i en sådan situation få 
respondenten att öppna sig och avslöja sina tankar. Frågor som kan förekomma under ett 
samtal är till exempel ”vad är stress för dig?” och ”vad uppskattar du hos dina 
                                                
8 Gustavsson (2003) 
9 Gustavsson (2003) 
10 Gustavsson (2003) 
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arbetskamrater?”. Eftersom både den rena avbildande intervjun och samtalsintervjun utförs 
med antagandet att det finns en faktisk verklighet kan de mycket väl kombineras med 
varandra.11 
 
En dialog syftar enligt Gustavsson (2003) till att ”komma åt mening och betydelser i 
medaktörernas språk och kulturvärld”. Intervjuaren är i detta fall inte bara en observatör, utan 
även en aktör som deltar i dialogen. De meningar och betydelser som omnämns i citatet är 
något som delvis skapas under dialogens gång, vilket gör att de skiljer sig från den faktiska 
kunskap som inhämtas under en intervju eller ett samtal. Det grundantagande man gör att all 
kunskap på detta sätt är socialt konstruerad, och inte faktisk. Detta gör att dialogen inte kan 
kombineras med den rena avbildande intervjun eller med samtalsintervjun.12 
 
Denna uppsats vill försöka kartlägga hur management skiljer sig åt inom den privata och 
offentliga sektorn. Eftersom management är något som påverkar alla anställda, om än på olika 
sätt, vill författarna försöka få en bild av hur den subjektiva uppfattningen hos någon som är 
insatt i utformningen av företagets management ser ut. Av den anledningen kommer framför 
allt samtalsintervjun att användas som undersökningsmetod. Även vissa rena avbildande 
intervjufrågor kommer naturligtvis att ställas för att få en bild av företaget, exempelvis 
gällande formella strukturer och organisation. 

2.3 Tillvägagångssätt 

2.3.1 Teori 
Den teori som ligger till grund för denna uppsats har valts utifrån två syften. Det första är att 
få en bakgrund till de områden inom management som kan vara intressanta för uppsatsen, och 
inom vilka frågor kommer att ställas under primärdatainsamlingen. Det andra syftet är att ge 
författarna (och läsaren) en bild av strukturen på det statliga ägandet. Med denna teori följde 
också historisk kritik och rekommendationer till det statliga ägandet. 
  
Det mesta av den teori som gäller management är skriven med privata företag som 
utgångspunkt. När det gäller sådan teori har författarna framför allt använt sig av Rolf Linds 
bok Ledning av företag och förvaltningar och Rune Lönnqvist och Johnny Linds bok 
Internredovisning och prestationsmätning. För att få en uppfattning om hur styrningen i 
statliga bolag fungerar har även Susanne Lindh och Eva M Meyersons rapport Staten och 
bolagskapitalet – om aktiv styrning av statliga bolag använts. Denna rapport behandlar bl.a. 
en del av den kritik som olika institutioner riktat mot statliga bolag, och formulerar även viss 
egen kritik. Även Näringsdepartementets rapport Verksamhetsberättelse för företag med 
statligt ägande 2004 har använts. Denna innehåller beskrivningar av verksamheten och 
ekonomiska resultat i de statliga bolagen under 2004. Dessutom innehåller den en beskrivning 
av statens nya ägarpolitik, vilken grundar sig på den nya Svensk kod för bolagsstyrning. 

2.3.2 Empiri 
Den datainsamlingsmetod som författarna bestämde sig för att använda under arbetets gång 
var personligt kunskapande, huvudsakligen i form av samtalsintervjuer.13 När begreppet 
intervju används i fortsättningen är det alltså sådana intervjuer som avses. 

                                                
11 Gustavsson (2003) 
12 Gustavsson (2003) 
13 Se kapitel 2.2.1 
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Författarna bestämde sig för att genomföra intervjuer med ett privat investmentbolag, för att 
få inblick i en privat ägares resonemang. På samma sätt skulle en intervju genomföras med 
Näringsdepartementet, för att få en inblick i hur staten resonerar som ägare. Vidare skulle 
intervjuer genomföras med ett eller ett par stora privata bolag för att få inblick i hur 
management inom dessa ser ut. Dessutom skulle en eller ett par intervjuer genomföras med 
stora statliga bolag för att få samma inblick där. Den information som framkom genom 
intervjuerna skulle sedan analyseras och jämföras med den teori som beskrevs i kapitel 2.3.1. 
 
Den empiriska undersökningens faktiska utförande kom att stämma väl överens med det 
planerade. För intervjuerna användes två olika intervjumallar, en med frågor riktade till 
ägarna, d.v.s. Näringsdepartementet och det privata investmentbolaget, och en med frågor 
riktade till företagen, både de statliga och de privata. 
 
För att få en uppfattning om hur ledningen i företagen ser ut har ett antal områden undersökts. 
Ett av dessa områden är hur ägarna, eventuellt i samråd med företagets styrelse och ledning, 
sätter mål, vilka typer av mål som används, och vilket inflytande ägarna har på företagets 
verksamhet. En annan dimension som undersökts är hur styrelsen tillsätts, hur den arbetar och 
vilka kontakter som förekommer mellan styrelsen och ägarna. Även ägarnas agerande på och 
inför bolagsstämman, och samarbetet mellan ägare är områden som har studerats. Ytterligare 
undersökningsområden är hur målen sätts på företagsnivå, hur planeringen för att uppnå 
målen går till och hur det går till när man sedan mäter resultatet av verksamheten. Ett annat 
område är vilken kultur som finns och hur denna påverkar organisationen. 
 
Det bolag som kom att representera de privata investmentbolagen var Industrivärden. P.g.a. 
respondentens tidsbrist fick dock intervjun utföras per telefon. Som planerat genomfördes 
även en intervju med en representant för Näringsdepartementet på dennes kontor. 
 
De statliga företag som kom att intervjuas var Vattenfall och Systembolaget. Båda 
intervjuerna genomfördes på företagens huvudkontor med representanter för respektive 
företagsledning. På den privata sidan genomfördes en intervju med en representant för Volvo 
Personvagnar, med insikt i företagets organisationsstruktur, kultur och resultatmätning. Av 
geografiska skäl genomfördes även denna intervju per telefon. 
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3 Teori 

3.1 Ledning av organisationer 
Ledning av en organisation är någonting som är skilt från det man kallar ledarskap. Termen 
ledningsarbete uppfattas som en organisatorisk funktion som är knuten till en viss person eller 
konstellation av aktörer, medan ledarskap anses vara det personbundna sätt varpå en chef 
agerar gentemot sina underordnade.14 
 
Dagens syn på organisatoriskt ledningsarbete har sin utgångspunkt i Henri Fayols arbete från 
1916, där ledning definieras som planering, organisering, styrning/samordning, ordergivning 
och kontroll.15 
 
Traditionella föreställningar om ledning betonar funktioner som planering (målsättning, 
beslutsfattande, konkreta planer), organisering (indelning i funktioner och koordinering av 
dessa), styrning (genom ledarskap, d.v.s. personlig påverkan, och formella system) samt 
kontroll (med hjälp av normer, registrering av resultat, jämförelser och korrigeringar).16 

3.2 Organisationskultur 
Organisationskultur är ett organisationsperspektiv som inriktar sig på frågor som rör normer 
och normsystem, värderingar, ideologier, organisationsklimat etc.17 Ett sådant perspektiv 
fokuserar på människor, grupper, relationer, föreställningar, tänkesätt och känslor, medan 
traditionella saker som struktur och system framstår som underordnade eller kanske till och 
med ett uttryck för kulturen.18 
 
Kulturen i en del av en organisation kan skilja sig från kulturen i en annan del. En 
organisation kan med andra ord innehålla många olika subkulturer.19 Den typ av kultur som är 
intressant för denna uppsats är den som existerar med ledningens goda minne. En sådan kultur 
är en kultur som antingen accepteras av ledningen, som stimuleras av ledningen, eller som 
skapas av ledningen. 
 
Chefer hävdar ofta att organisationskulturen i deras företag är unik, samtidigt som de 
beskriver den på ett standardiserat sätt. Beskrivningar som har karaktären av slogans och 
önsketänkande ger dock inte någon nyanserad förståelse för en organisations djupstruktur. Det 
är också viktigt att inte reducera kulturbegreppet till några enkla organisatoriska variabler 
eller företeelser; organisationskultur är i hög grad ett mångtydigt fenomen.20 
 
Organisationskulturer är svåra att få grepp om eftersom kultur inte är någonting som lätt kan 
kvantifieras. I stället handlar kultur om betydelser, innebörder, meningar och symbolik, alltså 
inte yttre, objektiva ting. Dessa aspekter är inte helt lätt att greppa eftersom kulturen samtidigt 
uttrycks och förmedlas på ett yttre plan genom företeelser som verbal kommunikation, 

                                                
14 Lind (2002), från Whitley (1989) s. 212, från Alvesson 2001 
15 Lind (2002) 
16 Lind (2002) 
17 Lind (2002) 
18 Lind (2002) 
19 Lind (2002) 
20 Lind (2002) 
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materiella ting, handlingar och händelser. Kulturbegreppet refererar dock inte till dessa yttre, 
observerbara förhållanden i sig, utan till uppfattningar och föreställningar om dessa.21 
 
Kulturen kan ses som de föreställningar och innebörder som är gemensamma för en viss 
grupp, som uttrycks eller förmedlas i symbolisk form och som vägleder människorna i hur de 
uppfattar sin gemensamma omvärld. För att skapa en intersubjektiv värld är det viktigt med 
gemensamma symboler som materiella ting, handlingsmönster, specifika händelser och 
språkbruk som ger riktmärken för orientering i tillvaron.22 
 
I organisationssammanhang är det viktigt hur människor relaterar till innebörder, meningar 
och symboler. Det är inte organisationsschemat som bestämmer vad som sker; det viktiga är 
hur människor uppfattar de sociala roller och relationer som hierarkier och andra gränser 
anger.23 Även i en organisation med ett välutvecklat formellt styrsystem finns det utrymme 
för individer att agera; det är alltså svårt att styra människors beteende. Det är därför viktigt 
att påverka föreställningar, d.v.s. hur individen tolkar sin arbetsverklighet.24 Det är också 
viktigt att formella styrsystem och belöningssystem ingår i ett kulturellt sammanhang.25 
Formella strukturer måste därför ges en mening, helst en mening som är gemensam för alla i 
organisationen. 
 
I det moderna samhället handlar makt och maktutövning om att påverka föreställningar om 
hur verkligheten skall uppfattas, i syfte att få människor att självmant tänka, tycka och känna 
på ett visst sätt. Enligt Wolf (1994) är maktstrukturen inbäddad i kulturen eftersom den 
framhåller en version för hur man skall förhålla sig till världen såsom sann, och samtidigt 
marginaliserar möjligheter som hotar denna sanning.26 Ett bra sätt att göra folk lydiga och 
arbetsamma är att få dem att anamma välanpassade förhållningssätt och normer. 
Karriärorienterade individer är lätta att styra eftersom deras önskan att stiga i graderna gör att 
de är benägna att följa sina överordnades önskemål och göra ”rätt” saker.27 Detta handlar inte 
enbart om att prestera bra resultat, det är lika viktigt att man gör ett bra intryck, framstår som 
lojal och pålitlig och får ledningen att tro att man är utvecklingsbar och har potential.28 
Karriärorientering upprätthålls och förstärks genom ett system av symbolik som ökar viljan 
att bli befordrad. Till ett sådant system hör saker som titlar, tjänsterum, tillgång till 
sekreterare, tjänstebil, deltagande i executive programs, möten med högsta ledningen och så 
vidare.29 

3.3 Finansiell prestationsmätning 
Grunden för finansiell prestationsmätning är internredovisning. Internredovisning genererar i 
sig själv inga vinster, utan dess primära mål ar att bidra med värdefull information om 
företaget. Vad som kan betraktas som värdefull information varierar med företagets specifika 
behov. Företagets informationsbehov avgör vilken typ av data som skall redovisas och hur 
presentationen ser ut. 
 

                                                
21 Lind (2002) 
22 Lind (2002) 
23 Lind (2002) 
24 Lind (2002) 
25 Lind (2002) 
26 Wolf (1994) i Lind (2002) 
27 Lind (2002) 
28 Lind (2002) 
29 Lind (2002) 
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I de flesta företag är det ekonomiska ansvaret fördelat på flera enheter. Det finns olika typer 
av ekonomiskt ansvar, den vanligaste uppdelningen är kostnadsansvar, intäktsansvar, 
resultatansvar och räntabilitetsansvar (lönsamhet). 30 

3.4 Icke-finansiell prestationsmätning 
Traditionellt har prestationsmätning utförts uteslutande med finansiella mått. Kritiker har 
påpekat att denna mätning grundar sig på redovisningsdata som ofta är alltför aggregerade, 
d.v.s. att den inte säger något specifikt om den enskilda produkten. Dessutom är 
informationen ofta för inaktuell för att kunna tillämpas på den löpande styrningen. 
Prestationsmätning baserad på rent finansiella mått leder också ofta till suboptimering, 
exempelvis genom att en enhet sent i produktionskedjan uppfattar en kostnad som rörlig, trots 
att den i själva verket är en fast kostnad hos en tidigare enhet. Dessutom är rent finansiell 
informationen, utformad av ekonomer, ofta svår att förstå för den tekniska personalen.31 
 
Som alternativ till de finansiella måtten har med anledning av ovanstående problem olika 
typer av icke-finansiella mått utvecklats. Det mest kända och mest använda av dessa är det 
balanserade styrkortet (Balanced Scorecard). Varje företag utvecklar ett eget balanserat 
styrkort, varför det finns många olika varianter. Gemensamt för alla är dock att de utgår från 
företagets vision, d.v.s. företagsledningens föreställningar om vad företaget skall vara på sikt. 
Varje mått som används i styrkortet skall via företagets strategi vara logiskt kopplat till 
visionen.32 
 
Ett traditionellt balanserat styrkort innehåller fyra perspektiv för prestationsmätning:33 
 
 Finansiellt perspektiv 
 Kundperspektiv 
 Processperspektiv 
 Utvecklingsperspektiv 

 
Mätning ur ett rent finansiellt perspektiv leder ofta till att företagsledning agerar kortsiktigt 
för att uppnå de finansiella målen. En uppföljning som tar hänsyn till flera dimensioner ger 
bättre balans mellan företagets kortsiktiga och långsiktiga mål.34 
 
Ur det finansiella perspektivet betraktas traditionella nyckeltal som räntabilitet på sysselsatt 
kapital, kassaflöde och försäljningsvolym. Aktiemarknadens aktörer (analytiker, 
fondförvaltare etc.) uppfattar oftast detta perspektiv som det viktigaste. Det finansiella 
perspektivet beskriver hur företaget gått historiskt. Företagets prestationer ur de tre andra 
perspektiven kommer alltså att återspeglas här, men det säger inte mycket om hur det kommer 
att gå i framtiden.35 
 
Kundperspektivet beskriver hur företaget bemöter sina kunder. Mått som används på området 
är bl.a. marknadsandelar, servicenivå, leveranssäkerhet och kundnöjdhet. Undersökningar kan 
göras med hjälp av kundenkäter, dock med problemet att kunderna kanske inte kommer att 

                                                
30 Lönnqvist och Lind (1998) 
31 Lönnqvist och Lind (1998) 
32 Lönnqvist och Lind (1998) 
33 Lönnqvist och Lind (1998) 
34 Lönnqvist och Lind (1998) 
35 Lönnqvist och Lind (1998) 
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agera såsom de säger. Mätning ur kundperspektivet ger en bild av hur företaget går för 
tillfället, vilket på sikt påverkar det finansiella resultatet.36 
 
Processperspektivet fokuserar på vad som händer inne i företaget. Mått som används är bl.a. 
genomloppstid, kvalitetsmått och produktivitetsmått. Processperspektivet är inriktat på vad 
som händer för tillfället, och påverkar på sikt utfallet i kundperspektivet och därigenom det 
finansiella resultatet.37 
 
Utvecklingsperspektivet är orienterat mot företagets utvecklingsförmåga, d.v.s. dess förmåga 
till lärande och innovationer. Till skillnad från de övriga tre är detta perspektiv 
framtidsinriktat, och beskriver vad som är viktigt för överlevnad på lång sikt. För att få en 
uppfattning om detta kan företaget mäta bl.a. hur stor andel av intäkterna som kommer från 
nya produkter och utvecklingstiden för nya produkter. Utvecklingsperspektivet påverkar på 
sikt det finansiella resultatet genom processperspektivet och kundperspektivet.38 

3.5 Skillnaden mellan offentliga och privata organisationer 
Vad innebär det att en organisation är offentlig eller privat? Det kan hävdas att alla 
organisationer är offentliga (bortsett från illegala organisationer), eftersom de är offentliga i 
två avseenden. Det första är att de i hög utsträckning är öppna för allmän insyn och för olika 
intressegruppers krav och regler. Det andra är att organisationerna är ett uttryck för 
reglerandet av samhälleliga institutioner, och dessa institutioner formas av allmänna 
föreställningar i samhället.39 
 
Det finns flera skillnader mellan vad Brunsson (2002) kallar ”företaget” och ”den politiska 
organisationen”, d.v.s. staten, kommunen etc.40 Den politiska organisationen har en liten 
omgivning på grund av att det mesta kring organisationen tillhör organisationen; medborgarna 
är dess medlemmar. Medborgarna kan alltså liknas vid ägare inom den politiska 
organisationen. Företaget däremot, är beroende av sin omgivning, kunderna, för sin 
överlevnad. Till skillnad från den politiska organisationen, som måste beakta alla 
medborgares krav, kan företaget välja ut vilka kunder man vill tillfredsställa. Om en 
medborgare är missnöjd har han rätt att klaga. En kund, däremot, klagar inte utan byter 
företag.41 
 
En annan skillnad är hur verksamheten finansieras. Företaget finansierar sin verksamhet 
huvudsakligen genom försäljning av varor eller tjänster. Den politiska organisationens 
inkomster är frikopplade från sådan försäljning. Ytterligare skillnader är att företaget av 
naturen specialiserar sig för att åstadkomma effektiv, samordnad handling. Den politiska 
organisationen tenderar att generalisera sig för att avspegla i stort sett alla medborgares 
uppfattningar.42 

3.6 Statens bolag 
2004 var det statliga ägandet fördelat på sju olika departement: Näringsdepartementet, 
Socialdepartementet, Finansdepartementet, Jordbruksdepartementet, Miljö- och samhälls-
                                                
36 Lönnqvist och Lind (1998) 
37 Lönnqvist och Lind (1998) 
38 Lönnqvist och Lind (1998) 
39 Lind (2002) 
40 Lind (2002) 
41 Brunsson i Lind (2002) 
42 Lind (2002) 
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byggnadsdepartementet, Utrikesdepartementet samt Utbildnings- och kulturdepartementet. Av 
dessa förvaltar Näringsdepartementet överlägset flest bolag, bl.a. Posten, Sveaskog, 
TeliaSonera, Vasakronan och Vattenfall.43 
 
Regeringen beslutar under vilket departement ett statligt bolag skall ligga. Chefen för det 
aktuella departementet får då i uppdrag att själv eller genom ombud föra talan och utöva 
rösträtt på bolagsstämman för de bolag som ligger under departementet. Det som avgör vilket 
departement som förvaltar ett statligt bolag är i första hand det område inom vilket bolaget 
verkar.44 Således förvaltas bolag med marknadsmässiga krav i första hand av 
Näringsdepartementet, medan bolag som också skall utföra ett samhällsuppdrag ligger under 
andra departement. Exempelvis förvaltas Apoteket och Systembolaget av 
Socialdepartementet, och Svenska Spel av Finansdepartementet.45 

3.7 Styrning i privata bolag 
Behovet för ägaren av att styra företagsledningens arbete uppstår till följd av principal-agent-
problem. Dessa är problem som uppstår p.g.a. att företagsledningen (agenten) har mål som 
inte överensstämmer med ägarnas (principalen), d.v.s. att de har en ”egen agenda”. De kan till 
exempel välja att betala ut vinsten som bonus till sig själva snarare än att dela ut den till 
ägarna eller återinvestera den i verksamheten. För privata bolag finns ett flertal 
styrmekanismer att tillgå för ägarna för att motverka sådana effekter. En av dessa är det 
faktum att ett misskött företag riskerar att bli uppköpt, vilket ofta innebär att företagets 
ledning blir avskedade. Vidare finns s.k. långivarkontroll, d.v.s. att företagsledningen 
upplever press till följd av skuldsättning. Den yttersta konsekvensen för ett misskött företag 
på den privata marknaden är naturligtvis konkurs. En chef inom det privata näringslivet måste 
också ta hänsyn till sina framtida karriärmöjligheter; att företaget går i konkurs eller att han 
blir avskedad ser inte bra ut på CV:t. Andra styrmedel som ägarna mer handgripligen kan 
använda sig av är övervakning av lednings arbete via styrelsen, och incitamentskontrakt för 
ledningen som utformats för att främja ägarens mål.46 

3.8 Styrning i statliga bolag 
Principal-agent-problem är möjligen större inom den offentliga sektorn än inom den privata, 
beroende på det stora avståndet mellan ägarna och företagsledningen. I förlängningen ägs de 
statliga bolagen gemensamt av alla svenska medborgare. De allra flesta av dessa har 
naturligtvis mycket små möjligheter att skaffa sig god insikt i företagsledningens arbete. I 
stället måste styrningen av statliga bolag skötas genom företrädare på många nivåer, fler än 
inom den privata sektorn. Folket representeras i första hand av riksdagen, som i sin tur ålägger 
regeringen förvaltningen av de statliga bolagen. Regeringen delegerar ansvaret till ett lämpligt 
departement, som i sin tur utser en styrelse för företaget, vilken sköter den löpande 
övervakningen av företagsledningens arbete.47 
 
Precis som i privata företag uppstår kostnader i statliga företag till följd av den övervakning 
som krävs för att säkerställa att företagsledningen tillvaratar ägarnas intressen, kostnader som 
går ut över produktiviteten och effektiviteten. Inom den privata sektorn har dock ägarna 
möjlighet att sälja sina andelar i ett ineffektivt företag för att istället göra mer attraktiva 
investeringar. En annan ägare kan då ta kontroll över företaget (kontrollägarskifte), i regel 
                                                
43 Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande 2004 (2005) 
44 Lindh och Meyerson (1998) 
45 Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande 2004 (2005) 
46 Lindh och Meyerson (1998) 
47 Lindh och Meyerson (1998) 
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med målet att göra det mer effektivt. En ledning som har misskött sig riskerar då att bli 
avskedad. Inom den offentliga sektorn sker inte sådana kontrollägarskiften; ett statligt bolag 
kontrolleras per definition av staten.48 
 
I och med att ägarna av de statliga bolagen, d.v.s. svenska folket, styr bolagen genom 
representanter på flera olika nivåer är det inte bara egna agendor hos företagsledningen som 
kan motverka genomförandet av ägarnas mål. Politikerna i riksdagen och regeringen är ofta 
känsliga för opinionsförändringar, och kan sätta mål för de statliga bolagen som på kort sikt 
gynnar dem själva, men inte medborgarna på längre sikt. Även om riksdagen och regeringen 
skulle sätta mål som de uppfattar gynnar medborgarna kan dessa mål efter ett val mycket väl 
ändras av en ny riksdag och regering med andra uppfattningar. Detta tidskonsistensproblem 
påverkar alla statliga bolag, och får till följd att det blir svårt att mäta företagslednings 
prestationer på längre sikt. 
 
Hos de statliga företag som inte enbart har ekonomiska mål, utan också sociala mål, uppstår 
också problem med sammanvägning av vikten hos de olika målen när företagsledningens 
prestationer skall utvärderas. Dessutom är de sociala målen ofta svåra att mäta. Dessa problem 
gäller bl.a. Apoteksbolaget, Posten och Systembolaget. 
 
Ett annat problem inom statliga bolag är uppkomsten av mjuk budgetrestriktion. Med detta 
menas att ledningen i ett statligt bolag ofta frestas att spendera mer än budgeten tillåter, i och 
med att inget reellt konkurshot föreligger. Ägarnas representanter i form av riksdag och 
regering kan också lätta på gällande budgetrestriktioner för att uppnå kortsikta politiska 
vinster.49 

3.9 Kritik mot mål och styrning i statens bolag 
För de statliga bolag som enbart är vinstdrivande finns av riksdagen godkända riktlinjer: 
”Kommersiella och fullt konkurrensutsatta bolag skall förvaltas med krav på effektivitet, 
avkastning på det kapital företaget representerar och strukturanpassning. Den som förvaltar 
skall med utgångspunkt i uppsatta mål aktivt följa företagens utveckling och vidta de åtgärder 
som behövs för att företagen skall uppfylla kraven. Ägarens uppgift är att medverka till 
företagens långsiktiga utveckling och inriktning.”50 
 
Riksdagens Revisorer (från 1/7 2003 Riksrevisionen) kritiserade dock 1997 statens styrning 
och uppföljning av statliga bolag. Bl.a. ansågs att Regeringskansliet lägger för litet tid på 
målformulering och måluppföljning. Vidare ansågs målen i många fall vara för otydliga. För 
de statliga bolag som skall utföra ett samhällsuppdrag fanns endast i ett fåtal fall ett 
övergripande syfte formulerat. Många av dessa saknade också kvalitetskrav. För de flesta 
statliga bolag med marknadsmässiga krav fanns ekonomisk styrning (avkastningskrav och 
utdelningspolicy), dock inte för alla. Dessutom var styrelseledamöterna i statens bolag i 
många fall osäkra på var deras lojalitet låg, framför allt i bolag med samhällsuppdrag; skulle 
man vara lojal med ägaren (staten) eller med samhällsintresset? Vidare fanns inget enhetligt 
förfarande vid tillsättandet av styrelseledamöter i statens bolag. Riksdagens Revisorer 
påpekade att styrelseledamotens kompetens måste vara det avgörande. Dessutom ville man att 
regeringen skulle utforma gemensamma riktlinjer för styrningen av de statliga bolagen, och 
att kontakterna mellan statens företrädare och bolagens revisorer skulle bli tätare.51 
                                                
48 Lindh och Meyerson (1998) 
49 Lindh och Meyerson (1998) 
50 Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande 2004 (2005) 
51 Lindh och Meyerson (1998) 
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3.10 Statens ägarpolitik 
Staten har, bl.a. som ett svar på ovanstående kritik utarbetat en ny ägarpolitik, vilken till stor 
del bygger på Svensk kod för bolagsstyrning (Koden), en uppsättning riktlinjer utarbetade av 
representanter från det svenska näringslivet. Den nya ägarpolitiken tillämpas från och med 
2005, och innehåller bl.a. ett förtydligande av riktlinjerna för nomineringen av 
styrelseledamöter. Ledamöterna skall ha hög kompetens inom företagets verksamhetsområde, 
och de skall alltid se till bolagets bästa. Vidare skall balans eftersträvas i styrelsens 
sammansättning vad gäller kompetens, bakgrund, ålder och kön. Styrelseledamöterna i statens 
bolag är ofta tjänstemän från regeringskansliet, vilket säkerställer statens insyn i bolaget.52 
 
För de bolag som är helstatliga finns särskilda riktlinjer för nominering av styrelseledamöter. 
Eftersom staten ensam utser alla ledamöter finns en enhetlig och gemensam 
nomineringsprocess för alla sådana bolag. En arbetsgrupp inom Näringsdepartementet 
analyserar kompetensbehovet utifrån styrelsens sammansättning och bolagets verksamhet. 
Därefter skall ledamöter väljas ut från en bred rekryteringsbas. På så sätt vill staten säkerställa 
kvaliteten i nomineringsprocessen.53 
 
Det praktiska arbetet med upphandling av revisorstjänster sköts av bolagets ekonomi-
avdelning, men regeringskansliets handläggare följer alla steg i upphandlingsprocessen. 
Bolagsstämman fattar det slutgiltiga beslutet vid val av revisorer. Under revisorernas 
mandatperiod på fyra år görs löpande utvärderingar för att rätta till eventuella brister och 
förtydliga ägarens önskemål.54 
 
Enligt riktlinjerna för statens ägarpolitik har styrelsen och ledningen ansvar för att bolaget 
sköts i enlighet med ägarens långsiktiga intressen. För de statliga bolagen innebär detta bl.a. 
att de skall ha en genomtänkt strategi för att hantera miljöhänsyn, sociala frågor, jämställdhet 
och etik. Riktlinjerna för dessa frågor är ett tillägg till Koden som införts i statens ägarpolitik, 
och säger bl.a. att statens bolag skall ha en väl förankrad och gemensam etikpolicy och 
miljöpolicy samt att de skall vara föredömen i arbetet för ökad jämställdhet och mångfald. 
Genom Globalt Ansvar55 uppmuntrar också regeringen de statliga (och privata) företagen att 
följa OECD:s riktlinjer för multinationella företag, gällande bl.a. mänskliga rättigheter, 
arbetsvillkor, miljöhänsyn och bekämpning av korruption.56 De statliga företagen skall också 
vara föredömen när det gäller att reducera sjukfrånvaron, bl.a. genom att skapa hälsosamma 
arbetsplatser.57 

3.11 Målsättning inom statens bolag 
I enlighet med den formulerade ägarpolitiken (se kapitel 3.8) har Näringsdepartementet 
formulerat riktlinjer för målsättningen inom de statliga bolagen. Dessa riktlinjer ser olika ut 
beroende på typ av bolag. 
 
De statliga företagen delas in i två typer beroende på vilka krav som ställs på dem. Den första 
typen är företag med marknadsmässiga krav. Dessa kännetecknas av att de verkar på en 
marknad med full konkurrens och att ägaren, d.v.s. staten, ställer marknadsmässiga krav på 

                                                
52 Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande 2004 (2005) 
53 Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande 2004 (2005) 
54 Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande 2004 (2005) 
55 www.ud.se/ga (2005-10-24) 
56 Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande 2004 (2005) 
57 Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande 2004 (2005) 
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företagets resultat och avkastning baserat på riskprofil.58 För dessa företag skall målet för 
avkastningen på insatt kapital överstiga den uppskattade kapitalkostnaden med hänsyn till 
risken i företaget.  
 
Den andra typen av statliga företag är företag med särskilda samhällsintressen. Dessa 
kännetecknas av att ägaren, d.v.s. staten, styr verksamheten på ett påtagligt och direkt sätt, att 
de verkar på en marknad med särskilda förbehåll eller både och.59 Utvärderingen och 
uppföljningen av dessa företag baseras bl.a. på kvalitativa parametrar som härleds ur 
samhällsekonomiska eller sektorpolitiska mål och effektivitets-/resultatkrav. Exempelvis kan 
kraven på kostnadseffektivitet vara högt ställda även om andra mål har stor betydelse. 
 
De statliga företag som verkar med marknadsmässiga krav skall ges samma förutsättningar 
och ha samma krav på sin verksamhet som andra aktörer.60 Syftet med de ekonomiska målen 
för dessa företag är ur statens perspektiv som ägare att: 
 
 Säkerställa värdeskapande genom att styrelse och företagsledning arbetar mot ambitiösa 

och långsiktiga mål. 
 Uppnå effektiv användning av kapital genom att tydliggöra kostnaden för eget kapital. 
 Hålla bolagets finansiella risk på en rimlig nivå. 
 Tillförsäkra ägaren hållbara och förutsägbara utdelningar med hänsyn tagen till bolagets 

framtida kapitalbehov och finansiella ställning. 
 Möjliggöra och underlätta mätning, uppföljning och utvärdering av bolagens lönsamhet, 

effektivitet och risknivå. 
 
Staten använder sig av tre typer av ekonomiska mål: lönsamhetsmål (till exempel avkastning 
på eget kapital), kapitalstruktur (till exempel soliditet och räntetäckningsgrad) samt 
utdelningspolitik (till exempel andel av nettovinst eller eget kapital). Vilket mål och vilken 
definition som används skiljer sig mellan olika bolag beroende på bl.a. bransch, 
verksamhetsstruktur och bolagets finansiella situation. Generellt gäller att bolaget skall sträva 
efter en balans mellan verksamhetsrisk och finansiell risk så att den totala risken i bolaget blir 
rimlig. 
 
Vid bestämmande av mål för ett specifikt bolag tas bl.a. följande hänsyn: 
 
 Ju högre kapitalkostnaden är, desto högre sätts lönsamhetsmålet. Ju högre risken i bolaget 

är, desto högre är kapitalkostnaden. 
 Ju högre rörelserisk, desto högre andel eget kapital (soliditet) krävs. 
 Ju lägre tillväxt ett bolag har, desto högre kan utdelningsandelen vara. 

                                                
58 Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande 2004 (2005) 
59 Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande 2004 (2005) 
60 Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande 2004 (2005) 
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4 Empiri 

4.1 Ägarperspektiv 

4.1.1 Presentation av ägarna 
Industrivärden är ett av de större investmentbolagen i Norden. Företaget grundades 1944, och 
har som affärsidé att ”att skapa aktieägarvärde baserat på en professionell 
investeringsverksamhet och aktivt ägande”. Målet är att över tiden generera en hög avkastning 
på substansvärdet. Avkastningen till aktieägarna skall över en längre tidsperiod vara högre än 
Stockholmsbörsens genomsnitt. För att uppnå detta har företaget en uttalad strategi baserad på 
aktivt ägande.61 Företaget är storägare i bl.a. Handelsbanken, Ericsson, Sandvik och SCA.62 
 
Näringsdepartementet förvaltar 43 av 57 statliga bolag genom Enheten för statligt ägande som 
omfattar 25 personer. I princip har alla av Näringsdepartementet förvaltade bolag 
marknadsmässiga mål. Personalen består av förvaltare och analytiker; förvaltarna har ansvar 
för upp till tre bolag var. 

4.1.2 Mål 
Industrivärden har som mål för sina innehavsföretag ett antal strategiska punkter. Dessa 
punkter tas fram i en process som liknar den i en konsultorganisation. De punkter som 
arbetats fram föredras för de styrelseledamöter som bolaget utsett. För Industrivärden är makt 
en av de viktigaste frågorna. Man vill inte investera i företag där man inte får något 
inflytande. Därför är det viktigt för Industrivärden att kontrollera minst tio procent av rösterna 
i innehavsföretaget. Detta innebär nämligen att man kan nominera personer till 
valberedningen. 
 
Andra mål som Industrivärden arbetar med är att innehavsföretagen skall ha en viss 
kapitalstruktur, och att påverka innehavsföretagens strategi – det är viktigt att de gör rätt saker 
på rätt sätt. 
 
Industrivärden har ett system för att hantera icke-kvantifierbara frågor, såsom miljöpolicy. 
Detta fungerar ungefär som check-box-lista, där Industrivärden går igenom innehavsföretaget. 
Om Industrivärden anser att innehavsföretaget har en godtagbar lösning i frågan går man inte 
vidare, men om man tycker att det finns problem försöker man påverka företaget att införa 
bättre lösningar. Industrivärden har dock inga synpunkter på hur lösningarna utformas, 
eftersom detta är en operativ fråga. 
 
För de statliga bolagen är det riksdagen som beslutar om de övergripande målen. Ett sådant 
övergripande mål kan till exempel vara att bolaget skall ägna sig åt skogsbruk, och drivas på 
ett affärsmässigt sätt. Det behöver inte vara mer specifikt än så. De mål som riksdagen sätter 
är ofta inte kvantifierbara, exempelvis miljöpolicy och omställning av energi. Man går dock 
inte in i detalj på hur målen skall uppnås. 
 
Vid fastställandet av de ekonomiska målen för statliga bolag samarbetar 
Näringsdepartementet nära med styrelsen. Man avgör vilka mål som är rimliga, exempelvis 
avkastningsmål och utdelningsmål. Man arbetar mindre med icke-monetära mål. Sådana mål 

                                                
61 www.industrivarden.se/templates/Page____120.aspx (2005-12-07) 
62 www.industrivarden.se/templates/CurrentPortfolio____208.aspx (2005-12-07) 
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är ofta bolagsspecifika, till exempel sjukfrånvaro, nöjdkundindex etc. När det gäller frågor 
som miljöpolicy och dylikt har Näringsdepartementet koll på att en sådan finns, men man har 
ingen kvantitativ uppföljning. Näringsdepartementet anser sig inte kunna detaljstyra sådana 
frågor. 

4.1.3 Ägarpolitik 
Industrivärden har en utvärderingshorisont på 5-8 år. Detta innebär inte att man säljer av sitt 
innehav inom denna period, utan att man utvärderar på denna tid. Meningen är att man vill ha 
en god bild av företaget och dess omvärld från idag och 5-8 år framåt. 
 
Näringsdepartementet har i sin förvaltning av statens bolag ett långsiktigt ägarperspektiv. Det 
som är nytt i statens ägarpolitik från 2005 är Svensk kod för bolagsstyrning63, vilken 
ägarpolitiken till 97-98 procent överensstämmer med. Koden skall följas, vilket i princip 
innebär att statens nya ägarpolitik är densamma som den gamla med tillägg av koden. 
Näringsdepartementet anser dock att koden inte är heltäckande, exempelvis säger den 
ingenting om Corporate Social Responsibility, och i sådana fall har man valt att gå längre. 
 
När det gäller förvaltningskostnad har Näringsdepartementet enligt egen utsago en betydligt 
lägre sådan än de stora privata investmentbolagen; c:a 36 miljoner mot 200-300 miljoner 
kronor per år. 

4.1.4 Styrelsen 
Som nämndes ovan är det viktigt för Industrivärden att ha representanter i valberedningen. 
Sitter man med i valberedningen har man stor makt över vilka som nomineras till styrelsen. 
De styrelseledamöter som industrivärden medverkar till att utse är inte anställda av 
Industrivärden utan tas från ett externt nätverk, eller från Industrivärdens egen styrelse. Även 
Industrivärdens VD sitter i några styrelser. När styrelseledamöter skall nomineras tittar man 
på vilken kompetens som finns i styrelsen och vilken kompetens som behövs för att 
komplettera denna. Sedan får man agera efter dessa förutsättningar. 
 
Under arbetsåret har Industrivärden kontinuerligt möten med styrelseledamöter och 
företagsledning. Styrelseledamöterna kan inte vidarebefordra annan information än den som 
är allmänt tillgänglig, därför blir kommunikationen ganska enkelriktad. Industrivärden anser 
sig heller inte behöva känna till någon hemlig information. För styrelseledamöterna håller 
man föredrag där man redovisar sin analys av bolaget. Sedan är det upp till styrelseledamoten 
själv att avgöra om analysen är bra eller dålig. Industrivärden kan inte tvinga en 
styrelseledamot att agera på ett visst sätt, men är man nominerad av en ägare faller det sig 
tämligen naturligt att respektera dennes åsikter. Dessutom är det självfallet så att om man får 
bra idéer är det lätt att anamma dessa. Det Industrivärden väljer att ta upp är enbart strategiska 
och inte operativa frågor. För dessa bitar gäller att styrelseledamöterna oftast kan bolagen 
bättre än Industrivärden gör. 
 
För statliga bolag gäller att styrelsen skall utses med hänsyn till bolagets behov. Detta innebär 
att olika sorters kompetens måste finnas representerade i styrelsen, till exempel inom områden 
som finans, ekonomi och marknad. Totalt har de statliga bolagen c:a 430 ledamöter, d.v.s. 6-8 
per bolag. Näringsdepartementet är även med på ett hörn i de statliga bolag som man själva 
inte förvaltar. Detta genom att styrelsenomineringarna i dessa bolag sker i samarbete med 
Näringsdepartementet, och näringsministern är ytterst ansvarig för dem. 

                                                
63 Se kapitel 3.10 
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De personer som utses till styrelseledamöter i statliga bolag är ofta dels den som förvaltar 
bolaget på Näringsdepartementet, dels personer som hämtats från det privata näringslivet. 
Förvaltaren från Näringsdepartementet får p.g.a. sitt styrelseuppdrag både lön från 
departementet och styrelsearvode. Han har således dubbla roller: att arbeta för bolagets bästa 
och att arbeta för ägarens (statens) bästa. Förvaltaren kan alltså påverkas genom att han är 
medveten om ägarens syn och ägarpolitiken. Som styrelseledamot gäller en sekretess i 
förhållande till andra aktieägare. Detta är emellertid inte något problem när staten äger 100 
procent av aktierna i bolaget, men i börsnoterade bolag kan det innebära problem. I dessa 
bolag sitter dock inte förvaltarna med, utan man förlitar sig på externa ledamöter. 
 
På Näringsdepartementet förbereds inget underlag för styrelseledamöterna inför 
styrelsemöten. Som ägare kan man påverka på bolagsstämman, exempelvis genom att införa 
en skrivning i bolagsordningen. 
 
De styrelseledamöter som kommer från det privata näringslivet rekryteras på olika sätt. Dels 
får Näringsdepartementet intresseanmälningar från personer i näringslivet, dels ”skannar” 
man av vilka som sitter i andra styrelser. Ett annat sätt att hitta möjliga styrelseledamöter är 
genom tips från förvaltare och andra styrelseledamöter. Dessutom anlitar man ibland s.k. 
headhunters som ett slags benchmark för att jämföra hur bra man är på att hitta lämpliga 
styrelseledamöter. Det är svårare att rekrytera i internationella bolag som verkar utanför 
Sverige. Då får man anlita headhunters. 
 
I dagsläget har man på Näringsdepartementet ett kunnande om c:a 1000 personer som kan 
tänkas sitta i styrelser för statliga bolag. Man utvärderar om styrelseledamöterna tillför den 
kompetens till styrelsen de är tänkta att göra. För att få en viss rotation på styrelseledamöter 
har man en regel som säger att ingen ledamot skall sitta längre än åtta år i en styrelse. Att en 
styrelseledamot sitter i andra styrelser ses dock som någonting positivt. 
 
Staten anser att man skall vara ett föredöme inom en del områden. Till exempel har man 
kommit ganska långt med jämställdhet inom styrelser. I dagsläget har man en kvinnlig 
representation på c:a 41-42 procent. Detta har inte uppfattats som om det inneburit något 
problem med kompetensen. I vissa branscher, exempelvis gruvbranschen, kan detta dock vara 
svårare. 

4.1.5 Bolagsstämman 
Inför bolagsstämman i ett av Industrivärdens innehavsbolag träffas representanter för de 
största ägarna i valberedningen. Man utvärderar styrelsens arbete där man bl.a. för en dialog 
med bolagets revisorer. Valberedarna lägger sedan fram ett förslag till bolagsstämman. 
Eftersom de största ägarnas representanter sitter i valberedningen går deras förslag normalt 
igenom. 
 
Fyra av de företag som Näringsdepartementet förvaltar ägs tillsammans med andra aktörer 
och är börsnoterade. I dessa företag deltar Näringsdepartementet i valberedningen och på 
bolagsstämman. 
 
Vid bolagsstämman i ett statligt bolag har riksdagens ledamöter rätt att närvara. Även 
allmänheten får närvara, förutsatt att man anmält sig i förväg. Precis som på en vanlig 
bolagsstämma går man igenom formella saker, men för att göra stämman mer intressant har 
man även föredrag och seminarier i anslutning. Det som skall tas upp är redan berett, först på 
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regeringskansliet och sedan på statssekreterar- och ministernivå. Det är således bestämt i 
förväg vilka ekonomiska mål som skall fastställas och vilka styrelseledamöter och revisorer 
som skall väljas. Om det på stämman kommer upp en punkt som inte beretts får man stryka 
den och ta upp den på nästa stämma. I slutändan utser näringsministern en person från 
regeringskansliet att rösta för ägaren. Det är alltså en person som röstar för 100 procent av 
statens aktier. 

4.2 Företagsperspektiv 

4.2.1 Presentation av företagen 
Vattenfall är ett av Europas större energibolag, och ägs till 100 procent av svenska staten. 
Företagets vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Företaget har i dag 
verksamhet i Sverige, Finland, Danmark, Tyskland och Polen.64 Affärsidén är att utveckla 
kundernas konkurrenskraft, miljö och livskvalitet genom effektiva energilösningar och service 
i världsklass.65 
 
Systembolaget är ett helstatligt alkoholmonopol som grundades i sin nuvarande form 1955. 
Systembolaget är inte ett vinstmaximerande företag. Meningen med ett företag utan privat 
vinstintresse är att det inte skall finnas någon anledning att maximera försäljningen.66 
 
Volvo Personvagnar utvecklar och tillverkar Volvobilar och har sitt huvudkontor i Göteborg. 
Tidigare var Volvo Personvagnar ett dotterbolag till Volvo AB, men köptes 1999 upp av det 
amerikanska Ford Motor Company. När beteckningen Volvo används i denna uppsats avses 
hädanefter Volvo Personvagnar. 

4.2.2 Mål och planering 
Vattenfall erhåller endast ekonomiska mål från ägaren (staten). Dessa mål är formulerade 
enligt RONA67-modellen, d.v.s. ett mått på avkastningen på nettotillgångarna i företaget. 
Ägarens avkastningsmål sätts till ett visst procenttal. När det sätts utgår man inte från tidigare 
års resultat. Målen sätts genom kommunikation mellan styrelsen och företagsledningen. 
 
Vattenfall har fått ett litet udda mål från ägaren, ett miljömål som innebär man skall producera 
en viss mängd förnybar energi. Eftersom Vattenfall är ett bolag som skall drivas på ett 
affärsmässigt sätt, behöver dock ett sådant mål inte uppnås om det inte kan ske på 
affärsmässiga grunder. Detta miljömål behandlas därför på samma sätt som andra 
investeringar. På Vattenfall anser man dock att miljömål är viktiga inom energibranschen. 
Eftersom alla andra energibolag har miljömål är sådana ett måste även för Vattenfall, dock 
inom de ekonomiska ramarna. 
 
Internt har Vattenfall olika segmentsmål som komplement. Dessa används för att uppnå de 
ekonomiska målen och kan vara marginaler (exempelvis på försäljning), antal kunder etc. 
Segmentsmålen formulerar Vattenfall på egen hand och dessa sätts genom kommunikation 
mellan segmenten och koncernledningen. Då Vattenfalls olika segment ser mycket olika ut 
och har olika struktur anpassas målen efter de olika segmentens verksamhet. 
 

                                                
64 www.vattenfall.se/om_vattenfall/var_verksamhet/om_oss 
65 www.vattenfall.se/om_vattenfall/var_verksamhet/om_oss/vision 
66 www.systembolaget.se/Applikationer/Knappar/OmSystembolaget 
67 Return On Net Assets 
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Vattenfall gör planer för tre år, men fokus ligger på ett år framåt i tiden. Man använder sig av 
budget, vilket man kallar affärsplaner. Detta innebär att enheterna får mål och krav i 
september. Enheterna presenterar i november sina affärsplaner, och beslut fattas i december 
om planerna skall godkännas.  
 
Volvo Personvagnars ägare, Ford, sätter ett avkastningskrav på arbetande kapital för hela 
koncernen. Detta bryts sedan ner i resultatmål för Volvo, och dessa resultatmål fördelas sedan 
på underavdelningar genom en budget. Volvo drar varje vår upp en långtidsplan, som sedan 
följs upp kommande vårar. Därtill drar företaget upp en ettårsplan varje höst. 
 
Systembolagets grunduppgift, som också är det övergripande målet, är att begränsa 
alkoholskadorna. Till detta kommer bivillkor. Det finns tre regler i alkohollagen som 
begränsar vem man får sälja till; man får inte sälja till minderåriga, berusade eller langare. 
Samtidigt som alkoholskadorna skall begränsas skall kunderna ges god service, två mål som 
delvis står mot varandra. Till skillnad från övrig handel skall inte systembolaget idka 
merförsäljning, d.v.s. man skall inte påverka kunderna att köpa mer. Därmed skall man ge 
kunderna en bra service, men inte på ett överdrivet sätt eftersom detta skulle kunna göra att 
man säljer mer. Istället skall man uppmuntra kunderna att välja alkoholsvagare eller 
alkoholfria alternativ.  
 
I och med att man inte får idka merförsäljning kan man inte heller ha ett 
vinstmaximeringsmål. Det ekonomiska krav Systembolaget har från ägaren är att generera en 
avkastning på eget kapital som motsvarar statsskuldräntan plus fyra procentenheter, i 
dagsläget 7,5 procent. Målet är att hamna så nära denna avkastning som möjligt. Om 
avkastning blir högre än målet skall man kompensera detta genom att sänka priserna. På 
samma sätt skall priserna höjas om avkastningen blir lägre än målet. Företaget skall drivas 
effektivt, men blir det för effektivt skall man sänka priserna. Avkastningsmålet är relativt nytt 
och infördes som en konsekvens av EU-inträdet. Det infördes inte av ekonomiska skäl; 
Systembolaget får inte vara en kassako för staten. 
 
Socialdepartementet sätter Systembolagets allmänna mål såsom socialt ansvar, god service 
och avkastning. Dessa mål är i princip beständiga över tiden. Övriga mål sätter styrelsen. När 
dessa mål sätts tittar man på nuläget. Målen bryts sedan ner på butiksnivå. Butikerna har inga 
avkastningskrav; en stor del av butikerna skulle inte existera om det inte fanns ett monopol. 
Eftersom monopolet är ett faktum har Systembolaget ett ansvar att arbeta på ett så effektivt 
sätt som möjligt. Bl.a. skall företaget ha kontroll över sina lokalkostnader och den löpande 
resursanvändningen, d.v.s. personalkostnader. För att servicen skall vara god har riksdagen 
beslutat att i princip varje kommun som vill ha en butik skall få (minst) en butik. 
 
Systembolaget har en långsiktig planeringshorisont på fyra år. Denna uppdateras med en ny 
fyraårsplan på det tredje året. Dessutom har man ettårsplaner för varje år. Dessa har fler 
målparametrar än fyraårsplanerna. Ettårsplanernas mål är delmål på vägen mot fyraårsplanens 
mål. 

4.2.3 Resultatmätning 
Inom Vattenfall använder man sig av resultatenheter. Dessa resultatenheter använder sig inte 
alltid av RONA för att mäta sitt resultat. En del enheter har inte så mycket fasta tillgångar, 
vilket gör att RONA inte är lämpligt att använda. Kraven och därmed resultatmätningen måste 
därmed anpassas till verksamheten. När det gäller resultatmätning av icke-finansiella mål 
såsom kundnöjdhet blir mätningarna mer subjektiva och bygger på uppskattningar. På 
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Vattenfall har det varit tal om att införa någon form av ett balanserat styrkort, men detta har 
inte implementerats och det är ingenting man använder i dagsläget. 
 
Volvo Personvagnars olika avdelningar har olika typer av ansvar beroende på sin verksamhet. 
Exempelvis har de avdelningar som har intäkter intäktsansvar. Varje enhet ansvarar för att 
hålla sin budget och sköta sina investeringar. 
 
Resultatmätningen på Volvo har förändrats något sedan Ford köpte företaget 1999. Före 
förvärvet arbetade Volvo enligt en ”självkostnadsteori” som innebar att alla kostnader 
(fabrikskostnader m.m.) täcktes av resultatmåttet. Detta gynnade en kultur där man säljer få 
enheter, men med relativt god marginal. Efter Fords uppköp har Volvo gått mot att arbeta 
enligt samma princip som Ford. Enligt denna är det bättre att sälja många enheter med relativt 
liten marginal. Resultatmåttet förändrades så att många kostnader, bl. a. fabrikskostnader, inte 
räknades in. Detta innebär att vinsten per enhet ser ut att bli större än förut. Samtidigt måste 
vinsten täcka de kostnader som inte längre räknas in. 
 
När det gäller icke-finansiell resultatmätning har Volvo mer eller mindre använt balanserat 
styrkort på företagsnivå sedan början av 1990-talet. Vissa försök har förekommit att införa 
balanserat styrkort på lägre nivå i företaget. IT-chefen försökte införa balanserat styrkort på 
IT-avdelningen, men det blev bortprioriterat.  
 
Volvo har alltid varit noga med att använda mångdimensionella mål, vilka följs upp 
kontinuerligt. Företaget listar fyra viktiga prestationsmått. Det viktigaste av dessa är 
kundtillfredsställelse. Ett annat mål är profitable growth, ett mål man fått från Ford. För 
tillfället innebär detta att Volvo skall sälja 600 000 enheter per år med god lönsamhet. Tanken 
med detta är att Ford skall kunna finansiera produktutveckling m.m. Det tredje måttet är 
nöjdheten med ledarskapet hos de anställda, ett mått på chefernas prestation. Det fjärde och 
sista måttet är att Volvo skall nå en avkastning på 5 procent på kapitalet, ett mål som inte nås 
idag. 
 
Systembolaget använder sig av balanserat styrkort. Detta implementerades 2001, och har tre 
dimensioner: kunder, medarbetare och ekonomi. Meningen är att företagets målsättning skall 
balanseras mellan dessa dimensioner. Målen uppdateras med olika frekvens. Kundmålen och 
medarbetarmålen uppdateras en gång per år, medan ekonomimålen uppdateras oftare. 
 
Ett resultat av att Systembolaget inte har ett ekonomiskt huvudmål är att butikerna aldrig ser 
sin resultaträkning. Istället mäter man sin effektivitet i förhållande till volym. När man talar 
om volym i detta fall menar man antalet flaskor. Man mäter butikens kostnader per flaska, 
medarbetartimmar per flaska etc. Dessa nyckeltal kan butikerna se själva. När man räknar 
arbetsenheter skiljer man också på olika varor. Exempelvis går det åt mer arbetsenheter (d.v.s. 
mer tid) till en flaska vin än till en flaska öl. För en given volym har man samma 
förväntningar på effektivitet. 
 
För att mäta hur bra man är på att nå icke-ekonomiska mål såsom hur ofta man kontrollerar 
legitimation på köpare etc., använder man sig av externa företag. Dessa gör oannonserade köp 
i butikerna och kollar vilken ”träff” man får. För legitimationskontroll ligger träffnivån idag 
på c:a 90 procent. Man undersöker också hur nöjda kunderna är. Trots att kundernas nöjdhet 
dras ner av priset på varorna, vilket till största delen beror på faktorer Systembolaget inte rår 
över (skatt), är kunderna nöjdare med Systembolaget än sin ICA-butik. 
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För att Systembolaget skall vara effektiva skall marginalen på bruttomarginalnivå gå ned, 
vilket är tvärt emot övrig företagsekonomi. Kan man bedriva verksamheten med låg marginal 
är man effektiv. Verksamheten får inte vara ineffektiv utan verksamheten skall effektiviseras 
så att man kan minska bruttomarginalen. 
 
Systembolagets butiker planerar för nästa år utifrån sina nyckeltal. Detta sker i dialog med 
den områdesansvarige. Budgeten räknas sedan om centralt. Hittills anser man att drivkraften 
hos butikerna att effektivisera har varit tillräcklig. 

4.2.4 Kulturen och organisationen 
Vattenfall har som mål att vara förstahandsvalet för den anställde. Därför ligger till exempel 
lönen i linje med privata bolag. Man har inga lönetabeller eller dylikt; allt sådant avskaffades 
för c:a 15 år sedan. Man anser sig inte ha någon stark företagskultur, åtminstone inte jämfört 
med företag som IKEA. Detta till trots har företaget tagit en del intressanta initiativ för att 
motivera personalen. Ett sådant är att man har ett jobbrotationsprogram. Detta program 
innebär att den anställde kan pröva att arbeta på olika positioner i företaget. Man kan till 
exempel välja att arbeta utomlands, vanligtvis i Tyskland. Det uppfattas dessutom som om 
man som anställd har ganska stora möjligheter att avancera i företaget. För att undvika 
suboptimering har man som policy att koncernnytta går före enhetsnytta. Varje enhet har sina 
egna, ofta tuffa, mål för att maximera koncernnyttan, och om de uppnås utgår bonus till de 
anställda. Det finns bonusprogram för höga chefer, för mellanchefer och för samtliga 
anställda. Dessa kan emellertid skilja sig något åt mellan olika länder. 
 
Att arbeta på Vattenfall känns, enligt vad som verkar vara den allmänna uppfattningen, inte 
som att arbeta på ett statligt bolag. Det uppfattas som om Vattenfall drivs som vilket privat 
bolag som helst. Detta beror bl.a. på att företaget verkar på en konkurrensutsatt marknad. I 
Vattenfalls styrelse kommer endast en ledamot från staten (Näringsdepartementet), och han är 
inte ordförande. Resten av styrelseledamöterna kommer från det privata näringslivet. En 
annan orsak är att Vattenfall är stora på obligationsmarknaden, vilket innebär att det finns 
stora privata intressen och att man har börskontrakt som man är tvungen att följa. Vattenfall är 
dessutom ett internationellt företag. Exempelvis har man största delen av verksamheten i 
Tyskland, och är i dagsläget ungefär det femte största energibolaget på den europeiska 
marknaden. 
 
Tidigare hade Systembolaget ett antal regionkontor över butikerna och butikscheferna. Då 
gick det ungefär 90 butiker per regionkontor, vilket ledde till att kommunikationen kunde vara 
ganska dålig. Denna organisation har ersatts med en där man har ett huvudkontor och 28 
områdeschefer som ansvarar för maximalt 15 butiker var. 
 
Volvo har historiskt sett haft en mycket stark företagskultur; det har till och med skrivits en 
bok om den. Volvo Personvagnars organisation var tidigare mycket platt, vilket företaget 
uppfattade som effektivt. Företagsledningen litade på de anställda och gav dem stort eget 
ansvar. Att företaget köptes upp av Ford har inneburit en hel del förändringar. Den allmänna 
uppfattningen inom Volvo är att det var bättre förr, men att det finns saker som har blivit 
bättre. I första hand ekonomiavdelningen, men även IT-avdelningen, har varit tvungen att 
anpassa sig till Fords kultur. Enligt amerikansk lag (Sarbanes-Oxley Act från 200268) är Fords 
företagsledning under straffansvar tvungen att kunna visa hur arbetet i företaget fungerar. 
Detta krav uppkom som en följd av Enron- och Worldcomskandalerna. Eftersom Volvo är en 

                                                
68 news.findlaw.com/hdocs/docs/gwbush/sarbanesoxley072302.pdf (2005-12-06) 
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del av Fordkoncernen gäller en del av kraven även dem. Detta har lett till att omfattande och 
resurskrävande processdokumentation är nödvändig, och att företagsledningens förtroende för 
de anställdas förmåga att ta eget ansvar har minskat.  
 
Ford är även ett mer hierarkiskt företag än Volvo historiskt har varit. På grund av ovanstående 
krav går dock Volvo mot en mer hierarkisk organisation. Nuförtiden krävs att de anställda i 
större utsträckning än förut håller chefen informerad om vad de gör. Detta sker inte i första 
hand på Volvos chefers begäran, utan är ett krav som Fords chefer har på Volvos chefer. Ford 
har även tagit ifrån Volvos chefer beslutsrätten över småsummor, en handling som framför 
allt är symbolisk. 
 
Titlar är något som aldrig har varit viktigt på Volvo, men det håller på att ske en smygande 
förändring sedan Ford köpte upp företaget. Volvo har heller aldrig haft någon ”bonuskultur”. 
En sådan finns hos Ford, men den har inte spritt sig till Volvo. När företaget går bra får alla 
anställda en lika stor bonus. Det brukar dock röra sig om en tämligen symbolisk summa på ett 
par tusenlappar varje år.  
 
På Systembolaget strävar man efter en platt organisation. Butikerna är idag rimligt autonoma; 
historiskt sett har de varit mer autonoma. Det krävs dock ett visst mått av uppstyrning för att 
kunna få en enhetlighet som kedja. I dag värderas enhetligheten högre än förr. Det finns dock 
inte så tydliga föreskrifter, exempelvis för hur man bemöter kunder. Man har dock något man 
kallar övningar i hur man förhåller sig till kunder i olika situationer. Systembolagets situation 
i denna fråga är unik, eftersom man i och med sitt monopol inte kan be kunder att ”dra”, då de 
inte kan gå någon annanstans. Bemötandet kan skilja mellan olika butiker, dock inte särskilt 
mycket eftersom väldigt mycket bygger på sunt förnuft. 
 
De titlar som förut användes på Systembolaget var försäljare, biträdande butikschef och 
butikschef. Idag har man avskaffat de biträdande butikscheferna och istället infört olika 
kompetensområden i butiken, som till exempel rödvinsansvarig. 
 
Inom Systembolaget använder man sig inte av några ekonomiska incitament. Varken 
resultatbaserade löner eller bonussystem förekommer på någon nivå eller på något sätt. 
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5 Analys 

5.1 Ägarperspektiv 

5.1.1 Mål 
Både staten och Industrivärden innehar i regel en stor andel av de ägda företagen. Syftet med 
detta är naturligtvis att kunna ha ett inflytande över företagen. En stor ägarandel gör att både 
staten och Industrivärden kan delta i nomineringsprocessen till valberedningen. Att ha en stor 
röstandel i företaget är en förutsättning för att kunna utöva ett aktivt ägande, d.v.s. att kunna 
påverka företagens inriktning. Här är det givetvis viktigt att påpeka att inte alla privata ägare 
har dessa krav. En stor del av de privata ägarna har mycket liten makt, men att jämföra dessa 
ägare med staten som ägare skulle inte vara relevant för arbetet. 
 
En annan likhet mellan Industrivärden och Näringsdepartementet är att man endast 
koncentrerar sig på strategiska frågor. Det som betecknas som operativa frågor lämnar man åt 
företaget, d.v.s. styrelsen. Ett exempel på detta är hur man följer upp miljöpolicy hos det ägda 
företaget. Båda ägarna anser det vara viktigt att företagen har en sådan policy, men man 
lägger sig inte i hur den är utformad utan kontrollerar endast att den är tillräcklig. En skillnad 
är att Näringsdepartementet mer låter riksdagen besluta om de sociala målen, exempelvis 
miljömål, som företagen skall ha. Industrivärden beslutar själva om vilka krav som skall 
ställas på de ägda företagen.  

5.1.2 Ägarpolitik 
Både Industrivärden och Näringsdepartementet kan anses vara långsiktiga ägare. Man har 
dock litet olika policy. Industrivärden har vad man kallar en utvärderingshorisont på 5-8 år. 
Man utvärderar alltså det ägda bolaget på fem till åtta års sikt, vilket inte nödvändigtvis 
innebär att man tänker sälja i slutet av denna period. Näringsdepartementets långsiktiga 
ägande utgår snarare ifrån att man kommer att fortsätta äga de statliga bolagen under en 
överskådlig framtid. 
 
En skillnad mellan Industrivärden och Näringsdepartementet är att Industrivärden som 
investmentbolag har större omsättning i sitt innehav. Industrivärden både köper och säljer 
aktier i sina innehavsbolag, d.v.s. man bedriver en handel med bolagen. 
Näringsdepartementet, däremot, genomför sällan förändringar i sitt innehav och när dessa sker 
handlar det nästan uteslutande om försäljningar. Därmed har Näringsdepartementet inte 
samma behov av att hela tiden analysera marknaden för att avgöra vilka innehav som skall 
avyttras respektive bolag som är intressanta att förvärva. Detta skulle kunna vara anledningen 
till att Näringsdepartementets förvaltningskostnader markant understiger de stora privata 
investmentbolagens. 
 
En avgörande faktor för likheterna mellan Industrivärden och Näringsdepartementet som 
ägare är att de båda följer Svensk kod för bolagsstyrning. Industrivärden är som börsnoterat 
företag tvunget att följa koden medan Näringsdepartementet egentligen bara behöver använda 
denna på sina börsnoterade företag. Dock är koden inkorporerad i statens ägarpolitik, vilken 
skall tillämpas på alla bolag som Näringsdepartementet förvaltar. Genom sin uttalade 
ägarpolitik förbinder sig staten också att föregå med gott exempel i frågor som gäller till 
exempel socialt ansvar och miljö. Några sådana riktlinjer finns inte i Svensk kod för 
bolagsstyrning. Givetvis har även privata ägare ett PR-mässigt intresse av att uppvisa ett 
miljöansvar; även Industrivärden har uttalade miljökrav på sina innehavsbolag, men staten 
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måste vara en föregångare för att kunna ställa krav på andra. Det skulle vara svårt att kritisera 
andra för att inte göra någonting man själv inte gör. 

5.1.3 Styrelsen 
Av de styrelseledamöter i innehavsbolagen som nomineras av Industrivärden är det bara 
Industrivärdens verkställande direktör som är anställd av Industrivärden. Övriga 
styrelseledamöter sitter antingen i Industrivärdens styrelse eller är hämtade från företagets 
externa nätverk av potentiella kandidater. Detta både liknar och skiljer sig från 
Näringsdepartementets nomineringar. 
 
Skillnaden ligger i att Näringsdepartementets anställda, d.v.s. förvaltare, sitter med i styrelsen 
för de företag de förvaltar (åtminstone i de fall där staten äger alla aktier). Detta innebär att 
man får ekonomisk ersättning från två håll: dels lön från Näringsdepartementet, dels 
styrelsearvode. 
 
Likheten består i att både Industrivärden och Näringsdepartementet använder sig av någon 
form av externt nätverk. I Näringsdepartementets fall känner man till ungefär 1000 personer 
som kan vara aktuella att sitta i styrelsen för något statligt bolag. Själva processen för att 
nominera en styrelseledamot tycks vara ungefär densamma. Båda ägarna utvärderar vilken 
kompetens som finns i styrelsen och väljer därefter en kandidat som tillför en kompetens som 
saknas. 
 
På Näringsdepartementet har man en policy som säger att ingen styrelseledamot skall sitta 
längre än åtta år i samma styrelse. Någon sådan tendens tycks inte finnas i det privata 
näringslivet. För staten är detta dock en uttalad del av statens ägarpolitik. Troligtvis fanns 
detta krav ursprungligen med i koden för bolagsstyrning, men det togs bort i den slutgiltiga 
versionen. Liksom miljöfrågorna, är detta en fråga där staten känner att man bör föregå med 
gott exempel, medan det privata näringslivet inte håller med om att sådana bestämmelser 
behövs. Det finns naturligtvis goda argument för båda sidor. Å ena sidan kan en 
bolagsstyrelse behöva få in friskt blod med jämna mellanrum. Å andra sidan kan det vara 
dumt att göra sig av med kompetenta personer. 
 
En annan skillnad mellan ägarna är att Industrivärdens analytiker har genomgångar med de 
styrelseledamöter man nominerat, där man föredrar information som kan användas som 
underlag inför styrelsemöten. Även om styrelseledamoten inte är tvungen att följa de råd som 
Industrivärden ger är det mycket troligt att den information som presenteras kombinerat med 
det faktum att det är Industrivärden som nominerat styrelseledamoten leder till att styrelsen 
blir påverkad i den riktning ägaren vill. Näringsdepartementet har inga motsvarande 
genomgångar med sina styrelseledamöter, men å andra sidan sitter ju Näringsdepartementets 
förvaltare i styrelsen i de företag man heläger. I och med att förvaltarna dagligen arbetar med 
”sitt” företag på Näringsdepartementet, torde de även vara tillräckligt insatta för att sköta 
styrelsearbetet. 
 
Någonting som tycks vara meriterande, både hos Industrivärden och hos 
Näringsdepartementet, är att styrelseledamoten sitter i flera styrelser. Detta kan naturligtvis 
vara en fördel då det ger en större erfarenhet av styrelsearbete, någonting som kan vara 
önskvärt. Risken finns dock att en styrelseledamot som sitter i många styrelser inte har 
tillräckligt fokus på företagen, och därmed inte kan vara tillräckligt insatt i alla företagens 
frågor. Ett annat potentiellt problem är risken för jäv. En styrelse med ledamöter som även 
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sitter i andra styrelser löper större risk för att någon ledamot inte kan delta i beslut därför att 
han sitter i styrelsen för ett annat företag som påverkar eller påverkas av beslutet. 
 
En annan skillnad är att staten, genom Näringsdepartementet, fokuserar mer på kvinnlig 
representation i styrelser. I dagsläget har man en kvinnlig representation i styrelserna på något 
över 40 procent, vilket torde vara något högre än genomsnittet inom det privata näringslivet. 
Även detta är ett exempel på en fråga där staten känner sig tvungen att föregå med gott 
exempel; man försöker sätta en standard som de privata företagen sedan kan arbeta för att 
uppnå. 

5.1.3 Bolagsstämman 
En stor likhet mellan Industrivärden och Näringsdepartementet är att båda genom att de är 
stora ägare har möjlighet att påverka beslut. Naturligtvis har staten ännu lättare att påverka än 
Industrivärden i och med att man ofta äger en ännu större andel av aktierna. Industrivärden är 
däremot tvungna att förlita sig på samarbete med andra stora ägare för att få igenom beslut. 
 
Trots behovet av samarbete kan de stora ägarna gå ihop inför bolagsstämman så att frågorna i 
princip är klara före själva stämman. För bolagsstämmorna i helägda statliga bolag är i ännu 
större utsträckning alla frågor i princip redan klara och alla omröstningar är endast 
formaliteter. För att öka insynen i de statliga bolagens verksamhet har man beslutat att ge 
både riksdagsledamöter och allmänheten tillträde till stämmorna i de statliga bolagen. 
Förmodligen är avsikten med detta att öka förtroendet för styrningen av bolagen. 

5.2 Företagsperspektiv 

5.2.1 Mål och planering 
Både Vattenfall och Volvo Personvagnar får mål från sina ägare i form av avkastningskrav; 
Vattenfall skall generera en viss avkastning på nettotillgångarna, och Volvo skall genera en 
viss avkastning på arbetande kapital. Båda företagen väljer dock att i vissa fall sätta andra 
typer av mål för sina olika avdelningar, ett operativt beslut som ägarna inte lägger sig i. 
 
Systembolaget skiljer sig från både Vattenfall och Volvo genom att deras huvudmål över 
huvud taget inte är ekonomiskt. Dock använder man sig av ett underordnat avkastningsmål, 
som har sin utgångspunkt i statsskuldräntan. Denna koppling gör att Systembolagets 
verksamhet aldrig kommer att påverka statsskulden negativt. 
 
Systembolaget skiljer sig från de flesta andra företag genom att man till följd av sitt 
övergripande mål inte får idka merförsäljning. Detta innebär alltså att man inte skall 
maximera sin försäljning, och om man tjänar för mycket måste man sänka priserna för att 
minska vinsten. Sänkta priser innebär i och för sig att försäljningen ökar, vilket går emot 
Systembolagets huvudsakliga mål, men i och med att alkoholskatten är så hög torde denna 
effekt bli marginell; det viktiga är att Systembolaget inte utnyttjar sin monopolställning till att 
göra överdrivna vinster på konsumenternas bekostnad. Detta illustrerar dock att den 
huvudsakliga målsättningen, att begränsa alkoholskadorna, kan stå i strid med företagets 
avkastningskrav. 
 
Precis som Vattenfall och Volvo väljer Systembolaget att omformulera målet på 
avdelningsnivå. I Systembolagets fall syftar detta till att få de anställda att fokusera på 
företagets huvudmål, att begränsa alkoholskadorna, snarare än det ekonomiska målet. 
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En förutsättning för att företagsledningen fritt skall kunna omformulera målen på ett sätt den 
finner lämpligt är att ägarna inte lägger sig i sådana operativa frågor. Som nämndes ovan 
agerar både Industrivärden och Näringsdepartementet på detta sätt. Detsamma torde gälla 
Socialdepartementet i fråga om Systembolaget. 
 
Gemensamt för Vattenfall, Volvo och Systembolaget är att de alla försöker anpassa målen 
efter de olika avdelningarnas förutsättningar. Det viktiga är alltså inte vilken typ av mål som 
används utan under vilka förutsättningar det skall användas. Även om alla tre företag skall ge 
en viss avkastning, är det inte nödvändigtvis det som är målet på enhetsnivå. Tydligast visas 
detta hos Systembolaget, där enheterna inte ens känner till sin egen ekonomi. 
 
Systembolagets målsättning är ett resultat av att verksamheten är betydligt mer lagreglerad än 
den hos Vattenfall och Volvo. Både vad företaget skall göra och vad det får göra bestäms av 
riksdagen. Det icke-ekonomiska mål som Systembolaget fått torde vara mer beständigt än de 
ekonomiska mål som Vattenfall och Volvo har. 
 
En ytterligare likhet mellan alla intervjuade företag är deras planeringsstrategi. Alla tre 
använder sig nämligen av två olika planeringshorisonter, en på kortare och en på längre sikt. 
Gemensamt för de tre företagen är att den kortare planeringshorisonten är ett år. Hur lång den 
långsiktiga horisonten företagen har valt är verkar emellertid skilja sig en aning. Gemensamt 
är dock att de alla har någon form av långsiktig planering. 

5.2.2 Resultatmätning 
En likhet mellan Vattenfall och Volvo Personvagnar är att man anser det viktigt att anpassa 
resultatmätningen till de olika avdelningarnas verksamhet. Detta är viktigt eftersom dessa 
företag har en mer funktionsinriktad organisation med olika typer av enheter. Systembolaget 
däremot, har en mer geografiskt orienterad organisation med likadana enheter (butiker). Detta 
innebär också att Systembolaget har en mer likformig resultatmätning, något som förmodligen 
till stor del beror på branschen. Systembolagsbutikernas resultatmätning är dock, på grund av 
företagets speciella situation, inte ekonomiskt baserad, utan baserad på volym. Denna volym 
skiljer sig mellan olika produkter, helt enkelt därför att försäljningen av olika produkter 
kräver olika mycket tid. 
 
Systembolagets speciella situation gör att den ekonomiska resultatmätningen för företaget blir 
mycket komplicerad. För att Systembolaget skall anses vara effektivt måste bruttomarginalen 
minska, därför att man anser sig vara effektiv om man kan bedriva verksamheten med låg 
marginal. Meningen är att verksamheten skall effektiviseras så att bruttomarginalen kan 
minskas. Frågan är om detta verkligen kan ge incitament till att effektivisera verksamheten. 
Samtidigt är det förståeligt att man inte kan använda sig av gängse ekonomiska 
effektiviseringsmått, eftersom detta skulle motivera till merförsäljning och därmed motverka 
företagets huvudmål. 
 
Framför allt Volvo och Systembolaget använder sig av mångdimensionella mål och därmed 
resultatmätning. Detta visar sig genom att båda dessa företag använder sig av balanserade 
styrkort. I Systembolagets fall är ju dessutom huvudmålet icke-ekonomiskt, men kombinerat 
med andra, även ekonomiska mål, vilket gör en mångdimensionell resultatuppföljning i 
princip nödvändig. Hos Vattenfall har det varit tal om att införa ett balanserat styrkort, men 
något sådant har, åtminstone ännu, inte införts. 
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Alla intervjuade företag använder nöjdkundindex som ett icke-monetärt prestationsmått. 
Volvo och Systembolaget använder sig av även av personalnöjdhet som ett resultatmått. För 
systembolaget är det också viktigt att kunna följa upp de lagstadgade kraven på exempelvis 
legitimationskontroll. Denna typ av mätning är väldigt ”hands on”, eftersom den i praktiken 
innebär att man, genom externa företag, låter ungdomar under 20 år försöka köpa alkohol i 
någon butik. Volvo och Vattenfall använder sig, till skillnad från Systembolaget, av dessa 
icke-ekonomiska mått med syftet att i slutändan se till att uppnå de ekonomiska målen. För att 
kunna uppnå sina ekonomiska mål på lång sikt är det viktigt att ta hänsyn till icke-ekonomiska 
faktorer för att kunna driva företagets utveckling framåt. 

5.2.3 Kulturen och organisationen 
En sak som skiljer de intervjuade företagen åt är deras kultur kring bonus till de anställda. Det 
verkar dock inte som att denna skillnad i första hand beror på om företaget är statligt eller 
privat ägt. Vattenfall har olika bonusprogram för olika typer av chefer och övriga anställda. 
Det kan dessutom skilja sig mellan olika länder. På Volvo Personvagnar anser man sig inte ha 
någon bonuskultur, även om detta kan komma att förändras p.g.a. Fords uppköp av företaget. 
Visserligen finns ett bonussystem, men det är detsamma för alla, och innebär att alla anställda 
får en lika stor summa pengar om företaget går bra. 
 
Systembolaget är det företag som avviker mest genom att man inte har några ekonomiska 
incitament alls, oavsett nivå i företaget. Detta torde bero på att företagets ekonomiska mål är 
underordnade, och att ekonomiska incitament skulle kunna motivera de anställda till 
merförsäljning, och därmed motverka huvudmålet. 
 
Alla tre intervjuade företag strävar generellt efter en platt organisation. Vattenfall är dock 
p.g.a. sin internationella karaktär tvunget att ha en viss hierarki De andra två företagen har 
upplevt en viss förändring i sin organisationsstruktur de senaste åren. För Volvo har Fords 
övertagande inneburit att utvecklingen går mot en mer hierarkisk och mer toppstyrd 
organisation. De nya kraven på att hålla sin chef informerad gör att förtroendet mellan olika 
nivåer i organisationen har försämrats. Systembolaget har snarare blivit mindre platt genom 
sin senaste organisationsförändring. Den tidigare organisationen innebar att regionchefen 
ansvarade för ett stort antal butiker, vilket betydde att kommunikationen mellan regionchefen 
och butikschefen var bristfällig. I och med att regionchefen har ersatts av en områdeschef med 
ansvar för betydligt färre butiker har kommunikationen i organisationen förbättrats. 
 
Att titlar blivit viktigare på Volvo kan ses som ytterligare ett uttryck för påverkan av 
amerikansk företagskultur; de visar hur den formella ordergången i hierarkin ser ut. På 
Systembolaget finns förut titlar på tre nivåer i butikerna. I och med avskaffandet av biträdande 
butikschef och införandet av kompetensområdesansvariga har man skapat en organisation 
med färre nivåer i butiken, men samtidigt fler titlar. Anledningen till detta är förmodligen att 
man vill kunna använda titlarna som incitament för personalen. 
 
Trots att Vattenfall är ett helägt statligt bolag ter det sig som om de anställda inte alls känner 
det som om de arbetar på ett statligt företag. De viktigaste faktorerna till detta kan vara att 
man verkar på en konkurrensutsatt marknad och att man har en stor internationell verksamhet. 
Båda dessa faktorer står i skarp kontrast till Systembolaget, som både har en 
konkurrensbegränsad marknad och endast verkar lokalt i Sverige. En annan skillnad mellan 
Vattenfall och Systembolaget är styrelsens sammansättning. Vattenfall har en styrelse med 
tonvikt på styrelseledamöter från det privata näringslivet, medan Systembolaget har en större 
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tonvikt på styrelseledamöter från den politiska sfären. Detta kan bero på att Systembolaget 
och dess speciella situation i princip är en politisk konstruktion. 
 
En sak som skiljer Volvo från både Vattenfall och Systembolaget är att företaget har en 
utländsk ägare, vilket gör att företaget även påverkas av, i detta fall, amerikansk lagstiftning. 
Detta innebär att amerikanska lagkrav kan vara pådrivande i införandet av amerikansk kultur i 
företaget. Företag som helägs av svenska staten påverkas naturligtvis i första hand av svensk 
lagstiftning och svensk kultur. 
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6 Slutsatser 
Målet med denna uppsats var att undersöka om det finns några skillnader i ledningen av 
privata och offentliga bolag, och om några sådana skillnader fanns även utröna hur de 
uttrycker sig. För att kunna genomföra undersökningen har kontakt tagits med olika parter i 
både privat och offentlig sfär för att kunna jämföra dessas managementmetoder. 
 
Författarnas utgångspunkt var, kanske påverkad av den bild som ofta framställs genom media, 
att skillnaderna skulle vara tämligen stora. Under arbetets gång har emellertid denna bild 
gradvis fått revideras. En sak som framgått av undersökningen är att skillnaderna i 
management mellan vinstmaximerande statliga och privata bolag inte tycks vara särskilt stor. 
Inte heller tycks skillnaderna mellan Näringsdepartementets och stora privata ägares agerande 
vara speciellt stora. Det som tycks vara den enskilt viktigaste förklaringen till detta är att de 
alla följer Svensk kod för bolagsstyrning. 
 
Förutom den svenska koden för bolagsstyrning har Näringsdepartementet och de stora privata 
ägarna det gemensamt att de bedriver ett aktivt ägande, d.v.s. att de utövar inflytande i 
företaget genom styrelsen, för att kunna påverka företagets strategiska inriktning. En 
förutsättning för detta är givetvis att man kontrollerar en stor del av röstvärdet i bolaget, något 
som gäller både för de större privata ägarna och för staten. 
 
Att de skillnader i management som kunnat hittas är så pass begränsade kan bero på att staten 
tagit till sig av den kritik som tidigare riktats mot styrningen av statliga bolag.69 Att staten 
tagit intryck av bolagsstyrningen i den privata sfären demonstreras bl.a. av att man 
tillsammans med det privata näringslivet utvecklat den svenska koden för bolagsstyrning. 
Samtidigt var koden ett bra sätt för staten att influera det privata näringslivet, något som dock 
begränsas av att koden mestadels tar upp ekonomiska, och inte sociala, aspekter av 
bolagsstyrning. 
 
Det ter sig vara större skillnad mellan ledningen i icke-vinstmaximerande statliga företag och 
vinstmaximerande statliga företag än mellan statliga och privata företag. Detta beror med 
största sannolikhet mestadels på att de ekonomiska målen är underordnade i icke-
vinstmaximerande företag. Många andra aspekter av ledningen av företaget påverkas av detta 
och användandet av samma managementmetoder som i vinstmaximerande företag skulle 
kunna motverka huvudsyftet. Detta gäller exempelvis användandet av ekonomiska incitament 
för personalen. 
 
När det gäller Näringsdepartementets agerande som ägare kontra de stora privata ägarna kan 
man konstatera att Näringsdepartementet tycks ha en mer uttalad ambition att agera förebild. 
Detta tar sig uttryck i statens ägarpolicy, vilken går längre än den svenska koden för 
bolagsstyrning i frågor som miljö och socialt ansvar. Dock kan man fråga sig om en sådan 
förebild behövs; även de stora privata ägarna har liknande riktlinjer. Möjligen kan man tänka 
sig att Näringsdepartementets strävanden att uppnå en jämn könsfördelning i sina 
bolagsstyrelser har haft effekt på det privata näringslivet; andelen kvinnor i de privata 
bolagsstyrelserna har ökat under de senaste åren. Från staten kan det tänkas att man känner sig 
tvungen att föregå med gott exempel för att kunna kritisera andra. 
 

                                                
69 Se bl.a. kapitel 3.9 
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I undersökningen har det framkommit att en punkt som skiljer sig mellan de olika bolagen är 
hur personalen motiveras med ekonomiska incitament. Denna skillnad verkar dock inte bero 
på om bolagen är privata eller statliga (åtminstone inte vinstdrivande statliga bolag), utan är 
snarare någonting som skiljer från bolag till bolag. För statliga bolag med särskilda 
samhällsintressen verkar ekonomiska incitament inte användas, troligtvis på grund av att 
sådana skulle motverka företagets övergripande mål. 
 
Frågan är dock om man inte skulle kunna använda ekonomiska incitament även i sådana 
bolag, eftersom incitamenten i sig inte är problemet. Det som är viktigt är då att incitamenten 
inte kopplas till företagets eller enhetens ekonomiska prestation, utan till något annat 
prestationsmått. Till exempel skulle man kunna basera en bonus till personalen på 
nöjdkundindex. Bonusens storlek måste förstås begränsas, då den inte har någon koppling till 
ett gott ekonomiskt resultat i företaget. En stor ekonomisk bonus som utgår som belöning för 
personalens arbete utan att detta arbete påverkar det ekonomiska resultatet positivt skulle 
kunna bli en ekonomisk belastning för företaget. 
 
En skillnad mellan privata bolag och statligt ägda bolag är att den statliga ägarpolicyn 
föreskriver att styrelseledamöterna inte skall sitta i en och samma styrelse längre än åtta år. 
Detta finns inte med i den svenska koden för bolagsstyrning, och privata bolag behöver inte 
följa denna rekommendation. Detta rotationssystem gör att staten bereder plats för nya idéer i 
styrelserna med jämna mellanrum, vilket förhindrar att styrelsens medlemmar blir ”insnöade”. 
Nackdelen är givetvis att man med ett sådant system riskerar att förlora kompetens som är 
värdefull för bolaget. Även det privata näringslivet bör fundera på att införa en liknande 
policy. Dock bör policyn inte tillämpas alltför strikt. 
 
En sak som skiljer styrelsen i ett statligt, icke-vinstmaximerande bolag från styrelsen i 
vinstmaximerande bolag, statliga såväl som privata, är att den ofta innehåller fler ledamöter 
med politisk bakgrund. En anledning till detta kan naturligtvis vara att bolagets huvudmål är 
politiskt och inte ekonomiskt, men frågan är om det inte vore motiverat att ha en större tonvikt 
på ekonomisk kompetens i styrelsen. Ett statligt bolag skall ju trots allt drivas ekonomiskt 
effektivt. 
 
Så länge staten äger ett företag kommer detta av naturliga skäl att präglas av svensk 
företagskultur. I privata företag finns, p.g.a. att även enskilda storägare ofta kontrollerar 
mindre än 50 procent av rösterna, möjligheten att utländska ägare tar kontroll över företaget. 
Detta gör att förändringar i företagskulturen kan inträffa även mot storägarens vilja. Även det 
faktum att omsättningen av aktier i allmänhet är mindre i statliga bolag än i privata, gör att 
företagskulturen är mer beständig, och att företaget verkar i en stabilare omvärld. Detta kan 
självklart vara en fördel, då de anställda alltid vet vad som gäller och företaget får kontinuitet 
i sin verksamhet. Man är även mer skyddad mot sådant som tillfälliga managementtrender, 
vilka inte alltid är av godo. Nackdelen kan vara att man är långsam att anamma nya och bättre 
ledningskoncept. 
 
En risk som alltid måste beaktas i statligt ägda företag är risken för politisk styrning. Som det 
ser ut idag ter sig denna risk vara tämligen liten, dels på grund av att Enheten för statligt 
ägande verkar vara tämligen frikopplad från regeringskansliets politiska organisation, dels på 
grund av att koden för bolagsstyrning ger begränsad handlingsfrihet. Dessutom består 
styrelsen oftast till största delen av personer från det privata näringslivet. Man bör dessutom ta 
i beaktande att även privata ägare kan ha en politiskt färgad ägarpolicy. 
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Hur kommer det sig att skillnaderna är så pass små mellan privata och statliga bolag när teorin 
säger att skillnaden mellan ”företaget” och ”den politiska organisationen” är stor?70 Svaret är 
att även statliga bolag måste hänföras till begreppet företaget och således inte till den politiska 
organisationen, trots att den är en del av denna. Ett statligt bolags omgivning är i de flesta fall 
likadan som ett privat bolags. Samtidigt är medborgarna visserligen ägare till ett statligt bolag, 
men på ett så indirekt sätt att de inte har något egentligt inflytande över bolaget. Medborgarna 
kan således ses mer som kunder än som ägare. Den kanske viktigaste faktorn är dock att 
statliga företag i de allra flesta fall, likt privata företag, finansierar sin verksamhet själva, 
någonting som inte överrensstämmer med den politiska organisationen. 

                                                
70 Jfr. kapitel 3.5 
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7 Kritisk granskning 

7.1 Validitet 
Management är ett brett område, och det är svårt att göra en klar avgränsning mellan vad som 
är management och vad som inte är management. Det är därmed svårt att ta hänsyn till alla de 
delar som ingår i management, och författarna har därför valt ut de delar som de anser 
viktigast. I denna uppsats har även begreppet ledning använts som synonym till management. 
Med hänsyn till detta kan läsaren mycket väl ha en annan uppfattning än författarna om vad 
management är. Uppfattningen om uppsatsen validitet kan således variera beroende på 
läsarens perspektiv. Författarna anser sig dock ha undersökt de fenomen de avsåg att 
undersöka. 
 
Validiteten kan även påverkas av svårigheten att eliminera saker som personligt inflytande, 
d.v.s. att personerna i ledningen är viktigare och påverkar managementkulturen mer än vem 
som äger företaget. Detta gör att en del av de skillnader och likheter mellan privata och 
statliga bolag som konstaterats i arbetet i själva verket inte beror på ägandet utan på vem som 
sitter i ledningen. 
 
En fråga man kan ställa sig är om man överhuvudtaget kan göra en jämförelse mellan statligt 
och privat ägande. Det är tveksamt om man kan se privata ägare som en homogen grupp 
eftersom de kan skilja sig mycket åt. Emellertid är slutsatserna i denna uppsats giltiga för de 
företag som deltagit i undersökningen. 

7.2 Reliabilitet 
Insamlingen av primärdata under undersökning har skett genom samtalsintervjuer. Därmed 
har informationen till största delen bestått av data som bygger på respondenternas subjektiva 
uppfattningar. Dessa data har sedan tolkats hermeneutiskt av författarna. Detta innebär att det 
finns flera steg med möjlighet till förvrängning av information. Detta har naturligtvis 
betydelse för undersökningens reliabilitet. Författarna har dock utgått ifrån att respondenterna 
talat sanning, och att dessa haft större kunskap än författarna själva inom sitt område, och att 
den information som erhållits varit den bästa tänkbara. Författarna har också försökt undvika 
att dra alltför djärva slutsatser utifrån insamlade primärdata. 
 
Reliabiliteten kan dessutom påverkas av det relativt begränsade urvalet med endast en intervju 
med varje typ av organisation. Undersökningen hade kanske gett ett annat resultat om 
intervjuer genomförts med flera stora privata ägare, privata företag etc. Dessutom begränsas 
naturligtvis urvalet av vilka företag som är villiga att ställa upp på intervjuer. Eftersom 
studien varit kvalitativ är det dock naturligt att tiden inte medgav en alltför omfattande 
undersökning. 



 34

8 Förslag till fortsatt forskning 
I denna uppsats har stora statliga bolag jämförts med stora privata bolag. Syftet har varit att 
kartlägga om det finns skillnader i företagens management och vari dessa skillnader i så fall 
består. En relaterad studie som författarna tror vore intressant att utföra är att jämföra de 
statliga affärsverken med statliga aktiebolag eller med privata aktiebolag. I dagsläget finns tre 
statliga affärsverk som alla förvaltas av Näringsdepartementet: Luftfartsverket, Sjöfartsverket 
och Statens Järnvägar (SJ). Tidigare har det funnits betydligt fler affärsverk, bl.a. Postverket 
och Televerket, men staten har valt att omvandla dessa till aktiebolag. Syftet med detta har 
bl.a. varit att öka effektiviteten, vilket ger anledning att tro att det finns större skillnader i 
management mellan affärsverk och aktiebolag än mellan statliga och privata aktiebolag. 
 
I denna undersökning har författarna valt att endast jämföra statliga aktiebolag med privata 
dito. En mer omfattande undersökning skulle kunna jämföra kommunala aktiebolag med 
privata aktiebolag av liknande storlek. Eftersom det finns betydligt fler kommunala 
aktiebolag, bl.a. bostadsbolag och energibolag, än statliga aktiebolag, finns det anledning att 
tro att spridningen inom kvaliteten på management är större på kommunal nivå. De 
kommunala aktiebolagen har ju dessutom olika ägare, till skillnad från de statliga. 
 
En annan studie som vore intressant att genomföra är en jämförelse som enbart fokuserar på 
skillnader mellan vinstmaximerande aktiebolag och icke-vinstmaximerande aktiebolag. Den 
studie som författarna genomfört tyder på att skillnader i management mellan företagen mer 
beror på denna faktor än på om de är statliga eller privata. Det är svårt att hitta exempel på 
icke-vinstmaximerande privata företag, men man skulle kunna jämföra statens icke-
vinstmaximerande företag dels med statens vinstmaximerande företag, dels med privata 
vinstmaximerande företag. 
 
Ett ämne som skulle kunna vara intressant att studera vidare är hur det svenska offentliga 
ägandet skiljer sig mot utländskt offentligt ägande. I och med att inte utländska ägare, vare sig 
privata eller offentliga, är bundna av den svenska koden för bolagsstyrning torde en sådan 
undersökning uppvisa betydligt större skillnader än vad som beskrivits i denna uppsats. Av 
samma anledning kan det även tänkas att det offentliga ägandet i ett annat land än Sverige 
skiljer sig mer från privat ägande i samma land än vad som är fallet i Sverige. Ett problem 
med studier av sådant slag är naturligtvis att dessa måste innebära kontakter med utlandet, 
vilket kan leda till accessproblem. 
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Bilaga 1: Intervjumallar 

Ägandeperspektiv 

Styrelseledamot 
Bara representant för ägare eller även anställd av ägaren? Lön från flera håll? 
Hur utses ledamot? Krav? Generell kompetens? Specifik kompetens? Lojalitet mot ägarna?  
Vad avgör vem som blir ledamot? Uttagningsprocedur? Kontakter?  
 
Agera för företagets bästa eller ägarens bästa? Alltid samma sak? (motivera) 
Finns agentproblem? Vad görs för att motverka dem? 
 
Sitter ledamoten i andra styrelser? Bra/dåligt? 
Fattas beslut av ledamoten själv eller i samråd med ägare? 
Hur sker samarbetet med styrelseledamoten? Möten? Instruktioner? 

Mål 
Sätter ägaren mål för företaget? Hur? Vad utgår man ifrån? Deltar företaget i 
målsättningsarbetet? 
Icke-monetära mål? Makt? Könsfördelning i styrelse – statliga påtryckningar, hot om 
kvotering? Marknadsandel? Geografisk spridning? 

Påverkan 
Påverkar ägaren företaget genom informella kontakter? (Inte genom styrelsen) 
Finns andra formella påverkanssätt förutom genom styrelseledamoten? 

Tidsperspektiv 
Vilken tidshorisont sker ägandet på? 
Vilket mål har ägaren med sitt ägande? Meningen med att äga? Tjäna pengar åt staten? 
 
Kan skiftningar i den politiska makten orsaka förändring? Målen ändras innan de uppnåtts? 
Är detta ett problem? Vad görs för att motverka det? 

Samarbete 
Finns samarbete med andra stora ägare? Nödvändigt? Hur sker samarbetet? Informellt? 

Värderingar 
Påverkar ägaren företagens värderingar? Ställer man vissa krav? 

Bolagsstämma 
Hur ser bolagsstämman ut? När staten äger 100% av aktierna? 

Ägarpolitik 
Varför infördes en ny ägarpolitik 2005? Hur skiljer den sig från den gamla? Varför har man 
valt att bygga den på näringslivets kod för bolagsstyrning? 
 
Hur bestäms vilket departement som skall sköta ett bolag? Finns det någon mening med att 
dela upp det? 



  

Företagsperspektiv 

Mål? 
Vilka typer av mål använder man sig av? Enbart monetära? Organisatoriska? 
Marknadsandelar? 
 
Hur sätter företaget upp sina mål? Utgår från föregående år? 
Vem sätter målen? För företaget? För enheter? Vilken nivå? Medarbetarna delaktiga? Hur ser 
diskussionerna ut? 
 
På vilken sikt sätts målen? (kvartal – år, längre tid?) 
 
Hur vet man att målen har uppnåtts? 

Resultatmätning 
Vilken typ av (redovisnings)enheter använder företaget? Intäkt, kostnad, resultat, lönsamhet? 
Vilken metod används för att mäta resultatet? Vilka mått används? Varför används just de 
måtten? 
Icke-finansiella mått? 
Hur undviker man suboptimering? 
 
Använder man budget? Hur sätts budgeten? Hur går budgetarbetet till? 
 
Kvalitetskrav? (statliga bolag) 

Organisation 
Vilken typ av organisationsstruktur finns i företaget? Hierarkisk eller platt? (många nivåer?) 
Informella/formella strukturer? 
Hur ser kontakterna mellan enheter ut? Fungerar dessa väl? 

Företagskultur 
Finns det en företagskultur? Vilka värderingar vill företaget förmedla? Känner medarbetarna 
till dessa? 

Incitament 
Hur motiveras personalen? Ekonomiska incitament? Förmåner? Befordring? (hur ser 
befordringsmöjligheterna ut?) Symboliska saker? (rum, titlar etc.) Relation till prestation? 

Ägarna 
Finns kontakter med ägarna? Hur går dessa till? 


