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Abstract
This thesis brings fresh light on the types of problems that contemporary democracies might
face when interacting with private interests. More specifically, the study examines the separation
between the state and private interests, based on the assumption that this separation is a precondition
for maintaining democracy and legitimate governance. It is thereby a contribution towards
understanding the social forces that allow private interests to penetrate the public realm, as well
as the forces that protect the state from such penetration. Under which circumstances do private
interests access state apparatus in ways that contradicts its universalistic principles? How does
the state consider challenges against its legitimacy and how are such threats dealt with? These
questions are answered by means of two case studies. The first concerns the interaction between a
number of state authorities that receive sponsoring from business enterprises. The second concerns
interaction - partially afflicted by corruption - between the state monopoly for selling alcoholic
beverages (‘Systembolaget’) in Sweden and its private suppliers.

Applying theories on organizational boundaries, exchange, trust, networks as well as legitimacy
to these cases, the study demonstrates how state reforms, inspired by the logic of markets, has
introduced new ways for private interest to access state affairs. In the case of ‘Systembolaget’, this
is particularly evident. The possibility of access, the study argues, is a consequence of reshaping
the internal boundaries of the state, broadening informal relations as well as extended scope of
action for state employees. This replaced social differentiation as a mechanism of separation by the
personal integrity of state employees. Interestingly, this finding should be considered in relation
to how the state has attempted to sharpen its organizational boundaries through a strengthening of
regulation and the businesslike relations of exchange.
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Förord 

Vi har hängt ihop länge du och jag. Första gången vi träffades var på vinden 
i Kräftrikets sjunde hus. Att vi träffades beror nog mer på en slump än någon 
speciell strategi från min sida. Det bara hände. Kanske drömde jag om dig 
någon gång för länge sen, men egentligen är du inte min typ. Samtidigt vet 
jag att många verkligen velat träffa någon som du, så jag har varit lyckligt 
lottad.  

Sedan vi blev ihop har vi varit oskiljaktiga. Vilken tur att vi passade så 
bra som ett par. Och jag är verkligen glad att det blev vi. Du har givit mig 
insikter som är få förunnade. Vi har fått resa tillsammans, både till Skövde 
och till Östersund. Även om det har varit en lång kamp att lösa dina svåra 
problem, har det varit en tid att fundera utan några krav. Eller visst fanns det 
krav, bara inte så tydliga. Somliga skulle kanske kalla vårt förhållande stor-
migt och inte alltid grundat på kärlek. Det är nog sant. Du har haft en förmå-
ga att reta gallfeber på mig. Två mobiltelefoner har fått sätta livet till genom 
att krossas mot golvet efter utbrott av ilska. Även min spis har blivit märkt 
för livet. Men vad hade jag gjort utan dig? Många gånger har det faktiskt 
varit nära att jag gjort slut. Fast egentligen bara på låtsas. För inte ska man 
ge upp i onödan. Nu har dock ögonblicket kommit då det blivit dags att göra 
slut på riktigt. Och dags att gå vidare. Men man ska inte vara sentimental 
över att det är slut nu. En bra sak detta avslut för med sig är att jag får möj-
ligheten att tacka alla de som hjälpt oss under den här tiden. 

En person som alltid haft en enastående förmåga att finnas till hands är 
min handledare Göran Ahrne. Trots att avhandlingen handlat om gränser har 
Görans stöd varit gränslöst. Hans uppmuntran, intresse och skicklighet har 
betytt oerhört mycket för mig. Men det har inte bara varit Göran som person 
som gjort arbetet intressant och roligt. Bara att öppna någon av hans böcker 
har i högsta grad varit inspirerande. Så här i efterhand känns det bra att jag 
inte tog din varning på allvar. 

Min andra handledare, Apostolis Papakostas, var den som först fick mig 
intresserad av sociologi. Utan hans kritiska skärpa och förmåga att göra var-
dagliga samhällsfenomen till intressanta sociologiska problem hade jag an-
tagligen läst till ingenjör istället. Den uppmuntran han gav mig var helt av-
görande för mig att söka till forskarutbildningen. Många av de idéer avhand-
lingen grundar sig på har jag också Apostolis att tacka för. Kanske har jag 
hittat oxens svans nu? 

 



Jag har även haft förmånen att ha Åsa Vifell som kollega under dessa år. 
Hon har i det närmaste fungerat som en inofficiell handledare och hennes 
stöd i så väl praktiska som vetenskapliga frågor har varit ovärderligt. Trots 
att jag skickat kapitel efter kapitel till henne har hon alltid läst och aldrig 
sagt nej. Hennes ständigt återkommande skarpa och konstruktiva kommenta-
rer har verkligen fått mig att tänka efter. Jag vill också rikta ett särskilt stort 
tack till Ebba Sjögren som på kort tid läste och kommenterade mitt manus 
den sista intensiva perioden. Även ett stort tack till Gissur Erlingsson som 
var opponent på mitt slutseminarium. Dina kommentarer fick mig att ändra 
riktning på arbetet och jag är övertygad om att det blev bättre så här. En an-
nan statsvetare som ofta kommit till undsättning och som bidragit med 
mycket hjälp är min gamle studiekamrat Mikael Blomdahl. Hans telefonsup-
port har varit öppen i princip dygnet runt och inga frågor har varit för dum-
ma. Och har dom varit dumma har han ändå inte lagt på luren. När jag inte 
talat i telefon med Dr. Blomdahl har det varit Lambros Roumbanis som varit 
i andra änden. Våra samtal har alltid pendlat mellan det akademiskt seriösa 
och de mest huvudlösa absurditeterna. Oavsett vilket, har Lambros entusi-
asm och briljans ideligen lett fram till spännande uppslag till min avhandling 
jag aldrig kunnat fundera ut själv.  

Kollegorna på Score, där jag tillbringat min tid som doktorand, har vid 
otaliga tillfällen gett mig synpunkter och delat med sig av idéer som varit till 
stor hjälp för mitt arbete. Ett särskilt tack till er som har haft vänligheten att 
läsa och kommentera mina alster: Renita Thedvall, Jessica Lindvert, Malin 
Wreder, Adrienne Sörbom, Ida Seing, Linda Soneryd, Martin Rosenström, 
Nils Brunsson och Rune Premfors. Utan Ann Loftsjö och Gudrun Aquilonius 
hade materiella fenomen som lön, datorer och kopiatorer kunnat hindra tan-
kearbetet. Även Framtidskollegiet vid Score förtjänar ett stort tack. Jag vill 
också tacka mina kollegor vid Sociologiska institutionen, mitt andra tillhåll, 
och då speciellt: Mikaela Sundberg, Elias le Grand, Alexandra Bogren, 
Thomas Nordgren, Jens Rydgren, Maria Bagger-Sjöbäck, Nihad Bunar, Ma-
ria Törnqvist och Eero Carroll.  

Ett stort tack riktas även till mina informanter som varit oerhört tillmötes-
gående och tagit sig tid att prata med mig. Ett speciellt tack till er butiksche-
fer som visade ett stort mod när ni valde att berätta om era upplevelser. Utan 
ert perspektiv hade det blivit en ofullständig avhandling. 

David Castillo, Mathias Hulvén, Roger Johansson har sett till att jag slitit 
mig från skrivandet och kört mig till replokalen. Ibland har de också sett till 
att jag fått i mig en och annan öl. Förhoppningsvis var de inte inblandade i 
några mutaffärer. Utan er hade allt blivit så mycket svårare. Och Mathias, 
det finns doktorer som inte tål att se blod. 

Min mamma, Majlis Castillo, kommer jag aldrig att kunna tacka tillräck-
ligt. Samtidigt som hon har varit en outtröttlig lyssnare har hon kommit med 
geniala synpunkter och idéer när jag kört fast. Hennes arbete med att läsa 
och språkgranska hela avhandlingen har dessutom varit ovärderligt. Hennes 

 



 

varma omtanke har varit obegränsad. Även min pappa, Ginés Castillo, har 
alltid funnits där som ett stort stöd.  

♥ Helena Wickström, min flickvän, har också lyssnat på mina idéer och 
mitt gnäll. Jag är mycket lyckligt lottad som haft henne vid min sida, samti-
digt som jag är förbluffad över hennes tålamod. I slutfasen gjorde hon dess-
utom en heroisk språkgranskningsinsats.  

Ett stort tack vill jag även rikta till Marianne Ahrne för översättningen av 
den engelska sammanfattningen. Marianne räddade mig verkligen när tiden 
blev alltför knapp. Tack även till Fredrik Lundström. 

 Slutligen, vill jag passa på att tacka Finanskrisen som så snällt såg till att 
hålla räntorna nere, vilket innebar att jag kunde överleva de sista månaderna 
utan lön. 

 
Hornstull, i november 2009 

 
Daniel Castillo



 



Kapitel 1 Mellan stat och företag 

”Kön var minst tusen meter lång. Där stod gamla och unga, män och kvinnor 
av alla sorter.” 

”Han tog en omväg den här gången, undvek den öppna platsen framför palat-
set och närmade sig kön från ett annat håll, direkt på huvudingången. Där 
stod ett par bastanta väktare i uniform för att hålla ordning […]. En ung rese 
tog med likgiltig min emot Hancks skrynkliga brev […]. Hanck gick iväg en 
bit åt sidan, vände kön ryggen. Han ville inte möta blicken hos någon av de 
tröstlösa som stått där och väntat så länge. Vem som helst kunde inse vad de 
tyckte och tänkte om sådana som försökte ta sig in genom VIP-ingången, folk 
med kontakter, ett slags nomenklatura som alltid fick företräde.” 

Klas Östergren, Orkanpartyt 

 
 

Inledning  
Dramatiska köer 
I en debattartikel från 1995 ondgör sig läkaren Bo Kuritzén över svårigheten 
att få tag på biljetter till Operan och Dramaten eftersom det alltid är utsålt.1 
För att få tag på biljetter måste man stå i kö, och det är det inte alla som kan. 
De som inte kan eller vill köa får istället försöka förlita sig på att få biljetter 
genom kontakter. Lösningen enligt Kuritzén är istället att höja priserna. Si-
tuationen påminner, menar Kuritzén, om hur det gick till i det kommunistis-
ka Sovjetunionen, där varje hårt arbetande sovjetmedborgare skulle ha möj-
ligheten att få uppleva opera eller balett. Trots detta var det svårt, om inte 
omöjligt, att få tag på biljetter, eftersom de flesta biljetter fördelades till oli-
ka organisationer inom den sovjetiska byråkratin. Att ha kontakter blev alltså 
en förutsättning för att kunna få möjligheten att gå på opera eller teater. Ex-
akt hur Kuritzén menar att kontakter kan vara till hjälp för att få tillgång till 
biljetter här i Sverige är oklart, men i sak har han fog för sitt påstående. Det 
är korrekt att det finns legitima möjligheter att få företräde till biljetter på 
Dramaten och sannolikt också Operan. Framväxten av sponsring som feno-

                               
1 Det är oklart var artikeln har publicerats, om den överhuvudtaget har det. Bo Kuritzén minns 
inte själv. Internet: http://www.kuritzen.net/uploads/pdf/prisoperan.pdf 
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men har inneburit att företag som sponsrar exempelvis Dramaten med peng-
ar kan få tillgång till biljetter med kort varsel. Dramatens sponsorer har alltså 
privilegiet att få företräde till ett antal av de 720 åskådarplatser som Drama-
tens stora scen erbjuder sina besökare. Sådana fördelar är ofta delar i mer 
omfattande affärsöverenskommelser mellan sponsorn och den sponsrade, 
men för övriga teaterbesökare är det inte helt tydligt att vissa personer erhål-
ler dessa privilegier. Sponsring kan följaktligen innebära möjligheter för 
vissa grupper eller individer att få förtur, men företeelsen kan inte beskrivas 
lika enkelt som när någon tränger sig i bankomatkön eller i kön till kassan på 
ICA. 

Möjligheten för företag att sponsra ett statligt företag som Dramaten är 
dock ingen unik företeelse. Flera statliga myndigheter och företag tar eller 
har tagit emot sponsring från företag i det privatägda näringslivet, åtminsto-
ne sedan 1980-talet. Sponsringen av statliga myndigheter kan förstås som ett 
fenomen nära kopplat till statens omvandling och då framförallt tendensen 
att statliga organisationer i allt högre utsträckning autonomiseras och finan-
sierar sin egen verksamhet (Brunsson och Sahlin-Andersson 2000, Premfors 
m.fl., 2003, Du Gay 2000).  

Vid 1990-talets början inleddes något man skulle kunna känneteckna som 
en era av statlig omvandling där föreställningar om decentralisering, auto-
nomisering, avreglering, avknoppning, bolagisering och privatisering fick 
ökat utrymme (Blomqvist och Rothstein 2000, Forsell och Jansson 2000, 
Svensson 2001). Men redan i början på 1980-talet uppstod en efterfrågan på 
reformer av den offentliga förvaltningen, både med utgångspunkt i kritiken 
mot den ökande byråkratiseringen och hur finansieringen av den allt större 
förvaltningen skulle lösas. Kanske var det mest uppseendeväckande med 
dessa reformer att de kunde genomföras utan större motstånd (Brunsson och 
Sahlin-Andersson 2000:722). Många tidigare statliga organisationer över-
gick genom privatiseringsreformer till näringslivet. Andra statliga organisa-
tioner bolagiserades och renodlades och fick under denna period större auto-
nomi samtidigt som resurserna minskade som ett led i effektiviseringen av 
verksamheterna. Nya marknader konstruerades, vilket för de statliga organi-
sationerna innebar att de fick en ny omgivning där nya och gamla organisa-
tioner konkurrerade om utrymmet (Berg 1999). Omvandlingen av staten har 
dock kritiserats för att den; ”[…] pose a tremendous challenge to the state’s 
ability to maintain some degree of control over its external environment and 
to impose its will on society [...]” (Pierre 2000:2). 

En central del i denna omvandling av staten kan förstås som förändringar 
i relationer mellan organisationer (Ahrne och Papakostas 2002). Bland annat 
kan man se att de mellanorganisatoriska relationerna blivit mer betydelseful-
la samtidigt som de har ökat i omfattning. Vidare har denna utveckling lett 
till ett ökande ömsesidigt beroende mellan organisationer av olika typer, 
såväl privatägda som offentliga (Ahrne och Papakostas 2002; Knoke 2001). 
En bakgrund till detta ökande beroende går att finna i renodlingen av de 

 18 



statliga organisationerna och de krav på flexibilitet som detta fört med sig. 
Anledningen till dessa krav var en önskan om att organisationerna lättare 
skulle kunna anpassas till förändringar i omgivningen. Renodling innebar 
dock att verksamheter som tidigare utförts internt i organisationer istället var 
tvungna att införskaffas på andra sätt, vilket inneburit att andra organisatio-
ner anlitats för att producera dessa verksamheter (Ahrne och Papakostas 
2002:171). Genom övergången från administration till mer interaktion mel-
lan organisationer ökade också beroendet till omgivningen. Parallellt med 
denna utveckling aktualiserades även nätverket som en eftersträvansvärd 
form för statlig interaktion med omgivningen (Rhodes 2000). Sammantaget 
är det alltså möjligt att anta att statens interaktion både ökat och ändrat ka-
raktär. 

Staten, företagen och tillträdesprinciperna 
Ovan antyder jag att det finns en relation mellan framväxten av sponsring 
och omvandlingen av staten, men kan verkligen nya interaktionsformer i 
staten ha betydelse för hur företag kan kringgå något så vardagligt som kön 
till teaterbiljetter? Om man ser till köer som ett socialt fenomen existerar de 
ofta i närheten av organisationer som erbjuder något till sin omgivning. Här 
kan det således röra sig om statliga organisationer, företag eller frivilliga 
organisationer. En kö är ett exempel på en tillträdesprincip till en ofta knapp 
resurs. I fallet med kassakön baseras den på när människor anländer till kön 
och inte på, exempelvis, människors sociala status (Mann 1969:353). Den 
som kommer först skall också få möjligheten att utföra något först. Emeller-
tid är de vanligt förekommande vardagliga köerna med sin tidsbaserade tur-
ordning endast en av många tillträdesprinciper. Andra vanliga tillträdesprin-
ciper kan basera sig på möjligheten att betala, d.v.s. den som betalar mest får 
tillträde, människors och organisationers behov, där den som har störst be-
hov får tillträde, eller meriter, där den som är mest meriterad får tillträde. 
Exempel på när dessa tillträdesprinciper är formaliserade är bostadsrätts-
marknaden, den offentliga sjukvården och tillsättningen av tjänster inom den 
akademiska världen. I staten är generellt sett tillträdesprinciperna till den 
offentliga verksamheten baserade på vad man kan kalla demokratiska värden 
som sociala rättigheter, jämlikhet, opartiskhet, objektivitet, oberoende och, i 
viss mån, även transparens när bedömningen om tillträde avgörs. Dessa uni-
versalistiska principer är tydliga i de flesta statliga organisationer och inne-
bär idealiskt sett att individer och organisationer skall få tillträde på lika 
villkor. Dessutom är dessa principer en viktig grund för statens legitimitet. 
Privilegier som inte kan bäras upp av rationella argument utifrån demokra-
tiska värden blir svåra att explicit lansera. Att med hjälp av pengar köpa sig 
en tjänst i statliga organisationer, gå före i den kommunala bostadskön eller 
undvika att bli kontrollerad av en statlig myndighet betraktas därför ofta som 
korrupt beteende. I de flesta stater ses också korruption som något som bör 
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motverkas eftersom avslöjade korrupta relationer mellan staten och dess 
omgivning riskerar att tillintetgöra eller åtminstone reducera statens legitimi-
tet. Alla privilegier som kan kopplas till möjligheten att kunna betala är dock 
knappast att betrakta som korruption. Omstruktureringar i staten har till ex-
empel gjort det möjligt att betala för en privat sjukförsäkring som innebär att 
den försäkrade får en snabbare väg till vård. Men det innebär inte att indivi-
der med privat sjukförsäkring går före i den offentliga vårdkön, utan de får 
möjligheter till behandling vid sidan av den offentliga vården (Lindberg och 
Blomgren 2009:14).2 Marknaden implicerar således ett annat system för 
tillträde än det som staten föreskriver, ett system där pengarna är centrala. 
Inom vissa områden som tidigare tillhörde statens verksamhetsområde har 
följaktligen de lösningar som Kuritzén föreslår ifråga om den statliga kultu-
ren redan blivit verklighet. 

De olika tillträdesprinciperna som diskuterats ovan existerar inte helt utan 
problem sida vid sida i staten. Det finns en immanent motsättning mellan 
marknadens system för tillträde och de universalistiskt utformade tillträdes-
principerna i staten som ytterst är en fråga om demokrati. Man kan följaktli-
gen betrakta statens tillträdesprinciper som ett sätt att skydda den statliga 
verksamheten, och i förlängningen demokratin, från att penetreras av privata 
intressen. Som bakgrund till denna diskussion står en viktig men ofta förbi-
sedd förutsättning för demokrati; 

”A democracy cannot be sustained unless the separation of public power 
from private power is maintained” (Etzioni 1988:133). 

Följer man Etzionis resonemang är det alltså problematiskt för demokratin 
om den offentliga sektorn tillåts bli penetrerad av privata intressen. Detta 
problem är inte något som en gång för alla kan övervinnas, utan problemet 
tenderar att återkomma och måste därför hanteras löpande i den politiska 
debatten (Etzioni 1988:135, se även Tilly 2003:37). Ofta tolkas dock den 
nödvändiga separationen i termer av att privata intressen inte skall tillåtas 
kontrollera vilka centrala politiska beslut som fattas i staten, men separatio-
nen är att anse som lika betydelsefull även på de enskilda statliga myndighe-
ternas och organisationernas nivå. Som Etzioni också påtalar, har de senaste 
decenniernas förändringar av staten ofta endast behandlat ena sidan av frå-
gan om separationen mellan den offentliga sektorn och de privata intressena, 
nämligen faran av att låta staten kontrollera och ingripa i den privata intres-
sesfären. Det har i samband med detta ofta hävdats att näringslivet och de 
privata intressena måste få följa sin egen logik, och inte låta sig påverkas av 
statliga ingrepp. Den här studien är dock inriktad på det motsatta förhållan-
det, närmare bestämt hoten mot statens inre logik som har sin grund i privata 
intressen och deras penetration av statlig verksamhet. 

                               
2 Svenska Dagbladet 031028, ”150 000 svenskar har privat sjukförsäkring”. 
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Studiens syfte      
Syftet med den här studien är att bidra till en ökad förståelse av de sociala 
krafter som är betydelsefulla för hur separationen mellan staten och privata 
intressen eroderas respektive upprätthålls. Om det stämmer att statens inter-
aktion med omgivningen har förändrats, kan det vara på sin plats att ställa 
frågan om vilken betydelse dessa förändringar innebär för separationen mel-
lan staten och omgivningen i allmänhet, och mellan statliga organisationer 
och företag i synnerhet. Av denna anledning är det av intresse att undersöka 
hur situationer där privata intressen involveras i statens verksamhet uppstår. 
Mer specifikt skall jag, för det första, undersöka statliga reformer och deras 
betydelse för möjligheterna att privata intressen bereds tillträde till staten på 
ett sätt som bryter mot dess universalistiska grundprinciper.  

Separationen mellan den offentliga sektorn och de privata intressena är 
enligt ovanstående resonemang ett centralt element i en demokratisk stat, 
och ett grundläggande skäl till detta kan vi finna i statens anspråk på legiti-
mitet. En viktig utgångspunkt är därför att det blir betydelsefullt för staten att 
upprätthålla legitimiteten och således kontrollen över interaktionen mellan 
staten och privata intressen för att grundläggande demokratiska ideal inte 
skall urholkas. Av denna anledning skall jag, för det andra, studera hur sta-
ten observerar utmaningar mot dess legitimitet och på vilka sätt den hanterar 
sådana hot.  

Motivet till varför dessa syften är angelägna kan knytas an till två princi-
piella frågeställningar om statens verksamhet. En sådan frågeställning är om 
former för exklusivt tillträde till staten verkligen är förenliga med universa-
listiska principer i demokratiska stater. Nära kopplat till detta är också frågan 
om vad det innebär för förutsättningarna för statens legitimitet om staten inte 
kan hantera dessa frågor. Eventuellt riskerar man att underminera medbor-
garnas förtroende, vilket på längre sikt kan få problematiska konsekvenser 
för övrig statlig verksamhet.   

För att uppfylla dessa syften är de empiriska studierna inriktade på fall av 
statlig interaktion av sådan karaktär att det är möjligt att diskutera frågor 
rörande de privata intressenas integration i eller separation från staten. Sam-
tidigt är fallen valda för att så tydligt som möjligt illustrera hur staten hante-
rar interaktion med aktörer där det är högst sannolikt att en debatt om statens 
legitimitet uppstår. Det centrala för denna studie är således statens interak-
tion med omgivningen och av denna anledning har jag valt att studera rela-
tioner mellan statliga organisationer och enskilda företag i näringslivet. Det-
ta innebär att jag studerar sådan interaktion som de privata företagens spons-
ring av statliga myndigheter och förhållandena mellan det statliga företaget 
Systembolaget och företag som är leverantörer av alkoholprodukter. Det 
senare förhållandet har rönt särskild uppmärksamhet eftersom en omfattande 
korruption avslöjandes inom Systembolaget 2003. I nästkommande avsnitt 
är avsikten att introducera ett antal begrepp som ligger till grund för hur jag 
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valt att närma mig den problematik jag beskrivit ovan. Jag skall också preci-
sera hur jag ser på staten och dess samt vad jag menar med legitimitet.   

 

Att studera statens förändring – en introduktion till ett 
gränsperspektiv  
Staten som organisation 
Detta är en studie av staten, men framförallt är det en studie över statens 
interaktion med sin omgivning. Även om interaktion är något som existerar 
mellan staten och exempelvis ett företag är jag mindre intresserad av att stu-
dera hur interaktionen uppfattas och förstås ur de icke-statliga aktörernas 
perspektiv. Detta har givetvis att göra med statens speciella ställning och 
betydelsefulla position i samhällslivet. För att vara ännu mer specifik är det 
den svenska staten som studeras, och skälet till detta är att jag bedömer att 
den svenska staten i modern tid är ett bra exempel på en stat som historiskt 
sett varit självständig och avskild med tydliga gränser gentemot sin omgiv-
ning (Papakostas 2001:32). Forskare som studerat den svenska korporati-
vismen skulle antagligen hävda motsatsen – att den svenska staten hade för-
vånansvärt täta och stabila, men dock formella, kontakter med få utvalda 
intresseorganisationer (Öberg 1997:14, 68; Rothstein 1992). Som jag närma-
re kommer att diskutera i nästa kapitel är denna invändning mycket relevant 
så länge man riktar intresset mot statens högre hierarkiska nivåer. På lägre 
nivåer däremot, kommer jag hävda, har statens autonomi varit mer beständig 
med tydliga gränser mot omgivningen. Detta gör den svenska staten särskilt 
intressant att studera då nya relationer med omgivningen kan antas utmana 
denna autonomi och dessa gränser. 

Samtidigt kännetecknas den svenska staten3 av en relativt hög legitimitet 
bland befolkningen. Enligt SOM-institutets mätningar är medborgarnas för-
troende för olika samhällsinstitutioner stabilt även om en svag minskning 
kan iakttas långsiktigt (Johansson och Rönnerstrand 2008). Utan detta för-
troende för myndigheterna riskerar legitimiteten i de beslut som fattas att 
undermineras (Öberg 1997:18). Det minskade förtroendet är dock Sverige 
inte ensam om utan det kan också iakttas bland flera länder i världen (King, 
Nye och Zelikow 1997). De institutioner som medborgarna hyser högst för-
troende för i Sverige är polisen, universitet/högskola, domstolarna, Konsu-
mentverket och Naturvårdsverket för att nämna några.  

Givet olika teorier om statens uppgifter och funktioner kan dess föränd-
ring studeras på en mängd olika sätt. I den här avhandlingen kommer staten 
att studeras som en organisation, ett perspektiv som innebär att staten kan ses 
som en mer eller mindre sammanhållen entitet bestående av ett stort antal 
organisationer. Staten är dock en speciell organisation som bör skiljas från 

                               
3 I fortsättningen benämner jag den svenska staten endast för staten. 
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andra organisationstyper eftersom den har speciella handlingsmöjligheter 
och handlingsrestriktioner (Ahrne 1998:124). Ett viktigt skäl till att se staten 
som en organisation har att göra med dess konkreta och empiriska natur, 
speciellt i förhållande till mer abstrakta begrepp som sfär, system eller struk-
tur. Det faktum att det är möjligt att besöka en organisation, träffa dess med-
lemmar och undersöka dess aktiviteter och relationer med andra organisatio-
ner får organisationsbegreppet att framstå som synnerligen lämpat för empi-
riska studier. En annan betydelsefull orsak till detta perspektiv kan kopplas 
till min avsikt att studera just interaktion mellan staten och dess omgivning. 
Staters omgivning kan preciseras närmare än vad som är möjligt med ett 
elementärt samhällsbegrepp – samhället består av en mängd organisationer 
som utgör omgivningen för stater (Johansson 1997, jfr. Perrow 1986:177). 
Relationer mellan staten och till exempel företag kan därför ses som relatio-
ner mellan organisationer med olika grader av handlingsutrymme, storlek på 
resurser och antal medlemmar.  

I sammanhanget är det viktigt att betona att organisationer naturligtvis 
inte är omänskliga maskiner som agerar helt av egen kraft. Göran Ahrne 
menar i artikeln ”Delvis människa – delvis organisation” (1993) att organi-
sationer inte kan ses som aktörer eftersom det alltid är individer som handlar 
på organisationens vägnar, även om man till vardags talar om att organisa-
tioner gör olika saker, som till exempel varslar anställda, höjer räntan eller 
köper in nya kopiatorer. Men det är dock något speciellt med individer som 
handlar i organisationer – handlingarna är inte deras egna utan organisatio-
nens. Emellertid finns det alltid en diskrepans mellan de organisatoriska 
handlingarna och den individuella aktören eftersom en individ aldrig kan 
handla helt utan sina egna preferenser. En organisatorisk handling blir till en 
kombination av det organisatoriska – resurser, motiv, kunskap – och det 
individuella – muskler, sinnesintryck, personlighet (Ibid.). Denna egenskap 
hos organisationen gör att man enligt Ahrne kan tala om organisatoriska 
handlingar som kentaurer, det vill säga, delvis mänskliga och delvis organi-
satoriska.  

Detta är min grundsyn även om jag, vid vissa tillfällen och för att förenkla 
språkbruket, diskuterar organisationer som om de vore aktörer. De aktörer 
som studeras i denna avhandling är till övervägande del tjänstemän i statliga 
organisationer. En viktig förutsättning för dessa tjänstemäns möjlighet att 
handla är att staten uppfattas som legitim av åtminstone majoriteten av be-
folkningen. 

Två vägar till legitimitet 
Utifrån ett weberianskt perspektiv erhåller staten sin legitimitet genom två 
olika processer, där den ena är kopplad till det politiska systemets inflödes-
sida och den andra till utflödessidan och förvaltningens relation till medbor-
garna (Rothstein 1992:47). Vägarna till legitimitet kan också uttryckas som 
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två centrala demokratiska värden, nämligen folkmakt och konstitutionalism 
(Lundquist 2001). Folkmakt är precis som ordet lyder en makt samlad hos 
folket, en makt som yttrar sig främst genom att folket får möjlighet att rösta i 
allmänna val. Utgår däremot makten från en individ eller en minoritet av 
befolkningen kan det naturligtvis aldrig vara tal om demokrati. I en demo-
kratisk stat skänker därför den demokratiska beslutsprocessens konstruktion 
legitimitet till de offentliga besluten genom en universalistisk princip om 
rösträtt, kandidatur och opinionsbildning. I detta perspektiv är det alltså det 
folkligt förankrade tillvägagångssättet för offentliga beslut som är grunden 
till statens legitimitet. Enligt Bo Rothstein ansåg dock Weber att denna form 
av legitimitet inte var tillräcklig för att förstå hur den statliga maktutövning-
en rättfärdigades (Rothstein 1992:47). Weber utvecklade därför tanken om 
att statens legitimitet i högre grad var beroende av förvaltningens relation till 
medborgarna än sådant som rösträtt och parlamentarisk representation. Ett 
viktigt skäl till förvaltningens betydelse i legitimitetsfrågan har att göra med 
att förvaltningen måste hantera frågor och fatta beslut som parlamentariska 
församlingar, på grund av tidsbrist och krav på situationsanpassning, omöjli-
gen kan hantera. För att följa Bo Rothsteins resonemang, är denna aspekt 
särskilt viktig för statens legitimitet i moderna välfärdsstater eftersom med-
borgarens liv i dessa är mer beroende av statliga insatser (Ibid.). Det är också 
detta synsätt som jag ansluter mig till i denna studie. Rothstein skriver;  

”Medborgarens bild av och förtroende för det politiska systemet kan antas 
vara starkt påverkad av sina direkta möten med den offentliga förvaltningen 
som klient, patient, elev, skattskyldig etc.” (Rothstein 1992:49).  

Det demokrativärde som närmast förknippas med den förvaltningspolitiska 
legitimitetsgrunden är konstitutionalismen, där vikten av individuella rättig-
heter, rättssäkerhet och maktdelning betonas. Detta är också centrala delar i 
en rättsstat (Lundquist 2001:96). Individuella rättigheter finns i olika versio-
ner och former där de kanske mest framträdande är politiska, civila och eko-
nomiska rättigheter. Gemensamt för dessa är att de befinner sig på individni-
vå och avgör vad individerna kan förvänta sig av staten. Rättigheterna är 
också ett skydd mot staten och en sorts garanti mot dess ämbetsmäns even-
tuella godtyckliga maktutövande (Tilly 2003:38). Godtycklig maktutövning 
kan visa sig som partiskhet i vissa frågor eller gentemot vissa grupper, det 
kan röra sig om ämbetsmän som utför vissa tjänster mot betalning eller gyn-
nar släktingar. De individuella rättigheterna ligger också i linje med begrep-
pet rättssäkerhet som innebär att den offentliga makten utövas under generel-
la, persistenta och relativt precist utformade lagar (Lundquist 2001:99, 
Rothstein 1992:51). Dessa lagar eller regler skapar möjligheter till förutsäg-
barhet i statens maktutövande, vilket innebär att medborgarna på förhand 
kan beräkna vilka åtgärder staten kan vidta i interaktionen med medborgar-
na. Detta är den centrala legitimitetsgrunden, menar Rothstein. Maktdel-
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ningstanken, slutligen, är ett arv från Montesquieu (1998 [1757]) och inne-
bär att statens uppgifter delas upp mellan olika självständiga organisationer 
som kontrollerar varandra för att undvika att någon eller någras intressen tar 
överhanden i staten.  

Utifrån studiens syfte är det relevant att ställa frågan om vilken roll statli-
ga reformer och förändringar har när det gäller uppkomsten av nya former 
för interaktion och vilken eller vilka typer av interaktion som kan uppfattas 
som hot mot statens legitimitet. Om man accepterar förutsägbarheten som 
den centrala legitimitetsgrunden innebär det att man kan anta att staten också 
försöker upprätthålla denna i sin verksamhet med särskild kraft. Statens sätt 
att hantera detta är som vi sett ovan med hjälp av regler. Reglerna är så att 
säga grundförutsättningen för legitimiteten. Skälet till detta, hävdar jag, kan 
förstås utifrån begreppen tillit och misstro. I och med samhällets förändring 
mot allt mer komplexa förhållanden är det omöjligt för alla medborgare att 
skapa en personlig tillitsrelation med förvaltningens ämbetsmän. Medbor-
garna har därför i grunden inte några som helst skäl att lita på de styrande, 
vilket kan ses som både rationellt och motiverat. Att lita på att statens funk-
tionärer sköter förvaltningen utan att gynna de egna intressena blir därför 
svårt. Närvaron av regler däremot skiljer ämbetsmännen från deras arbete, 
vilket är ett sätt att institutionalisera ett misstroendeförhållande mellan stat 
och omgivning. Jag vill hävda att denna misstro är grundförutsättningen för 
att etablera legitima relationer mellan staten och medborgarna. Statens legi-
timitet kan därför förstås som en tillit till interna kontroller i staten som upp-
rätthåller detta misstroendeförhållande. Ur detta perspektiv borde det därför 
vara relevant att studera hur staten hanterar interaktion som innebär förhål-
landen där denna misstro riskerar att transformeras till personlig tillit mellan 
staten och omgivningen. Det är därför av betydelse för staten att hantera 
dessa frågor för att inte förlora i legitimitet bland medborgarna. I avhand-
lingens tredje kapitel utvecklas dessa tankar. I nedanstående avsnitt kommer 
jag att introducera begreppet organisationsgräns som ett verktyg att studera 
hur staten kontrollerar och hanterar relationer mellan dess olika organisatio-
ner och omgivningen.  

Statens inre gränser 
När det gäller att förstå statens interaktion med omgivningen menar jag att 
organisationsteoretiska begrepp är högst relevanta. Men hur skall föränd-
ringsaspekterna av statens interaktion studeras? Och när börjar en organisa-
tions omgivning? I likhet med Göran Ahrne utgår jag från att en organisa-
tions omgivning börjar vid dess gränser (Ahrne 1989:76, se även Scott 2003, 
Luhmann 1982). En värld av organisationer är därför en värld av gränser, 
även i det så kallade globala samhället. Ser man till staten är kanske de terri-
toriella gränserna det första man tänker på när man talar om gränser. Dessa 
är oftast lätta att peka ut, i alla fall på en karta. I realiteten varierar det om vi 
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kan observera hur dessa gränser markeras. En passage av gränsen mellan 
Norge och Sverige gör många besvikna – gränsen syns knappt till. Helt 
tvärtom var fallet med gränsen mellan öst och väst i Berlin, Berlinmuren, 
som mellan 1961 och 1989 var en central del av många människors liv. Na-
tionalstater har emellertid inte endast yttre geografiska gränser – de inre 
gränserna är av naturliga skäl fler till antalet och av olika karaktär eftersom 
det inom stater finns en mängd olika organisationer som staten gränsar mot. I 
Sverige har olika omständigheter gjort att statens geografiska gränser inte 
utsatts för särskilt stora förändringar eller hot de senaste 194 åren.4 De inre 
gränserna har dock varit betydligt mer omstridda. Det är mot dessa jag riktar 
min uppmärksamhet i denna studie.  

En allmän utgångspunkt när det gäller organisationers gränser, och statens 
gränser i synnerhet, är att de ytterst handlar om att skilja verksamheter och 
resurser från omgivningen. Men eftersom organisationer är beroende av in-
teraktion innebär det att helt slutna organisationer i praktiken är otänkbara. 
Organisationer måste således kontrollera gränserna och interaktionen över 
dessa på något sätt för att kunna avgöra vem eller vad som har tillträde och 
hur och när interaktion bör ske.  Interaktion upprätthålls följaktligen inte 
automatiskt (Johansson 1997:66).  Kontrollen över gränserna är närvarande i 
alla organisationer, men kontrollen varierar beroende på organisationsform, 
organisationens verksamhet och hur omgivningen är beskaffad. En organisa-
tion som upplever ett stort hot från omgivningen behöver sannolikt kontrol-
lera sina gränser i högre grad än en organisation som befinner sig i en stabil 
miljö. Jag vill hävda att i staten är denna gränskontroll en del i upprätthål-
landet av universalistiska principer. Statens inre organisationsgränsers kon-
stitution och utformning är också ett resultat av politiskt beslutsfattande som 
pågått under en lång tid, med allt vad detta innebär av intressekonflikter och 
kompromisser (Johansson 1992:58). Kampen om var statens gränser skall 
dras och vilken innebörd dessa bör ha är också något som äger rum kontinu-
erligt. Förändringar av gränser kan samtidigt ses som förändringar i villkor 
för interaktionen. Under vissa perioder och under visst politiskt styre kan 
statens gränser expandera mot nya politikområden, medan de under andra 
förhållanden istället dras tillbaka. En tes som dock fått allt mer stöd i såväl 
den allmänna som den vetenskapliga debatten är att statens gränser mot om-
givningen, och då i synnerhet näringslivet, suddats ut eller att de rentav ses 
som irrelevanta i moderna stater (Kopecký och Mudde 2003:6; Laumann och 
Knoke 1987:381; jfr. även Hatch 1997:26) Argumentet är dock för svepande 
och oprecist och jag menar att det krävs ordentliga empiriska studier av stat-
lig organisering för att tesen skall kunna diskuteras.  

En stor del av forskningen kring staten bedrivs på en övergripande nivå 
och är mer inriktad på principer bakom politiken än vad som sker i statliga 

                               
4 Kriget mellan Sverige och Norge 1814 brukar ses som det senaste krig Sverige var formellt 
inblandat i. 
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myndigheter (Johansson 1992:14ff). Den offentliga sektorn framstår ofta 
också som en enhetlig och likartad organisation, där legitimitetsaspekter 
sällan diskuteras i relation till förvaltningen (Rothstein 1992:49). Men vad är 
det man inte ser när man betraktar staten ur ett sådant makroperspektiv? 
Forskningen om staten behöver kompletteras med studier som är inriktade på 
processer som befinner sig på detaljnivå och som kan rikta sökarljuset både 
mot statens gränsproblematik och dess interna dynamik. Min utgångspunkt 
är att studier av organisationsgränser är ett lämpligt analytiskt tillvägagångs-
sätt för att konkretisera komplex interaktion, det vill säga, vad som verkligen 
sker när staten interagerar med omgivningen. Jag kommer därför att argu-
mentera för betydelsen av och utveckla tankar om statens organisationsgrän-
ser för att förstå hur interaktionen mellan staten och dess omgivning föränd-
ras och hanteras samt vilka praktiska konsekvenser detta har för den statliga 
verksamhetens innehåll. Vidare kan detta angreppssätt användas för att för-
djupa förståelsen av olika maktresursers betydelse för interaktionens utveck-
ling. I den här studien kommer jag därför att undersöka vilka förändrings-
processer gränserna mellan staten och omgivningen varit föremål för. Men 
begreppet gräns och dess betydelse för denna studie måste preciseras ytterli-
gare, vilket jag gör i kapitel tre. 
 

Avhandlingens fall och disposition 
Sponsring och korruption som gränsföreteelser  
I inledningen diskuterade jag sponsring och de statliga reformer som kan ha 
möjliggjort att det uppstått nya relationer mellan staten och företag och på så 
sätt också exklusiv tillgång till kulturverksamhet under statligt ansvar. Men 
sponsring är kanske inte det första man tänker på när det gäller resursstarka 
organisationers möjligheter att erhålla privilegier för egen del. På en parla-
mentarisk nivå skulle man kunna nämna lobbyism som ett sätt för företag att 
få inflytande och driva igenom sina intressen gentemot staten. På en förvalt-
ningsnivå däremot, rent spekulativt förstås, skulle många säkert nämna kor-
ruption som en sådan, dock illegitim, möjlighet.  

Eftersom avsikten med denna studie är att undersöka vilken betydelse för-
ändringar av statens interaktion med omgivningen har för separationen mel-
lan staten och privata intressen, har jag valt att studera två fall av statlig in-
teraktion med företag. Dessa fall är exempel på interaktion vars uppkomst 
kan relateras till omvandlingen av staten och förekomsten av olika typer av 
reformer. Det första fallet handlar om sponsring av statliga myndigheter, 
vilket innebär att jag studerar interaktionen mellan ett antal statliga myndig-
heter och de företag som sponsrar dessa. Det andra fallet behandlar interak-
tionen mellan ett statligt företag, Systembolaget, och de privata leverantörs-
företag som förser Systembolaget med varor. Motivet till valet av dessa fall 
grundar sig på att företagen på olika sätt erhållit tillträde till den statliga 

 27 



verksamheten. I sponsringsfallet har detta tillträde skett på legitim väg ge-
nom att företagens sponsring av de statliga myndigheterna givit sponsorerna 
vissa förmåner. I Systembolagsfallet har emellertid ett antal leverantörsföre-
tag erhållit tillträde genom att de mutat Systembolagets personal, vilket in-
neburit en särbehandling som givit dessa företag möjlighet att utöka sin för-
säljning inom Systembolaget. Ytterligare en anledning till valet av dessa fall 
är att problematiken kring statens legitimitet uppenbarar sig på ett sällsynt 
tydligt sätt i fallen. Skälet till detta är att de statliga organisationerna deltar i 
interaktion som kan innebära risker för förtroendet för den statliga verksam-
heten. Interaktionen mellan myndigheter och sponsorer respektive mellan 
Systembolag och alkoholleverantörer har av staten explicit identifierats som 
problematiska när det gäller dess objektivitet, opartiskhet och oberoende.5  

Även om fallen uppvisar likheter när det gäller tillträde och utmaningar 
mot statens legitimitet förekommer även viktiga skillnader. Själva formen 
för tillträdet skiljer sig mellan fallen. Ur ett statligt perspektiv är sponsring, 
trots vissa identifierade risker, betraktad som en legitim form av interaktion, 
medan den korruptionsbelastade interaktionen mellan Systembolaget och 
alkoholleverantörerna naturligtvis inte är det. Följaktligen är sponsringen 
inte en för staten dold form av interaktion, vilket korruption däremot är. 
Samtidigt skiljer sig myndigheternas olika verksamheter i hög grad från Sy-
stembolagets monopol på försäljning av alkohol. Sammantaget är fallen inte 
några slumpvis valda illustrationer, utan särskilt utvalda för att belysa det 
teoretiska sammanhanget och de generella aspekterna av problematiken. 

Sponsring är kanske mest bekant som förekommande bland frivilligorga-
nisationer inom områden som idrott eller välgörenhet. Begreppet sponsring 
avser i denna avhandling dock den organisatoriska interaktion som på senare 
år inletts mellan statliga myndigheter och olika företag.6 Ändamålet med 
denna interaktion är flerfaldigt, men framförallt innebär det för de statliga 
myndigheterna att de kan erhålla mer resurser och för näringslivet att de får 
möjligheten att associera sig med exempelvis kulturella eller vetenskapliga 
värden. Sett utifrån det gränsperspektiv som introducerades ovan kan spons-
ring som fenomen karaktäriseras som en gränsföreteelse - själva gränsen är 
en förutsättning för sponsringen. Detta är en central utgångspunkt, eftersom 
statens gränser både avskärmar och innesluter de värden som företag kan 
tänkas vilja ta del av. Begreppet sponsring har dock under en lång tid varit 
relativt oklart och sponsringssamarbeten har varit under rättslig prövning ett 
                               
5 Det går naturligtvis att tänka sig att studera andra fall där frågan om statens oberoende och 
opartiskhet varit under ifrågasättande. Ett sådant fall som nyligen debatterats flitigt var lands-
hövding Marianne Samuelssons agerande sommaren 2009, då hon kritiserades för hennes 
uttalanden om särbehandling av viktiga företagsägare för att säkra sysselsättningen i kommu-
nen. (Svenska Dagbladet 090805, ”Landshövdingens försvar räckte inte”). 
6 Man kan givetvis tänka sig fall där sponsorn, en så kallad mecenat, agerar som privatperson. 
Naturligtvis kan sådana fall också vara problematiska för statens legitimitet, men denna pro-
blematik är av mindre betydelse sett i relation till organisationernas ofta betydligt större resur-
ser och handlingsutrymme.  
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flertal gånger. Detta har gjort det möjligt att studera sponsringen som en 
process. Jag har mot denna bakgrund valt att titta på ett antal statliga myn-
digheter som har tagit eller tar emot sponsring från företag i näringslivet 
eftersom detta har uppmärksammats som ett eventuellt problem av andra 
statliga myndigheter. Exempelvis pekade Riksdagens revisorer i en rapport 
från 2001 på att sponsring kan medföra risker för förtroendet för statens 
kärnverksamhet och att enbart misstanken om att en myndighet inte agerar 
opartiskt kan skada detta förtroende.7 Vidare poängterades att det är av stor 
vikt att myndigheternas objektivitet inte skall kunna ifrågasättas. Risken för 
inflytande från särintressen som kan påverka myndigheternas utformning av 
verksamheten är därför ett centralt problem när det gäller sponsring. Detta 
förhållande är också närvarande i de flesta former av sponsring. Diskussio-
nen kan jämföras med huruvida det är lämpligt för företag att sponsra utbild-
ning och vad som då händer med skolans opartiskhet, oberoende och saklig-
het. En klart relevant fråga är vilka perspektiv som får utrymme om en spon-
sor får möjlighet att forma och förmedla sin bild av verkligheten. Givetvis är 
det inte endast företag som kan spela denna roll utan även kyrkor, politiska 
partier och andra ideologiskt grundade organisationer. Sponsringssamarbeten 
mellan statliga organisationer och företag är trots denna problematik ett un-
derstuderat område i svensk kontext. Sponsring som fenomen har i allmänhet 
belysts akademiskt i mycket liten utsträckning och i synnerhet inte alls ut-
ifrån ett organisationsteoretiskt perspektiv, så vitt jag vet. Sannolikt har inte 
sponsringen heller studerats utifrån problematiken kring tillträde och legiti-
mitet. Den här studien fyller därför en viktig funktion eftersom den bidrar till 
att detta område får en akademisk och empirisk behandling.  

Till skillnad från sponsringen av statliga myndigheter är korruption en i 
allra högsta grad olaglig företeelse i de flesta stater. Korruption definieras 
vanligtvis som en form av illegitimt utnyttjande av offentliga positioner och 
resurser för privat vinning (Kawata 2006, Rose-Ackerman 1999, Nas, Price 
och Weber 1986). Idealtypiskt fungerar korruption inom en organisation 
genom att en eller flera personer, mot erhållandet av en muta i någon form, 
handlar eller avstår att handla för att gynna någon, bestickaren, utanför orga-
nisationen. På detta sätt kan man säga att korruption går stick i stäv med de 
universalistiska principer som ligger till grund för tillträde till resurser i sta-
ten. En av grundförutsättningarna för korruption, sett utifrån ett gränsper-
spektiv på staten, är därför gränsernas avskärmning av statens resurser från 
omgivningen. Denna avskärmning innebär att resursernas fördelning eller 
användning sker enligt uppställda regler - mutor och bestickning innebär 
omvänt att dolda transaktioner aktiveras som bryter mot dessa regler (Della 
Porta och Vannucci 1999:16). Korruption som företeelse förutsätter ur detta 
perspektiv gränser och baserar sig på skillnader mellan organisationer, något 
som enkelt brukar uttryckas som en skillnad mellan privat och offentligt, och 

                               
7 Riksdagens revisorer, ”Sponsring av statliga myndigheter”, rapport 2000/01:13. 
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då framförallt mellan stat och näringsliv. Emellertid existerar korruption 
även i näringslivet mellan företag och sannolikt även mellan företag och 
frivilliga organisationer. Vissa vanligt förekommande relationer mellan före-
tag brukar dock sällan uppmärksammas som korruption – istället talar man 
om representation, konsultarvoden, provision och gåvor. Hur vi uppfattar 
korruption har mycket att göra med hur korruption definieras; ”Therefore, 
how we ’fight’ corruption depends on how we ’think’ corruption and vice 
versa” (Taro Lennerfors 2008:19). Korruption är därför ett ambivalent be-
grepp som kan bära många olika betydelser.  

Problemet med korruption har de senaste tio åren också fått ett relativt 
stabilt utrymme på den globala agendan. Korruption är i allmänhet ett väl-
studerat ämne internationellt sett, även om det endast är på senare år som 
blicken flyttats från utvecklingsländerna till västvärlden. Dock lyser denna 
forskning med sin frånvaro i Sverige, även om undantag finns (se Andersson 
2002, Citron 1999, Erlingsson 2006 och 2008, Wästerfors 2004 för några 
exempel). Korruption i Sverige har emellertid i mycket liten utsträckning 
studerats utifrån ett organisationsteoretiskt perspektiv. Bristen på korrup-
tionsforskning kan delvis bero på att uppfattningen att korruption inte är 
särskilt vanligt förekommande i Sverige, vilket stöds av organisationen 
Transparency International som menar att Sverige ligger i topp bland värl-
dens minst korruptionsbelastade länder.8 Men debatten om korruption har 
trots detta aktualiserats i Sverige, och bland de korruptionsskandaler som 
uppdagats kan mutorna inom Systembolaget, Svensk Bilprovning och Mi-
grationsverket nämnas. Korruptionen inom Systembolaget har jag valt att 
studera närmare, dels för att det är en av mycket få omfattande korruptions-
härvor som faktiskt avslöjats och dels på grund av statens kraftiga markering 
mot händelserna. De främsta riskerna som staten identifierat i detta fall 
handlar om risken för snedvriden konkurrens på marknaden, samtidigt som 
detta också är en fråga om Systembolagets oberoende och opartiska ställ-
ning. Vidare har fallet hittills inte studerats akademiskt vilket gör denna stu-
dies empiriska material unikt och ett viktigt bidrag i sig till förståelsen av 
korruption i Sverige. Systembolaget är ett statligt företag som de senaste 
femton åren fått en delvis ny roll på marknaden för alkohol, efter att ha varit 
föremål för avreglering och andra organisationsförändringar. I detta fall rör 
det sig om att flera leverantörsföretag av alkohol, här också inräknat f.d. 
statligt ägda Vin & Sprit, mutat Systembolagets butikschefer i syfte att gyn-
na den egna försäljningen. Butikscheferna har haft ett handlingsutrymme att 
gynna dessa leverantörer på olika sätt, även om det aldrig varit möjligt att 
bevisa. Men för åtal har det räckt med att visa att butikscheferna mottagit 
pengar, gåvor, resecheckar och liknande.  

                               
8 Transparency International Corruption Perceptions Index 2008. 
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Disposition 
I nästkommande kapitel, kapitel 2, skall jag problematisera förhållandet mel-
lan staten och omgivningen. Jag redogör för två tendenser i detta förhållan-
de, och den första av dessa som jag diskuterar är uppkomsten av den moder-
na byråkratin och de åtföljande universalistiska idealen. En andra, mer senti-
da tendens som diskuteras är betydelsen av senare tiders statliga reformer för 
detta förhållande. Samtidigt visar jag på vikten av att studera staten utifrån 
ett gränsperspektiv. Skälet till detta är att jag vill diskutera hur förhållandet 
mellan stat och omgivning har förändrats och på så sätt finna grunden för de 
teoretiska utgångspunkter som utvecklas i det efterföljande kapitlet. Kapitel 
3 är således ett teoretiskt kapitel, där teorier om statens interaktion, legitimi-
tet och gränser presenteras. Dessa teoretiska utgångspunkter ligger sedan till 
grund för den analysmodell som används för att förstå och förklara hur till-
träde till statlig verksamhet uppstår för företag och hur staten hanterar de 
legitimitetsfrågor detta ger upphov till. Först behandlas tre olika perspektiv 
på begreppet interaktion som skall hjälpa till att förstå hur interaktion kan gå 
till i de fall som studeras. Här är begrepp som utbyte, regler och gåvor cen-
trala. Vidare diskuteras statens legitimitet där jag i förhållande till legitimi-
tetsbegreppet preciserar begreppen misstro och tillit som jag hittills berört 
ytligt. Efter detta följer en diskussion om hur jag använder mig av det orga-
nisationsteoretiska gränsbegreppet som analysverktyg. Kapitlet avslutas med 
en precisering av de frågor analysmodellen skall behandla i förhållande till 
det empiriska materialet. I kapitel 4 behandlas studiens metodologiska väg-
val och det tillvägagångssätt som använts för att uppfylla studiens syften. 
Urvalen av fall och hur insamlingen av materialet gått till tas upp för närma-
re granskning. De efterföljande två kapitlen, kapitel 5 och 6, består av två 
empiriska fallbeskrivningar. I kapitel 5 beskrivs framväxten av sponsringen 
av statliga myndigheter i Sverige och hur de valda myndigheterna liksom de 
statliga granskningsmyndigheterna har hanterat detta. I kapitel 6 beskriver 
jag de organisationsförändringar som verkställts i huvudsak sedan 1990-
talets första hälft inom Systembolaget och relaterar dessa till den korruption 
som avslöjades 2003. I kapitel 7 analyseras de empiriska fallen utifrån den 
teoretiska ram som presenteras i kapitel 3 och det övergripande temat som 
behandlas rör frågan om hur statens gränsförhållanden har förändrats. Inled-
ningsvis diskuteras olika aspekter av gränsernas förändring i relation till 
möjligheterna för privata intressen att erhålla tillträde till staten. Därefter 
behandlas frågan om hur staten, utifrån en tanke om legitimitet, har hanterat 
de förändrade gränsförhållandena. I det sista kapitlet, kapitel 8, presenteras 
en sammanfattning av avhandlingens centrala slutsatser. Kapitlet avslutas 
med att jag placerar studiens resultat i en bredare kontext och relaterar detta 
till ett mer övergripande perspektiv på statens förändring. 
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Kapitel 2 Statens skiftande förhållande till 
omgivningen 

Vid nyhetsfloden sitter jag. 
I denna speglar sig i dag 
ett fosterland som fordom log. 
Nu ser jag blott finansbolag 
och aktieköp och fondförslag 
och underskott och överdrag. 
Det ligger på en annan bog 
än handelsbod och häst och plog 
och portmonnä och lingonskog. 
Det landet ägde sitt behag. 
Jag märkte knappast när det dog. 

 
Caj Lundgren, 
Svenska Dagbladet, 1983 
 

 
I det här kapitlet kommer jag att betrakta förhållandet mellan staten och dess 
omgivning. Att detta förhållande har en viss form är något vi ofta tar för 
givet – i den klassiska bilden av en demokratisk stat ser vi skiljelinjer mellan 
politiker och de anställda tjänstemännen, mellan folket och förvaltningen 
och mellan statliga myndigheter och de privatägda företagen. Men förhål-
landet mellan staten och dess omgivning har inte alltid kunnat beskrivas på 
detta sätt. Innan den moderna byråkratiska staten utvecklades var, som vi 
skall se, dessa skiljelinjer inte särskilt relevanta. Jag kommer inledningsvis 
därför diskutera statens utveckling mot en modern byråkrati med betoning på 
de institutionella och organisatoriska anordningar som bidragit till att etable-
ra idealbilden av den differentierade demokratiska staten och dess särskilda 
förhållande till omgivningen. Huvudsakligen fokuserar jag diskussionen på 
utformandet av specifika regler i byråkratin och det gradvis ökande inslaget 
av universalistiska ideal, konstruktionen av organisatoriska gränslinjer och 
motverkandet av social sammanflätning mellan stat och omgivning. Detta 
reglerade förhållande till omgivningen kan ses som ett försök att begränsa 
mäktiga aktörers inflytande och minska möjligheterna för korrupta relationer 
och på så sätt öka statens makt och legitimitet (Tilly 2005, Therborn 1989). 
En annan förutsättning för förvaltningens legitimitet som är viktig att betona 

 33 



är likabehandlingen av alla medborgare, vilket också är själva grunden för 
rättsstaten (Rothstein 1992:50ff).  

I ljuset av det tillträde som diskuterades i samband med sponsringen av 
statliga myndigheter och relationen till de senaste decenniernas statliga re-
former kan man dock fråga sig om och i sådana fall hur förhållandet mellan 
stat och omgivning har förändrats. Av denna anledning skall jag därför i 
kapitlets andra avsnitt diskutera dessa reformer och vad de betytt för relatio-
nen mellan staten och omgivningen. Beskrivningen av de statliga reformerna 
är naturligtvis selektiv eftersom jag valt att belysa de aspekter av förhållan-
det mellan staten och omgivningen som jag hävdar utgör grunden i den mo-
derna byråkratiska staten och dess legitimitet. 

 

En kort historia om statens uppkomst 
Statens utveckling i ett sociologiskt perspektiv 
Stater brukar ofta definieras som institutioner med monopol på våldsutövan-
det inom ett visst territorium, efter inspiration från Max Weber (1983:38). 
Charles Tilly har en mer organisationsinriktad definition när han poängterar 
att stater är tvångsutövande organisationer skilda från hushåll och släktskap 
som har företräde över andra organisationer inom ett visst territorium (Tilly 
1992:1). Det intressanta i detta sammanhang är dock att identifiera hur sta-
ternas och tillika monopolens uppkomst är konstruerad. Samtidigt är det 
viktigt att poängtera att staters enhetlighet och form varierat över tiden, där 
olika typer av statsbildningar, politiska enheter och organisationer haft mer 
eller mindre gemensamma drag med dagens nationalstat som vi ofta jämför 
med. Detta gör det istället mer relevant att tala om olika statsbildningspro-
cesser, än om stater i modern bemärkelse (Gustafsson 2000:21). 

I nyare tiders samhällen, menar Norbert Elias i sitt verk om civilisations-
processen, är användningen av till exempel militära maktmedel inte kopplad 
till enskilda individer utan till en centralmakt (Elias 1991:137). På samma 
sätt har även rätten att utskriva skatter på inkomster samlats hos denna cen-
tralmakt. Dessa två monopol är centrala för staters existens. Faller något av 
dessa sönder, faller också staten sönder (Ibid. s. 138). Elias menar att ten-
denserna till monopol uppstod någon gång på 1100-talet genom att olika 
krigare började konkurrera om mark. Efterhand inleddes också ett utövande 
av de maktfunktioner som senare kan knytas an till en statlig centralmakt. 
Elias identifierar därför en monopolmekanism som schematiskt fungerar 
genom att mindre sociala enheter eller domäner bildar större enheter. I kamp 
med varandra slogs vissa enheter ut, vilket innebar en process där färre enhe-
ter förfogade över allt fler chanser att kontrollera svagare enheter. På detta 
sätt upprättades ett beroendeförhållande (Elias 1991:139).9 

                               
9 Om dessa resonemang kan ses som en bakgrund till staternas uppkomst så står historikern 
Harald Gustafsson för en tilltalande kategorisering av statsbildningen i Europa från medelti-
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Min uppfattning är att Tilly i det stora hela är överens med Elias om kri-
gets och tvångets betydelse för statens uppkomst. Dock ser Tilly den över-
gripande processen som ett växelspel mellan å ena sidan tvång, stat och her-
ravälde, å andra sidan kapital, städer och exploatering (Tilly 1992:17ff). 
Enkelt sammanfattat är kriget som fenomen den tongivande essensen hos 
stater, men för att komma över resurser för att kunna kriga måste stater 
kompromissa med kapitalister (Mann 1991:1260). Tilly urskiljer därför två 
utvecklingslinjer, det han kallar ”coercion-intensive” och ”capital-intensive” 
som båda gemensamt kan ses som bidragande till staternas utveckling (Tilly 
1992:30).  

För Elias är monopolmekanismen en process som fungerar genom att fler 
resurser koncentreras i fåtalets händer, eller i extremfallet, en enda männi-
skas händer. Denna förändring är tydlig exempelvis när det gäller de fria 
riddarnas transformering till en klass av hovriddare och efterhand rena hov-
män (Elias 1991:141). Men, när den eller de som har makten i en monopolsi-
tuation ökar sina tillgångar i form av mark, soldater eller pengar, ökar också 
behovet av kontroll eftersom överblicken över ägorna försvåras. För mono-
polisten innebär detta att även han hamnar i en beroendesituation då han 
måste sätta sin lit till att andra utför denna kontroll. Med en ökande arbets-
fördelning i förvaltningen av monopolet inskränks också monopolistens 
makt. Differentieringen av funktionerna omvandlar på detta sätt monopolis-
ten till en funktion, av flera olika, i sin egen förvaltning.  På detta sätt menar 
Elias att monopolisten blir en centralfunktionär men med mer makt än övriga 
funktionärer, likväl med ett liknande beroendeförhållande. Det som sker 
genom denna process, vars utveckling är kraftigt förenklad här, är att ”den 
enskildes monopol socialiseras, det förvandlas till hela samhällsklassers 
monopol, till ett offentligt monopol, till en stats centrala organ” (Ibid. s. 
143). Det är genom denna typ av process som skillnaden mellan det privata 
och det offentliga kan förstås. Tilly betecknar denna tidsperiod, från ungefär 
1800-talets mitt till 1900-talets andra hälft, som specialiseringens era, där till 
exempel fiskala aktiviteter skiljs från de militära (Tilly 1992:29).  

Innan det fanns någon form av offentlighet i denna bemärkelse var mono-
polistens eller härskarens privata ekonomi densamma som han drog in i in-
komster från sin mark och sina undersåtar. Det gjordes ingen större skillnad 
om resurserna användes till att avlöna soldater eller om de användes till att 
köpa vackra smycken i present till unga prinsessor. Till en viss gräns, menar 
Elias, kan en härskare styra sin stat efter eget godtycke. Dock inte sagt att 
problem uppstår då han har monopol på våldsanvändning och skatteinkoms-
ter – han kan fortfarande göra personligt bruk av inkomsterna även om hand-

                                                                                                                             
den och framåt. Han menar att utvecklingen kan förstås enligt sekvensen; medeltida former 
(universella till lokala enheter) – konglomeratstaten (suverän, territoriell, men inte enhetlig) – 
enhetsstaten (1800-tal) – nationalstaten (1800 – 1900-tal; en stat uppfattad mer som ett ideal 
än verklighet) (Gustafsson 2000:27). 
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lingsutrymmet stadigt minskar. Monopolapparatens fasta kostnader stiger 
dock och till slut blir härskarens privata inkomster till en post i förvaltning-
ens budget som då är skilda från övriga poster. Vad Elias vill säga med detta 
är att ”[…] den statliga maktapparatens organ uppstår genom en differentie-
ring av det furstliga hushållets administration, ibland samtidigt med assimi-
leringen av en lokal självstyrelses organ. När slutligen denna maktapparat 
har blivit statlig eller offentlig utgör överhuvudets personliga administration 
i bästa fall ett organ bland alla andra, eller till sist knappt ens det” (Elias 
1991:145, min kursivering).10  

Den borgerliga revolutionen kom sedan att ge borgarklassen allt större in-
flytande i den differentierade förvaltningen, men kampen mellan borgarklass 
och furste gällde inte makten över monopolen. För borgarklassen var dessa 
monopol förutsättningen för deras ökande inflytande eftersom deras makt 
istället riktades mot de möjligheter staten i denna form kom att ge dem. Istäl-
let för att kämpa med våld kunde nu en hel klass få tillgång till de inkomster 
monopolen kunde inbringa (Ibid. s. 149). Borgarklassen blev till statens 
funktionärer och en institutionell eller organisatorisk stabilitet grundlades. 
Elias kallar detta förfarande för uppkomsten av en demokratisk regim, även 
om den demokratiska innebörden inte kan jämställas med nutida ideal. Mo-
nopolen var trots detta beroende av individer men dessa organiserades cent-
ralt och säkrades av kontrollerande institutioner (Ibid. s. 151). Kontrollen 
bestod i, om jag tolkar Elias riktigt här, en ”[…] plan som inte i något avse-
ende riktar sig efter enskildas intressen (Ibid., min kursivering).   

Den svenska statens särart 
I beskrivningen ovan av staters tillkomstförlopp kan man naturligtvis finna 
paralleller till statsbildningsprocessen i Sverige. Ur ett rättsligt perspektiv 
var Sverige enhetligt redan i mitten av 1300-talet och centraliseringen av den 
kungliga administrationen ökade allteftersom. Emellertid är det viktigt att 
påpeka att centraliseringen av byråkratin utvecklades föga under Gustav 
Vasas tid. Istället förlitade sig makten på fogdarnas relation till folket. Med 
Tillys termer kan då Sverige karaktäriseras som tvångsintensivt eftersom 
staten var tvungen att hämta resurser direkt från den jordbrukande befolk-
ningen. På detta sätt förbikopplades kapitalägarna då staten förhandlade di-
rekt med folket (Hallenberg 2001:89). Vid 1600-talets början fick den 
svenska statsförvaltningen en ny struktur och en samtidig utvidgning och 
centralisering företogs (Lennersand 1999:21, 38). Kungen var i vid bemär-
kelse verkligen härskare över hela riket på grund av olika former av centrali-
sering, bland annat genom avskaffandet av landstingen, ökad statlig kontroll 

                               
10 Kanske kan man se ett spår av det sista i de resurser som årligen avsätts till de Kungliga 
Hovstaterna i vår tid – ett relativt blygsamt anslag som skall täcka hovstaternas omkostnader i 
samband med det ämbete kungafamiljen uppbär genom arv. 
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av kyrkan och förenhetligande av den kungliga förvaltningen (Therborn 
1989:14ff, Lennersand 1999:21). Göran Therborn menar dock att den svens-
ka nationalstaten uppkom sent och även fast staten var centraliserad var den i 
mycket liten utsträckning differentierad från det omgivande samhället; ”den 
karaktäriserades tvärtom, på alla nivåer, av en unik stark ’social genom-
trängning’” (Therborn 1989:18). Den statliga förvaltningen uppvisade inga 
tecken på en autonom byråkrati utan var välintegrerad med det övriga sam-
hället. Väl åtskilda organisationer med tydliga gränser förekom med andra 
ord inte. Therborn menar att ämbetsmännen ofta också var politiker, vilket 
skapade utrymme för en stark tjänstetrygghet för ämbetsmännen och samti-
digt ett intresse att begränsa makten för regeringen och kungen. Detta med-
förde ett tidigt avskaffande av möjligheterna till ministerstyre, något som 
brukar benämnas som den svenska dualismen, vilket innebar att förvaltning-
en är oberoende av de politiskt tillsatta ministrarna (Andersson 2004). Detta 
oberoende är fortfarande aktuellt.  

Någon blodig borgerlig revolution uppstod aldrig i Sverige, av skäl jag 
inte skall gå in närmare på här. Krav på det föråldrade ståndsväsendets av-
skaffande och införandet av en bredare representation börjar inte höras för-
rän på 1830-talet. Genom representationsreformen 1866 infördes tvåkam-
marriksdagen, vilket gav den tidigare relativt utestängda borgarklassen ökad 
representation. Vid detta tillfälle infördes således en form av maktdelning, 
men regeringen var fortfarande i händerna på kungamakten. Trots detta in-
nebar maktdelningen ett första steg till utvecklingen av statens inre gränser 
och därmed en grund för ökad legitimitet för statens förehavanden. I och 
med den oblodiga borgerliga revolutionen inleddes byråkratiseringen av 
statsapparaterna försiktigt och tiden för byråkratins verkliga genombrott i 
Sverige kan sägas vara 1800-talets mitt (Rothstein 1992:50). Therborn skri-
ver; ”till detta hör att en opersonlig orderstruktur, ordnad genom en stratifie-
ring av intellektuell kunskap och formell kompetens, ersätter personliga 
kommandon som bygger på social överlägsenhet och/eller personlig tillit och 
lojalitet” (Therborn 1989:37). Rothstein ser utvecklingen av den svenska 
byråkratin som en reaktion mot godtycket och avsaknaden av reglering i 
förvaltningen som han menar kännetecknade det feodala politiska systemet 
”där undersåtarna var utlämnade åt olika lokala feodalherrars skönsmässiga 
rättskipning” (Rothstein 1992:50). Emellertid menar Therborn att den svens-
ka byråkratin inte var fullt utvecklad förrän på 1870-talet. Skälet till den 
utdragna och i vissa avseenden försenade byråkratiseringsprocessen som 
anges av Therborn är att staten saknade resurser att avlöna funktionärerna i 
förvaltningen. Detta innebar att funktionärerna tvingades erhålla ersättning 
privat för de tjänster de utförde. Sett utifrån ett gränsperspektiv hade statens 
gränser vid detta tillfälle erhållit en relativt stabil form, även om avsaknaden 
av resurser innebar att kontrollen av gränserna var bristfällig.  Det är alltså 
först när denna gränskontroll upprättas som det är rimligt att tala om att en 
buffert mellan ”homme et citoyen”, mellan människa och medborgare, upp-

 37 



träder, det vill säga, en åtskillnad mellan medborgerliga dygder och person-
liga principer (Du Gay 2005:51). Åtskillnaden mellan ”homme et citoyen” 
handlade således inte bara om en lag såsom den visade sig i ”Déclaration des 
droits de l’homme et du citoyen”11 som antogs som konstitutionen 1791 efter 
den franska revolutionen, utan alltså framförallt genom uppkomsten av by-
råkratin (Ibid.).  

Partikularism och universalism  
Max Weber har beskrivit separationen mellan det personliga eller privata 
och det medborgerliga eller offentliga i den byråkratiska staten mycket tyd-
ligt. Enligt Weber kan ordningen i staten upprätthållas på två olika sätt; för 
det första kan den administrativa personalen äga medlen för statens admi-
nistration själva eller, för det andra, kan den administrativa personalen vara 
separerad från de materiella medlen (Weber 1994). Frågan gäller alltså huru-
vida den som äger makten i staten kontrollerar administrationen personligt 
och direkt eller om den administrativa personalen får betalt för att utföra 
administrativa arbetsuppgifter och alltså inte äger medlen för administratio-
nen själva. Till den första typen hör till exempel vasallen i det feodala sam-
hället som själv bekostade kontrollen över sitt område. Till den andra hör 
den moderna byråkratiska staten där det inte längre finns några tjänstemän 
som själva äger de pengar de spenderar i staten. De senare är således person-
ligt skilda från sin tjänst – ett ideal, för det är ett ideal – som kan ses som 
grundförutsättningen för en fungerande byråkrati och ett sätt att begränsa 
försnillning och korruption (Therborn 1989:41). I Webers idealtypiska värld 
är en effektiv byråkrati också en omänsklig verksamhet där tjänstemannen 
måste lyda trots att han själv kanske anser att innehållet i ett beslut han mås-
te verkställa är moraliskt förkastligt. Utan ett disciplinerat förhållande till 
detta lojalitetskrav skulle förvaltningsapparaten falla samman i och med att 
byråkratin är beroende av folkets förtroende (Lundquist 1998:112). Försök 
till disciplinering av lokala ämbetsmän initierades emellertid från kungamak-
tens sida redan under den tidigmoderna perioden. Försöken var dock i prak-
tiken inte alltid lyckosamma eftersom dessa, fogdarna, ofta lierade sig med 
lokala intressen och samtidigt också hade egenintressen som de beaktade 
noga. Detta förhållande riskerade givetvis att hota centralmaktens planer och 
verksamhet (Hallenberg 2001:34). 

Den moderna byråkratiska statens uppkomst innebar i viss utsträckning 
ett skifte från partikularism till universalism. Begreppet partikularism inne-
bär en benägenhet att gynna sina egna intressen på en större enhets bekost-
nad.12 På detta sätt kan man beskriva den enväldige härskaren innan diffe-
rentieringen tvingar honom att bli en funktion bland flera i staten. Enligt 

                               
11 Nordisk Familjebok (1906:1489). 
12 Internet: .Svenska Akademins Ordbok, http://www.saob.se.  
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Marion J. Levy är släktrelationen den faktor som genom historien främjat det 
partikulära inslaget i staten. Tronföljden i en monarki har till exempel alltid 
utgått från släktskapsrelationer och gör det även idag.13 Det finns, enligt 
Levy, inget samhälle där släktskapsrelationer varit obetydliga och det finns 
ett stort antal där denna relation är viktigare än staten. Det verkar med andra 
ord svårt att helt bortse från släktskapsrelationer och att försöka eliminera 
deras förekomst är sannolikt meningslös (Levy 1996 [1966]:494). Levy 
beskriver också motsatsen till partikulära relationer, universalism, som föl-
jande; ”A relationship is defined as universalistic if the membership criteria 
contain no element of social barring and if they are germane” (Levy 
1996[1966]:141). Det finns alltid en möjlighet att den statliga byråkratins 
tjänstemän använder sina tjänster för sina egna eller andra partikulära intres-
sen istället för att tjäna de syften tjänsten var tänkt för, nämligen det allmän-
na, universalistiska intresset. Även här är det risken för maktkoncentration 
som betonas och det yttre hotet från påverkan som står i konflikt med de 
intressen som är relaterade till deras tjänster (Levy 1996 [1966]:331). Men 
eftersom det inte är praktiskt möjligt att konstruera helt vattentäta skott mel-
lan dessa är det mer relevant att skilja mellan å ena sidan övervägande parti-
kulära och övervägande universalistiska stater (Levy 1996 [1966]:141). Av 
dessa skäl blir därför rekryteringen av funktionärerna i den moderna byrå-
kratin högst relevant. Att rekrytera på partikulära grunder innebär oftast att 
släktskap är den egenskap som får företräde (Levy 1996[1966]:443). Det är 
dock alltid enklare att isolera partikulärt rekryterade organisationer från in-
trång av universalistiska kriterier än vad det är att isolera universalistiskt 
rekryterade organisationer från partikulära kriterier, menar Levy (Levy 
1996[1966]:443). Ett problem gällande rekryteringen handlar därför om att, 
så att säga, behålla funktionärerna rekryterade (”keeping them recruited”) 
(Levy 1996[1966]:445). Detta måste sannolikt ha varit ett problem i Sverige 
då 25 procent av de civila funktionärerna, år 1903, väntade på att få en avlö-
nad tjänst. De var alltså oavlönade under relativt långa perioder (Therborn 
1989:49). 

Sverige på 1800-talet var ett mycket ojämlikt land och likheten inför la-
gen som vi idag tar för given existerade inte. Adeln hade exempelvis privile-
gier på både det ekonomiska och det rättsliga området. Bland annat var aris-
tokratin skyddade från att vid begångna brott bli bestraffade kroppsligen 
fram till 1868 (då strafformen avskaffades generellt) (Therborn 1989:50). I 
Sverige begränsades adelsmännens företrädesrätt till statliga ämbeten for-
mellt först 1845, men i praktiken var systemet trögt och förvaltningen var 
sannolikt aristokratisk betydligt längre än så (Therborn 1989:42). Adeln 
följde således helt andra tillträdesprinciper än de som vanligtvis är aktuella i 
demokratiska stater. De flesta adelsprivilegier var dock avskaffade i början 

                               
13 Trots att Sverige anses vara världens bästa demokrati utses statschefen på partikulära grun-
der där släktskapet är centralt (jfr. The Economist 2007). 
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av 1900-talet och universalistiska principer fick allt större betydelse. Detta 
var något av en förutsättning för att den statliga byråkratin kunde börja till-
lämpa generella och precisa regler i sin verksamhet utan hänsyn till vilken 
person som var föremål för den byråkratiska observationen. Likheten inför 
lagen blev vidare en alltmer fungerande princip mot slutet av 1800-talet. 
Som jag nämnt tidigare innebar dessa omständigheter att medborgarna kunde 
förutse reglernas verkan. Även förvaltningsutbildningen stärktes och kraven 
på formell utbildning skärptes, vilket innebar att behovet av sociala kontak-
ter och ekonomiska resurser minskade bland funktionärerna. Det i dag jäm-
förelsevis uppseendeväckande systemet med försäljning av ämbeten för-
svann heller inte förrän i mitten på 1800-talet. Systemet försvann då ett pen-
sionssystem infördes eftersom försäljningen av ämbeten var ett substitut för 
att kunna dra sig tillbaka från en tjänst. Personer som ville ha anställning i 
staten fick därför köpa ut de blivande pensionärerna som då kunde leva på 
köpeskillingen.  

Före 1828 var inte heller regeltillämpningen skild från regelkontrollen ef-
tersom förvaltningen var uppdelad i olika kollegier där dessa var enade. Ef-
terhand kom de kollegiala beslutsformerna att ersättas av byråkratins separe-
rade regelanvändning, vilket innebar att ärendebehandlingen skildes från den 
dömande. Byråkratiseringen innebar även att klara skillnader upprättades 
mellan politik och förvaltning (Therborn 1989:52). I och med att staten dif-
ferentierats avseende dess olika funktioner i olika verk eller organisationer 
lades en grund redan på 1600-talet för den byråkratiska hierarkin (Therborn 
1989:54). Hierarkin kom att bli en styrande princip för byråkratin genom att 
opersonliga relationer mellan olika positioner av olika grad kom att införas. 
Som nämnts ovan var utöver hierarkins principer om lydnad av order, även 
opersonlighet, opartiskhet och korrekt regeltillämpning byråkratens devis 
(Therborn 1989:56, se även Rothstein 1992:52). I motsats till många andra 
västliga byråkratier fanns dock inga hinder för byråkraten att kandidera till 
politiska uppdrag. En liknande rörlighet mellan olika sfärer kan exemplifie-
ras med de svenska officerarna; deras tjänster skildes inte från det civila livet 
förrän i början av 1900-talet (Larsson 2000). Tidigare hade de möjlighet att, 
eftersom deras anställning inte var en heltidssyssla, använda sin fritid till att 
arbeta och driva företag. Officerarnas rörlighet var således stor, men detta 
system utplånades i och med att officersyrket blev en heltidssyssla (Therborn 
1989:59). 

Från sammanflätning till differentiering  
Den svenska statens utveckling kan beskrivas i termer av en process; från att 
staten på ett tidigt utvecklingsstadium varit nära sammanflätad med omgiv-
ningen i det egna territoriet, till att staten efterhand blivit mer och mer diffe-
rentierad. Den svenska statens tidiga sammanflätning med omgivningen har 
tydliga paralleller till de tendenser Gunnar Myrdal fann när han studerade ett 
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antal asiatiska stater på 1960-talet. I Myrdals sammanfattande verk ”Politiskt 
manifest om världsfattigdomen” från 1970 utvecklades begreppet mjuk stat 
för att beteckna bristen på social disciplin som enligt Myrdal till viss del kan 
ses som en konsekvens av att stater i olika utsträckning är inbäddade i socia-
la relationer. 14 

”Med begreppet ’mjuk stat’ avses alla de olika slag av felande samhällsdisci-
plin som yttrar sig i brister i lagstiftningen och i synnerhet i laglydnad och 
tillämpningen av lagarna, i vida spridd ohörsamhet bland statstjänstemän på 
olika nivåer gentemot lagar och föreskrifter, och i statstjänstemännens ofta 
förekommande samröre med mäktiga personer eller grupper vars beteende de 
är satta att kontrollera” (Myrdal 1970:156).  

Denna ohörsamhet och maktfullkomlighet från administrationens sida i de 
asiatiska staterna närde korruption och mygel, vilket i sin tur fostrade ohör-
samhet mot myndigheter bland befolkningen. Om jag skall sammanfatta 
Myrdals argument kort, handlar den låga graden av social disciplin och före-
komsten av korruption i de mjuka staterna om att staterna är otillräckligt 
socialt avskärmade samtidigt som de statliga funktionerna till mycket låg 
grad är differentierade. Ett sätt att förstå Myrdals kritik av de mjuka staterna 
är att det är just bristen på kontroll och förekomsten av personliga och in-
formella tillitsrelationer mellan den byråkratiska apparaten och omgivning-
en, tillsammans med avsaknad av generella och precisa regler i byråkratin, 
som är det huvudsakliga problemet. Följer man Myrdals resonemang finns 
det tydliga paralleller till Sverige innan den moderna byråkratiska staten 
gjorde sitt inträde. Bland annat har jag gett exempel på de sociala kontakter-
nas betydelse för rekryteringen av tjänster i förvaltningen. Även avsaknaden 
av pensionssystem och avlönade tjänster innebar att statens sociala inbädd-
ning med omgivningen var stark. I sammanhanget kan man fråga sig när den 
sociala disciplinen etablerades i Sverige. Enligt Göran Therborn inträdde den 
emellertid sent (Therborn 1989:60).15 Införandet av den byråkratiska organi-
sationstekniken innebar allmänt sett att feodal undergivenhet ersattes med 
disciplin (Therborn 1989:60). Men det finns även en annan sida av discipli-
nens etablerande i Sverige; ”Det förefaller som om dagens medborgerliga 
disciplin i Sverige mer beror på det socialdemokratiska styret än på borgar-

                               
14 Boken är en sammanfattning och fortsättning på det mer omfattande verket ”Asian Drama” 
från 1968. 
15 Inkallelsen till militärtjänst i slutet av 1870-talet ignorerades av cirka 35 procent av ung-
domarna. Viljan att betala skatt var mycket låg och därför ett ganska stort politiskt problem 
(bl.a. fick man inte rösta om man inte betalt sin skatt). Sverige har också på senare tid varit 
känt i världen för sitt höga valdeltagande. Annat var det vid tvåkammarriksdagens införande 
då endast mellan 18 och 25 procent av de röstberättigade röstade. I jämförelse med andra 
europeiska länder var valdeltagandet lågt ända fram till andra världskriget (Therborn 
1989:61). Före 1948 översteg valdeltagandet aldrig 80 procent. Som högst var det 1976 – 
91,76 procent (Martinsson 2007:49).  
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klassens välde, även om en del gamla rötter finns i bondesamhällets självor-
ganisering” (Therborn 1989:62). Social disciplinering handlar således inte 
bara om byråkratiska reformer utan kom även att gälla för det samhälleliga 
tänkandet i stort genom försöken att omskapa samhälle och invånare i detalj 
(Lennersand 1999:27).  

Ur ett makroperspektiv på samhällslivet kan utvecklingen av den differen-
tierade svenska staten betraktas som en separation mellan en statlig sfär, en 
politisk sfär och en ekonomisk sfär. Sett ur den synvinkeln innebär differen-
tieringen att relevansen av tydliga gränser samtidigt förstärks mellan staten 
och andra typer av verksamheter inom territoriet, såsom företag och frivil-
ligorganisationer som fackföreningar och politiska partier. Tanken om sepa-
ration mellan olika samhällssfärer kan sägas vara symptomatisk för Sverige, 
grovt uppskattat mellan åren 1870 till 1980 (Papakostas 2009:126). Separa-
tionen som sådan handlar således om att avskilja olika typer av organisato-
riska aktiviteter från varandra;  

”The classic case of this is the attempt to separate certain predominantly eco-
nomically oriented activities from predominantly politically oriented ones by 
making it illegitimate for the governing elite to dirt their hands in trade or for 
the specialists in exchange – the merchants – to become involved in govern-
ment. This always results in graft and corruption.” (Levy 1996[1966]:494). 

Om man ser på den svenska staten utifrån ett korporativistiskt perspektiv är 
dock bilden av de separerade sfärerna problematisk och på flera sätt inte 
rättvisande. Den korporativa förvaltningsmodell som användes i Sverige från 
1900-talets början fram till och med 1992 innebar en tydligt närvarande re-
presentation i förvaltningen av intresseorganisationer som exempelvis 
Svenska Arbetsgivareföreningen och Landsorganisationen (Rothstein 
1992:86). Under en lång tid var denna modell också i stort sett oproblema-
tisk och erkänd av samtliga partier i riksdagen. Enligt Rothstein är skälet till 
intresseorganisationernas starka ställning i den statliga förvaltningen att be-
hovet av legitimitet för genomförandet av politiken var stort (Rothstein 
1992:345). Rothstein skriver; ”Att gränslinjerna mellan staten och organisa-
tionerna varit otydliga i svensk politik är i detta sammanhang närmast en 
underdrift” (Rothstein 1992:347). Rothstein menar att relationerna mellan 
staten och intresseorganisationerna varit täta och i flera avseenden svåra att 
skilja ifrån varandra, ett resonemang som står i kontrast till ovanstående bild 
av den tydligt differentierade staten. I stort sett delar jag Rothsteins uppfatt-
ning att gränslinjerna ur ett korporativistiskt perspektiv på staten knappast 
var så tydliga som den gängse idealbilden antyder. Men om differentieringen 
mellan staten och intresseorganisationer på makronivå kan uppfattas som 
otydlig tror jag däremot att den på lägre nivåer mellan staten och enskilda 
organisationer och mellan förvaltningens tjänstemän och medborgare var 
avsevärt tydligare.  
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Statens differentiering kan på en lägre abstraktionsnivå iakttas som en 
process där statlig verksamhet i allt högre grad formaliserats och utformats i 
separata och specialiserade organisationer. Informella sociala relationer och 
kontakter mellan människor i olika organisationer, både mellan statliga verk-
samheter och mellan staten och omgivningen, transformerades i och med 
detta till formella relationer mellan organisationer. En relation innehållandes 
aktör A i staten och aktör B utanför staten, blev således en relation mellan 
organisation X(A) och Y(B). Genom denna process är det också möjligt att 
tala om att de statliga organisationerna skapade egna identiteter, även om 
detta skedde i en liten omfattning till en början. (Brunsson och Sahlin-
Andersson 1998:65). Detta identitetsskapande innebär samtidigt att det blir 
relevant att tala om gränser mellan olika statliga organisationer och omgiv-
ningen. Gränserna mellan statliga organisationer är dock möjliga att definie-
ra mer ingående än gränsdragningarna mellan samhällets sfärer som diskute-
rades ovan. Eftersom en identitet är ett förhållande till andra, ökar detta ock-
så betoningen på organisationernas avskiljande från omgivningen, bland 
annat med avseende på vilka individer, resurser och aktiviteter som tillhör 
respektive organisation (Ibid.). Differentieringen ökar således incitamenten 
att införa kontrollsystem för att kunna avgöra tillhörigheten till organisatio-
nen bland individer och resurser (Ahrne 1990).  

Den form av statlig differentiering som berörts mest ingående i det tidiga-
re avsnittet gäller isoleringen av den statliga byråkratin från det omgivande 
sociala livets partikularism. Denna separation uppnås förvisso i flera avseen-
den av de föregående formerna av differentiering men här vill jag betona den 
differentiering som existerar på individnivå och uppnås genom att den en-
skilde byråkraten blir personligt skild från sin tjänst. Vad jag inte nämnt 
uttryckligen är att denna form av separation teoretiskt sett kan uppnås på två 
sätt, nämligen genom institutionella anordningar eller social differentiering. 
Det första sättet innebär att lagar stiftas som till exempel förbjuder tjänste-
män att inneha andra anställningar eller att arbeta i samma region som deras 
familjer härstammar från. Avsikten är att med hjälp av dessa regler etablera 
en distans mellan rollen som tjänsteman och andra sociala aktiviteter som en 
individ är delaktig i – differentieringen är således explicit reglerad (Papakos-
tas 2009:101). För det andra, handlar den sociala differentieringen i grund 
och botten om att rekrytering av statens funktionärer sker från speciella soci-
ala strata, som kan vara bundna till klass, religion eller etnicitet. I Sverige 
har historiskt sett få institutionella anordningar konstruerats, dock har staten 
kommit att bli socialt isolerad och svagt inbäddad i sociala relationer (Papa-
kostas 2001:40). Peter Ehn talar i sin avhandling om att de ledande stats-
tjänstemännen i Sverige i viss mening kan betraktas som en sluten ”offent-
lig” elit, även om vissa tendenser på senare tid finns mot ökad öppenhet 
(Ehn 1998:90). Ehn visar också att få ledande statstjänstemän var politiskt 
aktiva 1971. Aktivitetsgraden ökade dock starkt mellan 1971 och 1990 (Ibid. 
s. 157).  
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Ovan har jag pekat på att förhållandet mellan staten och omgivningen 
över tid har förändrats från ett tillstånd där relationerna mellan staten och 
omgivningen framförallt kännetecknades av en stark social sammanflätning, 
till ett förhållande som i allt högre grad baserats på regelstyrd interaktion av 
formell karaktär. Uppkomsten av separata, regelstyrda statliga organisationer 
som i förhållandevis hög utsträckning blivit socialt skilda från omvärlden är 
således ett av de viktigaste skälen till förändringen av statens förhållande till 
omgivningen. I nästa avsnitt diskuterar jag i vilken mån de senaste decenni-
ernas reformer i staten haft betydelse för detta förhållande. Betoningen på 
statens organisatoriska separation från omgivningen innebär också ett håll-
bart motiv till att studera just statliga organisationer och deras gränser när 
statens förändring skall studeras. 

 

En stat i omvandling  
Den expanderande staten 
I de tidigare avsnitten har jag beskrivit byråkratiseringen av Sverige fram till 
början på 1900-talet som en historisk process där differentieringen av statens 
olika nivåer varit i blickpunkten. Ungefär samtidigt med uppkomsten av den 
moderna byråkratiska staten börjar även det som skall komma att bli väl-
färdsstaten att ta form, även om det sker ytterst blygsamt de första trettio 
åren in på 1900-talet. Det är först på 30- och 40-talen som statens civila eller 
sociala åtaganden ökar kraftigt och de områden som främst är i fokus är 
vård, omsorg och utbildning.16 Mönstret är relativt tydligt – idéer om statens 
åtaganden på det sociala området förändras och statens ansvar för sina med-
borgare gäller för allt större grupper. Välfärdspolitiken blir generell. Motorn 
i denna utveckling är tveklöst arbetarrörelsen och det socialdemokratiska 
partiet (Olsson 1990, Korpi 1983). 

Tidigare statliga insatser på det sociala området hade framförallt endast 
gällt begränsade grupper av medborgare. Premfors menar således att åtagan-
dena inte var speciellt nya utan grundade sig på tidigare mer begränsade 
verksamheter (Premfors 1998:38). Även den välfärdsstatliga explosionen på 

                               
16 Premfors beskriver den statliga expansionen i termer av antalet offentligt anställda och de 
offentliga utgifternas storlek (Premfors 1998:27ff). Av denna beskrivning framgår att antalet 
offentligt anställda år 1900 var ca 100 000. Denna siffra stiger sedan för varje decennium och 
femtio år senare är antalet uppe i 480 000. Efterkrigstiden kännetecknas dock av en än mer 
kraftig expansion. 1960 är motsvarande siffra 600 000, 1970 är den 880 000 och 1980 hela 
1 480 000. Dessa siffror säger i sig inte särskilt mycket om man inte kontrollerar för befolk-
ningen i övrigt. Jämförelsevis var andelen offentligt anställda av hela befolkningen 1900 
endast två procent, medan den 1980 var sjutton procent. Bilden av den statliga expansionen 
bekräftas av data om de offentliga utgifternas andel av BNP. Trovärdiga data är dock bara 
tillgängliga från år 1913, men tendensen är densamma. Utgifterna ökar stadigt fram till mitten 
på århundradet, från tio till omkring tjugofem procent av BNP. Därefter tar de fart på 1950-
talet och stiger kraftigt till och med 1980, då andelen närmar sig sjuttio procent.  
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60- och 70-talen skedde till största del inom redan etablerade områden där 
expansionen skedde genom att de statliga åtagandena blev mer frikostiga och 
mer omfattande. Dock är det relevant att tala om nyetableringar för den poli-
tik som kom att handla om miljö, invandring, bistånd och regionalpolitik på 
60-talet, liksom de åtaganden som förknippas med den demokratiska utveck-
lingen på områden såsom presstöd, partistöd och andra former av stöd till 
organisationer. Nyetableringar på 70-talet kom framförallt att gälla jäm-
ställdhetspolitiska löften.   

En annorlunda önskan 
Alla var givetvis inte nöjda med vad den socialdemokratiska välfärdsstaten 
åstadkommit. I början av 1970-talet började också kritik riktas mot social-
demokratin, där den förda skattepolitiken, byråkratin och detaljstyrningen 
var framträdande föremål för denna kritik (Nilsson 2003:24). Även de starka 
centraliseringstendenserna kritiserades hårt från såväl höger- som vänster-
håll. Debatten kring den socialdemokratiska politiken intensifierades efter-
hand av både de borgerliga partierna och socialdemokratin under 1980-talets 
början, dock var det den nya borgerliga regeringen som 1976 tillsatte den 
s.k. byråkratiutredningen (Ahrne 1985:10). Det råder inget större tvivel om 
att kritiken mot byråkratin var en del i en begynnande högervåg som under 
1980-talet innebar ett uppsving för marknadsidéerna (Berg 1999:240). De-
batten hade en ton av nyliberalism som efterhand intensifierades, ett resone-
mang som också stöds av Kristina Boréus undersökning av nyliberalismens 
utrymme i den offentliga debatten (Boréus 1997:264). Efter år av socialde-
mokratiskt styre kan man således vid perioden närmast efter de två oljekri-
serna spåra en allt starkare efterfrågan på nyliberala reformer i den offentliga 
debatten. Sammantaget är innehållet i debatten kritisk och negativt inställd 
till allt krångel byråkratin innebär. Mer eller mindre otäcka krångelhistorier 
med varierande sanningsinnehåll luftas i pressen; alltifrån att försäkringskas-
san skickar ut brev till avlidna personer och meddelar att sjukersättning inte 
kan betalas ut på grund av dödsfallet, till att byråkratin hotar välfärden ge-
nom att man är tvungen att utföra visst pappersarbete vid pensioneringen 
(Ahrne 1985:13). Ett vanligt budskap i kritiken är att byråkratin blivit så 
komplex att den gör vardagen krånglig för medborgarna, vilket mot slutet av 
1970-talet också fick socialdemokratin att ändra sin politik. Några signifika-
tiva ord för de förändringar som följer under 1980- och 90-talet uttalar en 
ledande socialdemokrat i en intervju i Dagens Nyheter den 19 februari 1984: 
”utbyggnaden av den offentliga sektorn har gått så långt att det nu är dags att 
diskutera avvägningen mellan reglering och avreglering och hur vi bäst får 
en mänsklig och serviceinriktad samhällsverksamhet” (Citat i Ahrne 
1985:54).  

En lite annorlunda önskan om vad denna mänsklighet handlar om kan 
spåras i en krönika, författad av Lars Fimmerstad i Svenska Dagbladet 1983, 
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men som dock kan sägas vara ett koncentrat av kritiken mot socialdemokra-
ternas byråkrati. Livet i den socialdemokratiska statsapparaten har kommit 
till vägs ände; ”Om något liv ska fortsätta att blomma där den socialdemo-
kratiska skatte- och välfärdsapparaten dragit fram måste den angripas av rost 
inifrån, dess principer måste tänjas och vridas något och gnissel måste höras 
från de allt för tätt sammanfogade delarna”.17 Räddningen för Sverige under 
det socialdemokratiska styret, menar Fimmerstad, är att partiets elit handlar 
mänskligt. Under 1983 avslöjades det också att den socialdemokratiska led-
ningen verkligen var mänsklig, för hur skulle annars de skandaler som upp-
dagats kunnat förklaras? En av de skandaler som Fimmerstad antagligen 
räknar som de största under 1983 är den så kallade Ove Rainer-affären.18 
Sådant som svågerpolitik och gunstlingsvälde, orättmätiga förmåner och 
ämbetshandel, inlindande mutor och annan skröplighet, menar Fimmerstad 
är tecken på att även de, till synes, omänskliga socialdemokraterna är få-
fänga och längtar efter materiell vinning och är lojala mot sina närmaste. 
Därmed finns också hoppet om att de är mänskliga. Räddningen för Sverige 
1983 var alltså att en smula korruption krupit in i den annars så välfungeran-
de statsapparaten. En elit som är alltför hårdnackat konsekvent eller mest 
ideologiskt brinnande skapar inget utrymme för förändring. Visar det sig 
däremot att även de svenska socialdemokraterna är mänskliga finns det alltså 
hopp om framtiden, tycks Fimmerstad mena; ”[…] de ljusa dragen i svenskt 
samhällsliv [kan] bara räddas till eftervärlden om den styrande eliten mildras 
av vinningslystnad och vänskapskorruption. Därigenom kan lojaliteten direkt 
mellan människor, utan omvägar runt byråkratiska organ, kanske överleva 
den nuvarande istiden”19. En önskan om mer mänsklighet verkar alltså gå 
hand i hand med direkta relationer mellan människor istället för mellan 
människor och organisationer.  

Men vad betyder denna påstådda mänsklighet för staten och dess verk-
samhet? Är det inte endast en för tiden typisk utopisk tanke att en gång för 
alla bli fria från byråkratins och organisationernas allt för tunga bojor? Man 
kan därför fråga sig på vilket sätt statliga reformer har förändrat interaktio-
nen och relationerna mellan staten och omgivningen. Detta avsnitt är därför 
ägnat åt att beskriva och diskutera statens omvandling de senaste decennier-
na.  

                               
17 Anno 83: Svenska Dagbladets årsbok 1983. 
18 Ove Rainer var fram till den 9 november 1983 justitieminister i Olof Palmes regering, men 
lämnade sin post på grund av några avslöjanden om oegentligheter i hans privata ekonomi. 
Oegentligheterna gällde den tid Rainer var generaldirektör för Postverket (1972-1982) då han 
medvetet skatteplanerat för att minska sin skatt till endast ca 10 % på en inkomst på 2,4 mil-
joner (Anno 83: Svenska Dagbladets årsbok 1983).  
19 Anno 83: Svenska Dagbladets årsbok 1983. 
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Kritiken mot byråkratin och den traditionella 
(socialdemokratiska) modellen 
Paul Du Gay har i boken ”In praise of bureaucracy” (2000) identifierat tre 
så kallade antibyråkratiska riktningar som tagit form sedan 1970-talet. Den 
första av dessa är av mer populariserad art och problematiserar byråkratin 
främst på grunder som kan kopplas till människors frustration över krånglet i 
de vardagliga kontakterna med byråkrater. Krånglet kan dock anta två olika 
former. Antingen är problemet att byråkraterna kanske tvingar enskilda att 
fylla i ett oändligt antal blanketter eller så riktas frustrationen mot att byrå-
kratin inte lyckats uppfylla de krav som ställs på den (jfr Ahrne 1989). Det 
senare kan då handla om en syn på byråkrater som slöa och ouppmärksam-
ma. Man bör dock vara uppmärksam på att denna kritik inte bara riktar sig 
mot staten utan även mot andra organisationer som till exempel försäkrings-
bolag, även om staten oftast är föremålet (Du Gay 2000:1). Den andra anti-
byråkratiska riktningen som tas upp är betydligt mer sofistikerad. Här hand-
lar det istället om en filosofisk, och kanske postmodern, uppfattning om 
byråkratin som något som ödelägger det mänskliga genom dess instrumen-
tella och rationella verksamhet. Renodlingen mellan funktioner och ledning i 
den byråkratiska organisationen skapar enligt förespråkarna av kritiken en 
splittring mellan individuell subjektivitet och det sociala varat. Detta är en-
ligt kritikerna ett hot mot människan – hon som skall vara hel och organisk 
(Ibid. s. 3). Byråkratins verksamhet är således ifrågasatt på både etiska och 
moraliska grunder. Den tredje, och i detta sammanhang, viktigaste varianten 
av den antibyråkratiska kritiken tillhör det paradigm Paul Du Gay kallar 
”entrepreneurial governance” eller New Public Management (NPM). Para-
digmet är ett samlingsnamn för en global trend av nyliberalt influerade ideal 
som under 1980- och 90-talet fungerat som en generell modell för den of-
fentliga sektorns reformer. Termen NPM myntades av Christopher Hood 
1990 efter att han studerat den offentliga sektorn i ett antal OECD-länder 
och funnit liknande drag (Sahlin-Andersson 2000:11). Reformtrenden kan 
sägas ha uppkommit i Storbritannien under Thatchers styre och var då starkt 
ideologiskt präglad, men efterhand har dock NPM presenterats som reformer 
grundade på expertis istället för ideologi. Enligt Kerstin Sahlin-Andersson 
kan reformerna beskrivas som en sammansmältning av två olika riktningar; 
managerialism och agency theory (Ibid.). För att effektivisera de organisato-
riska formerna inom den offentliga sektorns verksamhet lånades således nya 
arbetssätt från den privata sektorn. 

En stat vars byråkrati fungerar som en opersonlig, processuell, hierarkisk 
och teknisk organisation i enlighet med Max Webers idealtyp förutsattes 
alltså inte kunna möta de krav som staten ställts inför med dess snabbt för-
änderliga ekonomiska, politiska och kulturella element. (Du Gay 2000:6). 
Den stela weberianska modellen för byråkratin kom därför att ställas mot 
den nya tidens föränderlighet och komplexitet, och under dessa förhållanden 
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måste staten tvingas anta nya verksamhetsformer (Goldsmith och Eggers 
2004:7). För att statliga organisationer skall kunna hålla jämna steg med den 
snabba utvecklingen krävs det också stor kunskap för att överblicka den 
snabbt föränderliga och komplexa omvärlden.20 I och med utvecklingen mot 
en allt mer globaliserad värld samtidigt som problem fortfarande är lokala 
har utmaningarna blivit fler och mer komplicerade än vad som varit fallet 
tidigare, menar man. Makten antas ha spridits åt flera håll och där vi förut 
kunde ana gränser argumenterar vissa att dessa har suddats ut till oigenkänn-
lighet.  

”The idea inspires views of a future in which organizations are much smaller, 
more fluid and flexible than they are now, with invisible or no boundaries be-
tween the organization and its external environment” (Hatch 1997:26).  

Men det var inte bara den statliga byråkratin som var föremål för kritik med 
nyliberala förtecken, även den statscentrerade lösningen för välfärden sågs 
som ett problem. Skälet till detta var främst att man ansåg att fortsatt expan-
sion riskerade att urholka statens finanser, vilket innebar att det motsatta 
förhållandet gjorde sitt inträde; staten sågs mer och mer som ett hinder för 
vidare välfärdsutveckling. Mot mitten av 1980-talet höjdes också rösterna 
mot en annan av grundpelarna i ”den svenska modellen” – den korporativis-
tiska förvaltningsmodellen (Johansson 2000:15). Kritiken mot korporativis-
men hade tagit fart i och med den statliga utredning som presenterades 1985, 
där förslaget var att intresseorganisationernas representanter skulle plockas 
bort ur de statliga styrelserna eftersom de ansågs företräda särintressen 
(Rothstein 1992:348). Problemet med korporativismen kom att presenteras 
som att detta system stred mot den pluralistiska modellen där intressen inte 
representeras av mäktiga organisationer utan av individer (Kjær 2004:22). 
Från att den korporativistiska modellen varit en lösning på statens legitimi-
tetsproblem sågs systemet då istället som ett hot mot legitimiteten. Ingenting 
nämnvärt hände dock förrän 1991 då SAF beslutade att utträda ur de statliga 
styrelserna, något som innebar slutet för den korporativistiska förvaltnings-
modellen (Johansson 2000:9). Man kan även förstå avkorporativiseringen 
som en reaktion mot ökad politisk styrning av myndighetsstyrelserna, något 
som gav näringslivets och deras intressen minskat inflytande (Rothstein och 
Bergström 1999).  

En annan utmaning för den traditionella modellen kom att förknippas med 
den ökande internationaliseringen av både politik och ekonomi (Sundström 
2005:5). Här utgör EU ett exempel på hur stater kan kringgås genom att till 
exempel kommuner tar direkt kontakt med andra kommuner i andra länder. 

                               
20 Resonemanget om den höga förändringstakten och den ökande komplexiteten är dock 
omstridd. Oavsett om utgångspunkterna anses vara trovärdiga eller överdrivna kan man i 
vilket fall vara överens om att dessa tankegångar haft betydelse för de förändringar som skett 
de senaste 20 åren i många statliga organisationer.  
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På grund av dessa förändringar tvingades riksdag, regering och departemen-
ten att lämna över beslut till andra organisationer, såsom kommuner, företag, 
frivilligorganisationer samt mot slutet av 1990-talet även EU (Ibid.). Det var 
alltså inte bara statens finanser som började urholkas mot slutet av 1980-
talet, utan även staten i sig.  

Reformeringen av den svenska staten 
Kritiken mot den statliga byråkratin utmynnade i slutet av 1970-talet i att 
vissa åtgärder vidtogs. Rune Premfors menar att det var vid denna tidpunkt 
decentraliseringsideologin fick ordentligt genomslag och blev till ett mål i 
sig (Premfors 1998:45, Svensson 2001:9). Begreppet decentralisering an-
vänds vanligtvis för att beteckna överföring av beslutsfattande och ansvar 
från en högre till en lägre nivå (Svensson 2001:2). Ett exempel på hur denna 
ideologi haft inverkan är uppkomsten av de ca 300 välfärdskommunerna, där 
staten överlämnat verksamheter i kommunal regi. Kanske märks det dock 
tydligast i arbetsmarknadspolitiken som omvandlats genom tre decentralise-
ringsprocesser, där den första var den inomstatliga decentraliseringen, den 
andra avkorporativiseringen och den sista kommunaliseringsprocessen. Kvar 
i staten blev då mer allmänna verksamheter som skattesystemet, försvars-
makten, tullen och liknande (Ibid. s.46).  

Decentraliseringsreformerna var emellertid endast en av flera viktiga för-
ändringar av den statliga organiseringen. Du Gay presenterar något av en 
checklista för vilka ytterligare reformer som kom att aktualiseras (Du Gay 
2000:5).21 Reformerna kan ses som en helhetslösning för alla organisationer, 
oavsett vilken verksamhet de bedriver (Du Gay 2000:7).  

Att dessa tankar fått genomslag märks tydligt i den svenska omstrukture-
ringen av de offentliga organisationerna, där marknadsmekanismer och den 
privata sektorns organisationer kommit att bli norm och förebilder för den 
offentliga sektorn (Sundin 2006:58). Bland punkterna på Du Gays checklista 
är fem speciellt betydelsefulla för denna studie, även om alla förändringar 
som nämns har benägenheten att samvariera. För det första betonas vikten av 
konkurrens, vilket kan ses som bakgrunden till de omfattande avregleringar 
av statlig verksamhet som inleddes ungefär vid 1980-talets mitt. De mest 
omfattande avregleringarna rörde de statliga affärsverkens verksamheter, det 
vill säga Postverket, Televerket, Statens Järnvägar, Domänverket, Vatten-
fallsverket och Försvarets fabriksverk (Berg 1999).22 När det gäller avregle-

                               
21 Du Gay citerar här Osborne och Gabler 1992:19-20.  
22 Den 1 mars 1994 trädde en särskild postlagstiftning i kraft och området brevdistribution 
konkurrensutsattes samtidigt som Postverket bolagiserades (Konkurrensverkets rapport 
1998:2, s. 54). En ny telelag infördes i Sverige den 1 juli 1993 och då ombildades också Tele-
verket till det statligt ägda Telia AB. I och med detta förändrades marknaden från oreglerat 
monopol till reglerad konkurrens (Konkurrensverkets rapport 1998:3). Riksdagens trafikpoli-
tiska beslut 1988 innebar några viktiga förändringar för Statens Järnvägar (SOU 1998:60, s. 
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ringen av Systembolaget beslutade Riksdagen i april 1994 att avskaffa V & 
S: s monopol.23 Tanken om konkurrensens fördelar var sannolikt en stark 
drivkraft för dessa beslut. Andra avregleringar som genomfördes gällde 
bland andra marknaderna för taxi, flyg, media, och finans och valuta (Fernler 
1996:11). Samtidigt med avregleringarna bolagiserades också många statliga 
myndigheter och affärsverk. Vissa privatiserades även, en trend som fortfa-
rande är aktuell (Forsell och Jansson 2000: 9). För det andra betonas målen 
som drivkraft och inte reglerna, vilket är en annan viktig del i statens om-
vandling. Den reform i den svenska staten som närmast kan kopplas till må-
lens värde för styrning av verksamheten är mål- och resultatstyrningsmodel-
len. Kort beskrivet bygger mål- och resultatstyrningen enligt Ekonomistyr-
ningsverket på ett delegerat ansvar och förtroende, kombinerat med regel-
bunden återkoppling och analys av resultatet.24 Detta delegerade ansvar 
förstärker i viss utsträckning lokala ledares roll i beslutsprocessen (Lindensjö 
1991:34). Målen ställs vanligtvis upp i de statliga organisationernas re-
gleringsbrev och presenteras och analyseras i årsredovisningarna. Dock be-
höver inte införandet av denna modell innebära fler marknadsutbyten, men i 
och med att målstyrningen baseras på tanken om att mål kan avskiljas från 
verksamheten finns det tydliga kopplingar till andra marknadsreformer, som 
exempelvis beställar-utförarmodellen (Forsell 1999:8). En kritik som kan 
riktas mot målstyrningen är att den minskade betoningen på regler kan inne-
bära att rättssäkerheten hotas eftersom beslut blir svårare att förutsäga (Lin-
densjö 1991:35). För det tredje betonas tanken om att statliga myndigheter 
skall arbeta mot att generera inkomster. Strävan efter att inte endast spendera 
resurser i staten är en del i en tendens mot ökad avgiftsfinansiering av statlig 
verksamhet. En bakgrund till detta är en vilja att skapa en efterfrågeorienter-
ing av den producerande organisationen (Molander 2008:18). Strävan bland 
myndigheter att få inkomster är också nära kopplat till sponsring som förete-
else. För det fjärde pekar Du Gay på marknadsmekanismernas företräde 

                                                                                                                             
11, RiR 2005:11, s. 12). Genom olika trafikpolitiska beslut rörande transport och järnväg 
efterkommande år (1992, 1995, 1998, 2000, 2001 och 2004) förändrades marknaden på flera 
sätt (RiR 2005:11, s. 12). Upphandling av länstrafiken i konkurrens inleddes 1992 och den 1 
juli 1996 öppnades godstrafikmarknaden för fri konkurrens (Ratio 2006a, s.8). Den 1 juli 
1992 bildades Domän AB av det som tidigare varit Domänverket och verkets huvudsakliga 
skogsinnehav tillsammans med övrig verksamhet fördes över till det nya bolaget (Sveaskogs 
årsredovisning 2005:1). Året efter, den 31 december 1993, fusionerades Domän AB och det 
statliga skogsföretaget ASSI AB till AssiDomän AB (Ratio 2006a:19). I och med att preposi-
tionen ”Handel med el i konkurrens” fick stöd i riksdagen 1994 beslutades det att elmarkna-
den skulle avregleras den 1 januari 1995, dock sköts avregleringen fram till den 1 januari 
1996 (Ratio 2006a, s. 4). Avregleringen innebar att den svenska elmarknaden konkurrensut-
sattes med avseende på elproduktion och handel med el. För FFV: s del föreslogs 1985 att 
verket skulle bolagiseras i slutet av 1990. Den 9 maj 1990 beslutades det att en bolagisering 
av affärsverket FFV skulle genomföras (Berg 1999:145). Se Waara 1980 och Berg 1999 för 
en närmare diskussion om affärsverkens historia och utveckling. 
23 Regeringens proposition 1994/95:89: Förslag till ny alkohollag, s. 50. 
24 Internet: ESV om verksamhetsstyrning: Mål- och resultatstyrning, http://www.esv.se senast 
besökt 090223. 
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framför byråkratiska mekanismer. Detta kan ses som en generell tendens mot 
en konstruktion av köpare/säljare och utbud/efterfrågan liksom ett samman-
taget fokus på utbytesmekanismer. Du Gay betonar slutligen tanken om att 
myndigheter själva inte kan lösa samhälleliga problem utan de måste förlita 
sig på samarbete med företag och frivilligorganisationer. Detta eftersom 
staten inte längre har samma möjligheter till kontroll över viktiga samhälls-
områden som tidigare.25 För att följa de resonemang Goldsmith och Eggers 
presenterar, har vår värld blivit så komplex att enstaka myndigheter inte 
längre kan fungera som de tidigare gjort.26 Statliga organisationer har blivit 
mindre viktiga för att tillhandahålla service och därför krävs det ett samarbe-
te över gränserna där myndigheterna kan fungera som ”[…] generators of 
public value within the web of multiorganizational, multigovernmental and 
multisectoral relationships […]” (Goldsmith och Eggers 2004:8).  

Fler och intensifierade relationer mellan organisationer  
Argumentet för flertalet av ovanstående förändringar var ofta bland före-
språkarna att central styrning var ineffektiv och en mer lokalt orienterad 
organisation skulle kunna öka anpassningen till organisationens uppgifter. 
Inom den offentliga sektorn har en tendens således varit att skapa lokala 
styrformer för olika verksamheter, även om detta inte alltid innebar bolagise-
ring eller privatisering (Brunsson och Sahlin-Andersson 2000). Ett resultat 
av detta förfarande är att man kan se dessa lokala styrformer som egna enhe-
ter och i slutänden, separata organisationer. I detta sammanhang gör Bruns-
son och Sahlin-Andersson en viktig iakttagelse när de menar att när mark-
nadsreformerna introducerades, ökade samtidigt antalet organisationer i sta-
ten (Brunsson och Sahlin-Andersson 2000:740). Denna trend är också en 
parallell utveckling i en mer allmän rörelse mot ett större antal organisatio-
ner. Ett av de angivna skälen till denna förändring är att gamla organisatio-
ner rationaliserats och öppnat upp för nya aktörer de senaste femtio åren 
(Ahrne och Papakostas 2002:148). Dock är det inte säkert att intentionen 
bland beslutsfattarna var att antalet organisationer skulle öka; ökningen kan 
istället ses som en sidoeffekt av marknadsanpassningen (Brunsson och Sah-
lin-Andersson 2000:739). En av de möjliga förklaringarna till denna utveck-
ling är att en marknad kräver aktörer, antingen individer eller organisationer, 

                               
25 Spekulativt sett, kan förutsättningarna för denna kontroll anses ha minskat i och med att 
statliga organisationer privatiserats och på andra sätt marknadsanpassats sedan 1980-talet.   
26 I litteraturen brukar man tala om att statens makt rört sig uppåt, nedåt och utåt (Vifell 
2006:24ff; Sundström 2005). Decentralisering har fört makten till lägre nivåer som exempel-
vis kommuner och internationaliseringen har inneburit att makt flyttats till högre nivåer som 
exempelvis EU. Utåtdimensionen handlar om att företag och frivilligorganisationer fått allt 
mer utrymme att både forma politiken och genomföra den, d.v.s. att staten inkluderar ”civil-
society actors” i de utbyten som staten deltar i (Kjær 2004:3).   
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som tillsammans kan skapa utbud och efterfrågan av produkter och tjänster 
(Ibid. s.  739).  

“For the market to function well it is important that the boundaries between 
the actors are clearly perceptible; it is necessary to know who owns what, and 
how property rights are transferred between actors. Market actors must have 
a certain degree of autonomy – they should be able to choose what to buy and 
sell, and who to deal with. It is also assumed that market actors are inten-
tional and rational – that they act in accordance with their own intentions and 
interests” (Brunsson och Sahlin-Andersson 2000:739). 

Organisationsidealet för dessa förändringar var ofta den så kallade decentra-
liserade platta organisationsmodellen (Ohlsson och Rombach 1998:10).27 
Dessa idéer kring den renodlade och platta organisationen står i viss mån i 
motsats till den traditionella byråkratiformen, bland annat genom att de be-
tonar föränderlighet och flexibilitet i syfte att snabbt kunna reagera på för-
ändringar i omgivningen. Beroendet av omgivningen är däremot betydligt 
större än bland tidigare strukturer, vilket antas leda till att samspelet mellan 
organisationer ökar. Marknadsreformerna kan därför sägas ha förändrat rela-
tionerna och utvidgat kontaktytorna mellan staten och företagen i det privata 
näringslivet, eftersom staten då blev en viktig aktör på marknaden. Argu-
mentet återfinns även hos Ahrne och Papakostas (2002) som menar att for-
mella mellanorganisatoriska relationer blivit mer betydelsefulla samtidigt 
som de har ökat i omfattning de senaste decennierna (Knoke 2001). Dessa 
förändringar gäller särskilt på en decentraliserad nivå eftersom det är fram-
förallt där antalet statliga organisationer ökat och relationerna blivit mer 
direkta. På en lägre, decentraliserad nivå när staten opererar på eller kring en 
marknad är också skillnaderna i maktresurser mellan stat och företag tydliga. 
Ett företag kan exempelvis lättare hantera byråkratisk praktik än politiska 
beslut, bland annat mot bakgrund av deras högre grad av rörlighet (Ahrne 
1989:184). Statliga byråkratiska organisationer är mer osmidiga och befinner 
sig i konkreta fall i ett resurs- och kunskapsmässigt underläge, vilket innebär 
att dessa kan bli tvingade att förhandla om sådant som inte är förhandlings-
bart och ge sig in i byteshandel av exempelvis tjänster (Ahrne 1989:185). 
Enskilda företags möjligheter att påverka politiska beslut på högre nivåer är 
dock sannolikt mindre än på lägre, där istället sammanslutningar av företag 
spelar en betydligt större roll. Detta var speciellt tydligt i de gamla korpora-
tiva arrangemangen där maktförhållandena mellan staten och näringslivet 
var mer jämn.  

När antalet organisationer ökar, kan man anta att de formella relationerna 
mellan dem intensifieras samtidigt som interaktionen ökar. Sett ur ett gräns-
perspektiv innebär fler organisationer också fler gränser i det sociala land-

                               
27 Detta i motsats till de tidigare centralt styrda hierarkiska pyramidmodellerna. 
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skapet, samtidigt som de intensifierade relationerna mellan organisationer 
medför fler passager över gränser.  

”I alla slag av ekonomiseringsförsök är det nödvändigt att mycket tydligare 
än tidigare dra gränser kring olika enheter, eftersom transaktioner mäts vid 
gränserna, och denna mätning är nödvändig om man ska kunna bedriva eko-
nomistyrning. Därmed säger man också, explicit eller implicit, åt de olika en-
heterna att främst värna om sina egna intressen och tänka mindre på helhe-
ten” (Forsell 1999:8).  

Ovan när de organisatoriska relationernas förändring har diskuterats har jag 
betonat de formella positionernas betydelse. Några forskare har emellertid 
antytt att utvecklingen av fler formella relationer mellan organisationer ock-
så kan innebära att fler informella relationer etableras (Misztal 1999, Sennett 
1977). Misztal påpekar exempelvis att det finns få bevis för en ökning av det 
formella och att det snarare handlar om motsatsen (Misztal 1999:232). Sen-
nett skriver; ”A political leader running for office is spoken of as ’credible’ 
or ’legitimate’ in terms of what kind of man he is, rather than in terms of the 
actions or programs he espouses” (Sennett 1977:4). Ett argument som fram-
förts är att de informella relationernas betydelse i staten har förstärkts sedan 
marknadsreformernas inträde, eftersom dessa nya former av interaktion varit 
baserade på kontrakt och upphandlingar. Upphandling och kontraktsutform-
ning innebär ofta förhandlingar mellan parterna angående verksamhetens 
villkor, vilket tenderar att skapa täta och personliga kontakter mellan stat och 
företag (Papakostas 2004). Införandet av beställar-utförarmodellen kan ses 
som ett exempel på när statens interaktion förändras i denna riktning. För att 
dessa marknadsliknande utbytesrelationer skall fungera effektivt är det san-
nolikt viktigt att parterna känner förtroende för varandra i relationen, vilket 
enligt detta argument sätter fokus på de informella sidorna av interaktionen. 
Detta antyds också av en rapport till expertgruppen i offentlig ekonomi som 
redan 1989 påpekade att framgången för marknadskonstruktioner, som bes-
tällar-utförarmodellen, var starkt beroende av vilka personer som arbetade 
med upphandling eller beställningar. Endast förekomsten av beställnings-
funktionen i de offentliga organisationerna var inte nog.28 

Den informella dimensionen tenderar vidare att återfinnas i diskussionen 
om governance och nätverksstyrning inom den statsvetenskapliga forskning-
en. En ansats, framförallt i en normativ strömning inom ämnet, har varit att 
nätverksstyrning setts som en lösning på den komplexitet moderna stater 
måste hantera (Sørensen och Torfing 2005, Sørensen och Torfing 2007, 
Marcussen och Torfing 2003, se även Jessop 1998 och Fung och Wright 
2003). Genom statlig styrning av olika nätverk kan man överkomma flera 

                               
28 Finansdepartementet: Beställare-utförare – ett alternativ till entreprenad i kommuner, Ds 
1989:10, s. 92. 
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problem som de traditionella statliga byråkratierna inte längre kan hantera.29 
Komplexa problem skall alltså lösas genom samverkan mellan olika organi-
sationer i nätverk (Ahrne och Papakostas 2002:174).30 Rhodes beskriver 
denna utveckling med begreppet governance; 

”The transformation of the public sector involves ’less government’ (or less 
rowing) but ’more governance’ (or more steering)”. (Rhodes 1996:655, cite-
rad i Kjær 2004:19). 

Symptomatiskt för den transformation Rhodes tar upp är just skiftet från 
hierarkiska till mer nätverksbaserade beslutsformer och den hävdade erode-
ringen av tidigare etablerade gränser mellan organisationer. Man kan dock 
diskutera det intentionella inslaget i dessa antydda förändringar: vissa menar 
att governance har uppkommit av sig självt och som just en effekt av kom-
plexitetens och specialiseringens ökning, medan andra menar att dess ut-
veckling har påverkats av människors intentioner att förändra beslutsstruktu-
rerna. En annan synpunkt är också att governance kanske inte är en ny före-
teelse: nätverksbaserat beslutsfattande har antagligen alltid funnits i prakti-
ken, men formella beslutsstrukturer har betonat hierarki som främsta 
beslutsform. Enligt Åsa Vifell anses ofta fördelarna med mer nätverksbeto-
nade och platta organisationsformer, förutom att de är mer effektiva, vara 
ökad flexibilitet, högre grad av lyhördhet och ökat deltagande hos medbor-
garna (Vifell 2006:26). Nätverket ses med andra ord som ett demokratiskt 
framsteg (Ibid. s. 92). Men det är inte alltid glasklart vilka som ingår i nät-
verken. Enligt Kjær och Vifell saknas det empirisk forskning om antagandet 
att utformandet av politik genom nätverk leder till ökad demokrati (Kjær 
2004, Vifell 2006). Frågor om ansvarighet och transparens, liksom även 
problemet med de statliga deltagarnas lojalitet kvarstår. Den första frågan 
innebär ett ifrågasättande av var ansvaret för fattade beslut i nätverken be-
finner sig, när gränserna mellan stat, näringsliv och frivilligorganisationer 
sägs bli allt tunnare. Den andra frågan belyser problematiken med statens 
förmåga att styra eller kanske styras av deltagarna i nätverken. Risken finns 
att statliga aktörer som är satta att styra nätverken antingen på egen hand styr 
nätverken och koopterar andra aktörer eller att de socialiseras in i nätverken 
och byter lojalitet (Vifell 2006:27). Kjær menar också att problemet med 
nätverken är att de vanligtvis främjar något särintresse på grund av nätver-

                               
29 Forskare som verkar inom den normativa strömningen vid ”Centre for Democratic Network 
Governance” försöker undersöka hur man kan göra nätverken mer demokratiska. En del man 
vill stärka är just deltagandet bl.a. genom att bättre fokusera på vilka som blir påverkade av ett 
beslut och på så sätt avgöra vilka som bör delta.    
30 Det huvudsakliga styrmedlet i dessa sammanhang är styrning med hjälp av samverkan, 
vilket brukar ses som ett mjukt styrmedel i kontrast till hårda hierarkiska och auktoritära 
former som lagstiftning och skatter (Sandebring 2006:21). Mjuka styrmedel innebär att de 
som är involverade i samverkan är formellt sett frivilliga att deltaga. 
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kens konstitution och fokus på sakfrågor, utan att egentligen ta hänsyn till 
det allmänna intresset (Kjær 2004:55).31  

Avslutning och sammanfattning 
Kapitlet har haft som syfte att diskutera förhållandet mellan staten och om-
givningen som en historisk förändringsprocess. Schematiskt sett har jag be-
skrivit den svenska statens förändring som en process i två steg. På ett tidigt 
stadium var den svenska staten relativt starkt sammanflätad med omgivning-
en där personliga relationer varit betydelsefulla samtidigt som generella reg-
ler och kontroll av förvaltningen i stort sett saknats. Den moderna byråkra-
tiska statens uppkomst mot slutet på 1800-talet innebar dock att den svenska 
staten efter hand utvecklades till en organisatoriskt och socialt differentierad 
stat med urskiljbara gränser mellan stat och omgivning där generella regler 
och formella relationer betonats. Skälet till den historiska genomgången har 
varit att sätta in de senaste decenniernas statliga reformer i ett sammanhang, 
för att på så sätt diskutera på vilket sätt dessa reformer eventuellt haft infly-
tande över förhållandet mellan staten och omgivningen.  

De statliga reformer som introducerats de senaste decennierna är både 
många och komplexa till sin natur. Dock har jag i detta kapitel främst beto-
nat decentraliseringstendenser parallellt med marknadsorienterade reformer 
eftersom jag menar att dessa är de mest relevanta för avhandlingens syften. 
En av de viktigare marknadsinspirerade reformerna som jag tar upp är mål- 
och resultatstyrningen som har bidragit till att fokus i den statliga styrningen 
i allt större utsträckning orienterar sig mot mål istället för regler. En annan 
viktig tendens som beskrivits i samband med marknadsreformerna är ök-
ningen av antalet organisationer i staten och intensifieringen av den direkta 
interaktionen mellan staten och företag, särskilt på en decentraliserad nivå. 
Detta, hävdar jag, har resulterat i fler formella relationer totalt sett. I sam-
band med detta har jag lyft frågan om denna utveckling också inneburit att 
de informella relationerna ökat i betydelse. 

I nästkommande kapitel kommer jag att lämna den allmänt hållna fram-
ställningen av staten som jag presenterat här och istället koncentrera mig på 
teorier om statens interaktion, legitimitetsstrategier och organisationsgränser.  

                               
31 Frågan är dock om det verkligen går att finna ett allmänintresse. Att det existerar allmänna 
angelägenheter som hanteras i staten är inte samma sak som att det finns ett allmänintresse 
som är möjligt att få fram (Ahrne 1989:137). 
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Kapitel 3 Teoretiskt ramverk: om statens 
interaktion med omgivningen, legitimitet och 
gränser  

Att utforma en modell för att diskutera och analysera avhandlingens syften 
innebär att ett antal ställningstaganden måste göras. Detta kapitel innehåller 
därför den begreppsapparat jag har för avsikt att använda i undersökningen 
av de privata företagens sponsring av statliga myndigheter och förhållandena 
mellan Systembolaget och de företag som levererar alkohol.  

I det första avsnittet diskuteras interaktionen mellan staten och omgiv-
ningen, där olika styrande logiker i interaktionen behandlas. Jag skiljer här 
mellan regellogik och utbyteslogik, men för även in antaganden om en gåvo-
logik som komplement till den senare. I det efterföljande avsnittet presente-
rar jag ett perspektiv på statens legitimitet. Detta avsnitt bygger på föreställ-
ningar om just betydelsen av interaktionens styrande logik, där regler står i 
centrum. Resonemanget utvecklas med hjälp av begrepp såsom förutsägbar-
het, tillit och misstro. I kapitlets avslutande avsnitt argumenterar jag för att 
ett organisationsteoretiskt gränsbegrepp är lämpligt för att studera separatio-
nen mellan staten och omgivningen. Ett grundläggande skäl till detta är att 
gränserna är möjliga att bevaka. Rent konkret presenteras en analysmodell 
som skall användas till att studera hur privata intressen bereds tillträde till 
staten och hur staten agerar för att upprätthålla sin legitimitet. I modellen 
behandlas förhållandet mellan statliga reformer och statens gränser, föränd-
ringar i tillhörighet och handlingsutrymme inom staten samt statens kapacitet 
att sära på sociala relationer och övervaka resurs- och informationstransak-
tioner över gränserna. Vidare behandlar modellen statens kontroll av interak-
tionen inom och över gränser med avseende på relationer, handlingsutrymme 
och resurstransaktioner. 

 

Regellogik och utbyteslogik 
Byråkrati och marknad  
Omstruktureringen av staten som inleddes ungefär kring början på 1980-talet 
kan, som jag tidigare diskuterat, karaktäriseras som en process där decentra-
liserings- och marknadsideal fått allt större betydelse. Betraktas denna ut-
veckling ur ett interaktionsperspektiv vill jag påstå att den styrande byråkra-
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tiska regellogiken, med reglerna i centrum, i interaktionen mellan stat och 
omgivning kompletterats med marknadens utbyteslogik. 

Det organisationsteoretiska begreppet byråkrati förknippas idealtypiskt 
sett med företeelser som hierarki, specialisering (av verksamhet och anställ-
das arbetsuppgifter), strävan efter kontroll samt formalisering av arbetet 
(Johansson 1992:34). En offentlig byråkrati organiserar och samordnar såle-
des aktiviteter genom offentlig planering och centraldirigering. En hierarkis 
tydligaste kännetecken är att dess sociala relationer är uppbyggda kring ideal 
som betonar det formella och det vertikala. En vanlig förståelse av det for-
mella inslaget i byråkratier är att verksamheten bygger på tillämpningen av 
regler på olika typer av ärenden (Johansson 1992:35). Interaktionen mellan 
en offentlig byråkrati och omgivningen styrs med andra ord av en regellogik. 
Reglerna och den förutsägbarhet som dessa innebär utgör dessutom den cen-
trala legitimitetsgrunden för verksamheten, vilket tidigare nämnts (Rothstein 
1992). Andra viktiga inslag i byråkratins arbete är rutin, administrativ disci-
plin och tydliga normsystem (Stenlås 1998:48).  

Tvärtom, är en vanlig definition av marknadssystemet att samhällelig 
samordning av mänskliga aktiviteter inte åstadkoms genom centraldirigering 
utan genom ömsesidigt handlande i form av utbyte (Lindblom 2003:14).32 
En annan definition som tydliggör begreppets roll i samhällsvetenskapen 
ytterligare kan hämtas från Patrik Aspers; 

                              

“A social structure for exchange of rights, which enables people, firms and 
products to be evaluated and priced. This means that at least three actors are 
needed for a market to exist; at least one actor, on the one side of the market, 
who is aware of at least two actors on the other side whose offers can be 
evaluated in relation to each other. (cf. Aspers 2005b:427) Thus, rights, either 
formal or informal, are exchanged in a market, and prices are means for eco-
nomic evaluation of the at least two competing items offered. A premise is 
that the actors are independent” (Aspers 2007a:384). 

Marknadssystemet brukar ses som en arena där val, flexibilitet och möjlighe-
ter existerar (Powell 1990:302). På en marknad ses inom framförallt neo-
klassisk ekonomisk teori också aktörerna, det vill säga köpare och säljare, 
som mer eller mindre anonyma. Opersonliga och instrumentella relationer i 
egenintresse är därför kännetecknande för marknadsutbytet (Granovetter 
2005:161, Stenlås 1998:48). Själva kommunikationsmedlet karakteriseras 
istället av priset, enligt Walter Powell (1990). I detta perspektiv på markna-
den utförs alltså handlingar och beslut av atomiserade aktörer. 

 
32 Givetvis är jag medveten om att staten kan ses som en del av marknaden liksom marknaden 
kan ses som en del av staten. På denna nivå bör man heller inte överdriva åtskillnaden mellan 
marknadssystem och stat, eftersom; ”om marknadssystemet är en dans, utgör staten dansgol-
vet och orkestern” (Lindblom 2003:48).  
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Betraktar man interaktionen mellan stat och omgivning kan man anta att 
de marknadsorienterade reformerna i staten bidragit till en ökad betydelse 
för utbyteslogiken. Givetvis gäller inte denna utveckling statens alla områ-
den men jag anser att man bör förstå detta som en tendens som existerar 
parallellt med en traditionell modell av den byråkratiska staten. En ökad 
betydelse för utbyteslogiken utesluter inte heller att statens marknadsutbyten 
regleras genom olika former av regelverk. Begreppet utbyte i den neoklas-
siska bilden av marknaden är dock problematiskt på flera sätt. Jag skall där-
för gå djupare in på en kritik som framförallt formulerats av Mark Granovet-
ter – en kritik som utmynnar i argument som betonar sociala processers be-
tydelse – och som får implikationer för hur man kan förstå relationerna mel-
lan staten och dess omgivning. Detta avsnitt är därför i fortsättningen ägnat 
åt att beskriva begreppet utbyte, men jag kommer istället att fokusera på det 
mer socialt orienterade perspektivet som tar hänsyn till de informella aspek-
terna av utbytet. Mot bakgrund av teorier om nätverk och ekonomins in-
bäddning i sociala relationer kommer jag att belysa vad jag anser är en viktig 
men ofta försummad del av utbytet på en marknad, nämligen gåvans logik. 

En marknad inbäddad i sociala relationer 
Länge har det existerat en diskussion, kanske främst mellan ekonomer och 
sociologer, kring huruvida man kan betrakta ekonomin som skild från eller 
som en del av sociala strukturer (Granovetter 1985). Den neoklassiska synen 
på marknaden som egennyttig, opersonlig, rationell, atomiserande och skild 
från sociala strukturer har i forskningen kring mänskliga ekonomiska hand-
lingar definitivt haft en betydande roll. Kritiken mot denna syn har dock 
nästan lika ofta lyfts fram av sociologer, antropologer och statsvetare som 
istället betonat betydelsen av det sociala i ekonomiska relationer. Efterhand 
har dock denna strömning närmat sig positionen där moderniseringsproces-
ser anses ha separerat ekonomin från det sociala livet och istället betonat 
individuell rationalitet. Mark Granovetter benämner dessa två positioner som 
under- respektive översocialiserade teorier om det mänskliga handlandet, 
men de har enligt honom också en viktig egenskap gemensamt. Nämligen att 
de, dock på olika sätt, förutsätter atomiserade aktörer mer eller mindre skilda 
från en social kontext (Granovetter 1985:485). Granovetter menar att genom 
att förutsätta att aktörer är starkt socialiserade och på så sätt internaliserat 
normer för olika sätt att uppträda, har det teoretiskt sett skapats individer 
som handlar i enlighet med vad omgivningen förväntar sig. På detta sätt 
menar Granovetter att företrädarna för det översocialiserade perspektivet 
poängterat socialisationens betydelse för sociala relationer och på så sätt 
blundat för de pågående sociala relationernas effekt på individuella hand-
lingar (Ibid.). Med denna kritik försöker Granovetter belysa betydelsen av att 
studera bland annat ekonomiska relationer utifrån perspektivet att handlingar 
är inbäddade i konkreta och pågående sociala relationer (Ibid. s. 487).  In-
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bäddade ekonomiska relationer får därför karaktären av ett nätverk (Ibid. s. 
490). Även Walter W. Powell instämmer i Granovetters kritik och menar att 
det går att identifiera faktorer som gör det möjligt att tala om nätverk som en 
samordnande ekonomisk aktivitet (Powell 1990:301). Nätverk diskuterades 
också i det föregående kapitlet om statens utveckling men då framförallt som 
en empirisk iakttagelse av en interaktionsform i staten vars betydelse ökat på 
senare tid. Här vill jag istället behandla nätverket som teoretiskt begrepp.  

”[...] Relational or network forms of organization are a clearly identifiable 
and viable form of economic exchange under certain specifiable circum-
stances” (Powell 1990:296). 

Powell menar att det krävs en ny förståelse av ekonomisk aktivitet som inte 
följer de neoklassiska antagandena, eftersom vissa ekonomiska relationer är 
betydligt mer långsiktiga och informella vilket gör att de inte kvalificerar sig 
enligt de allmänna marknadsteorierna. Ett annat av nätverkens kännetecken i 
ekonomiska sammanhang är att de visat sig vara speciellt framträdande un-
der förhållanden där utbytets värde inte lätt kan avgöras eller mätas (Ibid. s. 
304). George Bataille går ett steg längre när han betonar de sociala relatio-
nernas betydelse för det ekonomiska utbytet och inte marknadens behov. För 
Bataille var förbrukningen viktigare än ackumuleringen av resurser för att 
förstå ekonomin (Bataille 1991). Han menar, i likhet med psykologen Nor-
man O. Brown, att: 

”[…] ekonomisk verksamhet inte främst handlar om ett behov av att engagera 
sig i handel av egenintresse, utan att det är till för att främja sociala relatio-
ner, säkerställa social ställning och sörja för en generaliserad distribution av 
välståndet. Den ekonomiska verksamhetens princip ligger inte i utbyte utan i 
givande” (Richardson 1997:74, min kursivering). 

Gåvan och dess logik blir enligt Batailles resonemang ett sätt på vilket vi kan 
förstå hur ekonomiska relationer fungerar. I sammanhanget är det ett intres-
sant resonemang som är värt att beaktas, trots dess radikalitet. Således, om vi 
tar Granovetters, Powells och Batailles kritik på allvar, bör ekonomiska ut-
byten därför förstås som, åtminstone delvis, inbäddade i informella sociala 
relationer. Det är svårt att undslippa den sociala verkligheten. Om ekono-
miska relationer ses som inbäddade i högst konkreta sociala relationer kan vi 
därför misstänka att ju fler de formella relationerna blir, det vill säga de som 
beskrivs som formella enligt den gängse uppfattningen av marknaden, ju fler 
blir de informella relationerna.  

Vad kännetecknar då en nätverksrelation och hur skiljer den sig från 
andra sociala relationer? I överensstämmelse med Hasselberg och Petersson 
betraktar jag nätverket som ett interaktionssätt (Hasselberg och Petersson 
2006:52). Detta innebär att en nätverksrelation definieras som en ”interper-
sonell utbytesrelation som bygger på ett ömsesidigt personligt förtroende”, 
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enligt samma författare. I ett nätverk är alltså de sociala relationerna horison-
tella och informella (Stenlås 1998:48). Positionen inom ett socialt nätverk 
avgörs inte av formell status som till exempel i en byråkrati. Istället handlar 
det ofta om social status och tillgång till resurser (Ibid.). Idealtypiskt sett är 
därför nätverksrelationer väsentligt skilda från både formella auktoritetssy-
stem (organisationer) och affärsmässiga transaktionsregler (Ibid. s. 49).  

Organisatorisk kontroll och individuellt handlingsutrymme 
Organisationer är medvetet skapade formella strukturer vilket innebär att de 
inte är godtyckligt bestämda vare sig till form eller innehåll (Borell och Jo-
hansson 1996:58). En organisation har således per definition gränser skapade 
av människor, till skillnad från nätverk vars gränser inte är bestämda. Att 
nätverkets gränser är oklara gör dem dock inte mindre viktiga, eftersom detta 
innebär att nätverk potentiellt sett kan överskrida formella organisationers 
gränser och på sätt och vis också utmana dessa. Inom nätverksanalysen bru-
kar man tala om nätverk som bestående av noder och länkar. Noderna utgörs 
till exempel av mänskliga eller organisatoriska aktörer och det är relationer-
na mellan dessa som är det intressanta i nätverksanalysen. I ett interorgani-
satoriskt nätverk interagerar olika typer av organisationer med varandra vil-
ket gör organisationerna till nätverkets noder. En intressant aspekt av inter-
aktionen är att det inte är noderna som upprätthåller kontakten med omvärl-
den utan istället det som brukar kallas gränsöverbryggande personal (Ibid. s. 
65). I varje nod uppstår då en ny social relation mellan gränsöverbryggaren 
och uppdragsgivaren, en relation som präglar verksamheten inom nätverket. 
Här aktualiseras det problem som jag tidigare nämnt om organisationer som 
kentaurer. Organisationen måste försöka kontrollera dessa gränsöverbrygga-
re eftersom organisatoriska handlingar alltid är en kombination av det orga-
nisatoriska och det individuella. Dessa egenskaper har även den gränsöver-
bryggande personalen, vilket gör deras position extra känslig för organisa-
tionen eftersom deras handlingsutrymme innebär att deras arbete är svårt att 
övervaka. Ett exempel på gränsöverbryggande personal är diplomater – de 
företräder en stat ofta på arenor bland flera stater. Här förväntas varje diplo-
mat representera sitt land, dock är det svårt för staterna att verkligen kontrol-
lera hur diplomaterna interagerar. Vad som sker på middagar är svårt att 
kontrollera och övervaka. Gränsöverbryggare är också på grund av sin posi-
tion känsliga för påverkan av krafter som befinner sig utanför organisationen 
(Ibid. s. 67). I fallet med diplomaterna kan en stat aldrig veta om en specifik 
diplomat verkligen gör sitt bästa för staten, vilket sätter fokus på frågan om 
vad gränsöverbryggande kan innebära för diplomaternas lojalitet. En liknan-
de problematik, mellan politisk lojalitet och professionell autonomi, existerar 
i EU där nationella tjänstemän befinner sig i ett sammanhang där de deltar i 
beslutsfattande på den europeiska nivån. Man kan i detta sammanhang fråga 
sig i vilken utsträckning dessa representanter också byter lojalitet från det 
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nationella till det övernationella när de deltar på EU-nivån (Trondal och 
Veggeland 2003:59).  

Borell och Johansson menar mot bakgrund av detta att motsättningen 
mellan individuell handlingsfrihet och organisatorisk kontroll är som starkast 
vid dess gränser. Handlingsfriheten kan emellertid variera beroende på vil-
ken typ av relation som är i fokus – den kan begränsas av organisationens 
kontroll i fall då gränsöverbryggaren hanterar en ansenlig mängd av organi-
sationens resurser och ökas då organisationen inte uppfattar en relation som 
hotfull. Problemet med motsättningen mellan handlingsfrihet och kontroll 
handlar följaktligen ytterst om att det är svårt att övervaka sociala relationer 
som är av informell natur.  

Gåvan som utbyte i informella relationer 
Avsnittet inleddes med att jag diskuterade den ökande betydelsen av att för-
stå statlig interaktion utifrån marknadens utbyteslogik i förhållande till byrå-
kratins regellogik. I idealtypen av marknadens utbyteslogik återfinner vi 
priset som det centrala kommunikationsmedlet. I en relation mellan köpare 
och säljare på en marknad är det priset som avgör huruvida relationen blir till 
en utbytesrelation eller ej. Är priset för högt eller för lågt riskerar affären att 
misslyckas. Eftersom aktörerna i neoklassisk ekonomisk teori är helt själv-
ständiga är det därför möjligt att när som helst avbryta interaktionen efter-
som den inte är av personlig karaktär.  

I den definition av nätverksrelationen som jag använder mig av här finner 
man att även denna relation inbegriper en utbytesrelation, men av mer per-
sonlig natur. Det som brukar sägas vara innehållet i nätverkets utbytesrela-
tion är inte köpare, säljare och priser, utan förtroliga individer och gåvor. I 
en nätverksrelation är det istället gåvan som är kommunikationsmedlet. En 
gåva brukar generellt sett symbolisera allians, solidaritet och gemenskap, det 
vill säga något som binder samman individer och kollektiv (Berking 
1999:35). På ett ytligt och vardagligt plan är gåvor något som man ger till de 
människor man tycker om eller till dem man vill bli omtyckt av. Vissa gåvor 
ges dock ofta av plikt; skall man på middag hos någon man inte känner sär-
skilt väl bör man helst ha med sig en flaska vin eller en chokladask. En gåva, 
skriver Marcel Mauss, är i teorin frivillig, spontan och osjälvisk. Men, i själ-
va verket är gåvor påtvingande och själviska - de fungerar enligt en strikt 
reglerad praktik och reproducerar de sociala relationerna mellan människor 
(Mauss 1997[1925]:17, Hasselberg och Petersson 2006:53). Även om Mauss 
studerade så kallade arkaiska eller föråldrade samhällen är gåvologiken defi-
nitivt gällande för det moderna samhället (Hasselberg och Petersson 
2006:53). 

I en universell form kan normen för reciprocitet sägas handla om att 1) 
man skall hjälpa dem som man har blivit hjälpt av och 2) man skall inte ska-
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da de som man blivit hjälpt av (Gouldner 1960:171).33 Reciprocitetsnormen 
kring en gåva bygger på liknande tankar. Enligt Mauss existerar tre plikter 
när det gäller gåvor. För det första skall man ge gåvor – ”Det enda sättet för 
[en hövding] att demonstrera sin rikedom är att slösa bort den och förödmju-
ka andra genom att ställa dem ’i skuggan av hans namn’” (Mauss 
1997[1925]:57). För det andra skall gåvor tas emot – ”Att avstå från att ta 
emot, liksom att avstå från att betala igen innebär en förlust av prestige” 
(Mauss 1997[1925]:60). För det tredje finns det förpliktelser att betala igen, 
det vill säga en gåva skall motsvaras av en gengåva, eller en motprestation - 
”Vi måste alltid ge mer än vad vi får, motprestationen är alltid större och 
dyrare” (Mauss 1997[1925]:86). Gåvologiken, såsom den beskrivs av Mar-
cel Mauss, handlar ytterst om upprätthållandet av beroendeförhållanden och 
de tre plikterna ovan innebär att makt fördelas enligt gåvans logik. Mauss 
menar att givandet är ett sätt att visa sin överlägsenhet och sin högre makt-
position. Att ta emot men inte ha förmågan att minst återgälda gåvan innebär 
att beroendeförhållandet accepteras (Mauss 1997[1925]:95-96). George Ba-
taille följer Mauss i flera avseenden men lägger tonvikten på gåvans karaktär 
av improduktivt slöseri (Berking 1999:46). Där Mauss betonar utbytet, beto-
nar Bataille slöseriet. Men slöseriet är inte förgäves – ”förslösandet […] 
förlänar förslösaren (en individ eller en grupp), en prestige som han tillägnar 
sig som en ägodel och som bestämmer hans ’rang’” (Bataille 1991:110).34 
Psykologen Norman O. Brown har hämtat inspiration från Bataille när han 
menar att det viktigaste med en gåva är att den ges överhuvudtaget; det är de 
sociala relationerna och den medföljande statusen som är central (Richard-
son 1997:74, Brown 1959). Det centrala för Mauss var istället den mekanism 
som tvingade mottagaren att göra en motprestation. 

Själva prestationen som överlämnas är inte speciellt intressant i dessa 
sammanhang. Det kan handla om ting, men även om pengar, information 
eller kunskap - således om alla typer av prestationer (Stenlås 1998:52). Med 
andra ord är det inte resurserna i sig som är primärt fokus i dessa samman-
hang, utan snarare relationsskapandet. Trots detta kvarstår möjligheten att 
använda nätverksrelationer i instrumentellt syfte (Hasselberg och Petersson 
2006:53). Att sen relationen bygger på makt, beroende och status är en an-
nan sak.  

Det argument jag försökt mejsla ut med denna diskussion är att den utby-
teslogik som kan sägas karaktärisera marknadens relationer också kan trans-
formeras till en gåvologik under vissa förhållanden. Med andra ord är reso-
nemanget en kritik mot den vanligt förekommande uppfattningen att mark-
nadsrelationer är opersonliga, egennyttiga och rationella. Baserat på det teo-

                               
33 Att säga att en norm är universell betyder inte att den är ovillkorlig (Gouldner 1960:171). 
34 Att just slöseriet betonas bygger sannolikt Bataille på antagandet att välstånd i förkapitalis-
tiska samhällen bestämdes av vad man slösade bort och inte av vad man sparade (Richardson 
1997:62). 
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retiska antagandet om marknadens inbäddning i sociala informella relationer 
är det därför möjligt att påstå att det finns en dubbelhet i marknadsrelatio-
nerna; ibland fungerar utbytesrelationerna i enlighet med den neoklassiska 
teorin och ibland aktualiseras gåvologiken. Det är sannolikt svårt att presen-
tera en generell hypotes kring dynamiken i denna dubbelhet, däremot är des-
sa förhållanden möjliga att studera empiriskt. 

I nästa avsnitt skall jag förhålla den byråkratiska regellogikens formella 
relationer och de informella aspekterna av marknadsrelationerna till frågan 
om statens legitimitet. 

 

Tillit, misstro och statens legitimitet  
En utgångspunkt i den här studien är att staten behöver hantera interaktion 
med omgivningen som kan underminera eller begränsa dess legitimitet. Det 
perspektiv som appliceras utgår från Webers antaganden om förvaltningens 
primära betydelse för statens legitimitet. Således ligger fokus på statens ou-
put-legitimitet och förvaltningens relation till omgivningen, och inte den 
input-legitimitet som skapas genom processer som rösträtt och parlamenta-
risk representation. Grunden för den förvaltningspolitiska legitimiteten är att 
den offentliga makten utövas under generella, persistenta och relativt precist 
utformade lagar och regler (Lundquist 2001:99, Rothstein 1992:51). Regler-
na är enligt detta perspektiv den centrala legitimitetsgrunden för statens 
maktutövande eftersom de skapar möjligheter till förutsägbarhet. 

Om vi rekapitulerar vad som hittills diskuterats om statens omvandling 
menar jag att två substantiella tendenser kan urskiljas som är relaterade till 
statens legitimitet. För det första har jag problematiserat regelns och regel-
styrningens förekomst i den statliga förvaltningen och beskrivit den ökande 
betoningen på målstyrning i statens verksamhet. Den ökade användningen av 
målstyrning väcker därför frågor om förutsägbarheten i interaktionen mellan 
statliga organisationer och omgivningen. För det andra har jag i ljuset av 
marknadsreformerna och den åtföljande utbyteslogiken väckt frågan om 
nätverket och de informella relationernas betydelse i statens interaktion. 
Dessa två tendenser, vill jag hävda, står i motsatsförhållande till hur statens 
förvaltningspolitiska legitimitetsgrund uppfattas i den weberianska traditio-
nen där värden som förutsägbarhet, opartiskhet och formella relationer är 
väsentliga. Den byråkratiska regellogiken kan därför betraktas som en stra-
tegi för staten att upprätta eller upprätthålla en grundläggande legitimitet för 
förvaltningens maktutövning. Det är dock viktigt att påpeka att jag inte ser 
begreppet strategi i detta sammanhang som att staten explicit formulerat 
entydigt rationella planer eller överväganden när det gäller den byråkratiska 
regellogiken. En strategi behöver inte alltid vara en medveten strategi.  

Låt oss därför titta närmare på nätverket och de informella relationernas 
förhållande till frågan om statens legitimitet. Eftersom ett nätverk innehåller 
sociala relationer av mer förtrolig och personlig karaktär är tillit, eller förtro-
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ende, ett viktigt begrepp för att förstå hur nätverksrelationen upprätthålls 
(Stenlås 1998:51). Tilliten kan ses som nätverkets regler och är det som mås-
te reproduceras för att relationen skall vara livskraftig och stabil (Hasselberg 
och Petersson 2006:53). Det personliga förtroendet avgör således hur en 
nätverksrelation utvecklas (Hasselberg och Petersson 2006:57). I det följan-
de argumenterar jag för att tillit reducerar både osäkerhet och kontroll och 
ställer begreppet i relation till det, i viss mån, motsatta begreppet misstro.  

Att reducera osäkerhet 
En sociolog som närmare studerat begreppet tillit är Niklas Luhmann. Luh-
mann identifierar tillit som en mekanism som reducerar framtida komplexitet 
och förenklar livsföringen (Luhmann 2005 [1968]:37). Tillit ses på detta sätt 
som en strategi för att hantera komplexitet och osäkerhet (Borell och Johans-
son 1996:77).  

”Men […] förtroende vilar på en illusion. I själva verket har man inte fått så 
mycket information som man behöver för att kunna vara säker om att handla 
framgångsrikt. Den saknade informationen sätter sig aktören avsiktligt över” 
(Luhmann 2005 [1968]:57). 

När vi litar på någon eller något innebär det således att vi inte låtsas om möj-
ligheten att vissa händelser kan komma att inträffa – vi bortser från informa-
tionens begränsningar (March 1991:98). Utgångspunkten är att den vi litar 
på handlar stabilt och i enlighet med den idé om förutsägbarhet man har om 
handlingen. Det är alltså samtidigt en fråga om risktagande eftersom när vi 
visar förtroende riskerar vi att den vi litar på inte uppfyller förväntningarna 
(Luhmann 2005[1968]:127). Även Charles Tilly definierar förtroende eller 
tillit på ett liknande sätt; att visa tillit är att medvetet exponera sig för risken 
att värdefulla framtida konsekvenser i livet kan missbrukas av andra. Detta 
innebär att människor riskerar långsiktiga förehavanden vars utkomst beror 
på andra människors prestationer (Tilly 2000a:11). Tillit kan också förstås 
enligt resonemanget om ”encapsuled interests”. Utifrån detta synsätt existe-
rar tillit i en relation eftersom den ena parten förutsätter att den andra parten 
kapslar in dennes intresse i sitt eget och vice versa (Cook, Hardin och Levi 
2005:5). Risken existerar för båda parterna att den andre sätter sitt eget in-
tresse högst.  

Utvecklingen mot ett alltmer komplext tillstånd i staten kräver tillgång till 
information och en viktig funktion hos ett socialt nätverk är just att tillhan-
dahålla värdefull sådan (Stenlås 1998:249). Ju mer komplex en situation är, 
ju mer information behövs, och på grund av detta fungerar tillit som reduk-
tionsmedel av komplexitet. För att följa Tilly, försöker människor minska 
riskerna genom att bädda in sina förehavanden i interpersonella nätverk. Ett 
nätverk förenar på så sätt riskerna och sprider ut dem. Det uppstår med andra 
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ord en form av beroendeförhållanden mellan människor som gör att de så att 
säga utför sin del av kontraktet då ett brott mot detta kan innebära negativa 
följder (Tilly 2000a:11-12).  

Att reducera kontroll 
Enligt Luhmann reducerar tillit inte endast komplexitet – den reducerar även 
kontroll. Emellertid krävs det att aktörerna i en tillitsrelation är övertygade 
om att den andra parten är värd den tillit som ges. Den kontroll som praktise-
ras är ett tecken på trovärdighet (Luhmann 2005[1968]:190). ”Enstaka hän-
delser får som stickprov utslagsgivande betydelse för helheten: en lögn kan 
förstöra allt förtroende […]” (Ibid.). Dock talar Luhmann om tröskelvärden 
som kontrollerar tillitsrelationen. Om tröskelvärdet överskrids kan tilliten 
försvinna. Tröskelvärdena styr genom att upprätta indifferenszoner där för-
troendet kan överleva så länge ogynnsamma erfarenheter håller sig inom 
dess gränser. Om trösklarna överskrids kan förtroendet återkallas. Luhmann 
gör en skillnad mellan förtroende medelst trösklar eller medelst regler. Ett av 
Luhmanns exempel förtydligar hans resonemang genom att man först före-
ställer sig en arbetsplats där de anställda måste närvara mellan 8 och 17, fem 
dagar i veckan, där arbetsgivaren kontrollerar deras närvaro med hjälp av en 
stämpelklocka. Om de anställda ofta kommer för sent till jobbet kommer de 
att få åthutningar av arbetsgivaren. Situationen kan beskrivas som kontroll 
med hjälp av regler och dess kännetecken är små indifferenszoner, en påtag-
lig övervakning och låg grad av flexibilitet. Det andra fallet kan exemplifie-
ras av universitetet som arbetsplats. Arbetsgivaren bryr sig här inte om var 
de anställda befinner sig så länge de utför sitt jobb. Om de inte gör det 
kommer dock även de att få problem – om inte med annat så med finansie-
ringen av deras framtida forskning. I detta fall är indifferenszonerna relativt 
stora, graden av övervakning låg och flexibiliteten hög. En viktig skillnad är 
också att handlingsutrymmet för de anställda i exemplen varierar. I det första 
är det tydligt att de anställda har en relativt låg grad av handlingsutrymme 
eftersom kravet att närvara mellan vissa tider begränsar dem. I det andra 
exemplet är de anställdas handlingsutrymme klart mindre begränsat. Exemp-
len visar också tydligt en av Luhmanns huvudpoänger, nämligen att insistera 
på regler är ett sätt att uttrycka misstro.  

Personligt förtroende och systemförtroende 
Luhmann gör även en i sammanhanget mycket viktig distinktion mellan 
personligt förtroende och systemförtroende. Personligt förtroende grundar 
sig på upprepad interaktion mellan samma uppsättning av personer, och är 
en fråga om att orientera sig själv i förhållande till andras förväntningar 
(Luhmann 2005[1968]:82). Grundenheten i detta perspektiv är således indi-
vider och det är mot dessa förtroende eller misstro riktas. De flesta teorierna 
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kring förtroende brukar ofta stanna vid denna individuella förklarings- eller 
förståelsenivå (jfr. Putnam 2000). Men, förtroende kan också skapas på ett 
opersonligt sätt, menar Luhmann (Luhmann 2005[1968]:83). När den direkta 
sociala kontrollen som uppstår genom direkta sociala kontakter mellan aktö-
rer inte längre är tillgänglig aktualiseras det opersonliga förtroendet (Shapiro 
1987:634). Man kan förstå denna form som ett behov av säkerhet i det socia-
la livet som går bortom individer (Luhmann 2005[1968]:197). Denna säker-
het är beroende av något gemensamt – en kollektiv tolkning av samhället. 
Luhmann menar att samhället blivit så komplext att konsistens i det sociala 
livet inte längre kan säkras genom tillit till andra människor, såsom var fallet 
i samhällen med enkla sociala ordningar (Ibid. s. 198). Genom samhällets 
differentiering dras en allt tydligare gräns mellan personligt förtroende och 
systemförtroende. Som exempel kan pengar som fenomen nämnas eftersom 
förtroende krävs för att pengar skall fungera i vårt samhälle. Pengarnas värde 
måste vara statiskt, i vilket fall i ett kortsiktigt perspektiv. Detta innebär att 
en persons förväntningar på värdet måste ligga i linje med det värde hon får 
för pengarna när någonting köps. Ingen kan förväntas förändra detta värde 
godtyckligt. Om så vore fallet skulle förutsägbarheten i det monetära syste-
met gå förlorad och få skulle då våga lita på pengar som betalningsmedel. På 
samma sätt är det med förtroendet för staten. Genom att reglerna i staten har 
viss persistens, det vill säga att de inte kontinuerligt revideras, skapas också 
utrymme för förutsägbarhet och kalkylerbarhet (Rothstein 1992:51, se även 
Offe 1985:308). 

Om sådant förtroende mobiliserats kan man förvänta sig att systemet fun-
gerar och förtroendet inte längre är en relation mellan individer utan mellan 
ett system och individ (Luhmann 2005 [1968]:89, 199). Genom att lita på ett 
system innebär det att man förlitar sig på att: ”[…] tillräckliga reliabilitets-
kontroller är inbyggda i systemet och att dessa kontroller fungerar oberoende 
av den personliga motivationsstrukturen hos de inblandade […]” (Ibid. s. 
96). Enkelt uttryckt, när man litar på ett system litar man på systemets inter-
na kontroller. Eftersom förtroende till system förutsätter väl fungerande in-
terna kontroller uppstår en situation där förtroende och misstro existerar sida 
vid sida. Systemförtroende är beroende av att systemet institutionaliserat 
någon form av misstro riktat mot sig själv (Ibid. s. 199). Enligt min mening 
är detta ett misstroendeförhållande av central relevans för staten och dess 
legitimitet.  

Implikationer för staten och dess legitimitet  
Man kan ställa sig frågan om det är möjligt för en stat att upprätthålla sin 
legitimitet om varje relation till omgivningen vore baserad på tillit. Vid en 
ytlig överblick kan svaret säkerligen bli positivt – hur kan det någonsin vara 
negativt med tillit? Inom den ganska omfattande tillitslitteraturen, med Put-
nam i spetsen, brukar den avtagande tilliten i samhället anses vara ett mycket 
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viktigt problem. Ofta brukar företrädare för dessa antaganden också hävda 
att mer tillit leder till bättre regeringar, ekonomisk utveckling och säkrare 
och trevligare bostadsområden (Cook, Hardin och Levi 2005:13). Är det 
verkligen så enkelt?  

Tillit har historiskt sett och av förklarliga skäl varit en tillit som existerat 
mellan människor och inte mellan människa och organisation. Men tillit 
mellan människor är inte det enda sättet att hantera osäkerhet och komplexi-
tet – när tilliten inte är tillräcklig existerar andra anordningar för att säkra 
tillförlitlighet och förutsägbarhet (Cook, Hardin och Levi 2005:61). Som 
Luhmann påpekar har det moderna samhället rört sig mot ett ökat inslag av 
systemförtroende. Systemförtroendet visar sig ofta just som en tillit till orga-
nisationer av olika slag och det är på detta sätt jag hävdar att Luhmanns be-
grepp bör förstås. Att endast prata om tillit i samhället eller i staten är att 
bortse från att en stor del av den sociala verkligheten utgörs av relationer där 
misstro både kan vara mer rationell och funktionell. Att visa misstro gör det 
möjligt för oss att pragmatiskt hantera risker och handla (Borell och Johans-
son 1996:79). Misstro behöver inte innebära något dåligt och under vissa 
omständigheter kan det visa sig vara ett misstag att hysa förtroende för nå-
gon eller något (Cook, Hardin och Levi 2005:61). Under förhållanden där 
det råder eller kan tänkas råda en intressekonflikt mellan två parter kan miss-
tro vara ett sätt att förverkliga sina mål. Exempelvis är det idag få som köper 
eller säljer en bostad utan hjälp av en mellanhand, mäklaren, för att undvika 
att sätta sin lit till en okänd person och dennes utsagor om, till exempel, bo-
stadens skick. Det är i denna kontext viktigt att påpeka att människor gene-
rellt sett accepterar att man inte litar på varandra i alla sammanhang. Med 
andra ord är det möjligt att tala om en relativt väl utbredd förståelse för miss-
tron och att denna misstro inte är något som existerar på grund av brist på 
respekt. 

För att följa Luhmanns resonemang innebär existensen av statliga organi-
sationers regler ett sätt att uttrycka misstro mot de inblandade aktörerna. I 
grund och botten är också regleringen av misstro ett sätt att reglera makt. 
Detta i sin tur utgör grunden för det förtroende som medborgarna kan ge de 
statliga organisationerna eller staten som helhet. Med andra ord bygger en-
ligt detta resonemang statens legitimitet på att en misstro konstrueras som 
gör att människor kan visa tillit till statens verksamhet. Vi litar på poliskon-
stapeln inte för att vi känner honom eller henne (dock finns givetvis denna 
möjlighet) utan för att vi litar på den eller de organisationer som upprättat 
och övervakat urvalet och utbildningen av polismän. Man litar alltså inte på 
polismannens egen bedömning utan på en del av den organisation han före-
träder – organisationen tar således över en del av situationen. Detta kan na-
turligtvis ske på flera olika sätt och genom denna process skiljs polisyrket 
från yrken som advokater, militärer och affärsmän. När studenter får sina 
betyg behöver vi egentligen inte ha direkt förtroende för den lärare som sät-
ter betyget. Istället litar vi på hela den kedja av organisationer som gjort den 
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möjligt för läraren att just bli lärare - lärarens egen utbildning har också kon-
trollerats och utvärderats av myndigheter.  

Ett nätverk fungerar egentligen tvärtom eftersom det tenderar att genom 
tillitsskapande processer transformera professionella relationer till privata 
(Stenlås 1998:243). 

”Poängen är att den tillit som utvecklades mellan aktörerna i ett nätverk gjor-
de det svårt att skilja professionella relationer från privata, och att aktörerna 
själva behandlade och betraktade strategiskt betydelsefulla relationer såsom 
vänskap” (Stenlås 1998:244). 

Om de risker vi tar när vi hyser tillit till andra människor verkligen är värda 
att ta kan vi bara veta i efterhand (Borell och Johansson 1996:77). Detta 
skiljer sig tydligt från den ideala weberianska statliga förvaltningens funk-
tionssätt. Avsikten är istället att undgå denna typ av risktagande och göra 
verksamheten förutsägbar. En skillnad mellan en nätverksrelation och for-
mella relationer mellan en statlig byråkrati och omgivningen är följaktligen 
att i nätverket existerar förutsägbarheten i relationen – i den statliga byråkra-
tin är det reglerna som gör den statliga organisationens handlingar förutsäg-
bara. Denna förutsägbarhet grundar sig på att reglerna i viss utsträckning är 
separerade från de människor som utför organisationens arbete.  Tilliten i 
nätverksrelationer reducerar istället den kontroll som regler innebär, en kon-
troll som utgör en förutsättning för statens legitimitet. Att regler efterföljs är 
också betydligt enklare att kontrollera än att kontrollera och övervaka infor-
mella relationer.  Det är denna konstruktion som utgör grunden för statens 
legitimitet och medborgarnas förtroende för statens verksamhet. För att 
sammanfatta diskussionen menar jag alltså att staten, i syfte att upprätthålla 
legitimiteten, måste hantera och kontrollera interaktion som kan förändra det 
i den statliga verksamheten institutionaliserade misstroendeförhållandet som 
jag nämnde tidigare. Interaktion som sker där reglerna är svaga eller obefint-
liga samt där informella relationer är påtagliga inslag måste alltså, enligt 
detta resonemang, hanteras för att inte legitimiteten skall undermineras och 
ifrågasättas. I detta sätt att resonera kring grunderna för statens legitimitet 
finns en tydlig parallell till Myrdals diskussion om de mjuka staternas pro-
blem, nämligen just frånvaron av tillräcklig kontroll och förekomsten av 
personliga och informella tillitsrelationer mellan den byråkratiska apparaten 
och omgivningen. För de mjuka staterna, menade Myrdal, var dessa företeel-
ser problematiska, om inte förödande, för staternas möjlighet att etablera ett 
förtroende bland medborgarna. 

En faktor som komplicerar statens legitimitetssträvanden är att staten be-
finner sig i olika omgivningar eller kontexter där motstridiga principer exi-
sterar och som också måste hanteras. Ett exempel på motstridiga principer i 
statliga organisationer kan vara behovet av att uppfattas som legitim samti-
digt som det finns behov av effektivitet eller mer resurser. Kanske är dessa 
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problem framförallt tydliga då statliga organisationer driver verksamhet på 
eller i nära anslutning till marknader. Legitimerande handlingar kan alltså 
uppstå när aktörer blir medvetna om att deras handlingar befinner sig i ett 
sammanhang med konflikterande krav eller där de förväntas bli granskade 
utifrån normer som aktörerna inte lever upp till (Pfeffer och Salancik 
1978:193, se även Vifell 2006:45). 

 

Perspektiv på statens gränser 
Föreliggande avsnitt är ägnat åt att precisera innebörden i det gränsbegrepp 
som introducerades i inledningskapitlet. Avsikten med att studera statens 
gränser är att konkretisera och skapa ett bättre underlag för att förstå hur 
staten upprätthåller separationen från omgivningen, bland annat genom att 
studera olika aspekter av tillhörigheten till, handlingsutrymmet inom och 
resurstransaktioner i statliga organisationer. I enlighet med hur jag resonerat 
i föregående avsnitt om vikten av institutionaliserade misstroendeförhållan-
den i staten går det dessutom att förstå förekomsten av och föreställningen 
om gränser som intimt sammanvävda med statens anspråk på legitimitet.  

En aspekt av statens gränser mot dess omgivning är de yttre geografiska 
gränserna, som ofta är väl utmärkta på kartor av olika slag. Givetvis finns det 
geografiska gränser även inom en stat – kommungränser, naturreservat, mili-
tära områden, villaområden och skoldistrikt. Men staten har fler dimensioner 
än just de geografiska gränserna eftersom det finns en omgivning i det egna 
territoriet. Av detta skäl kan man tala om staters inre gränsdragningar (Ahrne 
1989:71). I staten är de formella reglerna ett sätt att uttrycka var de inre 
gränserna är dragna och denna bundenhet till regler är en av de mest grund-
läggande aspekterna av de offentliga byråkratiska organisationernas funktion 
(Johansson 1992:63). Detta innebär en enorm variation i gränsernas utseende 
eftersom reglerna i staten är av väldigt olika karaktär. Det faktum att statens 
gränser baserar sig på formella och nedskrivna regler innebär dock att det i 
grova drag går att ta reda på var de statliga organisationernas gränser är 
dragna. Några exempel på inre gränser är statens gränser mot andra former 
av organisationer, som intresseorganisationer eller företag, och mot männi-
skors privata liv (Ibid.). Utvecklingen av statens inre gränser beskrevs i kapi-
tel 2 som en konsekvens av olika differentieringsprocesser i staten.  

De inre gränserna är också betydligt svårare att observera än de geogra-
fiska och territoriella gränserna eftersom de i högre grad är beroende av de 
begreppsdefinitioner och avgränsningar som görs och vilka problem som är i 
fokus (Johansson 1992:11). Statens inre gränser kan dessutom antas variera 
oftare och snabbare än de geografiska, och i och med detta även villkoren för 
interaktionen, eftersom de i regel är föremål för politiska beslut och reformer 
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(Scott 2003:186; Freeman 1978).35 Ahrne menar att gränser ofta sätts efter 
någon form av intressekamp och att den exakta dragningen av en gräns blir 
svårbegriplig om man endast ser till hur den motiverats (Ahrne 1989:72). 
Gränsdragningen bör istället förstås i relation till maktförhållanden mellan 
olika intressegrupper och andra strategiska eller tillfälliga omständigheter i 
omgivningen (Ibid.). Kampen om gränser handlar också om kampen om 
vilka områden en organisation skall kontrollera. Ibland slutar kampen i in-
dragna gränser och ibland i utvidgade gränser. Att studera relationer mellan 
organisationer och deras interaktion är med andra ord ett sätt att observera 
samhällsförändringar (Ahrne och Papakostas 2002:147). 

Men staten är ingen isolerad samling organisationer med ogenomträngliga 
gränser. Regler är således inte endast ett sätt att uttrycka var statens gränser 
är dragna, utan är samtidigt statens verktyg att upprätthålla kontrollen över 
interaktionen över dess gränser. Av naturliga skäl interagerar staten med 
omgivningen vilket gör det betydelsefullt att interaktionen går till på ett så-
dant sätt att inte legitimiteten hotas. Av denna anledning krävs det att grän-
serna och interaktionen över dessa observeras och kontrolleras kontinuerligt. 
Huvuddelen av detta avsnitt ägnas därför åt att diskutera hur organisationer i 
allmänhet, men staten i synnerhet, strävar efter att hantera och kontrollera 
relationerna till omgivningen.  

Omgivningsdifferentiering 
Max Weber gör en enkel definition av vad en organisation är för något – ”en 
social relation som antingen är sluten eller reglerar tillträdet för utomstående 
skall kallas för organisation, då efterlevnaden av dess regler övervakas av 
särskilt utsedda människor […]” (Weber 1983:34). Även om denna defini-
tion i ljuset av dagens organisationsteori ter sig alltför enkel vill jag påstå att 
hans definition har stort värde för hur jag valt att se på organisationen och 
dess gränser. Vad det handlar om är att organisationen skiljer sig från sin 
omgivning, samtidigt som den på olika sätt också är i förbindelse med om-
givningen. Den primära grunden för gränsbegreppet är således den skillnad 
som organisationer försöker upprätthålla mellan inuti och utanför.  

Niklas Luhmann menar att all kommunikation startar med en och samma 
operation: att göra en skillnad, en distinktion – ”[…] a difference between 
system and environment” (Luhmann 1982:38, se även Jönhill 1997:39). 
                               
35 Hittills har jag tenderat att diskutera organisationernas gränser som om de vore fysiska 
objekt. Man kan fråga sig i vilken utsträckning organisationernas gränser verkligen existerar i 
realiteten eller om de endast är teoretiska konstruktioner. Framförallt fungerar gränsbegreppet 
som ett analytiskt och abstrakt begrepp i denna avhandling, även om det finns ett visst ut-
rymme att observera statens gränser som fysiska artefakter under vissa förhållanden. Jag vill 
hävda att vissa aspekter av organisationernas gränser faktiskt kan betraktas som högst synliga 
och konkreta, men givetvis finns det också mer abstrakta sidor av gränserna som inte lika 
gärna låter sig observeras visuellt.  
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Denna utgångspunkt innebär att när ett antal personers handlingar står i ett 
inbördes meningsfullt samband avskärmas de från en omgivning. När kom-
munikation mellan människor uppstår skapas enligt Luhmann sociala system 
(Luhmann 1982:70). Min avsikt är dock inte här att träda in i diskussionen 
kring systemteori i någon större utsträckning, men Luhmann presenterar 
tankar kring organisationer och deras gränser som är värdefulla för den vida-
re diskussionen om vad skillnaden mellan organisation och omgivning kan 
innebära.  

Att något är organiserat innebär för Luhmann en kombination av ett med-
lemskap som är behäftat med vissa krav som först och främst handlar om 
bestämmelser om in- och utträde ur en organisation (Ibid. s. 75). Den minsta 
formen av omgivningsdifferentiering är med andra ord en uppdelning mellan 
medlemmar och icke-medlemmar (Ibid. s. 43). Som väntat av en systemteo-
retiker tar han inte särskilt stor hänsyn till aktörer i sitt perspektiv på organi-
sationer utan fokuserar istället på uppträdande och handlingar. En viktig 
poäng är att även medlemmar av en organisation tillhör omgivningen som 
personer – det vill säga de är inte delar av systemet – endast deras handling-
ar tillhör systemet, inte de själva (Ibid. s. 42). Organisationers verksamhet 
beror, enligt detta perspektiv, inte endast på individerna utan på de aktivite-
ter organisationen kan initiera och kontrollera (Pfeffer och Salancik 
1978:31). Luhmann riktar på detta sätt stark kritik mot Weber och den miss-
uppfattning han anser Webers arbeten bidragit till att skapa. Webers problem 
enligt Luhmann är det alltför starka fokus på interna processer som garant 
för ordningen i organisationer – ledarskapet och den byråkratiska apparatens 
funktion har avlett uppmärksamhet från organisationers gränsproblematik. 
Bara vissa handlingar av organisationens medlemmar kan anses tillhöra or-
ganisationen som sådan, vilket innebär att övriga handlingar måste ses som 
externa relationer till omgivningen. Detta är skälet till att organisationer gör 
en distinktion mellan individers privata roller och rollen som organisations-
medlem. Organisationens motiv generaliseras alltså genom medlemskapet, 
vilket skapar föreställningar kring vad ett visst medlemskap innebär för typ 
av uppträdande – ”[…] soldiers march, secretaries type, professors publish 
and political leaders govern” (Luhmann 1982:75). I ett företag kan det som 
upprätthåller skillnaden och betonar ett visst uppträdande skapas genom det 
Luhmann kallar ”auktoritär underkastelse i utbyte mot lön”, det vill säga 
arbetet (Ibid.). Denna mekanism stabiliserar därför gränser mellan organisa-
tion och omgivning över tid.  I den, genom medlemskapet, konstruerade 
skillnaden är det möjligt att institutionalisera sådant som opersonligt definie-
rade positioner och tjänster, restriktioner i fråga om kommunikation, kun-
skap, rättigheter att använda resurser och åta sig ansvar eller ledarskap samt 
rutiner för inspektion och övervakning. Enligt Luhmann baseras upprätthål-
landet av medlemskapet på att det innebär fördelar mot att inte vara medlem.  

Även om organisationer anstränger sig för att avskilja sig från omgiv-
ningen är helt slutna organisationer svåra att tänka sig. Ofta brukar det talas 
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om hemliga sällskap eller sekter som helt slutna, men antagligen är det felak-
tigt att tala om dessa former av organisering som slutna. Man kan fråga sig 
vad organisationen syftar till om den skulle vara helt avskärmad från sin 
omvärld. Även de mest introverta organisationerna är på något sätt kopplade 
till andra människor eller andra organisationer. Den tanke Richard Scott 
lyfter fram som en del av det som brukar kallas ”the open system model” är 
att alla organisationer är ofullständiga eftersom de är beroende av utbyten 
med andra organisationer (Scott 2003). Men trots utbyten med omgivningen 
blir organisationen problematisk om den inte klarar av att upprätthålla grän-
ser som skiljer den från omgivningen. Man kan således påstå att en organisa-
tion som inte har några gränser upphör att vara en organisation (Scott 
2003:185, se även Luhmann 1982:43). Scott menar alltså att organisationens 
gränser måste fungera som ett filter och inte som ett ogenomträngligt skal 
gentemot omgivningen. Själva tanken om organisationer som delvis pene-
trerbara från utsidan innebär att omgivningens interaktion med organisatio-
nen bidrar till att göra dess gränser otydliga eller suddiga (Scott 2003:186).  

Att observera interaktionen över gränserna 
Även om vi är medvetna om att gränserna bygger på något så enkelt som en 
skillnad mellan inuti och utanför, uppkommer andra problem när organisa-
tionens gränser studeras. Organisationernas ansträngningar att hantera inter-
aktionen med omgivningen innebär att distinktioner måste göras mellan vad 
som tillhör organisationen och vad som inte tillhör den (Seidl 2003:133); 
Brunsson och Sahlin-Andersson 2000:725). Termen ”self-observation”, eller 
själviakttagelse som används av Luhmann (2000) kan användas för att be-
teckna hur organisationer observerar sig själva.  

”The basic self-observation is mostly merely implicit in the communications; 
it becomes, however, explicit when the organisation makes a decision about 
whether to treat something as an element of the organisation or not 
[...]”(Seidl 2003:133). 

Enligt Luhmann fungerar den organisatoriska själviakttagelsen som ett sorts 
minnesmaterial, eller register om man så vill, för hur organisationen identifi-
erar sig själv.36 Detta minnesmaterial betecknar Luhmann som organisatio-
nens självbeskrivning, som ofta existerar i textform. Självbeskrivningen 
förenklar organisationens möjligheter att bestämma sina egna gränser. David 
Seidl beskriver hur organisationers självbeskrivning fungerar genom en me-
tafor om en karta och ett territorium; kartan står här för självbeskrivningen 
medan territoriet för organisationen, vilket innebär att organisationsmed-
lemmar kan använda självbeskrivningen som orientering när de fattar beslut 
                               
36 Termen Luhmann använder för hur organisationer identifierar sig själva är ”self-
descriptions” (till skillnad från ”self-observations”). 
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och de behöver därför inte observera alla olika organisatoriska element sam-
tidigt (Seidl 2003:136). På detta sätt kan man åskådliggöra att olika organi-
sationer har olika zoner av kontroll. Enligt Charles Tilly är denna kontroll en 
kontroll över interaktionen inom en zon (Tilly 2000b:72ff); 

”Organisationer […] använder sig av slutenhet genom att dra fullständiga 
gränser kring sig själva och sedan omsorgsfullt kontrollera strömmarna över 
dess gränser” (Tilly 2000b:73). 

Men för att en organisation skall överleva krävs det att kostnaderna för att 
upprätthålla gränserna inte blir större än de resurser organisationen genere-
rar. Är övervakningskostnaderna för stora blir det problematiskt att behålla 
gränsdragningen.37 Nedan skall jag närmare gå in på hur man kan förstå hur 
organisationer rent konkret avgör vad som tillhör organisationen och vad 
som befinner sig utanför dess gränser.  

Gränser och tillhörighet  
Inom den mer traditionella organisationsteorin har tidigare studier av organi-
sationers gränser etablerat åtminstone två olika ansatser för att förstå gräns-
problematiken.38 Beroende på vilken ansats som används betonas olika 
aspekter hos gränserna (Scott 1998:183). En sådan ansats hanterar endast 
aktörer som unika element vilket implicerar sådant som medlemskap och 
eventuellt gemensamma intressen eller utbildning etc. (Laumann, Marsden 
och Prensky 1983:23). En andra ansats fokuserar på förändringen av hand-
lingar och uppträdanden då gränser överskrids. Denna andra ansats går jag 
närmare in på i nästa avsnitt.  

En viktig utgångspunkt när det gäller organisationer är själva tillhörighe-
ten till organisationen och vilka aktörer som anses stå utanför eller befinna 
sig innanför organisationens gränser (Laumann och Knoke 1987). ”The basic 
criterion of an organization is not hierarchy, […] but affiliation” (Ahrne 
1990:41). Tillhörigheten till en organisation är också formellt reglerad ge-
nom medlemskapet39, vilket innebär att organisationen registrerar medlem-
mar och övervakar och arkiverar deras aktiviteter (Ahrne 1990:41).40 Detta 
implicerar samtidigt att medlemmen accepterar vissa auktoritetsrelationer 
                               
37 Övervakningen är inte alltid direkt synlig eller konkret. 
38 En annan ansats som förekommer i litteraturen härstammar från Haas och Drabek (1973). 
Deras förslag innebär att organisationsgränser kan bestämmas utifrån aktörernas interaktions-
frekvens. Dock verkar detta perspektiv inte vara särskilt vanligt förekommande inom organi-
sationsforskningen (Laumann, Marsden och Prensky 1983). 
39 Naturligtvis kan både organisationer och individer inneha medlemskap i en organisation. 
40 Man bör dock vara på det klara med att forskare som Laumann, Marsden och Prensky ser 
aktörer som noder i ett nätverk (1983). Detta medför problem i form av hur man skall förstå 
gränserna – tillhör aktörerna en organisation eller ett nätverk? Givetvis finns det nätverk i 
organisationer men dessa kan säkerligen överskrida den formella organisationens gränser. Att 
endast studera aktörer i ett nätverk säger således väldigt lite om de organisatoriska gränserna. 
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som, i vissa fall, har beslutats gemensamt. Medlemmarna har med andra ord 
accepterat att organisationen får åtminstone någon grad av inflytande över 
deras liv. Med Chester Barnards terminologi erkänner medlemmarna den 
auktoritet som befinner sig inom den så kallade indifferenszonen – ”the zone 
of indifference” – en auktoritet som accepteras utan ifrågasättande av med-
lemmen men vars omfång är begränsat (Barnard 1938:169). För anställda i 
till exempel ett företag regleras de handlingar som den anställde förbinder 
sig att utöva i anställningskontraktet. Samtidigt godkänns att företaget också 
får rätten att kontrollera de anställda genom en regelmässig övervakning – 
något som knappast skulle godkännas utanför företagets gränser (Ahrne och 
Brunsson 2008:16). I staten är tillhörigheten av två slag; en primär tillhörig-
het som baseras på medborgarskapet och en sekundär som har anställningen 
som grund (Ahrne 1990:59). En medborgare är givetvis att betrakta som 
medlem i staten men inte i samma bemärkelse som en anställd tjänsteman. 
Att vara anställd i förvaltningen innebär andra skyldigheter och rättigheter i 
jämförelse med den vanliga medborgarens. Skyldigheter och rättigheter vari-
erar dock beroende på vilken statlig organisation det är frågan om.  

Den organisatoriska kontrollen över tillhörigheten visar sig ofta som en 
tillträdeskontroll, en kontroll som är viktig för att organisationen skall kunna 
avgöra vilka som tillhör den eller ej. Ett godkännande om tillträde baseras 
generellt på organisatorisk tillhörighet, vilket innebär att man blir registrerad 
och synliggjord som medlem (Ahrne 1990, Johansson 1997:64).  För att ta 
del av organisationens verksamhet och resurser måste individer, antingen 
som direkta medlemmar eller som företrädare för organisationsmedlemmar, 
passera dess gränser, som primärt avgörs av uppställda regler men i förläng-
ningen och rent konkret av organisationens gränsvakt. Givetvis är inte allt 
tillträde till organisationer baserat på tillhörighet i den bemärkelse som dis-
kuterats ovan. Att få tillträde till en organisatorisk resurs kan ske på andra 
sätt än genom formellt medlemskap, dock är detta tillträde ofta relativt be-
gränsat. En stor del av den vardagliga verksamheten för människor försiggår 
i vad Ahrne kallar ett semiorganiserat fält som befinner sig i organisationer-
nas omgivning (Ahrne 1990:39). Inom detta fält, som kan utgöras av butiker, 
restauranger eller teatrar, försöker organisationerna knyta till sig människor, 
kanske med hjälp av reklam, rabatter eller andra erbjudanden. Men dessa 
försök skiljer sig markant från den kontroll som existerar inom organisatio-
ner, bland annat eftersom tillhörigheten inte är formell och individerna såle-
des är mer anonyma (Ibid. s. 64). Tillträdet till statliga organisationer grun-
dar sig följaktligen på vilken tillhörighet som är aktuell. Kontrollens karaktär 
kan dessutom variera beroende på om den som söker tillträde gör det i egen-
skap av privatperson eller som företrädare för en annan organisation.41  

                               
41 Ett exempel: För att som anställd journalist eller fotograf i ett medieföretag få tillträde till 
Riksdagshuset krävs ackreditering, vilket innebär att varje individ måste ansöka om tillstånd 
hos bevakningsenheten. Internet: http://www.riksdagen.se 090319. 
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Gränser och handlingsutrymme 
Upprätthållandet av gränser i organisationer handlar inte enbart om registre-
ring av tillhörighet och kontroll av tillträde. Endast tillhörigheten till en or-
ganisation innebär inte automatiskt att medlemmen handlar i enlighet med 
organisationens syften (Johansson 1997:78). Förståelsen av gränser kan ock-
så ta sin utgångspunkt i ett aktivitetsperspektiv, där indikationer på gränser 
kan vara ett förändrat uppträdande då en gräns överskrids. På grund av att 
det, enligt Pfeffer och Salancik, är uppträdanden som är organiserade och 
inte enskilda människor är det problematiskt att bestämma var organisatio-
nernas gränser är dragna (Pfeffer och Salancik 1978:30). Enligt författarna är 
det också detta som ligger till grund för huruvida en individ kan anses vara 
medlem av en organisation eller ej;  

”A person’s inclusion in a collective structure can be defined as the propor-
tion of his or her behaviour included in that structure […]” (Pfeffer och Sal-
ancik 1978:32).  

Gränsernas position i ett socialt landskap blir mot bakgrund av ovanstående 
resonemang därför av en ganska flytande karaktär hos organisationen; ”The 
boundary is where the discretion of the organization to control an activity is 
less than the discretion of another organization or individual to control that 
activity” (Pfeffer och Salancik 1978:32). En organisations kontroll över en 
viss aktivitet är således avhängig andra organisationer i omgivningen och 
deras möjligheter att utöva makt. Ovanstående anmärkning ligger i linje med 
Luhmanns kritik av Weber som utvecklades ovan.  

Gränsernas konstitution säger något om organisationens syften, det vill 
säga vad organisationen vill göra eller uppnå. Frågan som aktualiseras i och 
med detta är vilka förväntningar som existerar på handlingar inom organisa-
tionen. Hur förväntas man uppträda och vad får man göra respektive inte 
göra på andra sidan gränsen? För att organisationens syften skall kunna upp-
fyllas krävs därför någon form av kontroll av handlingsutrymmet inom orga-
nisationen. I staten är grunden för denna kontroll organisationens regler. 
Speciellt för staten är att den kan utfärda regler för hur både anställda i staten 
och medborgarna skall bete sig i olika situationer, vilket innebär att kontrol-
len av handlingsutrymme därför kan gälla både de statligt anställda och or-
ganisationens besökare.42 Passerandet av en gräns är därför ofta en fråga om 
både handlingsrestriktioner och handlingsfrihet – på den ena sidan kan en 
viss frihet eller skyldighet gälla medan det på den andra sidan är helt andra 
friheter och skyldigheter som gäller. En upprättad gräns mellan en statlig 
organisation och dess omgivning innebär i många fall en åtskillnad mellan 
vilka handlingar som anses vara accepterade på dess olika sidor. Ett legitimt 

                               
42 För de anställda tjänstemännen i staten är det beroendet av den statliga organisationen, det 
vill säga anställningen och lönen, som är grunden till statens makt (Johansson 1997:79). 
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överskridande av denna gräns innebär att de berörda människorna förändrar 
sina handlingsramar beroende på gränsens karaktär. Men trots att staten ut-
färdar regler för handlingar och upprättar gränser täcker detta naturligtvis 
inte hela spektrumet av möjliga handlingar i alla situationer som kan uppstå. 
Alla handlingar i en organisation är inte lika enkla att kontrollera med hjälp 
av regler, vilket det tidigare nämnda exemplet med den gränsöverbryggande 
personalen visar. Det finns därför områden där osäkerhet råder kring vad en 
gräns egentligen innebär. Beroende på vem man är, var man befinner sig och 
när man tänkt utföra en handling är det inte alltid säkert vilken eller vilka 
regler som skall appliceras.  

Både perspektivet som inbegriper tillhörighet och det som fokuserar på 
aktiviteter och handlingsutrymme anser jag vara grundläggande för studiet 
av statens gränser. Min ambition är därför att kombinera tillhörighetsper-
spektivet med aktivitetsperspektivet. Delvis kan de dock anses vara överlap-
pande begrepp – bara det att individers handlingar och uppträdanden är ge-
mensamma innebär inte per automatik att de är medlemmar av en organisa-
tion – den formella tillhörigheten måste också beaktas. De flesta medlem-
skap bygger på någon typ av aktivitet och organisatoriska aktiviteter 
förutsätter oftast någon form av tillhörighetsrelation.  

Sociala relationer och resurstransaktioner över gränser 
Organisationernas konstruktion av gränser mellan verksamhet och omgiv-
ning är mot bakgrund av ovanstående diskussion ett försök att reglera män-
niskors tillhörigheter och aktiviteter. Men för att organisationer skall kunna 
hantera sin omgivning effektivt krävs det utöver detta att de transformerar 
olika typer av händelser till fall (Johansson 1992:55). Grundförutsättningen 
är att organisationer inte kan ha några relationer med individer eftersom en 
individ är en varelse med så många olika kvaliteter att det är omöjligt för en 
organisation att hantera alla dessa. Av denna anledning måste alltid organisa-
tioner förenkla sina relationer till individer. Med Roine Johanssons ord, in-
nebär detta att en klient måste skapas som ”inte bara är en social konstruk-
tion vilken som helst, utan en organisatorisk artefakt” (Johansson 1992:55). 
Denna förenkling innebär att organisationen enbart fäster vikt vid en eller ett 
fåtal av individens egenskaper, vilka i sin tur är bestämda av det uppdrag 
organisationen har (Schierenbeck 2003:34). En individ kan därför anta skep-
naden av en oerhörd mängd av byråkratiska identiteter, beroende på vilken 
organisation individen har kontakt med. När en läkare på ett sjukhus för 
journal över sina patienter registreras deras problem genom att klienten 
standardiseras och kategoriseras för att sjukhuset skall kunna veta vilken 
vård patienten skall ges (Johansson 1992:56). Genom denna process avgörs 
också huruvida klienten faller inom gränserna för organisationen eller ej. Om 
det visar sig att en klient inte är sjuk kan inte sjukhusen skapa en relation till 
denne. Det som var en, eller verkar vara, en social relation mellan läkare och 
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patient måste transformeras till något som organisationen kan hantera – pati-
enten blir alltså ett fall. Så länge individer görs till fall upprätthålls en distans 
och organisationen behöver endast befatta sig med de egenskaper organisa-
tionen fäster vikt vid. På detta sätt menar jag att organisationsgränser särar 
på sociala relationer, vilket kan ses som ett försök att kontrollera de aktivi-
teter som äger rum inom och över organisationens gränser.  

Denna iakttagelse ligger i linje med problematiken kring den gränsöver-
bryggande personalen i organisationer som jag diskuterade tidigare i detta 
kapitel. Eftersom organisationer inte kan ses som aktörer innebär interaktion 
mellan organisationer att den gränsöverbryggande personalen involveras i 
handlingarna, handlingar som både är organisatoriska och individuella till 
sin natur. Organisationernas försök att kontrollera den gränsöverbryggande 
personalen kan just ses som ett sätt att skilja ut eller åtminstone begränsa 
den, teoretiskt sett, dock ofrånkomliga sociala och personliga sidan av 
gränsöverbryggarnas handlingar från relationen mellan två organisationer.  

Utöver organisationernas försök att sära på sociala relationer över gränser 
försöker organisationer också kontrollera resurstransaktioner av pengar, 
varor och information över gränser. För att en organisation skall kunna han-
tera resurser av olika slag måste de först registreras. När en sådan hanter-
ingsstruktur etablerats, kan organisationen få resurser att flöda åt båda hål-
len, mellan organisation och omgivning (Scott 1998:188). Interaktion med 
omgivningen bygger på att organisationen kan observera relevanta resurser 
för den verksamhet som organisationen identifierar sig med. Det är således 
viktigt att organisationen observerar resurserna rätt för att kunna upprätthålla 
sin verksamhet. Den vanligaste formen av rutinmässig resursflödeskontroll 
är bokföringen i en organisation som avser de pengar och varor som passe-
rar organisationernas gränser. På detta sätt observeras organisationen utifrån 
ett finansiellt perspektiv (Seidl 2003:133; Power 1994:9). För organisationen 
och dess ledning är bokföring och redovisning alltså ett sätt att få informa-
tion om den löpande verksamheten (Svedberg Nilsson 2000:2; Danielsson 
1989). Organisationer involverade i till exempel handel registrerar de resur-
ser som genereras genom försäljning i en kassaapparat. Det kvitto som kun-
den erhåller vid köpetillfället syftar till att bevisa att organisationen faktiskt 
registrerat försäljningen. Eftersom organisationen registrerar sina resurser 
kan eventuella stölder ur kassan eller svinn lättare upptäckas när kassan räk-
nas för dagen eller lagret inventeras. I den statliga verksamheten är kontrol-
len av sådana resurser som pengar och varor särskilt viktig eftersom det vore 
problematiskt ur ett legitimitetsperspektiv om dessa inte registrerades nog-
grant. För det första måste resurser som förbrukas i statliga organisationer 
noga motiveras och dokumenteras och för det andra måste det klart framgå 
vilka resurser som mottas för att inte misstankar om otillbörlighet skall upp-
stå. För statens del har registreringen av resursflöden intensifierats i och med 
de reformer som införts inom statliga myndigheter och bolag, framförallt 
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som en följd av resultatstyrning och decentralisering (Forsell och Westerberg 
2000:13:9).  

Ovanstående typer av resursflödeskontroller kan kompletteras med kon-
troll över den information som rör sig mellan organisationen och dess om-
givning. Information kan överskrida gränser på ett antal olika sätt. Genom att 
människor kommunicerar över gränser, antingen genom att de själva rör sig, 
brev skickas via post eller Internet liksom annan typ av kommunikation som 
till exempel telefonsamtal, behöver organisationen även kontrollera dessa 
flöden. De informationsresurser som är knutna till individer är dock ofta 
problematiska, eftersom individer är rörliga. En person som, så att säga, 
jobbat sig upp i ett företag kan när som helst säga upp sig och ta med sig de 
kunskaper hon förvärvat, genom många års arbete på företaget, till en kon-
kurrent.43 Att göra karriär är alltså ett fullständigt legitimt sätt att för egen 
del ansamla organisatoriska resurser.  

                              

Principer för tillträde och makten över omgivningen  
Tidigare nämnde jag Luhmann och dennes kritik mot Webers upptagenhet 
med organisationernas interna processer för att skapa ordning i och omkring 
organisationer. Nedan kommer jag att, med hjälp av begrepp hämtade från 
Jean-Paul Sartre, presentera ett perspektiv där ordningen i och omkring or-
ganisationer har ett annat ursprung (Sartre 1976). Jag har valt att behandla 
detta perspektiv med början i hur Sartre ser på interaktion för att sedan leda 
vidare mot begreppet serialitet, som jag menar är centralt när det gäller att 
förstå hur staten reglerar tillträde. 

Det konventionella sättet i sociologisk litteratur att beskriva interaktion 
brukar ta sin utgångspunkt i det dyadiska, tvådelade, förhållandet mellan 
aktörer. Som exempel på ett sådant förhållande har jag tidigare nämnt inter-
aktionen mellan läkare och patient. Utifrån det perspektiv som presenteras i 
Jean-Paul Sartres stora verk ”Critique of Dialectical Reason” sker dock inte 
interaktion utifrån ett dyadiskt förhållande mellan människor (Sartre 1976). 
Sartre menar att det alltid finns en tredje part närvarande som utgör själva 
medlet för kommunikationen (Ahrne 1981:59). Interaktion kan därför aldrig 
vara helt isolerad från omgivningen eftersom en relation alltid existerar i en 
samhällelig kontext. Denna samhälleliga kontext kallar Sartre för ”le champ 
practico-inert”, det som på svenska brukar omnämnas som det praktisk-tröga 
handlingsfältet. Detta fält både formar och deformerar människor och ”[…] 
often takes the form of artefacts of human activities such as money, build-
ings, rooms, furniture, mass communication” (Ahrne 1981:59; Ahrne 
1990:77). Man kan också uttrycka det så att samhället finns mellan männi-

 
43 Göran Ahrne föreslår, som en lösning på detta, att organisationer skulle kunna ”begära en 
övergångssumma när någon lämnar organisationen för att gå till en konkurrent precis som i 
fotboll eller ishockey” (Ahrne 1993:70). 
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skorna, för att citera Göran Ahrne, eller att vi hela tiden lever i ett minne av 
tidigare handlingar (Ahrne 1993:60). Själva existensen av det praktisk-tröga 
handlingsfältet gör det omöjligt för dyaden att existera och skapar istället en 
ny form av enhet – den seriella strukturen (Ahrne 1981:62ff). En vanlig för-
klaring av serialiteten brukar ta sin utgångspunkt i någon typ av kö som en-
ligt Sartre utgör en av de mest vardagliga samlingarna; en ”fundamental 
constitution of sociality” (Sartre 1976:269). Som en illustration av en seriell 
struktur använder Sartre exemplet med ett antal människor som står och 
väntar på bussen vid Place Saint-Germain. Där är det möjligt att se kön vil-
ket gör den seriella strukturen väldigt konkret (Ibid. s. 256). Kön består av 
en pluralitet av isoleringar eftersom människorna i kön inte har någon inre 
gemenskap med varandra. Endast det faktum att de har ett gemensamt intres-
se, de vill åka buss, gör att de delar samma praktisk-tröga vara och som på så 
sätt förenar dem så att säga från utsidan (Ibid. s. 259).44  

I kön finns naturligtvis en ordning, den som kom först till busshållplatsen 
står först och så vidare, och varje person har ett nummer i kön. Varje num-
mer i kön står i samma relation till den framförvarande som till den bakom-
varande (Ibid. s. 262). Separationen mellan positionerna i kön är med andra 
ord en form av differentiering. För varje person i serien är framförvarande 
person ett hinder eftersom det vore bättre för denna person att den framför-
varande lämnade kön. Bättre, därför att chansen att få en plats ökar ju färre 
som står i kö.45 Emellertid behöver inte serialiteten alltid anta formen av en 
synlig kö, utan mer indirekta seriella fenomen existerar såsom till exempel 
radiosändningar eller den allmänna opinionen. Grundtanken är här att varje 
människa är isolerad från den övriga massan i egenskap av lyssnare eller 
som enheter i en statistisk population. Trots detta har människorna det 
gemensamt att de har en relation till objektet som förenar dem.  

I exemplet med busskön råder enligt Sartre ett tillstånd av på förhand 
konstruerad serialitet. Busshållplatsen, biljettmaskinen och bussen som ob-
jekt har vid något tillfälle skapats av någon för att sedan strukturera serialite-
ten kring dessa.  

”[The serial structure] was produced in advance as the structure of some un-
known group by the ticket machine attached to the bus stop” (Sartre 
1976:265).  

Skapandet av serialitet kan därför ses som grundläggande för alla former av 
organisering (Ahrne 1990:80). Att något är organiserat innebär dock inte 
med automatik att det handlar om organisationer, däremot kan man sluta sig 
till att organisationer producerar serialitet. Produktionen av serialitet kan 
sägas ske både innanför och utanför organisationens gränser, där den inre 

                               
44 Man kan alltså se serien som en ”massaktivitet” eller en ”inactive human gathering” (Sartre 
1976:264; jfr. Mills 1956).      
45 Förutsatt att bussen inte redan är full när den anländer till hållplatsen. 
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serialiteten i hög grad är visualiserad inom organisationen genom sådant som 
hierarki eller andra former av rangordning (Ahrne 1990:80). Utanför grän-
serna har organisationerna kapacitet att organisera och konstruera köord-
ningar i sin omgivning, och i och med detta också formulera vilka principer 
som skall ligga till grund för tillträdet. På detta sätt menar jag att gränsernas 
definition är betydelsefulla för hur detta ordningsskapande går till. Beroende 
på hur gränserna mot omvärlden definieras och övervakas kan organisatio-
nerna genom dessa instrument försöka bestämma villkoren för sin omgiv-
ning.  

Applicerar man dessa utgångspunkter på de statliga organisationerna är 
det huvudsakliga antagandet att en demokratisk stat har som generell ambi-
tion att formulera villkoren för sin omgivning så att villkoren i så stor ut-
sträckning som möjligt befinner sig i linje med de universalistiska ideal som 
legitimiteten är baserad på. Den serialitet statliga organisationer skapar vid 
gränserna tenderar därför att existera i en viss form där ordningen bygger på 
individuella rättigheter, rättssäkerhet och förutsägbarhet. Det är dock viktigt 
att betona att detta bör uppfattas som just ett ideal och en ambition i den 
statliga verksamheten – en viss seriell ordning behöver inte alltid utesluta 
andra ordningar. Ett exempel på detta är statens förändring av antagningsreg-
lerna till Sveriges högskolor och universitet. Före 1977 var den enda urvals-
kategorin gymnasiebetygen bland de sökande. För att ge grupper som sakna-
de gymnasiebetyg tillträde till högre studier öppnades 1977 möjligheten att 
skriva ett särskilt högskoleprov. Studenter kunde nu söka i två kategorier 
vilket ökade chanserna att bli antagen och således möjligheten att bryta se-
rialiteten i viss utsträckning.46 Enligt Ahrne är det därför fullt relevant att 
tala om konkurrerande eller olikartade serialiteter.  

                              

”Seriality cannot be broken easily, but turning to monetary resources will 
take you into another serial structure where people are divided according to 
their access to these resources” (Ahrne 1990:81).  

Pengar fungerar som en mindre synlig och mer subtil seriell struktur efter-
som de är överförbara till olika typer av serialiteter (Ahrne 1990:81). 
Kontrasten mellan att köpa en bostadsrätt eller stå i kö till en hyresrätt kan 
användas för att illustrera pengarnas överförbarhet. Pengar kan samtidigt 
betraktas som ett frigörande medel, eftersom de utgör ”[…] that form of 
property that most effectively liberates the individual from the unifying 
bonds” (Simmel 1900[1997]:354 citerad i Engdahl 2003:81). På en marknad 
ser serialiteten oftast annorlunda ut eftersom det är pengarna som medel som 
utgör grunden för ordningen. Marknadens osynliggörande av seriella struktu-
rer kan illustreras med hur ett nummerlappssystem påverkar synligheten av 
en kö. Kön till Postkontoret utgjordes förr i tiden av en tydlig kö av männi-

 
46 Internet: Högskoleprovet,  http://www.umu.se/edmeas/hprov/, senast besökt 080125. 

 81 

http://www.umu.se/edmeas/hprov/


skor ståendes på en linje. Denna typ av köbildning osynliggjordes i och med 
införandet av nummerlappssystemet. I och för sig förändrades inte grundför-
utsättningarna för kön med denna förändring, dock minskade köns synlighet 
eftersom de anonyma kölapparna lättare kan flyttas mellan dem som står i 
kön. De köande kan därför inte observera om någon trängt sig före i kön, 
vilket skulle vara mer synligt i en linjär kö.  

Sammanfattningsvis kan man säga att de omgivande organisationerna och 
människorna normalt sett inordnar sig i relation till en organisation och an-
passar sig till dess gränser. Denna anpassning kan ske på flera sätt och är 
nära kopplad till respektive organisations verksamhet. En kösituation invid 
en organisationsgräns kan således se väldigt olika ut. Oftast syftar gränsen 
till att sortera antingen människor, resurser eller information, där de önsk-
värda egenskaperna i viss utsträckning definieras av organisationen. Om 
organisationen förändrar sin gränsdefinition kan man förvänta sig att männi-
skor eller organisationer på något sätt reagerar. Förändringar i organisations-
gränser tenderar alltså att förändra den närliggande seriella strukturen. 

 

Avslutning – att analysera separationen mellan stat och 
omgivning 
Det övergripande syftet i den här studien är att undersöka de sociala krafter 
som är betydelsefulla för hur separationen mellan staten och privata intres-
sen eroderas respektive upprätthålls. Av denna anledning har jag valt att 
närma mig problematiken utifrån två frågeställningar. Den första gäller hur 
statliga reformer inverkar på möjligheterna för privata intressen att få tillträ-
de till staten. Den andra behandlar frågan om hur staten observerar utma-
ningar mot dess legitimitet och på vilka sätt den hanterar sådana hot. För att 
kunna beskriva och förklara hur separationen förändras krävs det dock speci-
fika och operativa begrepp, anpassade till en empirisk verklighet. Den ana-
lysmodell som jag nedan skisserar innebär således ett försök att anpassa de 
utgångspunkter som hittills presenterats för att göra dem användbara i den 
empiriska studien. En grundläggande teoretisk utgångspunkt i modellen är 
det gränsbegrepp som lanserats ovan. Avsikten är att undersöka separationen 
utifrån ett antagande om en förändring av statens organisationsgränser. Ana-
lysmodellen innehåller även antaganden kring formerna för interaktion och 
vilka logiker som kan anses vara primära faktorer för förändringarna av sta-
tens gränser.  

Statens gränser, privata intressen och tillträde 
För att studera hur privata intressen bereds tillträde till staten skall jag under-
söka förändringar av statens gränser med avseende på fyra aspekter. 

Ett första steg i denna riktning är att beskriva vilka förändringsprocesser 
gränserna mellan staten och omgivningen varit föremål för. Detta syftar till 
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att besvara frågor om förhållandet mellan statliga reformer och organisatio-
nernas gränser, där fokus ligger på de övergripande och mer schematiska 
förändringarna av statens gränser som processer över tid. Inbegripet i detta 
angreppssätt är också att klargöra hur interaktionen mellan de statliga orga-
nisationerna och företagen går till. Vilka statliga reformer har visat sig vara 
betydelsefulla i detta sammanhang? Vad föranledde dessa reformer och hur 
motiverades de? Vilka interaktionslogiker har varit märkbara i dessa föränd-
ringar?  

En mer preciserad aspekt av dessa gränsförändringsprocesser utgår från 
begreppet tillhörighet och avser att användas för att studera på vilket sätt 
statliga reformer har betydelse för huruvida företag som staten interagerar 
med kan bedömas stå utanför respektive befinna sig innanför de statliga or-
ganisationernas gränser. Tanken är att leta efter förändringar i tillhörighet, 
även sådana förändringar som inte endast är kopplade till formell tillhörig-
het. Den huvudsakliga frågeställningen gäller således hur de statliga organi-
sationerna behandlar de aktörer som de interagerar med. Innebär ny interak-
tion och nya gränser mot omgivningen att nya tillhörigheter etableras, och i 
sådana fall på vilket sätt? Under vilka förhållanden har förändringar i tillhö-
righet konsekvenser för möjligheterna till tillträde?  

I anslutning till frågan om tillhörighet skall jag söka efter förändringar av 
handlingsutrymme inom de statliga organisationerna. Frågan om handlings-
kapacitet inom en organisations gränser är framförallt riktad mot aktörer som 
formellt tillhör organisationen, men det finns även anledning att diskutera 
frågan i relation till externa aktörer. Hur har handlingsutrymmet i de statliga 
organisationerna förändrats och vilken betydelse har dessa förändringar för 
möjligheterna för företag att erhålla tillträde? 

En fjärde aspekt som skall undersökas rör frågan om vad förändringspro-
cesser i staten innebär för hur interaktionen över gränser fungerar. Utförliga-
re beskrivet skall jag undersöka vilken betydelse dessa förändringar har för 
de statliga organisationernas kapacitet att sära på sociala relationer och över-
vaka resurs- och informationstransaktioner över gränserna. Dels skall frågan 
besvaras genom att undersöka förekomsten och betydelsen av informella 
relationer mellan staten och företagen. Dels skall frågan också besvaras ge-
nom att undersöka betydelsen av flöden av pengar, varor och information för 
att erhålla tillträde. Vilken betydelse har formella relationer respektive kon-
takter i nätverk samt statligt reglerad interaktion respektive affärsmässiga 
utbyten och gåvorelationer i praktiken? 

Staten och legitimitetsfrågans hantering  
Denna andra dimension syftar till att fånga in frågan om hur staten observe-
rar utmaningar mot dess legitimitet och på vilka sätt staten i praktiken agerar 
mot sådana hot. Utgångspunkten är liksom ovan relaterad till statens gränser 
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mot omgivningen men intresset riktas istället mot hur staten hanterar grän-
serna och vilka principer som ligger till grund för hur staten agerar.  

Ett första angreppssätt för att klargöra hur staten observerar hot mot legi-
timiteten handlar om att beskriva vilka situationer som staten uppfattar som 
problematiska. Den horisont som används för att förstå hur staten bedömer 
dessa hot utgår från de universalistiska ideal som presenterats tidigare, näm-
ligen värden som rör statens opartiskhet, oberoende, objektivitet samt trans-
parens.  

När det gäller att förstå statens agerande ifråga om hot som av staten upp-
levs som problematiska för dess legitimitet, baseras den huvudsakliga ut-
gångspunkten på de resonemang som hittills förts kring begreppen tillit och 
misstro. Som hittills hävdats är en förutsättning för statens legitimitet att 
staten institutionaliserar misstroendeförhållanden i den egna verksamheten 
genom användandet av regler. Samtidigt är en viktig funktion för denna re-
gellogik att skapa förutsägbarhet i den verksamhet staten bedriver. För att 
besvara frågan skall jag därför undersöka vilka strategier staten använder för 
att vidmakthålla misstroendeförhållanden och säkra förutsägbarhet när det 
gäller interaktionen mellan staten och företagen. Vilken plats har egentligen 
regellogiken för upprätthållandet av statens gränser, och därmed försöken att 
skapa legitimitet, under förhållanden som präglas av marknadsideal?  

I undersökningen kommer jag att rikta fokus på tre centrala aspekter av 
interaktionen, närmare bestämt hur staten kontrollerar relationerna mellan 
stat och företag, handlingsutrymmet inom organisationernas gränser samt 
resurstransaktioner över gränser. Hur bedöms och hanteras förekomsten av 
informella relationer i interaktionen mellan stat och företag? Hur bedömer 
man de anställda tjänstemännens förmåga att agera enligt de universalistiska 
principerna? Hur agerar staten för att resurstransaktioner över gränserna 
skall vara transparenta och legitima?  
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Kapitel 4 Tillvägagångssätt och material 

Fallstudier om sponsring och korruption 
I det här kapitlet skall jag förklara hur jag gått tillväga för att undersöka den 
problematik och besvara de frågor som presenterades i slutet av det föregå-
ende kapitlet. Som framgått av inledningskapitlet har jag valt att utföra två 
fallstudier där problematiken kring privata intressens tillträde till staten och 
statens legitimitet är närvarande. Det främsta motivet att genomföra dessa 
fallstudier har varit att studera konkret interaktion i praktiken mellan staten 
och företag. Avsikten är att nå kunskap om hur tillträde till statlig verksam-
het uppstår för företag och samtidigt undersöka hur staten hanterar interak-
tion som kan underminera dess legitimitet. Den första fallstudien är en un-
dersökning av privata företags sponsring av statliga myndigheter. Den andra 
fallstudien är inriktad på en enskild statlig organisation, nämligen Systembo-
laget. I det här avsnittet är därför intentionen att närmare beskriva hur studi-
ens empiriska material samlats in och förklara hur detta kan bidra till en 
ökad förståelse av avhandlingens problem.   

Inriktningen på fallstudierna är kvalitativ vilket innebär att jag koncentre-
rar mig på att nå konkret förståelse och ge en intensiv beskrivning av de 
företeelser jag undersöker (Merriam 1994:28ff). Jag har därför valt att stude-
ra relativt få fall eftersom detta sannolikt är att föredra om inte komplexite-
ten och tätheten i beskrivningen skall gå förlorad. Två problem, med ett in-
bördes samband, brukar uppmärksammas när det är fråga om fallstudier. För 
det första brukar beskrivande fallstudier kritiseras för att sakna tillräcklig 
teoretisk anknytning, studier som dock blir mer och mer sällsynta, och för 
det andra riktas ofta kritik mot de bristfälliga möjligheterna till generalise-
ringar av fallstudiernas resultat (Ibid. s. 41).47 Motmedlet mot dessa invänd-
ningar är bruket av teori. Den teori som används i denna studie utgörs inte av 
ett enhetligt teoretiskt perspektiv. Istället har min ambition varit att samman-
foga olika teoretiska bidrag från olika fält för att på så sätt konstruera en 
teoretiskt grundad analysram. Nu är det emellertid inte så att teorin endast är 
en produkt av stilla kontemplation och intellektuellt arbete på förhand. Teo-
rin har delvis utvecklats genom att mina utgångspunkter konfronterat det 

                               
47 Resonemanget om de deskriptiva fallstudiernas tilltagande sällsynthet gäller dock statsve-
tenskapen som ämne, men man kan på goda grunder anta att detta även gäller sociologin 
(Larheden 1999:25).  
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empiriska materialet under forskningsprocessens gång, ofta kallat abduktiv 
metod (Alvesson och Sköldberg 1994; Johansson 2000). De utgångspunkter 
som används i denna studie är således en syntes av olika teoretiska begrepp 
och insikter som empirin givit. Detta tillvägagångssätt kan kritiseras för att 
inte vara tillräckligt systematiskt. Dock menar Layder att teoretiserandet är 
en kontinuerlig del av forskningsprocessen (Layder 1998:25). ”Theorizing 
may therefore take place at any phase of the research process, including well 
before and well after the data has been collected […]” (Layder 1998:25). För 
Layder är utvecklingen av ny teori ett av de viktigaste målen med forsk-
ningsprocessen, men trots detta är det viktigt att teorin inte blir ett självän-
damål. Ambitionen är att, i enlighet med vad Aspers anser, använda de teore-
tiska utgångspunkterna som redskap för att underlätta förståelsen och för-
klaringen av direkt eller indirekt vardagliga sociala fenomen (Aspers 
2007b:52). Vidare kan nämnas att möjligheterna till generalisering av studi-
ens resultat ligger på det teoretiska planet. För studiens del innebär detta att 
ambitionen inte är att utföra fallstudierna för fallens skull, även om dessa 
kan generera många intressanta insikter i hur statliga organisationer funge-
rar. I och med att jag utgår från vissa teoretiska föreställningar om organisa-
tioners interaktion och statens sätt att hantera legitimitet när jag studerar de 
valda fallen innebär det möjligheter att finna processer som inte är unika för 
fallen. Detta medför att studiens resultat kan ges en högre allmängiltighet 
som går utöver fallens särart. Det unika för fallen, utöver det rent konkreta 
innehållet, kan i stället vara kombinationen av olika företeelser vid olika 
tillfällen och platser. Tanken är inte att utföra några stringenta jämförelser 
mellan fallen utan istället används fallen för att illustrera problematiken 
kring tillträdesprinciper och statens legitimitet. Trots detta finns det själv-
klart viktiga skillnader och likheter mellan fallen som är värda att belysa 
närmare. 

Att välja fall – Varför sponsring och korruption? 
I kapitel ett redogjorde jag för motiven bakom valet att studera sponsringen 
av statliga myndigheter och korruptionen inom Systembolaget. Dessa är fall 
av statlig interaktion med företag där privata intressen erhållit tillträde till 
den statliga verksamheten. På samma gång är de också fall av statlig interak-
tion där staten identifierat faktorer som kan underminera dess legitimitet. 
Den grundläggande utgångspunkten är följaktligen att interaktionen studeras 
som organisatoriska relationer mellan stat och företag. Valet att studera 
dessa fall baseras även på att gränserna mellan staten och omgivningen utgör 
förutsättningen för interaktionen, samtidigt som gränserna innesluter viktiga 
värden för staten. Ett antagande är således att där dessa värden är viktiga kan 
man misstänka att separationen mellan stat och företag är av särskild bety-
delse för staten. Även förekomsten och betydelsen av statliga reformer har 
varit vägledande för urvalet av de organisationer som studerats. Avregle-
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ringen av alkoholmarknaden är en tydlig sådan reform som haft en inverkan 
på Systembolaget som organisation. De statliga reformer som utgör en kon-
text för de myndigheter som är delaktiga i sponsringssamarbete kan främst 
sägas handla om autonomisering och egenfinansiering av verksamheten.  

Ur ovanstående perspektiv är fallen således relativt lika. Samtidigt uppvi-
sar fallen olikheter. En viktig sådan är att korruptionsfallet innehåller rela-
tioner av dold och olaglig karaktär, medan sponsring sker legitimt och of-
fentligt. Relationernas karaktär varierar alltså mellan fallen, och sett mot 
bakgrund av denna variation är avsikten att belysa de faktorer som är bety-
delsefulla för hur tillträde uppstår ur olika vinklar. En annan olikhet är att 
grunden för interaktion skiljer sig åt mellan de olika fallen. Interaktionen i 
sponsringsstudien handlar om något annat än själva kärnverksamheten vid 
myndigheterna, medan interaktionen mellan Systembolaget och alkoholleve-
rantörerna handlar om Systembolagets uppdrag, det vill säga försäljning av 
alkohol.  

Eftersom jag utgår från staten som organisation och de demokratiska im-
plikationerna av interaktionen, har jag således inte studerat de företag som 
sponsrar statliga myndigheter eller mutar statligt anställda. Att jag valt att 
studera sponsringen av statliga myndigheter och inte den sannolikt vanligare 
förekomsten av sponsring inom kommuner grundar jag också på att det är de 
centrala statliga myndigheterna som jag är intresserad av och deras hantering 
av legitimitet. I förhållande till studien av sponsringen kan Systembolagsfal-
let sägas utgöra ett mer extremt fall där problematiken kring privata aktörers 
tillträde och statens legitimitet är mycket påtaglig (Merriam 1994:63). För att 
bredda diskussionen om korruption utöver det något unika fallet med Sy-
stembolaget har jag valt att även diskutera korruptionsproblematik inom 
Svensk Bilprovning, där förekomsten av mutor avslöjades 2005. Utöver 
dessa fall av korruption diskuteras även den problematik som existerar mel-
lan Vägverket och privata byggentreprenörer. 

Inget av fallen har direkt någon tydlig början eller ett tydligt slut, och så-
ledes är det tal om interaktion som är relativt öppen i tiden. Ser man till Sy-
stembolaget kan man dock säga att en startpunkt är 1955 då organisationen 
fick sin nuvarande form. I ett perspektiv skulle man kunna påstå att korrup-
tionshärvan fick sitt avslut i samband med att korruptionen avslöjades 2003. 
Men det vet vi egentligen inget om. Sponsringen av statliga myndigheter 
inleddes sannolikt redan på 1980-talet även om det är först på slutet av 1990-
talet som denna form för samarbete och finansiering har växt. Ambitionen 
var från början att endast studera interaktionerna i samtiden, men efterhand 
ökade intresset att studera hur de undersökta fenomenen gestaltade sig över 
tid. Detta innebär dock inte att jag har gjort en historisk analys av sponsring 
och korruption i Sverige.  

Tillsammans är fallen också exempel på områden som är understuderade i 
svensk samhällsvetenskap. Det existerar, mig veterligen, inga studier utförda 
över sponsringen av statliga myndigheter. Studien kan därför ge en grund-
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läggande insikt i hur sponsring av staten går till och fyller således, empiriskt 
sett, ett vetenskapligt tomrum. När det gäller korruption finns det studier 
utförda inom Sverige men det är ingen överdrift att påstå att det behövs fler 
studier på detta område. Framförallt gäller detta ett uppmärksammat fall som 
korruptionen inom Systembolaget som fram till nu inte ägnats vetenskapligt 
intresse.  

 

Insamling av materialet – intervjuer, dokument och 
observation 
För insamlingen av materialet till studien har jag använt mig av flera meto-
der. Primärt har jag intervjuat personer som jag bedömt vara strategiska in-
formanter, vilket innebär att jag bedömt att de har särskild kunskap eller 
insikt i de frågor jag är intresserad av. Skälet till att jag valt att göra intervju-
er har att göra med att intervjuer kan vara ett sätt att nå information som inte 
normalt inte avspeglas i formella dokument. Detta är en viktig faktor i denna 
studie, eftersom det är svårt att observera och få tillträde till tillträdespro-
blematiken, särskilt när det gäller korruption (Merriam 1994:87). Samtidigt 
har intervjuer varit ett komplement när mer precis dokumentering av fallen 
saknats. Parallellt med detta har jag studerat dokument av skiftande slag. Hit 
hör skriftliga källor som inomorganisatoriska dokument, material från intres-
seorganisationer, stabsmyndigheter eller andra granskande myndigheter samt 
dagstidningar. Anledningen till att jag valt att studera dokument är att statli-
ga organisationers sociala praktik, handlingar och agerande ofta lämnar ett 
avtryck i texter av olika slag (May 1997:157). Dessa avtryck kan sedan ana-
lyseras. Slutligen har jag har även utfört observationer, dock i en mindre 
utsträckning.  

Vid intervjutillfällena har jag använt mig av på förhand formulerade frå-
gor. Dessa varierade naturligtvis till viss del beroende på vem som intervju-
ades. Under processens gång förändrades också dessa frågor allteftersom 
arbetet fortskred då de påverkades av den information som uppkommit under 
tidigare intervjuer. Ambitionen har varit att genomföra relativt öppna inter-
vjuer för att få intervjupersonerna att prata fritt kring ett antal mer precisa 
teman (Ibid. s. 111). Ett skäl till detta är att skapa ett visst överskott på in-
formation då det är svårt att på förhand veta vilken information som är rele-
vant. Detta har inneburit att jag fått möjligheten att undersöka information 
som vid första anblick kanske verkade oväsentlig, men som under insam-
lingsprocessens gång ibland visat sig vara värdefull. I studien av sponsring 
har jag ställt frågor kring hur sponsringen av statliga myndigheter har upp-
kommit, vilka förutsättningar som varit betydelsefulla samt om betydelsen 
av förändringar i staten för sponsringens utveckling. I samband med dessa 
frågeställningar har jag också riktat uppmärksamhet mot regelverket kring 
sponsringen och hur detta har utvecklats efterhand sedan sponsringen börja-
de uppmärksammas som en företeelse i staten. Jag har även intresserat mig 
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för hur myndigheterna knutit kontakter med näringslivet, hur själva spons-
ringssamarbetet har fungerat i praktiken samt hur de enskilda myndigheterna 
har resonerat kring regelverk och eventuella problem med sponsringen. När 
det gäller Systembolagsfallet koncentrerade jag mig initialt på frågor rörande 
sådant som hur korruptionen gick till i praktiken, utvecklingen av relationer-
na mellan bestickarna och mottagarna av mutorna och mutornas väg mellan 
stat och företag. Vidare har jag undersökt innebörden av avregleringen av 
alkoholmarknaden och då i synnerhet fokuserat på gräns- och organisations-
förändringar. Mer specifikt har jag studerat hur Systembolagets interna reg-
ler, kontrollen av dessa samt hur aktörernas handlingsutrymme influerats av 
dessa processer. Sammantaget har min strävan i analysen varit att fånga och 
analysera dominerande föreställningar och mönster i det empiriska materia-
let utifrån teorier om gränsprocesser (Vifell 2006:70). 

Sponsring av statliga myndigheter 
Riksdagens revisorers rapport från år 2000, ”Sponsring av statliga myndig-
heter”, har använts som en förstudie i syfte att få en grundläggande insikt i 
frågan om sponsring.48 Tillgången till denna rapport underlättade i mycket 
hög utsträckning urvalet av myndigheter att studera, eftersom jag annars 
skulle ha varit tvungen att ägna åtskillig tid till att studera omfattningen av 
sponsringen av statliga myndigheter. Rapporten presenterade, bland annat, 
en lista på 18 myndigheter av 190 tillfrågade som tagit emot sponsring från 
näringslivet. Hälften av dessa var museimyndigheter, nämligen nio myndig-
heter med ansvar för mellan en till fyra museer med olika inriktningar. Res-
terande myndigheter var fem högskolor och universitet, ett bibliotek, en för-
svarsmaktsorganisation och två tillsynsmyndigheter.  

Utifrån denna lista kontaktade jag inledningsvis de mest välkända av mu-
seimyndigheterna samt ett antal övriga myndigheter. Alla myndigheter kon-
taktades inte samtidigt, utan ett flertal kontaktades efterhand och på rekom-
mendation av de personer jag intervjuat. En myndighet tillkom också som 
inte fanns på Riksdagens revisorers lista. Främst försökte jag kontakta per-
soner på myndigheterna som arbetat praktiskt med sponsring. Beroende på 
myndighet och i vilken utsträckning de arbetar aktivt med sponsring är dessa 
personer antingen speciellt sponsringsansvariga, administratörer eller högre 
chefer. Som förberedande arbete kontaktade jag de två största och sannolikt 
mest inflytelserika intresseorganisationerna inom fältet för att få grund-
läggande bakgrundsinformation om sponsringen i Sverige. Intervjuer före-
togs därför med VD på Sponsrings- och Eventföreningen samt en före detta 
VD och en tillförordnad VD på Föreningen Kultur och Näringsliv. Jag inter-
vjuade även en tjänsteman på Ekonomistyrningsverket som författat en rap-

                               
48 Riksdagens revisorer, ”Sponsring av statliga myndigheter”, rapport 2000/01:13. 
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port om sponsring av statliga myndigheter för att få reda på hur statliga 
myndigheter både såg på sponsringen och hur den fungerade i Sverige. 

Sammanlagt har sju myndigheter och ett statligt företag varit föremål för 
studien. Sju övriga myndigheter kontaktades men endast fyra återkom med 
svar på min förfrågan om intervju. De som inte besvarade min förfrågan var 
Riksantikvarieämbetet, Skolverket och Forum för Levande historia. Arkitek-
turmuseet ansåg att deras sponsoravtal var av sådan liten omfattning att de 
avböjde medverkan, Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund 
mottog endast bidrag från andra statliga myndigheter, Operan var svår att 
övertyga om betydelsen av en intervju samt Kungliga biblioteket meddelan-
de att de skulle beakta min förfrågan. De senare återkom aldrig, trots vissa 
påtryckningar. Även Stockholms Handelskammare kontaktades men hänvi-
sade istället till en rapport de presenterat för regeringen. De myndigheter och 
företag som deltog i studien var följande; Finansinspektionen, Moderna mu-
seet, Mittuniversitetet, Nationalmuseum, Naturhistoriska Riksmuseet, Statens 
försvarshistoriska museer (eg. Armémuseum), Statens historiska museer (eg. 
Statens historiska museum) och Dramaten. Urvalet av de statliga organisa-
tionerna visar på en viss bredd bland de statliga myndigheter och företag 
som har arbetat eller arbetar med sponsring. Finansinspektionen och Mitt-
universitetet är de myndigheter som skiljer sig mest från de övriga. Finansin-
spektionen är en statlig tillsynsmyndighet vars verksamhet är baserad på 
övervakning av finansmarknaden. Mittuniversitetets verksamhet är myndig-
hetsutövande inom den högre utbildningen. Detta gör dem speciella i sam-
manhanget då deras verksamhet, potentiellt sett, är mer fundamental och 
känslig för staten än kulturmyndigheternas. Statens hantering av sponsringen 
av dessa myndigheter kan därför tänkas vara annorlunda i jämförelse mot de 
övriga. Totalt utfördes 12 intervjuer under perioden oktober 2006 till juni 
2007, vars längd varierade mellan 46 och 87 minuter. Alla intervjuerna spe-
lades in digitalt och transkriberades, utom en då inspelningsapparaten have-
rerade. Vid detta tillfälle förde jag istället anteckningar, både under och efter 
intervjun. Vid intervjutillfällena försökte jag i samtliga fall observera spons-
ringens uttryck och framträdande genom att vandra runt i myndigheternas 
lokaler. 

Som komplement till intervjuerna har jag samlat in skriftlig dokumenta-
tion kring sponsringen. Bland annat har jag använt de undersökta myndighe-
ternas sponsringsavtal, sponsringspolicies och årsredovisningar, men även 
utredningar utförda av andra organisationer, såväl statliga som icke-statliga.  

Korruption inom Systembolaget 
Studien av sponsring av statliga myndigheter följdes av en studie över den 
korruption inom Systembolaget som uppdagades 2003. Fallet kan otvivelak-
tigt karaktäriseras som ett av de mest omfattande när det gäller korruption i 
Sverige. Dock har min ambition inte varit att kartlägga fallet som helhet. 
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Istället har jag, naturligtvis, studerat de gränsrelationer som varit aktuella 
inom Systembolaget. Denna fallstudie är i förhållande till respektive myn-
dighet i sponsringsstudien mer omfattande och detaljerad.         

När studien inleddes var jag osäker på huruvida det skulle vara möjligt att 
få tillgång till det material som sannolikt krävdes. Som ett inledande arbete 
valde jag därför att intervjua en forskare på Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 
som varit delaktig i ett projekt om korruption i Sverige, för att erhålla bak-
grundsinformation. Denna intervju följdes upp med tre intervjuer av åklagare 
med insikt i Systembolagsfallet. En av dessa arbetade vid intervjutillfället 
som åklagare vid Riksenheten mot korruption. Vid denna tidpunkt var också 
nämnda åklagare engagerad i de två kvarstående processerna mot de åtalade 
i Systembolagshärvan, något som definitivt gav mig närhet till fallet. Övriga 
intervjuade åklagare har vid olika tillfällen haft insikt i korruptionen inom 
Systembolaget liksom andra liknande fall. För att få ytterligare detaljer 
rörande Systembolaget intervjuade jag även två polistjänstemän som var 
ansvariga för förundersökningen om korruption i Systembolaget. Som kom-
plement intervjuade jag även Systembolagets chefsjurist som haft ansvaret 
för den interna utredningen på Systembolaget. Efter denna fas i studien kvar-
stod fortfarande vissa frågor, varför jag valde att agera observatör under tre 
rättegångar mot en grupp före detta butikschefer i Systembolaget.49 Rätte-
gångsförfarandet gav mig stora möjligheter att direkt observera butiksche-
fernas berättelser av deras upplevelser och erfarenheter, särskilt eftersom 
dessa förhållanden innebar ett visst tvång (Merriam 1994:102). Under pau-
serna i rättegångarna deltog jag också i flera samtal med både åtalade och 
åklagare, samtal som dock inte spelades in. Däremot tog jag anteckningar 
när tillfälle gavs. Slutligen intervjuades ett mindre antal50 av de före detta 
butikscheferna, främst för att få en mer inofficiell bild av fallet. Vid detta 
tillfälle upplevde jag de åtalade butikscheferna som överraskande uppriktiga 
och villiga att berätta, vilket kan bero på ett behov att få dela med sig av sina 
upplevelser efter de mer eller mindre tillrättalagda diskussionerna under 
rättegångarna. Totalt utfördes 7 intervjuer, exklusive de intervjuer som före-
togs med före detta butikschefer, under perioden november 2007 till februari 
2008. Längden varierade mellan 52 och 92 minuter. Även dessa spelades in 
digitalt och transkriberades. 

Utöver intervjuerna har jag använt mig av olika skriftliga dokument. An-
vändningen av denna typ av material är mer omfattande än i studien över 
sponsringen, främst på grund av att det finns en större dokumentation, i syn-
nerhet kring korruptionen men i allmänhet om Systembolaget. Det huvud-

                               
49 Denna grupp benämndes som ”värstinggänget” av flertalet intervjuade eftersom dessa 
butikschefer misstänktes mottagit mutor från alla leverantörer i utredningen. Dessutom var 
mutornas beräknade värde det högsta bland alla åtalade butikschefer. 
50 Av sekretess- och anonymitetsskäl vill jag undvika att ange antalet intervjuade före detta 
butikschefer. I materialet refererar jag endast till en kategori, butikschef (BC), vilket dock 
innebär att olika personer kan stå bakom citaten. 
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sakliga skriftliga materialet har utgjorts av polisens förundersökning, både 
den allmänna delen och de särskilda, Systembolagets interna dokument och 
skrifter samt olika granskande myndigheters utredningar.  
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Kapitel 5 Sponsring av statliga myndigheter 

 
 
 
 
 
Inledning  
De flesta har en uppfattning om vad sponsring innebär. Om inte annat har 
man sett sponsrade fotbollslag eller seglings- och golftävlingar på TV. Kan-
ske har man till och med hört reklamrösten som annonserar att en sändning 
på Sveriges Television sponsras av vissa företag. Men för de flesta är detta 
bara ett sorl i bakgrunden och man funderar inte mer över det när sändningen 
har börjat.  

I det här kapitlet skall jag titta närmare på sponsringen. Emellertid är det 
sponsringen av statliga myndigheter som står i centrum för studien och jag 
kommer inte att närmare beakta andra former av sponsring. Med detta kapi-
tel vill jag därför undersöka hur och varför sponsringen av staten växt fram 
och hur både de enskilda myndigheterna51 och andra granskande statliga 
myndigheter förhållit sig till denna företeelse. Jag vill också undersöka hur 
det går till när företag sponsrar myndigheter, vilka regler som omgärdar 
sponsringen och varför myndigheterna och företagen engagerar sig i spons-
ring. Samtidigt är det av vikt att förstå vad sponsring kan betyda för staten 
och dess verksamhet i allmänhet. 

Vad som redan nu bör påpekas är att idéer och verksamhet kring spons-
ring, utformandet av specifika sponsringsavtal och eventuell reglering på 
området är föränderlig. Min studie utfördes under våren 2007 och vissa de-
taljer kan ha förändrats sedan dess. Dock bör inte detta påverka resultaten i 
stort. Det huvudsakliga källmaterialet utgörs i detta kapitel av intervjuer med 
företrädare för myndigheter som valts ut och som arbetar eller har arbetat 
med sponsring som finansieringskälla. Intervjuer har också företagits med 
företrädare för intresseorganisationer på området. Detta material har kom-
pletterats med skriftlig dokumentation över sponsringen.   

                               
51 För enkelhetens skull kommer jag i fortsättningen att benämna de statliga organisationerna i 
denna undersökning för myndigheter, trots att en organisation, Dramaten, är ett statligt ägt 
företag. 
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En trevande historia 
Begreppet sponsring är framförallt ett empiriskt begrepp, vilket innebär att 
dess definition varierar beroende på den verksamhet man studerar och de 
människor man talar med. I Nationalencyklopedin definieras sponsring som 
att ett företag eller en person åtar sig att bekosta eller på annat sätt ansvara 
för viss verksamhet och som utbyte får möjlighet att göra reklam eller PR i 
någon form. Man får också veta att sponsring är en affärsmässig överens-
kommelse till ömsesidig nytta för parterna samt att syftet med sponsringen 
för sponsorns del är stärka sin image och trovärdighet genom att kopplas 
ihop med evenemang av stort allmän- eller samhällsintresse. Själva ordet 
sponsring sägs härstamma från latin, där spo´ndeo betyder ”ansvara för”.52 
Ofta brukar också mecenatskap diskuteras i samband med sponsring som en 
tidigare form för en liknande företeelse. När man talar om mecenater menar 
man framförallt enskilda personer som fungerar som ett slags beskyddare för 
en mer ömtålig verksamhet såsom kultur i någon form.  

Tanken här är inte att skriva sponsringens allmänna historia, utan jag nö-
jer mig med en kortare bakgrund för att istället fokusera på hur den svenska 
staten har hanterat fenomenet. Det är redan här viktigt att anmärka att jag är 
intresserad av att undersöka sponsringen av statliga myndigheter, vilket in-
nebär att jag avgränsar arbetet från sponsring som förekommer inom kom-
muner. Sponsring av kommunal verksamhet förekommer sannolikt i stor 
utsträckning och i större omfattning än sponsring av statliga myndigheter.53 

Några omfattande studier av sponsringens utveckling i Sverige finns inte 
att tillgå, men någon gång i början av 1980-talet började sponsringen bli en 
aktuell finansieringsform bland offentliga organisationer. Även om spons-
ring säkerligen fanns som fenomen tidigare är det intressanta här att den 
uppträder parallellt med en ökande marknadsanpassning av staten vid denna 
tidpunkt. Ett av de tidigaste och kanske mest uppmärksammade fallen av 
sponsring jag kommit i kontakt med är SAAB: s sponsring av Malmö Stads-
teater under 1985. Vid detta tillfälle sponsrade SAAB en musikal genom att 
skänka en ny SAAB som stod i foajén och som under föreställningen ”La 
Cage au Folles” med Jan Malmsjö rullades in på scenen. Senare efter 150 
föreställningar fick teatern behålla bilen som sedan lottades ut bland biljett-
numren i publiken och en lycklig ägare kunde köra hem i en ny SAAB.54 
Förutom ovanstående fall brukar det i sammanhanget nämnas Volvos spons-
ring av Göteborgs symfoniorkester med 20 musikerlöner mellan 1983-1988 
eller Pharmacia-Upjohns (egentligen Procordia)55 sponsring av Operan i 

                               
52 Internet: Nationalencyklopedin,  http://www.ne.se/ senast besökt 070913. 
53 Exempelvis, enligt en undersökning från Lärarförbundet, hade 60% av grundskolorna i 
slutet av 1990-talet sponsrats av företag eller organisationer (Konsumentverket (2004), 
”Sponsring i skolan. Vägledning för utarbetande av lokal policy för sponsring”). 
54 IP 1:D och Peterson (1988:24).  
55 Avtalet sträckte sig mellan 1989 till 1994 men Procordia, som då var statligt ägt, fusionera-
des 1990 med läkemedelskoncernen Pharmacia och det Volvoägda livsmedelsföretaget 
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Stockholm 1989.56 Andra tidiga exempel tas upp av Lars Peterson i boken 
”Det kulturella kapitalet” från 1988.57 Där omnämns bland annat American 
Express’ sponsring av Moderna museet 1983. Sponsorpengarna gick där till 
en utställning av en amerikansk konstnär med namnet Willem de Kooning. 
Tre år senare fick museet pengar av finansmannen Anders Wall för tryck-
kostnader av en katalog inför en utställning. 1987 sponsrades den postmo-
dernistiska utställningen ”Implosion” av finansbolaget Finans-Skandic och 
1988 sponsrades Picassoutställningen av företagen AMEX, Reso och SAS. 
Även Nationalmuseum var tidigt ute med att samarbeta med näringslivet då 
man 1986 fick sponsorbidrag från IBM till en utställning på temat ”En ny 
värld”. Året därpå visades utställningen ”Coca-Cola 100 år” som väckte stor 
uppmärksamhet i media och kritiken mot denna var enligt Lars Peterson 
omfattande. Utställningen sponsrades av Coca-Cola på så sätt att National-
museum fick visa utställningen utan kostnad för museet. Under 1980-talet 
bildades även två olika föreningar med syfte att främja sponsringen i Sveri-
ge, Sponsrings- och eventföreningen och Föreningen Kultur och Näringsliv. 

Det var alltså i slutet av 80-talet som något började hända med sponsring-
en i Sverige. I och med att Procordia sponsrade Operan började sponsringen 
uppmärksammas ordentligt i media. Skattemyndigheten i Stockholms län 
vägrade att ge Pharmacia AB avdrag för 3 327 000 kr som bolaget sponsrat 
Operan med, vilket initierade en process som skulle pågå ända fram till vå-
ren 2000.58 Denna långa process kan kanske ses som en formativ process för 
den kommande kultursponsringen. I och med att Skattemyndigheten vägrade 
ge Pharmacia avdraget för sponsringsomkostnader överklagade företaget till 
länsrätten. Dock avslogs ansökan 1996.59 Pharmacia valde därför att över-
klaga till kammarrätten och 1998 godkändes istället avdraget. Som reaktion 
mot detta överklagade Skattemyndigheten till regeringsrätten där dom föll år 
2000. Avdrag får i och med denna dom göras för ”de delar av sponsorbidra-
get som kan anses som utgifter för inkomsternas förvärvande, det vill säga 
möjlighet att utnyttja Operan i sin marknadsföring, rätt att utnyttja Operans 
lokaler och tillgång till biljetter för personalen”.60 Detta innebär att företagen 
får dra av det faktiska värdet av marknadsföringskostnaden vilket alltså be-
tyder att det så kallade associationsvärdet inte omfattas.61  

Associationsvärdet är ett begrepp som här används för att beteckna hur re-
lationer mellan organisationer, till exempel mellan ett företag och ett muse-
um med ett högt kulturellt värde, kan ge upphov till immateriella värden just 

                                                                                                                             
Provendor (Ekonomistyrningsverket: ”Sponsring som finansieringskälla? En vägledning för 
statliga myndigheter”, rapport 2002:15, s. 29). 
56 IP 1:ES, IP 1:NRM, Dagens Industri 000616 ”Två företag har fått rätt till avdrag”.  
57 Peterson (1988:14-25). 
58 Ekonomistyrningsverket: ”Sponsring som finansieringskälla? En vägledning för statliga 
myndigheter”, rapport 2002:15, s. 29 
59 Ibid. 
60 Dagens Industri 000616 ”Två företag har fått rätt till avdrag”.  
61 Dagens Nyheter 971024 ”Operans sponsring rena bluffen”. 
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på grund av att relationen representerar en anknytning till något som den ena 
parten uppfattar vara värdefullt. 

 

Staten griper in 
Riksdagens revisorer inledde under 1999 ett arbete med att granska spons-
ringen av statliga myndigheter, sannolikt mot bakgrund av ovan nämnda 
process.62 Syftet var att studera omfattningen av sponsringen samt hur 
sponsringen hanterades av de olika myndigheterna. Detta skedde genom en 
enkätundersökning och uppföljande intervjuer. Av 190 tillfrågade myndighe-
ter var det 18 som identifierades som mottagare av sponsring, varav 4 stude-
rades närmare. Vad som framkom efter RR: s förstudie var att det fanns en 
relativt stor osäkerhet kring begreppet sponsring, mycket på grund av avsak-
naden av ett särskilt regelverk. De slår även fast att intresset från statens sida 
varit relativt litet. Bland annat nämns att den förvaltningspolitiska kommis-
sionen från 1997 inte berörde begreppet sponsring men att man inte vill ”dra 
upp snäva gränser för statens samverkan med andra aktörer”.63 Ett tidigt 
resultat som presenterades var således att sponsring var att betrakta som en 
oreglerad finansieringsform. Ett av problemen med osäkerheten kring spons-
ringsbegreppet är att det är svårt att veta var gränserna skall dras. Framförallt 
gäller gränsdragningsproblematiken hur myndigheterna skall skilja mellan 
bidrag och donation, avgiftsbelagd uppdragsfinansiering och samverkanspro-
jekt, vilket framkommer i revisorernas rapport. De identifierar även vissa 
problem från myndigheternas sida att värdera den eventuella sponsringen 
och hur omfattande motprestationerna bör vara för att något skall räknas som 
sponsring.64 Syftet med sponsring är enligt revisorerna att företag vill skapa 
goodwill genom att kopplas samman med en verksamhet av stort allmän- 
eller samhällsintresse.65 Det är alltså företagens önskan att stärka sin identitet 
och sitt varumärke, förbättra kundrelationer, visa samhällsengagemang eller 
medverka till personalens trivsel, menar RR. Den som mottar sponsring vill 
framförallt få ett tillskott på resurser i någon form. Som utbyte kan den 
sponsrade lämna olika förmåner kopplade till den egna verksamheten.  

Riksdagens revisorer definierar sponsring 
Riksdagens revisorers rapport utmynnade i ett antal förslag, bland annat en 
definition av sponsringsbegreppet, vars innehåll vägletts av de intresseorga-

                               
62 Riksdagens revisorer, rapport 2000/01:13 ”Sponsring av statliga myndigheter”, (Ur För-
slag till Riksdagen 2001/02:RR9), s. 21. 
63 Ibid. s. 26. 
64 Ibid. s. 42. 
65 Ibid. s. 24. 
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nisationer som är att betrakta som viktiga aktörer inom fältet.66 Den defini-
tion av sponsring som RR presenterar lyder:  

”Med sponsring menas i granskningen den typ av överenskommelser då ett 
företag eller privat organisation tillskjuter kontanta medel, varor eller tjänster 
till en myndighets verksamhet i utbyte mot exponering och eventuellt även 
andra förmåner. Sponsring är ett affärsmässigt samarbete mellan en myndig-
het och ett företag. Eftersom parterna gör en överenskommelse som innefattar 
ömsesidiga ekonomiska eller andra åtaganden, handlar sponsring således inte 
om bidrag, donationer eller välgörenhet.”67 

Betoningen i definitionen ligger på att sponsring är att betrakta som en af-
färsmässig utbytesrelation skilt från sådant som gåvor och välgörenhet, det 
vill säga att parterna frivilligt väljer varandra.68 Vidare föreslås regeringen ta 
ställning till vilka myndigheter och verksamheter som bör få finansieras med 
sponsring, något som bör framgå av regleringsbrevet. Det föreslås även att 
riktlinjer för sponsringens omfattning och krav på återrapportering bör anges 
i regleringsbrevet. Regeringen uppmanas också se till att göra en tydlig defi-
nition av begreppet sponsring, liksom att se till att Ekonomistyrningsverket 
utarbetar riktlinjer för hur sponsringen skall hanteras i myndigheternas redo-
visningar. Utöver detta bör lagen om offentlig upphandling ses över, menar 
revisorerna.69 Revisorerna föreslår dessutom att vissa krav bör ställas på de 
myndigheter som tar emot eller har för avsikt att ta emot sponsring. Bland 
annat bör själva syftet med sponsringen tydliggöras och resultaten följas upp. 

Ekonomistyrningsverket definierar sponsring  
De förslag som rörde Ekonomistyrningsverket (ESV) presenterades i en 
rapport som utfärdades av verket i augusti 2002. Dock hade arbetet med 
sponsringsfrågor redan inletts under 1999 då man började titta närmare på 
vilka eventuella problem som skulle kunna föreligga.70 ESV: s skrift syftar 
till att fungera som en vägledning för myndigheter som överväger frågan om 
att ta emot sponsring, eftersom det inte finns något regelverk som reglerar 
sponsringen av statliga myndigheter.71 ESV slår fast i rapporten att det sak-
nas särskilda lagar eller förordningar som definierar vad sponsring är. På 
grund av detta blev resultatet en vägledning och inte några lagförslag. Det 
fanns heller inga regler för hur myndigheterna skulle hantera sponsringen. 
Av denna anledning försökte ESV att reda ut begreppet och definiera be-

                               
66 Ibid. s. 21. 
67 Ibid. s. 23. 
68 Ibid.  
69 Ibid. s. 19. 
70 IP 1:ESV 
71 Ekonomistyrningsverket: ”Sponsring som finansieringskälla? En vägledning för statliga 
myndigheter”, rapport 2002:15. 
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greppet sponsring, en definition som i allt väsentligt påminner om Riksda-
gens revisorers definition några år tidigare.  

”I denna skrift menas med sponsring en överenskommelse varigenom en 
sponsor tillhandahåller den sponsrade parten kontanta medel, varor eller 
tjänster i utbyte mot exponering av ett företagsnamn eller varumärke och 
eventuellt andra förmåner. Sponsring är ett affärsmässigt samarbete till ömse-
sidig nytta för parterna.”72  

I den diskussion som förs i inledningen till rapporten framgår att begreppet 
sponsring har utvecklats över tiden och att man tidigare beskrivit sponsring 
som i det närmaste något som påminner om bidrag och gåvor. Vad som till-
kommit under senare år är större krav på motprestationer och affärsmässig-
het. Även om definitionen av sponsring blir relativt tydlig görs det i rappor-
ten även en gränsdragning mot begrepp som avgift liksom begreppen bidrag, 
donation och gåva. Gränsdragningen mot avgift blir relevant eftersom spons-
ringen uppvisar påtagliga likheter med normal försäljning av varor eller 
tjänster – det vill säga en normal marknadssituation där en köpare köper 
något av en säljare på en marknad. Det som skiljer ut den senare verksamhe-
ten från sponsring är: ”för avgiftsbelagd verksamhet finns det nämligen sär-
skilda regler om när en myndighet har rätt att ta ut avgifter, hur avgiftsnivån 
bestäms, huruvida myndigheten har rätt att disponera avgiftsinkomsterna och 
hur avgiftsinkomsterna bör redovisas”.73 Avgiftsbelagd verksamhet beräknas 
utifrån de kostnader myndigheten haft för tillhandahållandet av varan eller 
tjänsten och skall också täcka dessa. När det gäller sponsring handlar det 
enligt ESV främst om upplevda värden och då är det inte relevant i samma 
grad att täcka upp för de minimala kostnader detta kan innebära för myndig-
heten. De upplevda värdena kan vara betydligt större än kostnaderna för att 
leverera dessa. Samtidigt måste gränsen mot bidrag, donation och gåva upp-
rätthållas. För bidrag gäller vissa regler som står att finna bland annat i dona-
tionsförordningen, men andra regler som har att göra med hanteringen av 
mervärdeskatt kan också bli aktuella.74 Själva definitionen av ett bidrag eller 
en gåva är utformad så att gåvan eller bidraget lämnas utan krav på motpre-
station.  

ESV menar också att denna gränsdragning är viktig även för de sponsran-
de företagen eftersom gåvor inte är avdragsgilla. Själva avdragsrätten för 
sponsringskostnader baseras på att dessa kostnader är reella driftskostnader. 
Detta innebär att sponsorn måste få tillbaka något i form av motprestationer, 
vilka kan betraktas som kostnader som höjer omsättningen i verksamheten.75 

                               
72 Ibid. s. 7. 
73 Ibid. s. 8. 
74 Finansdepartementet, Donationsförordningen 1998:140 (SFS 2007:578). 
75 Ekonomistyrningsverket: ”Sponsring som finansieringskälla? En vägledning för statliga 
myndigheter”, rapport 2002:15, s. 9. 
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Exempel på sådana motprestationer kan vara tillgång till fribiljetter, utnytt-
jande av lokaler eller visuell exponering. Kostnad och motprestation måste 
också balansera varandra för att bibehålla gränsdragningen mot gåva och 
bidrag. Det ESV menar är viktigt i allmän bemärkelse när det gäller gränser-
na mot gåva och bidrag är att det skall vara möjligt att skilja på de olika 
motprestationerna som myndigheten tillhandahåller liksom att dessa delar 
skall vara möjliga att värderas och prissättas.  

Reglering av sponsringen 
Den 27 oktober 2006 togs beslut i riksdagen om en första reglering av spons-
ringssamarbeten för myndigheter i och med en ändring av kapitalförsörj-
ningsförordningen.76 Bestämmelserna trädde i kraft den 1 januari 2007.77 
Innebörden i beslutet var att en myndighet endast får ta emot och disponera 
icke-statliga medel om inkomsten är av tillfällig natur eller mindre omfatt-
ning och inkomsten inte rubbar förtroendet för myndighetens opartiskhet i 
myndighetsutövningen eller annars skadar myndighetens anseende. Bland 
ESV:s föreskrifter till ovanstående bestämmelser föreläggs även att myndig-
heter som överväger att ingå samarbete om sponsring skall upprätta en 
sponsringspolicy med riktlinjer för sponsringsverksamheten. Även i de all-
männa råden till 15a § återfinns en, vad man kan kalla, tidig och något vag 
definition av begreppet sponsring. Myndigheterna uppmanas även att ut-
veckla rutiner för uppföljning av sponsringssamarbeten. Emellertid infördes 
särskilda återrapporteringskrav för ett antal myndigheter redan 2002.78 Den 
person jag talade med på ESV tog fram en lista på 24 olika myndigheter 
inom kulturområdet som har belagts med sådana återrapporteringskrav. I 
kraven ingår att bidragsmottagarna är fria att söka kompletterande finansie-
ring genom skriftliga samarbetsavtal men måste i sådana fall i årsredovis-
ningen redovisa för vilka ändamål och på vilka villkor de tar emot bidrag 
eller sponsormedel samt andel bidrag respektive andel sponsormedel av den 
totala intäkten. År 2002 nämns endast begreppet sponsring i en parentes i 
samband med en något vag definition som benämns samarbetsavtal mellan 
mottagare och givare. Dessa återrapporteringskrav infördes sedan i respekti-
ve myndighets regleringsbrev som villkor för bidragsfinansierad verksamhet.  

ESV: s vägledning ger ett antal råd som myndigheterna bör tänka på i de 
fall då de överväger att ingå i sponsringssamarbeten. Ett avsnitt ägnas åt att 
uppmärksamma sex olika typer av risker som myndigheten måste förhålla 
sig till. En typ handlar om risken att hamna i beroendeställning till sponsring 

                               
76 Finansdepartementet, Kapitalförsörjningsförordningen 1996:1188 (SFS 2006:1141). 
77 Ekonomistyrningsverket: ”Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till 
kapitalförsörjningsförordningen” (1996:1188): ESV cirkulär 2006:5, IP 1:ESV. 
78 Statsliggaren (2002), utgiftsområde 17, Kultur, medier, trossamfund och fritid, s. 80. 
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som en del av verksamhetens finansiering.79 Om sponsorerna plötsligt inte 
förlänger sponsorkontrakten kan myndighetens verksamhet hotas om den till 
stor del varit beroende av sponsormedel. Påverkan från sponsorns håll är en 
annan risk som ESV varnar för eftersom myndighetens verksamhet kan få en 
annan inriktning i förhållande till de uppställda målen. ESV skriver: ”Myn-
digheten bör vara försiktig så att sponsormedlen inte uppfattas som försök 
till otillbörlig påverkan av myndigheten”.80 Man bör också vara uppmärksam 
på att inte allmänhetens förtroende för de myndigheter som tar emot spons-
ring försvagas. Även om det egentligen inte uppstår något problem kan det 
räcka med att misstanken finns.81 ESV betonar således i högre grad risken att 
sponsring kan uppfattas som försök till otillbörlig påverkan och i mindre 
grad risken att sponsring faktiskt kan övergå till otillbörlig handling. 

”Det är en fin gräns… för vad som är tillåtet, till vad som man då börjar ifrå-
gasätta om man tycker att det är olämpligt, till att man ser att det är jävslik-
nande situationer till att det är en fråga om mutor och så”.82  

Trovärdigheten hos myndigheten riskerar också att ifrågasättas om myndig-
heten och sponsorn hamnar i en konflikt. Själva arbetet att dra till sig spon-
sorer och underhålla redan ingångna kontrakt kan ta resurser och tid i an-
språk i så hög grad att myndighetens egentliga verksamhet riskerar att ta 
skada. Myndigheten bör också se till risken att verksamhetens inriktning inte 
ändras på ett otillbörligt sätt för att möta sponsorernas önskemål eller för att 
locka nya sponsorer.83 Den sista risken ESV tar upp i vägledningen har att 
göra med möjligheten att det värde sponsringen tillför i vissa fall kan bli 
mindre än själva kostnaden för myndighetens motprestationer. Sponsringen 
kan alltså om myndigheten inte kalkylerar rätt bli olönsam och i värsta fall 
en negativ post i redovisningen.   

Några ytterligare statliga ingripanden i sponsringsfrågan 
Utöver Ekonomistyrningsverket har Nämnden för offentlig upphandling, 
Statskontoret och Skatteverket presenterat egna rapporter angående spons-
ringen av statliga myndigheter. Regeringen gav i februari 2003 Statskontoret 

                               
79 Finansinspektionen har hanterat dessa risker betydligt mer explicit och med tydliga regler, 
bland annat framgår det av myndighetens instruktion att en tjänsteman inte får driva eller vara 
delaktig i de företag som står under inspektionens tillsyn. Ännu striktare regler gäller för 
generaldirektören som måste ha regeringens tillåtelse för att ha lån hos tillsynsobjekten (Riks-
dagens revisorer, rapport 2000/01:13 ”Sponsring av statliga myndigheter”, [Ur Förslag till 
Riksdagen 2001/02:RR9] s. 67). 
80 Ekonomistyrningsverket: ”Sponsring som finansieringskälla? En vägledning för statliga 
myndigheter”, rapport 2002:15, s. 17. 
81 IP 1:ESV 
82 IP 1:ESV 
83 Ekonomistyrningsverket: ”Sponsring som finansieringskälla? En vägledning för statliga 
myndigheter”, rapport 2002:15, s. 17. 
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uppdraget att utreda några frågor gällande sponsring och resultatet presente-
rades i rapporten ”Klara villkor för sponsring av statlig verksamhet”.84 I 
denna utarbetas ett antal förslag till hur regeringen bör förhålla sig till spons-
ring av statliga myndigheter men rapporten innehåller även försök till att 
definiera begreppet sponsring. Statskontoret noterar att sponsring är ett be-
grepp under utveckling och att den senaste tjugoårsperioden inneburit en 
process där sponsringen gått från att handla om mecenatskap och ekonomis-
ka bidrag till att handla allt mer om ett affärsförhållande. På senare tid har 
sponsringsbegreppet i högre grad blivit förknippat med marknadsföring i och 
med att motprestationer betonats mer. Statskontorets definition av begreppet 
sponsring utelämnar avgränsningen mot avgift, bidrag, gåva och donation 
som ESV tagit med i sin definition. Dock problematiserar Statskontoret 
ESV: s betoning av att det är bristen på kostnadssamband som är den största 
skillnaden mellan avgift och sponsring, det vill säga skillnaden mellan 
sponsringsmedel och myndighetens kostnad för motprestationerna. Statskon-
toret påpekar att gränsdragningen mot tillhandahållandet av varor och tjäns-
ter mot avgifter är relevant eftersom sponsring innebär ett mer långsiktigt 
samarbete mellan myndighet och sponsor.85 Dock betonar de även nyttan av 
associationsmarknadsföring som en del i ett sponsorsamarbete, vilket inne-
bär att sponsringsavtal inte endast kan ses ur ett kostnadsperspektiv. De kri-
terier som Statskontoret föreslår i slutet av rapporten handlar främst om att 
regeringen tydligare bör reglera sponsringen av statliga myndigheter och 
utarbeta en förordning för detta. De föreslår även att myndigheter med till-
synsuppgifter inte bör ingå i sponsringsavtal liksom myndigheter med myn-
dighetsutövande uppgifter om det inte klart går att skilja den sponsrade verk-
samheten från myndighetsutövningen. Dessutom menar de att långsiktiga 
sponsringssamarbeten bör undvikas i det offentliga.  

                              

Nämnden för offentlig upphandling (NOU) har också berört sponsringen 
av statliga myndigheter i en rapport från 2003. Bakgrunden till rapporten 
utgörs av den problematik den typ av sponsring som kallas barter utgör. Att 
ett barteravtal träffas innebär att man byter en resurs mot en annan. Ett ex-
empel på barter kan vara när ett företag får exponering mot att de erbjuder 
den sponsrade att ta del av företagets tjänster, såsom till exempel juridiskt 
stöd eller annonsutformning. För NOU: s del låg uppdraget i att undersöka 
om sponsring i allmänhet skall upphandlas enligt lagen för offentlig upp-
handling (LOU). I rapporten kommer de fram till att sponsring som sker med 
kontanta medel inte kan omfattas av reglerna i LOU. Däremot menar de att 
bartersponsring är en form av byteshandel och skall upphandlas enligt LOU, 
men om det handlar om en gåva gäller inte LOU.86 Enligt min tolkning är 

 
84 Statskontoret, ”Klara villkor för sponsring av statlig verksamhet”, rapport 2003:22.  
85 Ibid. s. 26. 
86 Nämnden för offentlig upphandling, ”LOU: s tillämplighet vid sponsring av varor och 
tjänster till statliga myndigheter”, rapport 2003/0039-28, s. 10. 
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alltså NOU tydliga med att dra en gräns mellan bartersponsring och spons-
ring med kontanta medel och i ett antal praktiska exempel som de går ige-
nom är deras bedömning att LOU borde ha följts när det varit fråga om bar-
teravtal.  

En intressant iakttagelse kan göras i och med Sveriges ordförandeskap i 
EU våren 2001. Redan 1999 uppmärksammades det att regeringen hade för 
avsikt att låta företag sponsra det svenska ordförandeskapet. Som en reaktion 
mot detta ställdes en skriftlig fråga till utrikesminister Anna Lindh där avsik-
ten med sponsringen ifrågasattes.87 Dock tillät regeringen sponsring av ord-
förandeskapet och nio svenska företag fick tillfälle att sponsra delegationen 
med olika varor och tjänster mot att de fick exponering under perioden, 
bland annat på broschyrer, hemsidor och dylikt. I slutet av 2001 uppgav Da-
gens Nyheter att NOU granskade sponsringen av det svenska ordförandeska-
pet.88 Här framkommer att NOU ställer frågan huruvida möjligheten att 
sponsra har offentliggjorts och på vilka grunder valet av sponsorer skett. 
NOU menar att ”vid en offentlig upphandling skall samtliga företag i en 
bransch erbjudas att konkurrera om avtalet”.89 Enligt Utrikesdepartementet 
har företagen tillåtits konkurrera om de avtal som slutits med sponsorer. 
Dock framgår det att en konkurrent klagat hos NOU eftersom de inte fått 
information om att det fanns en möjlighet att sponsra ordförandeskapet. 
Trots den kritik NOU riktade mot sponsringen av ordförandeskapet besluta-
des det i juni 2001 att nämnden skulle avsluta alla ärenden gällande fallet.90 

I november 2005 gav regeringen skatteverket i uppdrag att lämna riktlin-
jer om rätten till avdrag för sponsring, vilket resulterade i rapporten ”Riktlin-
jer, avdragsrätt för sponsring”.91 I denna rapport framgår att sponsring inte 
återfinns som begrepp i inkomstskattelagen och det finns inga särskilda be-
stämmelser om vilka avdrag som är möjliga att göra för sponsring. Skatte-
verket menar dock att utgifter för sponsring kan vara avdragsgilla om de 
erkänns som reklam eller marknadsföring, lokalkostnader och liknande. Om 
dessa kostnader skall kunna dras av krävs det att utgiften är avsedd att ”för-
värva eller bibehålla företagets inkomster” och att sponsorn tar del av mot-
prestationer från den sponsrade parten. Detta innebär således att den utgift 
som skall dras av inte kan klassificeras som en gåva. Vad detta innebär är att 
det inte är möjligt att dra av kostnader som har att göra med associationsvär-
den utan endast utgifter som kan relateras till motprestationer, det vill säga; 
”Om marknadsvärdet av motprestationen understiger sponsringsutgiften 

                               
87 Skriftlig fråga 1999/2000:557. 
88 Dagens Nyheter 001218 ”EU-ordförandeskapet: Sponsring granskas”. 
89 Ibid. 
90 Nämnden för offentlig upphandling, nyhetsblad juni 2001, s. 11. 
91 Skatteverket, ”Skatteverkets ställningstaganden: Riktlinjer, avdragsrätt för sponsring”, dnr 
130 702489-04/113. 
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medges avdrag endast för värdet av motprestationen. Överskjutande del ses 
som gåva och är inte avdragsgill”.92  

Organiserade sponsringsintressen 
Inte bara staten har engagerat sig i sponsringen. Mot slutet av 1980-talet 
bildades också två föreningar med ett uttalat syfte att främja sponsringen i 
Sverige. En av dessa var Sponsorföreningen som idag går under namnet 
Sponsrings- och eventföreningen (SEFS). Föreningen bildades 1986, och 
slogs 2003 ihop med Eventföreningen som bildades 1998. Idag har förening-
en ca 320 medlemmar från mestadels näringslivet men även statliga och 
ideella organisationer är medlemmar.93 Den andra aktören är Föreningen 
Kultur och Näringsliv som bildades 1988 med en inriktning mot att främja 
sponsring inom kultursektorn. Föreningen Kultur och Näringslivs inriktning 
mot kultur innebär att ungefär hälften av deras ca 270 medlemmar är kultur-
organisationer. Den andra hälften utgörs av företag.94  

Sponsrings- och eventföreningen arbetar för att främja sponsring genom 
att fungera som en arena där medlemmarna kan mötas för att göra affärer. På 
detta sätt får medlemmarna tillgång till ett unikt nätverk, enligt SEFS.95 I 
likhet med de definitioner jag presenterat ovan menar även SEFS att spons-
ring inte handlar om gåvor eller bidrag, utan att det är en affärsuppgörelse. 
Som marknadsföringsåtgärd är sponsringen viktig, menar SEFS, eftersom 
”man kan använda sig av sponsringen för att möta folk”.96 Föreningen arbe-
tar bland annat med att få fram praxis för hur de anser sponsringen skall 
fungera för både företag och myndigheter och försöker bilda opinion för sina 
förslag. En fråga de driver handlar om avdragsrätten där de anser att Skatte-
verkets bedömning av rätten till avdrag för sponsring är felaktig och att rikt-
linjerna för avdrag bör förändras. Vidare arbetar de också för att skapa tyd-
lighet i vilka regler som gäller för sponsring, bland annat för att undvika fall 
där mutbrott och bestickning riskerar att skapa dåligt anseende för spons-
ringen som fenomen. Min informant berättar; 

”Sen är det det faktum att det är väldigt otydligt i branschen med gränser och 
beloppsgränser, vilka man får bjuda och hur blir Marie Ehrling och Anders 
Igel (Teliachefer, min anmärkning) åtalade för bestickning och hur man und-
viker det”.97  

                               
92 Ibid. avsnitt 3.3.1. 
93 Internet: Sponsrings- och eventföreningen, http://www.sefs.se/sefs/medlemmar/ medlems-
lista/, senast besökt 070920. 
94 IP 1:FKN 
95 Internet: Sponsrings- och eventföreningen, http://www.sefs.se/sefs/omoss/, senast besökt 
070920. 
96 IP 1:SEFS 
97 IP 1:SEFS 
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SEFS arbetar därför med att få till stånd en lagändring genom att föra över 
delar från brottsbalken till marknadsföringslagen. SEFS anordnar också ut-
bildningar, arrangerar seminarier och anordnar en tävling kallad Gyllene 
hjulet och något som kallas för Eventbarometern. Som bakgrund till den 
opinionsbildning de arbetar med använder de sig av olika typer av mätningar 
av sponsringens omfattning och genomslag. Eventbarometern är en sådan 
mätning.  

Föreningen Kultur och Näringsliv kallar sig själva för ”Nätverket som 
spränger gränser” [sic!] eftersom de vill fungera som en samlande organisa-
tion för frågor som gäller kontakter mellan kultursektorn och näringsliv.98 
Tre mål identifieras tydligt; de vill öka medvetenhet om kulturens betydelse 
för näringsliv och samhälle, höja kompetensen och konkurrenskraften i när-
ingslivet genom samarbete med kulturlivet och de vill öka den privata finan-
sieringen av kulturlivet. De områden de arbetar med är framförallt intern och 
extern kunskapsspridning, opinionsbildning och praktiskt samarbete genom 
att skapa och utvärdera olika samarbetsprojekt mellan näringslivet och kul-
turorganisationer.99 Själva bakgrunden till organisationen är ett nätverk av 
intresserade företagsledare inom Industriförbundet som började träffas under 
tidigt 1980-tal.100 Enligt författaren Lars Peterson inleddes ett arbete med att 
kartlägga det svenska näringslivets inställning till kulturstöd redan 1983. 
Inspirationen hämtades från liknande försök som tidigare gjorts i både Stor-
britannien och Frankrike. Peterson benämner nätverket för ”Londongrup-
pen” eftersom ett antal personer i ledande positioner i det svenska näringsli-
vet reste till London för att studera det brittiska näringslivets kulturstöd 
1985.101 Några år senare växte gruppen och en organisation bildades.102 För 
att driva sina frågor arbetar föreningen med att försöka få till stånd en under-
sökning av den privata kulturfinansieringen i Sverige, där sponsring utgör en 
del.103 Skälet till dessa ansträngningar står att finna i att det finns bristfällig 
information om hur den privata kulturfinansieringen faktiskt ser ut idag. 
Under 1999 utförde föreningen en studie av omfattningen av kulturspons-
ringen i Sverige men sedan dess har, enligt föreningen, omfattningen ökat 
och siffrorna är inte längre aktuella. Under 2001 genomfördes även en jäm-
förande studie av avdragsrätten för sponsring i ett antal europeiska länder 
som var ett försök att skapa opinion kring en förändring av avdragsrätten i 
Sverige. Sedan dess har dock det arbetet tonats ner och istället övertagits av 
Stockholms Handelskammare. Bland annat presenterade Stockholms Han-
delskammare en rapport under 2006 som innehöll ett förslag om förändrade 
regler för sponsring inklusive en skriven lagtext som skickades till regering-

                               
98 Informationsfolder från Föreningen Kultur och Näringsliv. 
99 Ibid. 
100 IP 1:FKN, IP 1:ES 
101 (Peterson 1988:142). 
102 Även om de själva kallar sig för ett nätverk är de en formell ideell förening. 
103 IP 1:FKN 
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en i slutet av 2006.104 Föreningen arrangerar även en årlig tävling, Swedish 
Arts and Business Awards, där pris till bästa samarbetsprojekt delas ut.  

 

Sponsring av statliga myndigheter i praktiken  
Föregående avsnitt tog fasta på hur staten identifierat sponsring som ett väx-
ande fenomen bland de statliga myndigheterna. Olika utredningar undersökte 
fenomenet och kom fram till ett antal olika förslag, där flera innebar krav på 
någon typ av reglering av sponsringen av statliga myndigheter. I detta avsnitt 
flyttar jag fokus från statens försök att hantera sponsringen till hur ett antal 
statliga myndigheter använder sig av sponsring i den dagliga verksamheten. 
Urvalet baserar sig på Riksrevisionens sammanställning av myndigheter som 
mottar sponsring. Bland myndigheterna på denna lista har jag valt ut åtta 
myndigheter; fem museer, en teater, ett universitet och en tillsynsmyndighet. 
Jag har valt att inte endast studera museer eftersom det kan vara av intresse 
att jämföra myndigheter med olika typer av verksamheter med varandra. De 
fem museerna är också relativt olika vad gäller innehåll och publikinriktning. 
En enkel kategorisering av de statliga myndigheter och företag jag studerar i 
detta kapitel kan se ut som följer; Moderna museet, Nationalmuseet och 
Dramaten kan alla placeras i facket för finkultur.105 Armémuseet, Naturhisto-
riska riksmuseet och Historiska museet kan utgöra en grupp där det gemen-
samma är historia, teknik/miljö och utveckling. Mittuniversitetet är det enda 
universitet i studien. Den åttonde myndigheten i studien, Finansinspektionen, 
skiljer sig mest ifrån de övriga eftersom det är en tillsynsmyndighet. Skälet 
till att denna studerats är framförallt att visa på vissa skillnader mellan olika 
typer av myndigheter. 

Att skaffa sponsorer 
En övervägande del av de myndigheter som studerats arbetar i dagsläget 
aktivt med sponsring. Engagemanget bland myndigheterna i arbetet med att 
söka och knyta till sig sponsorer har dock varierat över tiden. Periodvis, 
bland annat beroende på behov och konjunktur, har sponsorsamarbeten varit 
mindre relevanta. Flera sponsringsavtal har varit av tillfällig natur, såsom 
Mittuniversitetet och Finansinspektionen. För Mittuniversitetets del handlade 
sponsringsavtalet om att de 1997 fick medel till att upphandla utrustning för 
forskning och grundutbildning till ett antal nya lokaler.106 I fallet med Fi-

                               
104 Stockholms Handelskammare, ”Förslag om förändrade regler för sponsring”, rapport 
2006:3. 
105 Begreppet finkultur kommer i denna undersökning inte från empirin, utan är ett begrepp 
som myntades av sociologen Harald Swedner (1962).  
106 IP 1:MU, Samarbetsavtal mellan SCA Graphic Paper och Mitthögskolan dnr: 
260/9700755, Samarbetsavtal mellan Telia AB och Mitthögskolan dnr: 260/9700739 och 
Samarbetsavtal mellan Sunds Defibrator och Mitthögskolan dnr: 260/9700706. 
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nansinspektionen gällde sponsringsavtalen tillskjutandet av medel från nio 
företag på bank- och finansområdet till en internationell konferens anordnad 
av FI som värdland för IOSCO (International Organization of Securities 
Commission).107 Övriga myndigheter i undersökningen arbetar mer eller 
mindre aktivt med sponsorer.  

Både Moderna museet och Nationalmuseum använder sig av särskilda 
sponsoransvariga som sköter arbetet med sponsorerna. Mittuniversitetet hade 
även de en särskild person som arbetade aktivt med att kontakta sponsorer. 
Naturhistoriska riksmuseet hade tidigare en person anställd vars uppgift var 
att bearbeta presumtiva sponsorer, en så kallad sponsorraggare, men avbröt 
detta nyligen eftersom de ansåg att kostnaden blev för stor i förhållande till 
de intäkter som sponsringen genererade. Uppgiften att locka till sig sponso-
rer ligger nu istället på avdelningscheferna.108 Historiska museet uppger att 
de haft kontakt med sponsorraggare men att de aldrig skrivit några avtal med 
sådana. Dramaten har medvetet valt att inte anställa någon som har till upp-
gift att få in sponsorer eftersom de inte vill riskera att stå med kostnader om 
resultatet av försöken att få in sponsorer inte blir tillräckligt. Istället har 
Dramaten valt att arbeta strategiskt med få större sponsorer vilket ingår i 
arbetsuppgifterna som en del av olika tjänster.109 Armémuseet har inte heller 
någon anställd för att dra in sponsormedel och arbetar inte heller särskilt 
fokuserat mot sponsorer på andra sätt. Delvis kan det förklaras med den pro-
blematik som har att göra med Armémuseets inriktning mot krig och vapen. 
Antalet företag som vill bli förknippade med krig är relativt få. Vad man kan 
se är att några väljer att arbeta mer ambitiöst med att få in nya sponsorer, 
medan andra är mer strategiska. För vissa myndigheter varierar det även 
under olika perioder för hur mycket arbete som läggs ner på att försöka få in 
sponsorer. Skall en ny utställning invigas kan det bli mer aktuellt att få in 
sponsormedel till exempel.  

Varför vill myndigheter bli sponsrade?  
Även om sponsringen av statliga myndigheter började uppmärksammas un-
der tidigt 1980-tal var det inte förrän på 1990-talet som sponsringen kom att 
betyda alltmer för statliga myndigheter, och då framförallt kulturmyndighe-
terna. Flera av sponsringssamarbetena som inleddes under 1990-talet hand-
lade om nyinvigningar eller jubileum, där myndigheterna sökte extra resur-
ser för att kunna presentera sig på ett festligt sätt. Några av dessa var Natio-
nalmuseums 200-års jubileum 1992, Historiska museets invigning av Guld-
rummet 1994 och invigningen av Armémuseet år 2000. Generellt verkar 
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behovet av sponsormedel bland de undersökta myndigheterna kunna kopplas 
till upplevelsen av att anslagen från staten är för små och inte tillräckliga för 
vad respektive myndighet vill göra med verksamheten. Sponsormedel blir 
alltså till en möjlighet att kunna göra något utöver det vanliga i den normala 
verksamheten.  

”[Anslagen är för små från staten] kan man säga. Tycker vi. Vi vill ju hela ti-
den göra nya utställningar som ska vara moderna… attraktiva! Det betyder att 
ju mindre pengar vi har desto längre tid tar det innan vi kan förnya utställ-
ningarna eller bygga nya. Ambitionsnivån får dras ner… det är det det hand-
lar om”.110 

Förutom speciella tillfällen som invigningar och liknande uppger flera att 
sponsorpengar kan bidra till att verksamheten får en extra buffert och att 
verksamheten kan utökas med något utöver vad som normalt ryms i budge-
ten. För Naturhistoriska riksmuseet kan det innebära att en utställning kan 
göras mer avancerad tekniskt sett, för Dramaten kan det innebära att en före-
ställning får mer musik och för Nationalmuseum kan sponsormedel använ-
das till nyförvärv. Finansinspektionen kunde med sponsormedlen anordna en 
konferens av mycket hög kvalitet; 

”Vi kunde ordna en bättre konferens, roligare kvällar för våra gäster och vi 
märkte att de gillade det också. Då var vi lite bättre än… Sydney, men dom 
var inte svåra att slå för de var jättesnåla. Det var en tråkig konferens.”111 

När detta diskuteras med intervjupersonerna handlar svaren ofta om att ”man 
kan göra sådant man annars inte kunde ha gjort”112, ”det ekonomiska tillskot-
tet som gör det möjligt att göra nånting man inte skulle kunna göra an-
nars”113, ”något som man inte skulle kunna göra normalt”114, ”man kan ha de 
privata pengarna till att göra det man kanske inte skulle haft råd att göra”115, 
”man kan göra något mer än man tänkt sig från början”116 eller ”någonting vi 
annars skulle ha sagt nej till”.117 

Behovet av sponsring är inte avgörande för verksamheten, vilket åskåd-
liggörs genom andelen sponsringsintäkter i förhållande till den totala budge-
ten. Generellt rör sig andelen sponsring mellan 1 till 10 procent, lite beroen-
de på hur man räknar i årsredovisningen.118 För Moderna museet var den 
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angivna andelen sponsring 4,8 procent av de totala intäkterna.119 För Natio-
nalmuseum, Historiska museet, Naturhistoriska riksmuseet och Armémuseet 
var motsvarande siffror för år 2008 1,5; 0,8 (gäller hela myndigheten, Sta-
tens historiska museer); 0,5 respektive 0,3 procent.120 För vissa är andelen 
liten om man ser till helheten, men bryter man ner det till att gälla specifika 
utställningar eller liknande kan det röra sig om betydligt större andelar än 
några procent. Sammantaget är dock sponsorintäkterna små i förhållande till 
övriga anslag och intäkter. 

”Frågan är om man behöver sponsring egentligen, om vi behöver sponsring 
det är jag inte helt säker på. Vi skulle nog kunna klara oss utan sponsring, det 
går att leva som statlig myndighet och kulturinstitution utan sponsring men 
jag tror att fler och fler ser att sponsring kan ge mervärde. Dels kan det ge det 
där lilla ekonomiska tillskottet som gör det möjligt att göra nånting man inte 
skulle kunna göra annars. Det är viktigt alltså i en tid när vi lever med tajt 
ekonomi. Men det är inte bara det. Det är också de nya nätverken och […] 
den nya vinna-vinnasituationen som uppstår”.121 

Informella relationer som kontaktväg till näringslivet  
Det varierar hur myndigheterna kommer i kontakt med företag som eventu-
ella sponsorer. Emellertid är det tydligt hur viktiga informella kontakter och 
olika typer av nätverk är för att komma i kontakt med företag som kan tän-
kas sponsra verksamheten. En tidigare företrädare för Föreningen Kultur och 
Näringsliv menar att hela sponsringssfären bygger på olika typer av semina-
rier, konferenser och möten eller cocktailpartyn och premiärer. Den nuva-
rande tillförordnade VD: n på Föreningen Kultur och Näringsliv betonar att 
de personliga kontakterna är oerhört betydelsefulla och svåra att överskatta. 
Ofta är de informella kontakterna viktigast i initiationsskedet av ett spons-
ringssamarbete eftersom de kan göra det möjligt att få formella möten att äga 
rum.122 Vissa betonar att det är en nödvändig förutsättning att informella 
relationer existerar till presumtiva sponsorer och att det informella är en 
ingång till vidare diskussion.123  

”Ja, jag tror att det är en nödvändighet [med informella kontakter]. Det går 
inte bara att gå på företag så där och säga att man vill ha en miljon, 2 eller 3 
miljoner som det var då. Det är alltid bra om man har en ingång sedan tidiga-
re. Det tror jag är en förutsättning.”124 

                               
119 Moderna museets årsredovisning 2008, s. 42. 
120 Nationalmuseums årsredovisning 2008, s. 49, Statens historiska museers årsredovisning 
2008, s. 40, Naturhistoriska riksmuseets årsredovisning 2008, s. 43 och Armémuseums årsre-
dovisning, s. 26. 
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På Mittuniversitetet var det till exempel av stor betydelse att en av de perso-
ner som fått uppdraget att skaffa sponsorer hade en tidigare relation till ett 
antal företag. Dessa relationer uppkom i och med att han var delaktig i ett 
projekt då högskolans studentkår sökte sponsorer till byggandet av ett nytt 
kårhus några år tidigare. I det här fallet tyder mycket på att rektor också hade 
personliga relationer till ett antal personer inom näringslivet.  

Min intervjuperson på Dramaten utvecklar frågan om de informella rela-
tionernas betydelse och menar att;  

”[…] man [kan] säga [att] kontakterna informellt är viktigt, det betyder inte 
att besluten på företagen är informella. De är mycket mer strategiskt grunda-
de idag. Men sen att det blir Dramaten, det kan ha att göra med att någon i 
styrelsen som jag på företaget känner eller har kontakt med på något sätt. Så 
väcker man frågan på ett informellt sätt. Men att nå framgång, förut kunde 
man nå framgång genom att man informellt kände någon VD som gillade tea-
ter och så säger de ja, vi kör lite teater. Nu kan kontakten vara likadan och 
kan vara utgångspunkten men sen hamnar det ofta på marknadsavdelningen 
idag. Då ska det kunna tjäna varumärket. Beslutssituationen är betydligt mer 
strukturerad men kontaktvägen kan vara ostrukturerad. Det är två olika sa-
ker.”125 

Detta resonemang stöds också av min intervjuperson på Historiska museet, 
som menar att man tidigare kunde rikta in sig på enskilda inflytelserika per-
soner inom näringslivet. Dessa personer är idag något desarmerade, eftersom 
marknadsfrågorna sköts mer professionellt av en särskild del av organisatio-
nen.126   

Många arbetar dock brett med att komma i kontakt med företag som kan 
vara lämpliga sponsorer. Ett sätt att få kontakt med nya sponsorer nämns av 
Dramaten, och innebär att en redan befintlig sponsor bjuder in kunder och 
liknande som själva kan bli intresserade av att sponsra.127 Kontaktsättet be-
höver således inte vara ett resultat av systematiskt nätverkande, utan kontak-
ter med sponsorer kan både komma plötsligt och slumpvis.128 Parallellt med 
de informella försöken att komma i kontakt med företag sker det även försök 
med telefonsamtal eller att brev skickas till ett urval av tänkbara och lämpli-
ga sponsorer till verksamheten. Moderna museet bearbetar kontinuerligt ca 
20-30 företag på både informella och formella sätt.129 På många sätt är det 
därför också en uppsökande verksamhet men arbetet sker inte systematiskt 
överallt. Skillnaderna kan bero på vilken typ av myndighet man talar med. 
Vissa myndigheter har lättare att nå ut genom informella nätverk än andra. 
Historiska museet tillhör de som inte arbetar systematiskt med sponsring, 

                               
125 IP 1:D 
126 IP:1HM 
127 IP 1:D 
128 IP:1HM 
129 IP 1:MM 

 109 



vilket innebär att nya sponsorer kan påträffas på informell väg eller genom 
prospekt men även genom att någon ringer upp och är intresserad. Att före-
tag ringer upp själva verkar dock vara ovanligt.130 Kungliga myntkabinettet 
som ingår i samma myndighet som Historiska museet har haft det lättare att 
skaffa sponsorer på grund av att de arbetar med ekonomi och finanshistoria. 
Inom det området finns också ett antal givna aktörer och arbetet med att 
skaffa sponsorer bygger i högre grad på kontakter och deltagande i nätverk 
tillsammans med dem som verkar inom bank- och finanssfären.131 Naturhi-
storiska riksmuseet anger att de nästan enbart går ut med prospekt till utval-
da företag. Finansinspektionen skrev inledningsvis brev till några utvalda 
potentiella sponsorer som alla var relativt stora aktörer på finansmarknaden. 
Som uppföljning bokades även möten in där de presenterade sitt förslag 
muntligt inför personer som de givetvis tidigare kände till, sannolikt på 
grund av den periodiserade tillsyn inspektionen utför över finansmarknadens 
aktörer. Nationalmuseum har ett färdigt sponsorpaket framtaget med hjälp av 
en reklambyrå. Paketet innehåller en presentation av Nationalmuseum, vad 
som kan erbjudas rätt sponsor och några skäl till varför ett företag skulle 
vilja sponsra dem.132  

Föreningen Kultur och Näringsliv är ett försök att etablera ett officiellt 
nätverk för att underlätta informella kontakter.133 En anledning till att exem-
pelvis kultursektorn inte tidigare samarbetat med näringslivet kan ha att göra 
med att näringslivet har få naturliga beröringspunkter med kultursektorn.134 
Föreningen spelar därför en roll som en mötesplats för både kulturmyndighe-
ter och företag. Ett sätt för Föreningen Kultur och Näringsliv att öka berör-
ingspunkterna mellan de två sfärerna är genom att anordna en tävling, ”Swe-
dish Arts and Business Awards” som arrangeras årligen. Tävlingen kan ses 
som en positiv sanktion där goda exempel på projekt mellan kultur och när-
ingsliv i Sverige under det senaste året utses. Syftet är att fler skall få inspi-
ration och upptäcka glädjen med att forma gränsöverskrivande samarbe-
ten.135 Andra exempel på viktiga nätverk som nämnts i sponsringssamman-
hang är Stora och Nya Sällskapet i Stockholm eller Bachelors Club i Göte-
borg.  

”[…] så finns det the Bachelors club som är herrklubben i Göteborg där alla 
kulturchefer och näringslivschefer är med och träffas och jag vet att de um-
gås”.136  
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132 Nationalmuseums sponsormaterial. 
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Sponsringspolicies och sponsringsavtal 
I princip har samtliga undersökta myndigheter en sponsringspolicy eller 
motsvarande riktlinjer för sponsringsverksamhet. Till grund för förekomsten 
av dessa sponsringspolicies ligger Riksdagens revisorers förslag, tillsam-
mans med ESV: s rekommendationer och föreskrifter. Undantagen är Fi-
nansinspektionen, Mittuniversitetet och Armémuseum, där de två första fal-
len av sponsring var av tillfällig natur och genomfördes en tid innan Riksda-
gens revisorer presenterade rapporten om sponsring av statliga myndigheter. 
Armémuseet har ingen sponsringspolicy eftersom arbetet med sponsorer sker 
”case-by-case”, det vill säga att vid varje möjligt tillfälle till samarbeten med 
näringslivet sker det en diskussion kring hur myndigheten skall förhålla sig i 
detta specifika fall.137 Innehållet i en sponsringspolicy är tänkt att reglera 
myndighetens samarbeten med näringsliv och andra aktörer och själva före-
komsten av policies på detta område kan kopplas till de förslag som fram-
fördes i Riksdagens revisorers rapport från 2001. Detta kan ses bland annat i 
Historiska museets och Moderna museets riktlinjer som antogs 2002. Natio-
nalmuseum antog sina ett år tidigare.138  

I den sponsringspolicy som Historiska museet har formulerat framgår tyd-
ligt att utgångspunkten är att allmänheten skall känna förtroende för verk-
samheten och att innehållet skall präglas av integritet och oberoende.139 Mu-
seichefen betonar att det därför är mycket viktigt att de statliga aktörerna är 
noggranna och besitter en stor integritet när det gäller hur sponsringssamar-
betet genomförs.140 Varje aktuellt sponsringssamarbete skall noga övervägas 
för att undvika risker som intressekonflikter och otillbörlig påverkan. En 
företrädare från Föreningen Kultur och Näringsliv gör följande bedömning;  

”Att man skulle bli påverkad i sitt inre arbete, det tror jag inte på. Men där-
emot är det så, om man har en speciell framtoning som kulturinstitution så at-
traherar man ju inte vissa företag/sponsorer.”141 

Chefen för Armémuseet instämmer i att möjligheten att få sponsorer påver-
kas av valet av utställning. En risk med sponsringen är om myndigheterna 
börjar bli beroende av sponsorer och väljer att endast göra utställningar som 
man vet att man kan få sponsorer till. Däremot har han aldrig hört talas om 
att sponsorerna tillåtits ha åsikter om hur en utställning byggs. Något som 
han menar talar mot att företag skulle försöka påverka myndigheternas inre 
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arbete är att det skulle vara förödande för företagen om sådana påverkansför-
sök skulle avslöjas. Negativ publicitet i media är något företagen verkligen 
vill undvika, menar han.142 Vice VD: n vid Dramaten framhåller samtidigt 
att sponsorer hellre byter inriktning på sin sponsringsverksamhet än försöker 
påverka befintliga objekt – de röstar med fötterna istället. Moderna museet 
och Naturhistoriska riksmuseet är mycket noga med att påpeka att en spon-
sor aldrig får påverka innehållet i verksamheten och att sponsringen är helt 
skild från det övriga museet. Min informant på Naturhistoriska riksmuseet 
påpekar att förtroendet för myndigheten som organisation är väldigt högt och 
att detta bland annat innebär att de ”inte är köpta av någon”. Däremot är han 
medveten om att museet tar en risk och kan bli betraktade som köpta i och 
med att de samarbetar med företag. Just denna risk är skälet till att museet är 
restriktiva när det gäller det utrymme sponsorerna får i verksamheten. Att 
sponsorerna aldrig får påverka innehållet är något av en självklarhet, dock 
kan sponsorerna ha vissa åsikter och velat ha mer inflytande men det är nå-
got min informant menar att han aldrig godkänner. På ett liknande sätt reso-
nerar den före detta generaldirektören vid Finansinspektionen; 

”Näe, jag tror att vi uppfattar oss själva som så pass professionella och med 
så pass stor integritet så att vi om vi var tvungna att vidta åtgärder mot dem 
[tillsynsobjekten/sponsorerna] så skulle inte det störas av att de bidragit med 
en miljon till en konferens.”143 

Vidare definieras sponsring som skild från bidrag, donationer och välgören-
het eftersom det handlar om ett ömsesidigt ekonomiskt åtagande från båda 
parter. Man poängterar också att sponsringen inte får innebära att myndighe-
ten blir ekonomiskt beroende eller att instruktionsenlig verksamhet åsido-
sätts. Dramaten har ingen uttalad sponsringspolicy men i den etikpolicy som 
tagits fram framkommer vissa riktlinjer för sponsringsverksamheten. I denna 
betonas vikten av frihet och i detta sammanhang frihet från eventuella spon-
sorers önskemål. I denna policy ingår även riktlinjer för mottagandet av gå-
vor – personalen får inte ta emot, efterfråga eller erbjuda gåvor eller andra 
förmåner som kan vara otillbörliga.144 I Moderna museets sponsorpolicy som 
fastställdes 2002 framkommer att sponsorsamarbeten inom myndigheten 
syftar till att generera intäkter, reducera kostnader och höja kvaliteten på 
utvalda aktiviteter i verksamheten. En kortsiktig målsättning är att spons-
ringen skall vara 5 % av budgeten, något som på lång sikt bör utökas till att 
omfatta 10 %.145 Även för Moderna museet är definitionen av sponsring 
baserad på en idé om ömsesidig nytta som kan variera beroende på hur sam-
arbetet är utformat. Denna nytta bör dock värderas i ekonomiska termer, 
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skriver man. Riskerna med sponsring som Moderna museet identifierar mot-
svarar den bedömning som Historiska museet gjort; tonvikten läggs vid att 
säkerställa utställningsrummets och besökarens integritet. Utställningarna 
skall således inte innehålla produktplaceringar utan konstnärligt samband; 
”[…] det [i utställningarna] som visas är det viktigaste, bästa och mest rele-
vanta vid just detta tillfälle, inte för att en viss sponsor eller bidragsgivare 
vill att det skall visas”.146 Exponeringen av varumärken i utställningarna 
skall också begränsas i möjligaste mån. Naturhistoriska riksmuseets riktlinjer 
för sponsring har som ambition att uttryckligen följa de rekommendationer 
som utfärdats av ESV. En punkt som betonas tydligt är att museet endast 
skall ingå avtal som ger mer i ersättning från sponsorn än de kostnader som 
avtalet genererar. Överlag är Naturhistoriska riksmuseets riktlinjer främst 
konstruerade för att upplysa om hur kostnader i samband med sponsring 
skall beräknas och redovisas, och behandlar överhuvudtaget inte risker med 
sponsringen. Detta krav är också framträdande i Nationalmuseums sponsor-
policy, som i övrigt är relativt kortfattad. Emellertid nämns ett krav som kan 
relateras till risker med sponsringen då det i policyn framgår att ett spons-
ringssamarbete inte får inskränka på museets funktion som offentlig och 
tillgänglig institution.147 

                              

När det gäller själva sponsringsavtalen är de till övervägande del skriftliga 
även om muntliga avtal förekommit. Avtalen är ett sätt för både myndighet 
och företag att tydliggöra vad interaktionen skall innebära. Oftast är summan 
av sponsringsmedlen fastställd på förhand och då oftast genom ett prospekt 
från myndigheten eller ett förslag från företaget. Utformningen av avtalen 
handlar därför framförallt om innehållet – till exempel vilka motprestationer 
från myndighetens sida som företaget skall kunna tillgodogöra sig. Förhand-
lingarna kan också gälla avtalets löptid eftersom avtalen normalt är tidsbe-
gränsade. De flesta myndigheter i studien har också avslutat samarbetet när 
kontraktstiden löpt ut. Emellertid har Mittuniversitetet inte uppmärksammat 
avtalstidens slut vid några tillfällen och har därför inte heller avslutat samar-
betet genom att till exempel ta ner skyltar med logotyper. Ett avtal vid Mitt-
universitetet saknade också tidsbegränsning över huvudtaget. 

 

På andra sidan gränsen – myndigheternas 
motprestationer 
De sponsoravtal som slutits på senare tid tenderar att innehålla tydliga och 
väl definierade motprestationer.148 Som nämnts tidigare var motprestationer-
na under sponsringens inträde i den offentliga sektorn betydligt mer blyg-

 
146 Ibid. s. 2. 
147 Nationalmuseum, ”Sponsorpolicy för Nationalmuseum 2001-10-02”. 
148 Ekonomistyrningsverket: ”Sponsring som finansieringskälla? En vägledning för statliga 
myndigheter”, rapport 2002:15, s. 7. 
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samma. Oftast handlade motprestationen om mindre symboliska handlingar 
som viss exponering i samband med till exempel en utställning. Som jag 
också pekat på utvecklades motprestationerna efter hand till att motsvara det 
värde som en sponsor ger till verksamheten. Storleken på de resurser förta-
gen sponsrar de statliga myndigheterna med varierar men för de flesta i un-
dersökningen handlar det om summor mellan 100 000 till ett par miljoner 
kronor. En svag tendens som märkts är att avtalen var större för 10-15 år 
sedan. Normalt brukar huvudsponsorskap idag befinna sig omkring två mil-
joner kronor, medan summan kan vara lägre när det gäller enskilda projekt 
eller utställningar.149 För till exempel Naturhistoriska riksmuseet är sponsor-
avtal som innebär summor lägre än en halv miljon inte intressanta, liksom 
för Historiska museet vars nuvarande sponsoravtal är värt drygt en miljon 
kronor per år.150 Dessa siffror ger en viss inblick i vad avtalen omfattar.  

När det gäller formerna för myndigheternas motprestationer är expone-
ring, biljetter, lokalupplåtande, kompetensöverföringar och olika exklusiva 
aktiviteter de absolut vanligaste. Vilka motprestationer som blir aktuella är i 
stort sett beroende av den verksamhet som myndigheten bedriver. Expone-
ring av företagslogotyper och varumärken samt distribution av biljetter är för 
de flesta möjliga motprestationer medan till exempel kompetensöverföringar 
är mer verksamhetsbundna. Vissa myndigheter har också mer ändamålsenli-
ga lokaler för till exempel konferenser och middagar än andra. Några har 
också möjligheten att göra något exklusivt för sina sponsorer. Denna exklu-
sivitet är framförallt förknippad med mer finkulturella verksamheter.  

Emellertid har värderingen av motprestationerna inte alltid varit helt en-
kel. Min informant vid Naturhistoriska Riksmuseet menar att det alltid är 
”ett dribblande om vad motprestationen skall vara”.151 Det kan bli långa 
förhandlingar om själva innehållet, eftersom sponsorerna vill ha så mycket 
som möjligt och museet vill göra så lite som möjligt. Men på samma gång 
vill Naturhistoriska Riksmuseet ha så mycket pengar som möjligt. Vidare 
påpekade chefen för Historiska museet att värderingen av motprestationerna 
är svår att göra eftersom museet är tvungna att beräkna dels det ekonomiska 
värdet och dels det reella värdet.152 Det ekonomiska värdet som museet har 
att förhålla sig till är den summa de erhåller från sponsorn. Det reella värdet 
för Historiska museet handlar om vad sponsringen är värd i förhållande till 
Historiska museets varumärke. Museet har därför tagit hjälp av varumärkes-
experter för att värdera det egna varumärket. Den återkommande frågan 
bland myndigheterna är därför hur de ska värdera sitt ”varumärke” i ett aktu-
ellt fall. Den företrädare för Föreningen Kultur och Näringsliv som jag tala-
de med framhöll att de flesta företag egentligen köper de här värdena allde-
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les för billigt.153 Även VD: n för Sponsrings- och eventföreningen nämner att 
det inom kultursektorn kan vara svårt att värdera motprestationerna, åtmin-
stone i relation till hur det går till inom idrotten. 

Nedan går jag närmare in på vilka motprestationer de undersökta myndig-
heterna erbjuder. 

Att synas som sponsor 
Vi är alla vana med att företagens logotyper och produktnamn befinner sig 
nästan överallt i idrottsvärlden. Företagens budskap är här allt annat än låg-
mälda och sublima – de syns på fotbollspelares tröjor, på hockeyrinken, på 
rally- och formel 1-bilar och till och med i namnet på idrottsanläggningar. 
Allianz arena i München är ett exempel på detta, liksom planerna på att 
namnge den nya nationalarenan i Solna efter en svensk storbank.154 Att få 
exponering i stora idrottssammanhang anses mycket värdefullt, vilket också 
märks på de ansträngningar som görs. Vissa företag väljer att sponsra egna 
tävlingar, som till exempel kappseglingstävlingen Volvo Ocean race eller 
golftävlingen Volvo Scandinavian Masters. Andra väljer att sponsra redan 
befintliga tävlingar som Olympiska spelen, där Coca-Cola varit officiell 
sponsor sedan 1928. Den som är intresserad av skidsport har heller inte kun-
nat undgå Cloettas sponsring av det svenska alpina landslaget sedan 
1999/2000. Denna typ av sponsring kan sägas vara högljudd och tydligt när-
varande eftersom budskapet och företagens olika varumärken blir en stor del 
av hela evenemanget. I fallet Cloetta bar medlemmarna i landslaget dräkter 
som såg ut som produkten Kexchoklad, vilket måste anses som marknadsfö-
ring av det mer påtagliga slaget.  

Nästan all sponsring handlar om exponering av sponsorns företagslogotyp 
eller varumärke på ett eller annat sätt. Detta gäller i hög grad även de statliga 
myndigheter som studeras här. Emellertid finns det en skillnad mellan olika 
områden – sponsorer av idrott tenderar dock ofta att skrika ut sitt budskap till 
de massor som iakttar sport oavsett om det är hemma i tv-soffan eller på en 
match. Inom kultursektorn viskas snarare budskap fram genom mer subtila 
och vaga presentationer och exponeringen är utförd på ett mer smakfullt sätt 
för att inte väcka alltför mycket uppmärksamhet. Skälet till skillnaderna 
mellan idrotts- och kultursponsring står sannolikt att finna i vilken målgrupp 
de sponsrade företagen riktar sig mot. Men det kan också ha att göra med att 
sponsring av statliga organisationer är något relativt nytt och inte fullt ut 
accepterat. Det är dock ingen slump att de företag som sponsrar de undersök-
ta kulturmyndigheterna inom finkultursfären till mycket stor del kommer 
från sektorer som bank- och finansbolag, managementföretag, reklam- och 
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advokatbyråer eller försäkringsbolag. Enligt Föreningen Kultur och närings-
liv: 

”[Målgruppen] beror ju alldeles på vad du vill kommunicera som företag. 
[…] Vi har ganska mycket advokatbyråer bland våra medlemmar och advo-
katbyråer är ganska – det är också helt ovetenskapligt – men som jag sett det, 
de är ganska stora sponsorer av finkultur. Det ligger i deras intresse. De be-
höver ju inte ha en massexponering till folk som tittar på fotboll. Det är inte 
deras kunder ändå. De vill ha den lilla exklusiva publiken, som blir deras 
kunder och som uppskattar precis det här. Så det beror ju på vad du vill nå 
och det håller jag ju med om att säljer man snus så är det ju inte mycket idé 
att sponsra Operan. Då har man ju fel målgruppstänkande kanske […]”.155 

Målgruppen är följaktligen mycket betydelsefull för vad olika företag väljer 
att sponsra. De företag som sponsrar myndigheterna i den andra gruppen 
vars gemensamma nämnare är historia, teknik/miljö och utveckling, utgörs 
av mer industriellt inriktade företag, även om medieföretag också är närva-
rande. Målgruppen kan bland dessa sägas vara bredare och rikta sig till en 
mer allmän, men oftast högre utbildad, publik.  

Under studiens genomförande har det framkommit att associationsvärdet 
är en oerhört viktig faktor, om inte den främsta, till att företag överhuvudta-
get väljer att sponsra. En företrädare för Föreningen Kultur och Näringsliv 
påpekar; 

”Det viktiga som företaget köper när de sponsrar Dramaten eller Operan eller 
vad det nu är, det är det associativa värdet. De får lov att stå nära något som 
har en hög cred [trovärdighet, min anmärkning]. Det är det de köper, de bryr 
sig inte så mycket om fribiljetterna. […] Det är det som affären egentligen 
handlar om att man får låna av kultursfärens aura. […] Men efter ett par do-
mar i regeringsrätten så blev det så att man inte godkände just det värdet, det 
associativa värdet.”156 

De associativa värdena är enligt regeringsrätten inte möjliga att dra av, utan 
endast de faktiska kostnaderna för sponsringen, vilket är intressant i ett 
sammanhang där mycket pekar på att associationen är central för företagens 
sponsring. Även Dramaten betonar vikten av associationsvärdet. Genom att 
Dramaten i sig är ett starkt varumärke får sponsorn ta del av detta värde de 
när de associerar sig med Dramaten.157 För Historiska museets del handlar 
åtminstone ett sponsringsavtal om associationsvärde, eftersom det värde 
sponsorn tar del av är museets trovärdighet och legitimitet; 

”[Det är] historia och någon sorts trovärdighet vi kan ge dem i och med att de 
förknippas med oss. Snarare det kanske än att de tror att väldigt många av 
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våra besökare kommer att se deras varumärke och gå hem och beställa ViaSat 
till sin TV och så där. Jag misstänker att det är mera varumärket…”.158 

Naturhistoriska riksmuseet nämner att det är just de värden som är inbyggda 
i museets varumärke som sponsorerna tar del av.159 På ett liknande sätt reso-
nerar Moderna museet när motiven till företagens sponsring förs på tal.  

”Det finns ju inga sponsorer per se i samhället utan det är företag som är in-
tresserade av det associationsvärde som vi kan erbjuda”.160   

Det associationsvärde Moderna museet kan erbjuda är anknytningen till mo-
dern och samtida konst och den värdegrund som gäller detta. Genom att man 
menar att konsten speglar samhället, utvecklingen, människors världsåskåd-
ning, aktuella ämnen, tendenser, trender, frågeställningar, kan museet vara 
en strategisk partner.161 Moderna museet menar att de kan erbjuda ett varie-
rande innehåll och ett innovativt tänkande på två sätt. Det ena sättet är den 
museala delen av museet som för med sig värden som trygghet och soliditet, 
medan det andra handlar om att museet skall visa nytänkande och aktuella 
tendenser i konsten. På Moderna museet menar man att det är den typen av 
dynamik som lockar till sig företag genom att de själva vill kunna framhålla 
dessa värden i sin verksamhet. Många företag vill vara både trygga och tradi-
tionella samtidigt som de är innovativa och moderna.162 För de värden som 
sponsorn får ta del av är symbolerna en viktig del – det blir viktigt att för-
knippa företagets symbol med den organisation man sponsrar.  

Från myndighetens sida är det viktigt vilka man associerar sig med, efter-
som felaktiga bedömningar kan ge myndigheten dåligt rykte och minska 
förtroendet för verksamheten.163  

”Den man säljer sig till – det varumärket kletar ju av sig på en själv. Det 
handlar bara om symbolvärdet! […] Sponsorer måste alltid stärka det egna 
varumärket eller i alla fall inte gå på tvärs mot det.”164 

Moderna museet fick mycket kritik för den utställning de visade över en helg 
2001. Vid detta tillfälle presenterade elektronikföretaget Sony sina produkter 
intensivt vilket gav upphov till debatt och ett antal kulturjournalister ankla-
gade museet för att slarva bort sin trovärdighet.165 Även om IKEA och Kul-
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163 Ekonomistyrningsverket: ”Sponsring som finansieringskälla? En vägledning för statliga 
myndigheter”, rapport 2002:13. 
164 IP 1:FKN 
165 Dagens Nyheter 010828, ”Nedslag/Kulturhuset: En fråga om trovärdighet. Denna artikel 
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turhuset ligger utanför min undersökningsgrupp är det värt att ta upp att de 
under 2001 blev föremål för liknande kritik när utställningen ”Open Me” 
lanserades. Udden i kritiken gällde utställningens utseende eftersom den 
endast innehöll IKEA-möbler och dessutom producerades av företaget.166  

Kultur- och utbildningssponsring – lågmäld och smakfull 
exponering 
Själva exponeringen är som nämnts tidigare en del av de motprestationer de 
statliga myndigheterna ger de sponsrande företagen. När man träder in på 
någon av de myndigheter jag studerar i detta kapitel möts man inte direkt av 
olika företagslogotyper. Allt ser precis ut som ”vanligt”, om man inte är 
riktigt uppmärksam. Tittar man lite till vänster i Nationalmuseums entré ser 
man en tavla på väggen där museets sponsorer nämns vid namn och tackas. 
På Nationalmuseums hemsida framträder också logotyperna för de sex olika 
sponsorerna under rubriken sponsorer.167 Går man genom Videopassagen på 
Moderna museet och vänder sig om vid dess utgång märker man en skylt 
som upplyser allmänheten om att en advokatbyrå stödjer projektet. Utöver 
detta exponeras sponsorerna i foajén, på hemsidan och i de allmänna tryck-
sakerna. Moderna museet arbetar således med objektsponsring där ett paket 
tas fram för en specifik utställning och då syns sponsorn på allt som har med 
den utställningen att göra, såsom tryckta enheter, kataloger och affischer.168 
Liknande budskap möts man av om har för avsikt att titta på Naturhistoriska 
riksmuseets utställning om klimat, ”Uppdrag: Klimat” – en tavla vid entrén 
informerar om utställningen och längst ner tackas ett antal samarbetspartners 
och sponsorer. Sponsorernas logotyper exponeras även på den informations-
folder som tryckts upp till klimatutställningen. Placeringen av logotyperna 
har skett i ett hörn på baksidan av foldern. Utöver tavlan vid ingången uttalar 
sig representanter från sponsorerna om klimatet på olika sätt på ett antal 
mindre tavlor i utställningen. I den utställning som handlar om mineraler och 
bergarter förekommer också en tavla med sponsorernas logotyper utanför 
dess ingång. På Naturhistoriska riksmuseets hemsida exponeras sponsorerna 
separat för varje utställning men exponeringen är mycket nedtonad. Sponso-
rerna nämns med liten text längst ner på den aktuella utställningens sida.169 I 
samband med spionutställningen som pågick på Armémuseet exponerades 
utställningssponsorn, ett kameraövervakningsföretag, på ett liknande sätt på 
små skyltar i utställningen. Sponsorn nämndes också på museets hemsida.  

                               
166 Dagens Nyheter 010811, ”Kulturhuset värjer sig mot kritiken”. 
167 Internet: Nationalmuseum, http://www.nationalmuseum.se, senast besökt 071002. 
168 IP 1:MM 
169 Internet: Naturhistoriska Riksmuseet, http://www.nrm.se/utstallningarcosmonova/ utstall-
ningar.95.html, senast besökt 071002. 
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Även för Dramatens del är exponeringen relativt nedtonad. Dramatens 
sponsorer syns på hemsidan170, dock utan logotyper, i programbladet och i 
lokalen på ett diskret sätt. I samband med att Dramaten annonserar i DN och 
SvD två ggr per år erhåller sponsorerna viss exponering. På Dramaten beto-
nar man dock att exponering inte är det centrala för sponsorerna på Drama-
ten.171 Trots detta har vissa företag försökt få sina företagsflaggor upphissade 
i Dramatens flaggstänger under företagsdagar. Detta har mötts med ett nej; 

”Man måste förstå att man sponsrar Dramaten och man ska inte ta över Dra-
maten och göra företaget XX av oss. Det börjar fler och fler förstå men fort-
farande finns det vissa som tror att de ska sätta sin stämpel på Dramaten men 
det börjar försvinna. Då försvinner en del av Dramaten. Det kan innebära att 
vissa som uppskattar Dramaten försvinner om vi får den stämpeln. […] Man 
ska synas på ett smakfullt och elegant sätt som inte tar bort den sponsrade 
partens egenvärde.”172 

På Historiska museet är exponering inte heller den viktigaste formen av 
motprestation även om en sponsors logotyp förekommer på en vepa i entrén 
samt att sponsorn nämns i liten text på museets välkomstfoldrar. Avtalet med 
sponsorn är ett så kallat barteravtal och går ut på att museet får ett antal tim-
mar radioreklam samt att museet är med i olika typer av sammanhang som 
kan kopplas till sponsorn, bland annat genom att museets logotyper finns på 
sponsorföretagets fakturautskick, i olika tv-programtidningar och annonser. 
Exponering blir på detta sätt mer av ett samarbete och exponeringen som 
motprestation blir aktuell i varje sammanhang som sponsorn förknippas med 
Historiska museet, inte endast i den interna exponeringen inom museets 
gränser. Ett annat avtal som Historiska museet har innebär egentligen inte 
några motprestationer av den typ som nämnts ovan då sponsorns logotyp 
exponeras i till exempel en utställning på museet. I detta fall är det istället 
sponsorns produkter, i detta fall en flygel, som exponeras i museets loka-
ler.173 Ett äldre exempel på en liknande form av exponering var när ett kom-
munikationsföretag ställde upp och sponsrade Historiska museet med så 
kallade digitala videoguider, vars funktion byggde på en viss teknik företaget 
utvecklat. Företagets logotyp och det speciella varumärket, som dessutom 
innehöll en namnkoppling mellan produkten och en historisk person, expo-
nerades på dessa guider. I efterhand kan detta sponsringssamarbete anses ha 
haft helt andra målsättningar än exponering. Den speciella tekniken var un-
der detta skede under utveckling och avtalet med Historiska museet gav till-
fälle att testa produkterna i en praktisk miljö.174  
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När Mittuniversitetet ingick avtal med ett skogsindustriföretag, ett telefö-
retag och ett pappersindustribolag var avtalen likvärdiga. Motprestationen 
gick ut på att under fem år benämna olika lokaler, bland annat två laboratori-
er och två hörsalar, utifrån företagens namn. Ett laboratorium blev till exem-
pel ”SCA-laboratoriet”, ett annat ”Telia-labbet” och en hörsal namngavs 
som ”Sunds Defibratorsalen”. Skogsindustriföretaget fick utöver detta speci-
ella skyltar utanför lokalerna med företagets namn på liksom även logotyper 
i trä inne i lokalerna. Dessutom fick de tillgång till att sprida information på 
toalettdörrarna i anslutning till lokalerna vid ett antal andra tillfällen.175 Ef-
terhand har dock samarbetet med skogsindustriföretaget övergått till en an-
nan form av mer etablerat forskningssamarbete.  

”Här byggde vi för några år sedan ett forskningshus för skogen som resurs 
kan man säga, för den forskningsprofilen. Här byggde SCA samtidigt sitt 
forskningslabb. Man hade det vid infarten till Sundsvall tidigare och runt 
2000 så flyttade man det hit. Vi har dessutom en förbindelsegång mellan, en 
glasad gång. Över Storgatan.”176  

Detta mer intima samarbete innebär att Mittuniversitetet kan berika företaget 
med sin forskning och att företaget kan erbjuda praktikplatser och liknande. 
Samarbetet kan också bidra till att ge Mittuniversitetet större legitimitet i 
branschen, menar man. Det kan även tilläggas att skogsindustriföretagets VD 
är medlem i Mittuniversitetets styrelse.177  

Även om Finansinspektionen varken tillhör kultur- eller utbildningsfältet 
kan det vara av intresse att beskriva hur denna myndighet arbetade med 
sponsring i samband med IOSCO-konferensen 2001 för ca 600 deltagare. 
IOSCO är en global organisation som samlar myndigheter som har tillsyn 
över värdepappershandeln i världen och 2001 kom turen till Sverige att an-
ordna konferensen. Av tradition vänder sig arrangören, i det här fallet alltså 
Finansinspektionen, till den finansiella sektorn och ber dem vara med och 
sponsra arrangemangen. Syftet med sponsormedlen var att täcka upp för fem 
middagar och fyra luncher inklusive underhållning av olika slag vilket gjor-
de att Finansinspektionen vände sig till några av de större bankerna och vär-
depappershandlarna. Nio företag valde att sponsra konferensen med en mil-
jon för en middag eller en halv miljon kronor för en lunch och för detta fick 
de marknadsföra sig själva under det evenemang de sponsrat. Marknadsfö-
ringen bestod främst i att koncerncheferna fick möjlighet att hålla ett mindre 
anförande under respektive middag samtidigt som sponsorn kunde exponeras 
i entréhallen till konferensen.178 
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Tillgång till fribiljetter  
Även om exponering, associations- och symbolvärde tillmäts stor betydelse i 
sponsringssammanhang bör övriga ingående element tas på allvar. Trots allt 
erkänner staten genom Riksskatteverket inte associationsvärden. Utöver 
exponeringen existerar motprestationer, vilket dock nämnts tidigare, i form 
av biljetter, tillgång till lokaler för sponsorerna och olika former av kompe-
tensutbyten mellan företagen och de statliga organisationerna. Dessa former 
flyttar fokus till nya aspekter av statens gränser som inte är lika lätta att upp-
täcka vid första anblick.  

En relativt vanligt förekommande del av motprestationerna handlar om att 
tillhandahålla fribiljetter till sponsorerna, som en beståndsdel i det affärs-
mässiga utbyte sponsringen definierats som. Detta även om dess verkliga 
betydelse kan vara omtvistad i förhållande till associationsvärdena.179 Fram-
förallt gäller det de publika fält inom vilket museer och teatrar befinner sig. 
Denna form av motprestation minskade dock av naturliga skäl under den 
period som gratis inträde infördes som en reform bland de statliga museerna. 
Under 2007 drog dock staten tillbaka de extra resurser som avsatts till re-
formen och inträdesavgift infördes återigen, varför också motprestationen 
återigen blev relevant.180 Dramaten är en av de undersökta statliga organisa-
tioner som använder sig av biljetter som motprestation gentemot sina spon-
sorer. Eftersom sponsring är en form av relationsmarknadsföring behövs 
dessa biljetter när till exempel en säljare från sponsorföretaget vill gå på 
teater med några av sina kunder. Ibland kan sponsorn vilja ha hela salongen 
för sig själv och sina kunder och ibland används biljetterna till de anställda 
och deras familjer. Det kan också röra sig om att företaget har besök från 
utlandet och då kan Dramaten ordna fram biljetter med kort varsel. Enligt 
Dramaten är biljetterna som motprestation en viktig del av sponsorsamarbe-
tet.181 Även Naturhistoriska riksmuseet använder sig av biljetter som motpre-
station. Ett vanligt avtal kan innebära att det ingår ett antal biljetter till spon-
sorföretagets personal som en del i deras personalvård, men ibland kan det 
handla om att företaget vill ha hela Cosmonova för sig själva.182 National-
museum har i sin broschyr, riktad mot eventuella nya sponsorer, angett att 
tillgång till biljetter för det sponsrande företagets personal och kunder är en 
möjlig del av ett sponsorsamarbete.183 Även Moderna museet erbjuder ex-
klusiv tillgång till utställningarna för deras sponsorer. De biljetter som ingår 

                               
179 En företrädare för Föreningen Kultur och Näringsliv menade att det är associationsvärdet 
sponsorerna köper och att de bryr sig inte så mycket om fribiljetterna. IP 1:FKN. 
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i ett avtal måste också förbrukas annars mister företaget rätten att göra skat-
teavdrag för denna kostnad.184  

. 

                              

Möjligheter att anordna events  
Fribiljetterna är dock inte den viktigaste och mest uppskattade motprestatio-
nen, utan sannolikt är det snarare sponsorernas tillgång till lokaler och möj-
ligheten att där förlägga olika events som är mest värdefull. Vanligtvis bru-
kar dessa typer av motprestationer inbegripa olika typer av konferenser och 
möten, men det kan även handla om företagsfester och liknande aktivite-
ter.185 För Armémuseets del lämnades motprestationer motsvarande 24 000 
kronor per år (2006) i form av några dagars utnyttjande av museets konfe-
rensutrymmen och Artillerigården för egen marknadsföring.186 Men möjlig-
heten att nyttja Armémuseets lokaler är i allmänhet sparsamt utnyttjad av 
sponsorerna.187 Likadant har det varit för Mittuniversitetet. Vid några ensta-
ka tillfällen i början av samarbetsperioden använde sponsorerna lokalerna 
utan att det efter hand blivit någon mer etablerad företeelse. Desto mer ut-
nyttjas möjligheterna till olika aktiviteter på Dramaten. Sponsorerna kan ha 
möten i Dramatens olika lokaler och ibland kan de få träffa någon från tea-
tern, till exempel en regissör eller en skådespelare. Guidade turer tillhör ock-
så det vanliga. Det kan också handla om att sponsorerna förlägger mindre 
middagar till Dramaten och får då exklusiv tillgång till Marmorfoajén, byggd 
i vit italiensk marmor. Dramaten låter det exklusiva vara exklusivt och hyr 
därför inte ut salen till andra företag än sina sponsorer annat än i undantags-
fall. Sponsorerna kan också lokalisera större tillställningar till Dramaten, 
vilket brukar ske någon gång per år, bland annat har ett större revisionsbolag 
arrangerat en prisutdelning för årets bästa uppfinning i lokalerna

”Man fördjupar besöket på ett sätt som vanlig publik inte kan få del av. Det 
är också ett mervärde för en sponsor.”188  

På Nationalmuseum finns ett antal olika arrangemang som kan ordnas för 
sponsorerna. De kan få tillgång till museet för att anordna egna kvällar utan-
för de ordinarie öppettiderna med ett varierande innehåll, men även hela 
dagar kan vara aktuellt. Några sponsorer har till exempel anordnat rekryte-
ringsdagar till museet. Nationalmuseum kan ordna olika former av VIP-
evenemang för vissa utvalda grupper som sponsorerna väljer ut bland sina 
kunder eller medarbetare. Sponsorerna kan således bjuda in sina kunder för 

 
184 IP 1:SEFS 
185 IP 1:ESV 
186 Armémuseets årsredovisning 2006, s. 50. Sponsormedel från SAAB var 1,5 miljoner 
kronor under perioden 200-2006. 
187 IP 1:AM 
188 IP 1:D 
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specialvisningar av museets konst och de kan även få möjligheten att komma 
bakom kulisserna på museet. Högst ordinärt lokalutnyttjande förekommer 
också i form av att de sponsrande företagen förlägger sina möten i museets 
lokaler, såsom hörsalen eller sessionssalen.189  

Enligt Moderna museet är de olika events museet kan anordna väldigt be-
tydelsefulla. De sponsrande företagen har möjlighet att i museets lokaler 
genomföra speciella skräddarsydda arrangemang och samtidigt ta del av 
museets konstsamlingar. Vanligt förekommande är att sponsorerna lokalise-
rar sina bolagsstämmor, kvartalsrapporter, konferenser, presskonferenser och 
rekryteringsaktiviteter av varierande storlek till museets lokaler. Fördelen, 
enligt Moderna museet, med att ha ett samarbete med museet är att företagen 
får en strategisk partner på nära håll mitt i stan med ändamålsenliga lokaler 
samtidigt som de får tillgång till en konstupplevelse.190 Ändamålsenliga lo-
kaler erbjuder även Naturhistoriska riksmuseet sina sponsorer och då fram-
förallt Cosmonova och deras hörsal. Sponsorerna brukar vanligtvis använda 
museets lokaler till sin egen personal och då i form av kick-offer, men ibland 
bjuds även företagens kunder in. Vid dessa tillfällen händer det ibland att 
någon presenterar museet och deras verksamheter. Ibland kan också olika 
forskare berätta om sina projekt. Dock har inte, av någon anledning, museet 
särskilt stor inblick i hur sponsorerna använder sig av lokalerna. Vissa spon-
sorer kan också få tillgång till lokalerna vid större tillställningar. Ett exempel 
på detta är en tävling för gymnasieelever kallad Klimatkampen som en spon-
sor var med och arrangerade under 2007.191  

Historiska museet har ett sponsringssamarbete med ett företag som är ge-
neralagent för Steinwayflyglar i Sverige som går ut på att de får exponera 
sina produkter i museets barockhall. De får även möjlighet att genomföra 
konserter i nämnda lokal. Utöver de sponsormedel museet får in från detta 
avtal drar konserterna även besökare till museet. Ovanstående fall är ett ex-
empel på att viss sponsring tenderar att gå över i mer samarbetsbetonade 
förhållanden mellan myndighet och företag. Museichefen är dessutom osäker 
på hur samarbetet hanteras i årsredovisningen, vilket pekar mot att denna typ 
av vad man kan kalla bartersponsring är problematisk sett ur ett mer traditio-
nellt perspektiv på sponsring då den kan vara svår att värdera och definiera. I 
sammanhanget kan även nämnas att Kungliga myntkabinettet som ingår i 
samma myndighet som Historiska museet använder sig av motprestationer 
av mer traditionellt slag som påminner om hur bland annat Dramaten och 
Nationalmuseum arbetar. På grund av att Myntkabinettet har mycket attrak-
tiva lokaler i Gamla stan kan de erbjuda dessa exklusivt till sina sponsorer.192 
Ett element i företagens användande av myndigheternas lokaler som förbi-

                               
189 IP 1:NM och Nationalmuseums sponsormaterial. 
190 IP 1:MM 
191 IP 1:NRM, Internet: Klimatkampen, http://www.klimatkampen.se/, senast besökt 071010. 
192 IP 1:HM 
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setts hittills, är de möjligheter detta ger till nätverksbyggande och kontakt-
knytande. När företagen använder sig av lokalerna har vi sett, som nämnts 
ovan, att de kan bjuda in kunder, anställda eller anordna sådant som rekryte-
ringsdagar – aktiviteter som ofta innebär socialt mingel. Här kan många oli-
ka professioner och människor med olika organisationstillhörighet träffas 
informellt och skapa sociala band till varandra i en ofta exklusiv miljö. För 
myndigheterna är inte lokalupplåtandet endast intäktsgivande utan det kan 
också möjliggöra att myndigheterna kan komma i kontakt med nya målgrup-
per och eventuellt nya sponsorer. 

Utbyten av kompetenser  
Den tredje formen av förekommande motprestationer bland de statliga myn-
digheterna är kompetensutbyten, dock är de inte lika vanliga som de motpre-
stationer som involverar lokaler. På Dramaten har man arbetat med att ge 
sponsorerna retoriklektioner, vilket har inneburit att teaterns skådespelare 
har undervisat i hur man framför ett budskap på ett sådant sätt att folk lyss-
nar. Eftersom man på många företag håller föredrag och utbildningar har 
detta varit uppskattat bland ett flertal sponsorer. Dramaten var även en del av 
en projektledarutbildning som en sponsor drev tillsammans med Handels-
högskolan. Dramaten kunde bidra med kompetens och erfarenhet till denna 
utbildning då arbetet på teatern är mycket projektinriktat. För Dramaten har 
dock inte dessa typer av kompetensutbyten varit tongivande men har delvis 
använts för att skapa en extra dimension till sponsorsamarbetet.193 Man kan 
även betrakta Mittuniversitetets allt närmare samarbete med tidigare nämnda 
skogsindustriföretag som en typ av kompetensutbyte. Från att ha handlat om 
traditionell sponsring övergick detta till ett samarbete på flera plan där myn-
digheten och företaget kunnat ta del av varandras kompetenser och erfaren-
heter. Företaget har, som tidigare nämnts, etablerat ett nära forskningssam-
arbete med Mittuniversitetet.  

I samband med dessa former av sponsring uppträder frågan om kompe-
tensutbyten verkligen kan definieras som sponsring. Det finns en tendens 
bland myndigheterna och intresseorganisationerna att istället tala om samar-
beten generellt istället för sponsring när det gäller nya former för interaktion. 
Dessa nya former av samarbeten har distanserat sig från den traditionella 
sponsringen av olika orsaker. En av förklaringarna står eventuellt att finna i 
att ordet sponsring riskerar att skapa felaktiga konnotationer. Ett citat från en 
av intervjupersonerna förtydligar detta: 

”Personligen tycker jag inte om ordet sponsring men i brist på bättre… Det 
som inte är sponsring är ett riktigt samarbete, det är ju mycket mer intressant. 
Sponsring har en klang av att de rika ger till de fattiga, vilket är väldigt 
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stötande. Det är verkligen så att de flesta företag köper de här värdena allde-
les för billigt egentligen. Fortfarande finns det en klang av att de är goda de 
här företagen… det hänger kvar lite sen äldre tider. Sponsring blir ett belastat 
ord”.194 

När sponsringen visar upp en benägenhet att överskrida de normala mark-
nadsföringsåtgärderna inom kultursektorn som den traditionella sponsringen 
står för skapas nya typer av samarbeten som inte alltid uppfattas som spons-
ring. Antingen kan detta ske som en fördjupning av ett tidigare sponsoravtal 
(jämför med Mittuniversitetet) eller som en helt ny inriktning (bland annat 
Dramaten). En annan tolkning kan vara att det endast handlar om ett försök 
till förändrat språkbruk eftersom sponsring av olika anledningar inte alltid 
ses som något tillräckligt intressant alternativ till ordinära former av mark-
nadsföring. Genom att använda ordet samarbete förknippas sponsringen med 
två jämbördiga parter som byter tjänster och resurser med varandra.195 
 
Sammanfattning  
Huvudsyftet med föreliggande kapitel har varit att undersöka sponsringen av 
statliga myndigheter i Sverige. För att göra detta har jag tittat närmare på hur 
staten har hanterat sponsringens framväxt, bland annat genom att se till hur 
olika statliga granskningsmyndigheter har förhållit sig till sponsringen. Till 
att börja med var sponsring av statliga myndigheter något som först uppträd-
de någon gång under 1980-talet, men det dröjde till mitten av 1990-talet 
innan staten engagerade sig i företeelsen då sponsringen av Operan behand-
lades i en lång rättsprocess. 1999 inleddes ett arbete av Riksdagens revisorer 
att granska sponsringen av statlig verksamhet, något som efter hand ledde 
fram till att myndigheter som Ekonomistyrningsverket, Statskontoret, 
Nämnden för offentlig upphandling och Skatteverket engagerades i frågan. I 
Riksdagens revisorers rapport från år 2000 och Ekonomistyrningsverkets 
rapport från 2002 definierades sponsringen som ett affärsmässigt ömsesidigt 
utbyte där en sponsor tillhandahåller den sponsrade parten kontanta medel i 
utbyte mot exponering av ett företagsnamn eller andra förmåner. Från att ha 
varit en helt oreglerad finansieringsform transformerades således sponsring-
en till ett affärsmässigt utbyte mellan statliga organisationer och privata före-
tag. På 2000-talet reglerades också utrymmet för myndigheternas samarbete 
med sponsorer av staten, och bland annat infördes föreskrifter för upprättan-
det av riktlinjer för sponsringsverksamheten samt krav på rutiner för upp-
följning och återrapportering av sponsringssamarbeten. Samtidigt riktade 
Ekonomistyrningsverket uppmärksamhet mot riskerna med interaktion av 
detta slag, och frågor om myndigheternas oberoende, opartiskhet och förtro-
ende lyftes fram som något myndigheterna måste förhålla sig till.  
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Undersökningen av sponsringen av statliga myndigheter som företagits 
har även inriktats på hur sponsring går till i praktiken vid ett antal utvalda 
myndigheter. En första iakttagelse är att det inte är helt givet att det finns ett 
explicit behov av sponsring bland myndigheterna, däremot kan myndighe-
terna använda sponsringsmedlen till att göra något extra utöver det vanliga i 
verksamheten. Att förmå företag att sponsra en viss verksamhet sker dock 
inte utan arbetsinsats från myndigheterna. Det varierar dock hur mycket tid 
och pengar som myndigheterna lägger ned på att försöka skaffa sponsorer – 
vissa arbetar med speciella sponsoransvariga medan andra låter de högre 
cheferna engagera sig i sponsringen. Försöken att nå ut till företag som kan 
vara villiga att sponsra sker både genom breda satsningar mot flera tänkbara 
sponsorer till mer strategiska insatser riktade till speciellt utvalda företag. I 
studien är det tydligt att informella kontakter i nätverk visat sig vara en ef-
fektiv väg att gå för myndigheterna att initiera nya sponsringssamarbeten.  

Ett sponsringssamarbete handlar emellertid inte endast om att få företag 
att bidra med resurser till myndigheternas verksamhet. Även myndigheterna 
måste ge något tillbaka till företagen. I samband med en dom i regeringsrät-
ten medgavs inte skatteavdrag för företagens sponsring som inte kunde 
kopplas till reella driftskostnader, en omständighet som innebar att myndig-
heternas motprestationer fått en ökad betydelse. Jag har lyft fram fyra former 
av motprestationer som visat sig vara både legitima och vanligt förekom-
mande i sponsringen av statliga myndigheter. Den vanligaste av dessa är 
exponeringen av sponsorernas företagsnamn, logotyper eller varumärken i 
samband med myndigheternas verksamhet. Sannolikt är denna motprestation 
också den mest betydelsefulla för företagen. En andra motprestation innebär 
att sponsorerna får tillgång till fribiljetter till de statliga verksamheterna, 
vilka kan nyttjas av företagens kunder eller den egna personalen. Sponsorer-
na ges utöver dessa motprestationer ibland också möjligheten att använda 
myndigheternas lokaler för olika typer av tillställningar, såsom konferenser, 
middag eller fester. Vanligt förekommande är också att sponsorerna ges 
tillgång till exklusiva arrangemang som kan innebära att företagen eller de-
ras kunder kan delta i specialvisningar eller träffa en företrädare för myndig-
heten som exempelvis en regissör, skådespelare eller en forskare. Den fjärde 
motprestationen har jag benämnt kompetensutbyten och innebär att en myn-
dighet kan ge en sponsor tillgång till vissa speciella kompetenser om det 
finns sådana i verksamheten. Ett exempel som förekommer i studien är de 
retoriklektioner som Dramaten erbjudit vissa sponsorer. Utbyten av kompe-
tenser är dock inte lika vanliga motprestationer som de tre föregående.   
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Kapitel 6 Korruptionen inom Systembolaget 

Inledning 
Sponsring av statliga myndigheter är som vi sett en legitim form av relation 
mellan stat och näringsliv, om än ifrågasatt och konstruerad efter hand. I 
kontrast till sponsringen syftar detta kapitel till att undersöka mer uppenbart 
problematiska relationer, nämligen korruptionen i staten och närmare be-
stämt korruptionen som avslöjades inom Systembolaget 2003. I kapitlet för-
söker jag besvara frågor som hur de korruptiva relationerna kunnat upp-
komma och hur de successivt förändrats, vilka förändringsprocesser System-
bolaget som organisation varit föremål för, vilka åtgärder staten använt mot 
korruptionen samt vilka verksamhetsförändringar som har initierats. Utöver 
detta skall jag även relatera korruptionen inom Systembolaget till två andra 
fall där gränsrelationer kan diskuteras utifrån ett korruptionsperspektiv, näm-
ligen Svensk Bilprovning och Vägverket.  

Systembolagsfallet är en studie över händelser som redan har inträffat, till 
skillnad från fenomenet med sponsringen som studerades som en aktiv pro-
cess. Systembolagsfallet är således baserat på uppgifter som iakttagits av 
olika aktörer. Av denna anledning måste därför processen återskapas för att 
kunna relateras till avhandlingens analysram. Att processen studeras i efter-
hand beror naturligtvis på att korruption är ett fenomen som fullbordas i 
hemlighet. Utan observerbara relationer och transaktioner blir det en omöjlig 
uppgift att studera korruptionsfall. För det första försvåras valet av fall av 
problemet med att hitta fall som inte bara existerar hos ett antal hemlighets-
fulla aktörer. För det andra, om nu ett fall mot förmodan skulle uppträda, kan 
man på säkra grunder anta att dessa aktörer mycket motvilligt skulle svara på 
forskarens frågor. Materialet som ligger till grund för studien baseras följakt-
ligen på intervjuer, observationer och skriftliga källor såsom polisens förun-
dersökning, statliga rapporter och utredningar. Intervjuer har genomförts 
med berörda åklagare, poliser och andra relevanta personer som har insyn i 
korruptionen inom Systembolaget. Studien utfördes under hösten 2007 och 
vintern 2008.  

Kapitlet är disponerat så att det inleds med en genomgång av själva be-
greppet korruption och dess innebörd och avslutas med en diskussion om 
korruptionsfrågans ökade aktualitet på den internationella agendan de senas-
te åren samt hur den svenska staten hanterat denna fråga. Efterföljande av-
snitt är en beskrivning av hur de korruptiva relationerna uppkommit, där 
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fokus ligger på relationerna mellan Systembolaget och de olika alkoholpro-
ducenternas svenska agenter innan avregleringen trädde i kraft. Avsnittet 
därpå behandlar korruptionen och relationerna mellan butikschefer och alko-
holleverantörer efter avregleringen. Kapitlet avslutas med en diskussion av 
de två kontrasterande fallen Svensk Bilprovning och Vägverket.  

Vad är korruption? 
I korruptionslitteraturen definieras ofta; “[...] an act of corruption as any 
illegitimate use of public power or authority for private benefit (Kawata 
2006:xii, Nas, Price and Weber 1986). Eller med Kawatas egna ord; “corrup-
tion is the illegal privatization of public power” (Kawata 2006:xii). Statsve-
taren Staffan Andersson identifierar i sin avhandling fyra typer av definitio-
ner av korruption: ”public office centred”, ”market centred”, ”public interest 
oriented” och ”public opinion oriented” (Andersson 2002:28). I denna studie 
är det framförallt de stats- och marknadsrelaterade typerna av korruption 
som är i fokus.  

Den svenska Brottsbalken innehåller två straffbestämmelser om korrup-
tionsbrott, nämligen bestickning och mutbrott, där bestickning är det brott 
som omfattar givaren av en muta, medan mutbrott gäller mottagaren (Cars 
2002:8). Korruptionsbrottet i svensk lagstiftning är följaktligen en relation 
som kräver två parter, vilket skiljer ut bestickning och mutbrott från brott 
som trolöshet mot huvudman som kan sägas gå under begreppet fiffel. Fiffel 
av sådan typ kräver endast en aktör (Papakostas 2005:3, Cars 2002:17).196 
Den akademiska definitionen av korruption innefattar både mutbrott, trolös-
het mot huvudman och förskingring, och är således betydligt bredare än den 
svenska juridiska definitionen. 

Redan i och med 1864 års strafflag omfattades alla statens högre ämbets-
män av mutansvar, det vill säga att de kunde åtalas om de misstänktes för att 
ta emot mutor (Cars 2002:7). Bestickning blev dock inte straffbart förrän 
1919 och samtidigt med detta infördes även ett begränsat mut- och bestick-
ningsansvar inom den privata sektorn. Från och med 1976 förändrades lag-
stiftningen för de offentligt anställda genom att mutansvaret då kom att gälla 
alla anställda inom den offentliga sektorn. Två år senare inkluderades även 
den privata sektorn av denna förändring av lagstiftningen. Trots dessa likhe-
ter i lagstiftningen mellan privat och offentlig sektor tillämpas de strängare 
om mottagaren av en muta är offentligt anställd (Ibid.). Det grundläggande 
motivet till lagstiftning kring korruption är att skydda huvudmannens, eller 
uppdragsgivarens, intresse av lojal tjänsteutövning från sina uppdragstagare. 
Thorsten Cars skriver i sin bok om korruption att tjänsteutövning inte skall 
tillåtas påverkas av ovidkommande faktorer för verksamheten. I lagtexten 

                               
196 En fifflare är en person som ensam och ofta i hemlighet försöker tillskansa sig fördelar 
genom att utnyttja olika kryphål i regler för det offentliga livet (Papakostas 2005). 
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står att det är straffbart att ta emot, låta åt sig, utlova eller begära muta eller 
annan otillbörlig belöning. Att en belöning är otillbörlig innebär att den inte 
ryms inom ramen för tjänsten. Det skall således finnas ett tjänstesamband. 
Belöningen behöver inte vara i pengar utan kan vara något som kan anses 
vara värdefullt för mottagaren.197 Ett tänkt fall är då en anställd får en gåva 
av någon utomstående person som tack för uppskattat arbete. Uppmuntran är 
i sig inte fel, skriver Cars, dock skall det ske från huvudmannens sida och 
inte från utomstående då dessa kan ha andra avsikter i strid med huvudman-
nens intressen (Cars 2002:10). Med utomstående tar jag för givet att Cars 
avser aktörer som befinner sig utanför organisationens gränser, vare sig des-
sa är representanter för andra organisationer eller handlar individuellt. Det 
kan med andra ord aldrig vara fråga om korruption då till exempel en arbets-
givare ger extra förmåner till en anställd, eftersom denna inte befinner sig 
utanför organisationen. Centralt i lagstiftningen om korruption är således att 
handlingar och beslut som sker på andras vägnar i relation till utomstående 
aktörer är underkastade mutansvar. En annan viktig aspekt av korruptionen 
som Thorsten Cars nämner är den fråga om förtroende som tillkommer an-
ställda i offentlig sektor. Eftersom medborgarna är huvudmannen för all 
offentlig verksamhet kan förmåner som ges till offentligt anställda, från ex-
empelvis näringslivet, äventyra medborgarnas förtroende för tjänsteutöv-
ningen. Ju högre befattning desto mera känslig är också tjänsten för påver-
kan utifrån. ”Även om mottagaren [av en förmån] själv anser sig ha en sådan 
stark karaktär att han inte på minsta sätt låter sig påverkas av förmånen, är 
det inte säkert att medborgarna […] har samma uppfattning om och när för-
månen blir allmänt känd, till exempel genom massmedias benägna medver-
kan” (Cars 2002:11).  

Iögonenfallande respektive sofistikerad korruption 
Den klassiska formen av korruption, enligt Cars, är en muta som ges för att 
mottagaren skall handla mot sina plikter till förmån för givaren (Cars 
2002:16). Det klassiska fallet är till exempel då en polisman tar emot pengar 
för att blunda för ett brott som blivit begånget. Cars tar även upp ett annat 
exempel på korruption; en inköpschef på ett företag antar en offert som inte 
är den bästa för företaget men som i hemlighet är förknippad med finansiella 
förmåner från leverantören. En av korruptionens viktigaste beståndsdelar är 
dess undanskymdhet – korruption fullbordas i hemlighet (Papakostas 2005). 
Detta faktum gör det också mycket problematiskt att studera fenomenet. För 
att använda Papakostas terminologi är ovanstående två exempel på korrup-
tion möjliga att föra in under begreppen iögonenfallande respektive sofisti-
kerad korruption (Ibid.). Den iögonenfallande korruptionen kännetecknas av 
att den verkställs i området mellan en organisatorisk gräns och den omgi-

                               
197 IP: 2EN 
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vande allmänheten. I dessa fall rör det sig ofta om en relation mellan en så 
kallad organisatorisk grindvakt och en utomstående individ. Mot bakgrund 
av grindvaktens handlingsutrymme, som hör samman med hans ämbete, kan 
denna välja att antingen fatta fördelaktiga beslut eller att se mellan fingrarna 
på en händelse. Den sofistikerade korruptionen (eller ”grand corruption”) 
däremot sker i gränssnittet mellan organisationer och då ofta mellan aktörer 
på en högre hierarkisk nivå (Rose-Ackerman 1999:27). Många gånger för-
täcks denna form av korruption med hjälp av skenbart neutrala och affärs-
mässiga termer. Fallet med inköpschefen är ett exempel på detta; här är det 
tal om en horisontell relation mellan organisationer, i kontrast till de vertika-
la hierarkiska relationer som det var fråga om i det förra fallet. Den sofistike-
rade korruptionen sker alltså mellan organisationernas representanter, vare 
sig de kommer från statliga organisationer, företag inom näringslivet eller 
föreningar inom frivilligsektorn. 

Arbetet mot korruption i Sverige 

”Man kan inte skriva korruptionens historia. Den enda historia som kan skri-
vas är om avslöjad korruption”.198 

Inte ens den avslöjade korruptionen i Sverige ger upphov till en särskilt lång 
och dyster historia. Korruption har inte setts som ett särskilt betungande 
problem i den svenska staten. Men ändå finns en del händelser som är värda 
att nämna. Det är svårt att undgå den så kallade Boforsaffären i slutet av 
1980-talet när korruptionen i Sverige förs på tal (Westander 1990). I dagslä-
get är även svenska företags vapenaffärer med andra länder föremål för ut-
redning om korruption – försäljningen av det svenska stridsflygplanet JAS 
39 Gripen har skapat rubriker i omgångar sedan början av 2000-talet.199 Om 
vi istället flyttar blicken mot korruptionen inom Sverige finns ett antal in-
tressanta fall. I mitten av 1990-talet avslöjandes det som kom att kallas Mo-
talaskandalen då det avslöjades att ett antal politiker, tjänstemän och närings-
livsföreträdare under lång tid agerat oegentligt. Mutor förekom i samband 
med upphandlingar och vissa av dessa kostnader hade i och med detta dolts 
genom att man låtit dem sköljas med i räkningar från mindre nogräknade 
företag (Citron 1999:177). Det har även riktats mutanklagelser mot kommu-
nalrådet i Malmö, Ilmar Reepalu, vilka bestod i att Reepalu mottagit en resa 
till Sydafrika av en företagare som samtidigt hade omfattande affärer med 
Malmö kommun. Åtalet ogillades dock av både tingsrätt och hovrätt och 
Reepalu frikändes från anklagelserna.200 Kanske är den mest uppmärksam-

                               
198 Walter Lippman citerad av Hans L Zetterberg i Dagens Nyheter 19950606. 
199 Se bl.a. Tidningarnas Telegrambyrå (TT) 000920, 070220, 070510 och Göteborgs Posten 
071123 angående korruptionsmisstankar när det gäller JAS-affärer.  
200 IP 2:PN, se även Dagens Nyheter 040608 ”Reepalus Afrikaresa brottsutreds”. 
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made och omfattande mutskandalen på senare tid ändå det som inträffade på 
statliga Systembolaget 2003 då det visade sig att butikschefer och leverantö-
rer under relativt lång tid haft otillbörliga relationer. Min avsikt är att åter-
komma till detta fall nedan. Det har även avslöjats att det förekommit mutor 
bland ett antal olika statliga myndigheters verksamhet. Betydande myndig-
heter som Skatteverket, Migrationsverket, Riksantikvarieämbetet, Vägverket 
och Svensk Bilprovning har alla drabbats av mutor i sin verksamhet eller 
misstankar om sådana.201  

Trots dessa exempel befinner sig Sverige tillsammans med Danmark och 
Nya Zeeland på en delad förstaplats bland de minst korrumperade länderna i 
världen i den rankning av stater som utförs av organisationen Transparency 
International.202 Sverige lyfts således ofta fram som ett föregångsland när 
det gäller avsaknaden av korruption.203 Åsikterna går dock isär om skälet till 
detta verkligen är avsaknad av korruption i vårt land eller om det istället är 
en fråga om bristen på ansträngningar att avslöja korruptionen. Ett av de 
första tecknen på arbetet mot korruption utanför staten står att finna i bildan-
det av Institutet mot mutor år 1923.204 Organisationen Transparency Interna-
tional (TI), som nämndes ovan, är mer inriktad på ett globalt arbete för kor-
ruptionsbekämpning. TI bildades så sent som 1993 och har regionala avdel-
ningar och medlemmar över hela världen (se Dahl 2007). Organisationen 
finns sedan 2004 i Sverige och på sin hemsida skriver de:  

”I Transparency Internationals korruptionsindex bedöms Sverige som ett land 
med ringa korruption. Vi svenskar har länge uppfattat Sverige som ett land 
där korruption egentligen inte är något problem. Avslöjanden och skandaler 
på senare tid har dock visat på ett ökat antal fall där förhållningssätt och vär-
deringar ifrågasatts och maktmissbruk exponerats. Det finns då anledning att 
granska och diskutera korruptionsproblem i vid bemärkelse, som kan före-
komma i Sverige”.205  

Även internationella mellanstatliga ansträngningar mot korruption har san-
nolikt bidragit till att korruptionsproblematiken kommit högre upp på agen-
dan i Sverige. OECD utgör en av de större initiativtagarna till arbetet mot 
internationell korruption, vilket resulterat i ”OECD Anti-Bribery Conven-

                               
201 Se bl.a. Svenska Dagbladet 040130 ”Skatteverksanställd misstänks för muta”, Svenska 
Dagbladet 031202 ”Tjänsteman dömd för mutbrott”, Dagens Nyheter 070331 ”Mutåtal mot 
chef på myndighet” samt Dagens Nyheter 050426 ”Mutmisstänkta bilprovare i rätten idag”. 
202 Sverige får 9,3 CPI-poäng i rankningen, där CPI (Corruption Perceptions Index) indikerar 
grad av offentlig korruption såsom den uppfattas av affärsmän och analytiker. 10 på skalan 
innebär i hög grad avsaknad av korruption och 0 pekar på motsatsen (2008 Transparency 
International Corruption Perceptions Index).  
203 Brottsförebyggande rådet, ”Korruptionens struktur i Sverige. ’Den korrupte upphandlaren’ 
och andra fall om mutor, bestickning och maktmissbruk”, rapport 2007:21, s. 5. 
204 Stadgar för Institutet mot mutor (IMM). 
205 Citat hämtat från Transparency Internationals svenska hemsida, 080206. Internet: 
http://www.transparency-se.org/. 
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tion”206 som fram till idag ratificerats av 36 länder.207 Sedan dess har två 
uppföljande rapporter utvärderat de svenska insatserna på området.208 Även 
Europarådet arbetar med korruptionsbekämpning, ett arbete som, på bland 
annat Sveriges initiativ, inleddes 1994 och som 1999 ledde fram till bildan-
det av GRECO (Group of States against Corruption).209 

I och med dessa relativt starka konventionskrav inledde dåvarande riks-
åklagaren, Klas Bergenstrand, ett arbete med att upprätta en mindre enhet 
under åklagarmyndigheten i Stockholm vars syfte var att bekämpa korrup-
tion. När åklagarorganisationen senare förändrades och de dåvarande sex 
myndigheterna upphörde blev enheten mot korruption istället en av tre riks-
enheter den 1 juli 2003. Riksenheten mot korruption fick samtidigt ett till-
skott på personal och resurser och idag arbetar där fem åklagare, två ekorevi-
sorer och två ekonomer.210 Enligt åklagarmyndigheten handläggs alla 
brottsmisstankar om muta och bestickning i landet på enheten, parallellt med 
att utbildningar om korruption hålls speciellt riktade till myndigheter.211 Den 
utåtriktade verksamheten resulterade i maj 2006 i att ett nationellt nätverk 
mot korruption bildades tillsammans med VERVA (Verket för förvaltnings-
utveckling).212 

Staten utreder korruptionen 
Ganska precis samtidigt som nätverket bildades publicerade Riksrevisionen 
rapporten213 ”Skydd mot korruption i statlig verksamhet”.214 Bakgrunden till 
granskningen av skyddet mot korruption i statliga myndigheter ligger ytterst 
i det angelägna förhållandet att allmänheten har förtroende för staten. I för-

                               
206 Översiktsdokument från OECD: ”The OECD fights bribery” 080206. 
207 Konventionen skrevs under av Sverige den 17 december 1997 och den 25 mars 1999 
ratificerades den av Riksdagen. Den 1 juli 1999 implementerades konventionen i den svenska 
lagstiftningen. 
208 OECD (1997): “Sweden: Review of Implementation of the Convention and 1997 Recom-
mendation”; samt OECD (2005): “Sweden: Phase 2 Report on the Application of the Conven-
tion on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions 
and the 1997 Recommendation on Combating Bribery in in International Business Transac-
tions”.  
209 GRECO har sedan dess utfärdat sex konventioner där framförallt två bör nämnas, Europa-
rådet (1999), “GRECO: Criminal Law Convention on corruption” (STE No. 173) och Euro-
parådet (1999), “GRECO: Civil Law Convention on corruption” (STE No. 174).  
210 IP 2:BB. 
211 Åklagarmyndigheten, Riksenheten mot korruption: http://www.aklagare.se/, senast besökt 
090829.  
212 Deltagande myndigheter är bland andra är Konkurrensverket, Finansinspektionen, Sida, 
Socialstyrelsen, Utrikesdepartementet, Skatteverket och Riksrevisionen. Pressmeddelande, 
åklagarmyndigheten 060511. 
213 Riksrevisionen, ”Skydd mot korruption i statlig verksamhet”, Dnr 39-2005-1243. 
214 Att Nätverket mot korruption offentliggjordes under samma tidsperiod som Riksrevisio-
nens rapport publicerades är troligtvis ingen slumpmässig händelse. En av de rekommenda-
tioner som revisionen lämnar till regeringen kan tolkas som just en uppmaning till en kraft-
samling mot korruption genom att fokusera på riskanalys bland myndigheternas ledningar. 
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längningen menar revisionen att allmänhetens förtroende för den statliga 
verksamheten är en fråga om tillit till det demokratiska systemet.215 Därför är 
det viktigt att identifiera riskområden och förstärka skyddet och medvetenhe-
ten om korruptionsproblematiken inom staten, menar de. De myndigheter 
och bolag som granskats i rapporten är Banverket, Apoteket AB och Läke-
medelsförmånsnämnden. Urvalet grundar sig på en tidigare utförd men över-
siktlig granskning av statens verksamhet och där ett antal riskområden iden-
tifierades, vilka kortfattat inkluderar sådan verksamhet som upphandlar varor 
med stort ekonomiskt värde, fattar beslut som påverkar stora värden samt har 
beslutsrätten delegerad långt ut i organisationen. Under begreppet korruption 
innesluter revisionen både det som är en regelrätt muta och det som kallas 
för otillbörlig påverkan eftersom det ofta är problematiskt att dra gränsen för 
vad som uppfattas som en muta.   Resultaten som presenteras är ganska ned-
slående och bedömningen som görs är att skyddet mot korruption i de under-
sökta myndigheterna inte står i paritet med riskerna, samtidigt som ledning-
arna i respektive myndighet var av uppfattningen att den interna kontrollen 
var god.216  

Riksrevisionen är inte ensam om att studera korruptionen i Sverige. In-
tresset finns även hos Brottsförebyggande rådet (BRÅ). I slutet av 2007 pre-
senterade BRÅ en rapport där korruptionens struktur i Sverige kartlades, 
kallad ”Korruptionens struktur i Sverige- Den ’korrupte upphandlaren’ och 
andra fall om mutor, bestickning och maktmissbruk”. Kartläggningen bygger 
på de fall, 147 stycken närmare bestämt, som rapporterats in till Riksenheten 
mot korruption från 2003 till 2005.217 Genom att identifiera tolv olika typ-
ärenden av korruption försöker BRÅ förklara vilka korruptionsbrott som 
upptäcks och varför. Dessa illustrerar fyra former av korruption, nämligen 
situationer där mutor använts för att främja ett visst beslut eller icke-beslut 
(beslutsunderlåtenhet), belöna någon i efterhand för ett visst beslut eller för 
att främja långsiktiga relationer.218 En annan slutsats i rapporten är att den 
form av korruption jag benämner som iögonenfallande korruption (som i 
rapporten kallas åtalskorruption på gatunivå) lett till flest åtal samt att de 
flesta brotten begås i samband med affärsverksamhet. Vidare ses den offent-
liga sektorn som väldigt utsatt eftersom över 80 procent av muttagarna be-
finner sig där. Motiven till korruption på individnivå, som anges i rapporten, 
är framförallt ekonomiska, även om känslomässiga orsaker har viss betydel-
se.219 De ekonomiska motiven delas upp i strävan efter egen vinning och 
                               
215 Riksrevisionen, ”Skydd mot korruption i statlig verksamhet”, Dnr 39-2005-1243, s. 11. 
216 Dessutom riktas kritik mot att regeringens åtgärder mot korruption hittills varit mycket 
bristfälliga och att denna brist får effekten att myndigheterna underskattar riskerna, se Riksre-
visionen, ”Skydd mot korruption i statlig verksamhet”, Dnr 39-2005-1243, s. 48. 
217 Brottsförebyggande rådet, ”Korruptionens struktur i Sverige. ’Den korrupte upphandla-
ren’ och andra fall om mutor, bestickning och maktmissbruk”, rapport 2007:21, s. 21ff. 
218 Utöver dessa former identifieras även ett antal typärenden där det aldrig inleds förunder-
sökning eller som befinner sig i gråzonen. Ibid. s. 86. 
219 Ibid. s. 31ff. 
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strävan efter vinning för huvudmannen, där det förra är vanligast. Med käns-
lomässiga motiv avses personliga drivkrafter riktade mot andra mål än just 
direkta ekonomiska vinster. Det kan även handla om politiker och företags-
ledare vars önskan är att agera för till exempel bygdens, kommunens eller 
landets bästa. Organisationsnivån, som också studerats, visar på att orsaker-
na till korruptionen även kan återfinnas här och i form av sammanblandade 
organisationskulturer mellan stat och näringsliv, problematisk intern organi-
sationsstruktur och bristfälliga regler och kontroller.220  

Eftersom BRÅ just arbetar brottsförebyggande presenteras naturligtvis ett 
antal punkter som enligt dem kan innebära att riskerna för korruption mins-
kas om de beaktas. Många av de förebyggande åtgärder som lanseras över-
ensstämmer i vissa fall med den modell som Riksrevisionen använder, den 
så kallade COSO-modellen, som används internationellt av både företag och 
statliga organisationer.221 För det första finns det i rapporten en stark tro på 
att tydliga regler och riktlinjer kan förebygga korruption om de kommunice-
ras inom organisationen och till organisationens omgivning.222 För det andra 
är det också viktigt att olika personers arbetsbeskrivningar tydliggörs för att 
undkomma att enskilda personer ”får mer och mer att säga till om och där-
med också fler tillfällen att begå brott”.223 En intressant iakttagelse som görs 
är frågan om vilka normer som skall gälla i den offentliga sektorn, när ut-
vecklingen gått mot att den offentliga sektorn i allt större utsträckning inspi-
reras av idéer hämtade från näringslivet. ”Här finns en fara i att incitaments-
strukturer kan införas som på sikt kan leda till att vissa tjänstemän bryter mot 
lagen”, skriver författaren av rapporten.224 Som en tredje åtgärd i förebyg-
gande syfte ges förslaget att organisationer bör eftersträva viss arbetsrotation 
för att minimera risken att starka band mellan människor uppkommer som 
kan exploateras. Dessutom bör organisationer försöka identifiera dessa risk-
grupper och skapa ett internt kontroll- och rapporteringssystem för eventuel-
la påverkansförsök som kan användas på flera nivåer.  

 

Systembolaget - Ett fall av korruption i ett statligt 
företag  
I det inledande avsnittet visade jag att korruptionsbrottet i svensk lagstiftning 
innehåller en relation mellan två parter. I fallet med Systembolaget innebar 
denna relation en otillbörlig interaktion mellan å ena sidan personal anställd 
vid Systembolaget och å andra sidan företrädare för de företag som levererar 

                               
220 Ibid. s. 41ff. 
221 COSO står för ”The Committee of Sponsring Organizations of the Treadway Commis-
sion”, Riksrevisionen, ”Skydd mot korruption i statlig verksamhet”, Dnr 39-2005-1243, s. 14.  
222 Brottsförebyggande rådet, ”Korruptionens struktur i Sverige. ’Den korrupte upphandla-
ren’ och andra fall om mutor, bestickning och maktmissbruk”, rapport 2007:21, s. 130. 
223 Ibid. s.133. 
224 Ibid. 
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till Systembolaget. Omkring jul 2002 hittades några papper av en butiks-
medarbetare i en Systembolagsbutik i Stockholm som indikerade någon typ 
av ersättningsnivåer från en leverantör till butikspersonalen. Systembolagets 
ledning insåg nästan genast det allvarliga i dessa dokument, eftersom det 
framgick vilken ersättning som gavs för olika vinmärken och för olika kvan-
titeter. Efter detta sökte Systembolagets ledning även internt på onormala 
beställningar bland de listade produkterna, varvid man fann ett samband 
mellan dessa produkter och den upphittade listan. Man hittade även av en 
slump fabricerade hylletiketter, det vill säga etiketter som såg ut att tillhöra 
det ordinarie sortimentet men som var kopplade till produkter som endast 
existerade i beställningssortimentet. Problemet med detta var att produkter i 
beställningssortimentet inte får lagerföras av butikerna och har därför myck-
et enklare etiketter.225 Dessa upptäckter ledde i början av 2003 fram till att en 
butikschef polisanmäldes för mutbrott och trolöshet mot huvudman. Trots 
alla försök att upprätthålla märkesneutraliteten uppdagades alltså vissa fakta 
som riskerade att omkullkasta den grund som Systembolaget bygger en del 
av sin existens på. Anmälan utvecklades senare till att omfatta sex butiksche-
fer samt några leverantörer som misstänktes för bestickning.226 Efterhand 
växte misstankarna mot fler än dessa inledningsvis misstänkta butikschefer 
och när länskriminalpolisen överlämnade utredningen till riksenheten mot 
korruption i september 2004 var totalt 77 butikschefer och 15 bestickare från 
tre leverantörer misstänkta.227 Leverantörsföretagen som pekas ut i förunder-
sökningen är VinTrägårdh AB, Philipson & Söderberg samt Åkesson Vin 
AB. Åtal väcks i februari 2005 mot dessa 92 personer avseende mutbrott och 
bestickning, men kompletteras sommaren 2006 med ett åtal mot nio bestick-
are från den statligt ägda228 leverantören Vin & Sprit AB.229 Så börjar den 
rättsliga historien om korruptionen inom Systembolaget.  

Alkoholens organisatoriska avskärmning 
Berättelsen om Systembolaget inleds emellertid bäst med det initiativ som 
togs 1850 i Falun, då ett antal bergsmän startade det första systembolaget. 
Bergsmännen skrev, enligt Systembolaget själva, till kung Oscar I i Stock-
holm och bad att få börja kontrollera alkoholförsäljningen för att få bukt med 
det ständiga supandet i bygden.230 Så började tanken kring det som är Sy-
stembolaget idag. Eftersom idén med att stävja förtäringen av alkohol på 
                               
225 IP 2:PK 
226 Förundersökningsprotokoll avseende mutor i Systembolaget – Allmän del (BDÅ nr C00-9-
597-03) 20040921, Systembolagets polisanmälan, s. 137. 
227 Förundersökningsprotokoll avseende mutor i Systembolaget – Allmän del (BDÅ nr C00-9-
597-03) 20040921, Delgivning av utredningen enligt RB 23:18, s. 4. 
228 Observera dock att statliga V & S AB såldes till den franska koncernen Pernod Ricard 
under våren 2008. En epok av statligt ägande på alkoholområdet upphörde därmed. 
229 IP 2:PK  
230 Systembolagets årsredovisning (2001), s. 3. 
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detta sätt fungerade bra, bildades lokala bolag över hela Sverige. Det fanns 
därför före det rikstäckande Systembolaget både ett Stockholmssystem och 
ett Göteborgssystem. Lite drygt 100 år efter att det första systembolaget bil-
dades, nämligen 1955, blev de 41 olika lokala bolagen till ett stort riksbo-
lag.231 I och med detta börjar Systembolagets moderna historia som en orga-
nisation och som statligt företag fungerar detta som ett av flera instrument i 
den svenska alkoholpolitiken. Fram till den 1 januari 1995 fastställdes 
grundförutsättningarna för den svenska alkoholpolitiken genom ett beslut av 
riksdagen 1977.232 Givetvis föregick 1977 års lagstiftning av beslut tagna 
sedan 1700-talet men de viktigare besluten fattades 1919 då motbokssyste-
met infördes och 1954 då detta system avskaffades och Systembolaget fick 
sin nuvarande grundform.233 Målet med den svenska alkoholpolitiken var, 
och är fortfarande, att begränsa alkoholens skadeverkningar genom att be-
gränsa tillgängligheten. Detta gjordes framförallt genom prispolitiken och 
alkoholmonopolen. Med hjälp av höga skatter på alkohol skapades höga 
priser som i sin tur kunde dämpa försäljningen. Monopolens syfte var att 
begränsa det privata vinstintresset genom att kontrollera marknadsföringen 
och försäljningen av alkoholdrycker, det som brukar kallas desintresse-
ringsprincipen. Grundprincipen var väldigt solidarisk eftersom ingen skulle 
tillåtas tjäna pengar på andras beroende. Av denna anledning begränsades 
huvuddelen av all handel med alkohol till de två statliga monopolbolagen V 
& S Vin & Sprit AB samt Systembolaget AB. Det förra av dessa bolag hade 
monopol på import, export, distribution och tillverkning av alkoholhaltiga 
drycker medan Systembolaget var (och är) det bolag som skötte detaljhan-
deln av huvuddelen av spritdrycker, det vill säga försäljningen direkt till 
konsumenter och restauranger.234 Denna konstruktion innebar att en stor del 
av handeln med alkohol aldrig fungerade efter marknadens principer och att 
alkoholprodukterna avskärmades från medborgarna med hjälp av organisato-
riska konstruktioner.  

De nybildade Systembolagsbutikerna fick inför invigningen 1955 en in-
redning med betydligt fler produkter bakom säljdiskarna än i tidigare butiker 
som existerade under motbokssystemet. Grundtanken var alltså fortfarande 
att Systembolagets produkter skulle vara avskärmade rent fysiskt från kon-
sumenterna genom en försäljningsdisk.235 I motsats till de företag som pro-

                               
231 Internet: Systembolaget, Viktiga årtal i Systembolagets historia, 
http://www.systembolaget.se/Applikationer/Knappar/OmSystembolaget/ViktigaArtal.htm, 
senast besökt 080212.  
232 Regeringens proposition 1994/95:89: Förslag till ny alkohollag, s. 39ff. 
233 Se Systembolaget (2005): ”Svensk alkoholhistoria – och de första 50 åren med Systembo-
laget”, s. 29 och Ragnarsson, Lennart (1994): ”Från motbok till snabbköp”, s. 19. 
234 Endast tillverkningen av starkvin- och sprit var monopoliserad. För övrig tillverkning 
krävdes dock särskilda tillstånd. Se Regeringens proposition 1994/95:89: Förslag till ny alko-
hollag, s. 42. 
235 Man kan rikta kritik mot att det skulle ha funnits en explicit tanke om avskärmning bakom 
överdiskbutikerna genom att påstå att de flesta butiker vid denna tid var av denna typ. Dock 
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ducerade produkter och ville att de skulle synas så mycket som möjligt, ville 
den statliga organisationen istället på detta sätt försöka dämpa köpviljan.236 
Kunderna kunde alltså inte röra vid flaskorna utan hjälp av en expedit. De 
produkter som sålde mest förlades närmast kassorna och de övriga placera-
des på lagret bakom hyllorna. Butikscheferna, de tidigare föreståndarna, fick 
större ansvar, mer befogenheter och en del nya arbetsuppgifter. Vad som 
gällde i butiken framgick av den framtagna butiksinstruktionen.237 Kunder-
nas tillgång till alkohol reglerades också tydligt genom fasta öppettider för 
butikerna samtidigt som det fanns en åldersgräns för inköp.  

De olika Systembolagsbutikerna delades in i olika grupper där beslut fat-
tades centralt om vilken typ av sortiment respektive butik skulle ha. I mitten 
på 1950-talet existerade fyra olika sortimentsgrupper, A, B, C och D, där A 
var det minsta och D det mest omfattande sortimentet. Med detta följde fyra 
olika prislistor. Enligt Lennart Ragnarssons relativt utförliga beskrivning av 
Systembolaget under denna tid var det inte tillåtet att avvika från den sorti-
mentsgrupp man blivit tilldelad. Skälet som anges till den hårda centralstyr-
ningen är att Vin- och Spritcentralen skulle kunna få ordning på sitt sorti-
ment då det under motbokssystemet var väldigt omfattande på grund av 
lagerhållningen av 25 butikers olikartade sortiment.238 Huvudkontoret kunde 
genom den nya sortimentsstyrningen därför enklare kontrollera vilka pro-
dukter butikerna lagerförde. Hösten 1974 förändrades emellertid sortiments-
styrningen från det fastställda varusortimentet i fyra olika grupper till helt 
individuella sortiment med gemensam prislista för alla butiker.239 Samtidigt 
kom fullsortimentsmontrar i butikerna som var ett sätt att synliggöra sorti-
mentet i högre grad än tidigare. Butikscheferna kunde efter denna reform 
själva bestämma över sin butiks sortiment så länge valet av produkter skedde 
utifrån den gemensamma prislistan.  

Relationen mellan Systembolagets butikschefer och Vin- och Spritcentra-
len var redan från 1955 relativt problematisk. Avsaknaden av tydliga regler 
för interaktionen gjorde att klagomål riktades från båda hållen mot varandra; 
bland annat klagade V & S på att butikspersonalen inte hjälpte till med loss-
ningen av varorna och Systembolaget klagade i sin tur på trasiga lådor och 
ändrade beställda kvantiteter.240 Om jag inte missuppfattat något, gick be-
ställningarna från butikerna till så att butikerna skrev ut en varurekvisition 

                                                                                                                             
öppnades Sveriges första snabbköp med självbetjäning redan 1947 på Odengatan i Stockholm 
och antalet snabbköp växte relativt snabbt. Att den första självbetjäningsbutik inom System-
bolaget öppnade så sent som 1991 kan inte förklaras på annat sätt än att det fanns en tanke om 
avskärmning redan tidigt. Se Per-Ola Karlssons artikel ”Snabbköp och expansion – om SV: s 
verksamhet 1946 – 1990”, Centrum för Näringslivshistoria. 
236 Dessa, gentemot näringslivet, dämpande handlingar kan även skönjas i sponsringskapitlet 
gällande både museer och teatrar. 
237 Ragnarsson, Lennart (1994): ”Från motbok till snabbköp”, s. 48ff. 
238 Ibid. s. 50. 
239 Ibid. s. 154. 
240 Ibid. s. 65. 
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som skickades i sex exemplar till V & S. Därefter ringde man och kom över-
ens om en passande leveransdag.241 Detta var den relation Systembolagets 
butikschefer hade till V & S och den övriga omgivningen enligt den arbets-
fördelning som beslutats mellan Systembolaget och V & S. 

Systembolaget skulle även agera märkesneutralt gentemot de olika produ-
centernas varor som bolaget tillhandhöll, även om denna princip framhölls 
avsevärt mer vid tiden för avregleringen 1995. Detta innebar att ingen pro-
ducents vara skulle diskrimineras på bekostnad av andra producenter, vilket, 
om det skedde, sannolikt skulle uppröra de företag som producerade de dis-
kriminerade produkterna. Tänkbart är även att det från visst politiskt håll inte 
skulle tolereras och att röster skulle höjas mot alltför långtgående ingrepp i 
marknadsekonomin.242 Kanske var det också därför skyltningen av System-
bolagets produkter lyste med sin frånvaro i butikerna de första åren, men det 
kan även ha handlat om att det ingick i bolagets uppgifter att inte främja 
försäljningen av alkoholhaltiga drycker och på så sätt avskärma sina produk-
ter ytterligare. Ett intressant resultat av avståndstagandet från skyltning i 
butikerna var dock att ett reklamföretag anlitades under våren 1956 för att 
hyra ut Systembolagsbutikernas skyltfönster till andra företag, såsom närlig-
gande klädaffärer eller matvarubutiker.243 Företag med helt andra produkter 
kunde alltså på detta sätt hyra in sig för att visa upp sina produkter innanför 
Systembolagets gränser. Detta fortsatte till slutet av 1957 då man började 
skylta om med egna produkter i ett par butiker, men uthyrningen pågick 
några år efter detta. 

Dock är det ett ambivalent förhållande som etableras i och med System-
bolaget. Samtidigt som alkoholens skadeverkningar skulle minskas och till-
gängligheten begränsas är det ett faktum att Systembolaget genererade in-
komster till staten. Några f.d. butikschefer beskriver det ambivalenta förhål-
landet; 

”BC: […] Det enda som var intressant i det läget på Gabriels tid var att sälja 
så mycket som möjligt egentligen fast man inte skulle göra det. 

D: Fanns det incitament för dig att sälja så mycket som möjligt? 

BC: Ja, för då kunde jag ta in mer personal och förbättra mitt produktivitets-
tal. Min budget gick ihop helt enkelt!”244 

”De [V & S] hade en annan syn på det och det är naturligt för att V & S hade 
som sin huvuduppgift att se till att man fick in pengar till staten. De ville ju 

                               
241 Ibid. 
242 Se bl.a. utdrag ur ”Systembolagets uppgift” daterad 1981-02-24, i Systembolagets ”Upp-
datering av PM – Händelser och åtgärder gällande otillbörlig påverkan” (även kallad Vitbo-
ken), 2003-10-10. 
243 Ragnarsson, Lennart (1994): ”Från motbok till snabbköp”, s. 69. 
244 IP 2:BC 
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sälja så mycket som möjligt medan SB skulle hålla tillbaks och ta hänsyn till 
alkoholskadorna. Man skulle i princip radera ut sig själv. Och det ska man 
fortfarande.”245 

”[…] Jamen, vi är märkesneutrala och vill hålla ner alkoholkonsumtionen… 
Sen säger man: *viskar* Sälj, sälj, sälj!”246 

Dolda relationer mellan butikschefer och agenter 
Emellertid är ovanstående beskrivning den formella och officiella bilden av 
alkoholens försäljning i Sverige. Det existerade en marknad, men denna var 
reglerad på så sätt att Systembolaget inte hade tillgång till den. Detta hade 
dock V & S eftersom deras uppdrag var att importera och tillverka olika 
alkoholdrycker för försäljning genom Systembolaget, både till de enskilda 
konsumenterna och till restaurangbranschen. Eftersom V & S inte kunde få 
fram all alkohol som behövdes för försäljningen med egen tillverkning, var 
import och inköp från inhemska tillverkare nödvändig. De många utländska 
alkoholproducenterna hade av denna anledning utsett svenska företag som 
representerade dem gentemot V & S. Dessa företag fungerade således som 
agenter för olika varumärken som V & S importerade.  

”[Näringen] dominerades av Vin & Sprit, men det fanns ett 20-tal importörer 
som jobbade på att just deras viner skulle köpas in av den statliga jätten. 
Samtidigt jobbade man som importör mycket annorlunda mot vad man gör 
idag. Man hade bara en producent från varje distrikt och relationen gick från 
generation till generation”.247 

Som nämns ovan existerade ett 20-tal agenter exklusive ett antal bryggerier 
som hade relationer till V & S. Antalet godkända bryggerier var vid införan-
de av Systembolaget 53 stycken men antalet förändrades sannolikt efter 
hand.248 Eftersom Systembolaget gjorde alla sina inköp från V & S fanns det 
inga behov av några formella relationer mellan dessa agenter och Systembo-
laget och deras anställda. Sannolikt fanns det dock vissa relationer mellan 
agenterna och Systembolagets inköpsavdelning.  

Trots dessa avskärmade formella relationer gentemot V & S existerade 
det i viss utsträckning informella relationer mellan butikschefer i Systembo-
laget och ett antal olika agenter och bryggerier. När jag i samband med en 
rättegång talade med en samling äldre före detta butikschefer i Systembola-
get var alla överens om att den korruption som upptäcktes 2003 egentligen 
inte var någon ny företeelse. Relationer mellan agenterna, det vill säga före-
gångarna till dagens leverantörer, och bryggerierna hade enligt dessa före-

                               
245 Ibid. 
246 Ibid. 
247 Vin & Spritjournalen 2004, nr 5. 
248 Ragnarsson, Lennart (1994): ”Från motbok till snabbköp”, s. 50. 
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kommit ända sedan 1955.249 Denna utsaga verifieras även av de poliser som 
utförde förhören med de misstänkta butikscheferna.250 Agenterna som repre-
senterade olika producenter och varumärken hade på informell basis kontakt 
med ett antal olika butikschefer i Systembolaget. Att relationer mellan agen-
ter och Systembolagets butikschefer förekom är något som även uppmärk-
sammas av Konkurrensverket i deras rapport till EU-kommissionen 2004: 

”För det första har relationen mellan agenterna och importmonopolisten, och 
sedermera mellan importörerna och Systembolaget, historiskt präglats av en 
utstuderad uppvaktning, där man jobbade utifrån personliga kontaktnätverk 
och utnyttjade de möjligheter som uppstod i denna kontaktyta. Denna rela-
tionskultur har historiskt ”burits” av branschens ledande aktörer vilket bidra-
git till att relationskulturen levt kvar.”251 

Det är dock viktigt att påpeka att dessa relationer inte var legitima och er-
kända av Systembolagets ledning. 1981 presenterades en skrift kallad ”Sy-
stembolagets uppgift” som innehöll olika regler och förhållningssätt för Sy-
stembolagets anställda i fråga om relationer till agenter, producenter och 
bryggerier. Nedanstående text är ett utdrag ur denna skrift;  

”Vår monopolställning liksom intresset av att hålla tillbaka marknadsförings-
åtgärderna gör att vi måste uppträda neutralt i fråga om olika märken. Vi får 
inte medvetet och avsiktligt främja försäljningen av ett märke framför ett an-
nat. Det betyder också att vi inte på något sätt får låta oss påverkas av produ-
center inklusive bryggerier eller deras agenter. Inga som helst förmåner får 
tas emot av dessa. De får inte heller lämnas tillfälle att påverka försäljningen 
i butikerna. Alla kontakter, utom när de uppträder som kunder hos oss, bör 
hänvisas till huvudkontoret.”252 

Enligt vad jag erfarit var skriften ”Systembolagets uppgift” den första i sitt 
slag där ledningen betonade märkesneutraliteten och risken för påverkan, 
något som tidigare inte ägnats något större intresse. Mycket arbete lades 
istället ner på att försöka motverka svinnet av produkterna i butikerna. 
Främst var det anställda i bolaget som ertappades med att tillskansa sig flas-
kor på olika sätt, bland annat genom att lämna ut fler flaskor till en kund 
(och vän) än vad denne betalat för eller genom att manipulera inventeringen 
och bokföringen. Enligt Lennart Ragnarsson hanterar bolaget problemet med 
svinnet mycket effektivt och observerar händelser som ofta ledde till av-
sked.253  
                               
249 Deltagande observation, Attunda tingsrätt 080213. 
250 IP:2JL och IP:2AW 
251 Konkurrensverket: ”Det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker – rapport till 
Europeiska kommissionen juli 2004”, s. 83. 
252 Utdrag ur ”Systembolagets uppgift” daterad 1981-02-24, i Systembolagets ”Uppdatering 
av PM – Händelser och åtgärder gällande otillbörlig påverkan” (även kallad Vitboken), 2003-
10-10.  
253 IP:2BC, samt Ragnarsson, Lennart (1994): ”Från motbok till snabbköp”, s. 56-57. 
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Diffusa mutor – resor, presenter och bjudningar  
Kontakterna mellan butikschef och agenter eller motsvarade etablerades 
främst genom att man som nybliven butikschef blev inskolad av en äldre 
kollega.254 Det kunde till exempel gå till så att en agent eller ett bryggeri 
anordnade en fest och bjöd in butikschefer. På dessa fester kunde både äldre 
och yngre butikschefer träffas samt att dessa tillsammans kunde träffa olika 
agenter och bryggerirepresentanter.255 Kontaktpunkterna kunde även organi-
seras på andra sätt, bland annat genom vinprovningar som skedde i agenter-
nas lokaler där ett mindre antal chefer kunde träffas och prova viner i en 
trevlig miljö. Systembolaget har också alltid värnat om att deras butiksper-
sonal skall vara ajour med vad som äger rum på marknaden.256 Av denna 
anledning har butikspersonal, dock oftast butikschefer, besökt olika mässor 
där företrädare för olika alkoholproducenter visat upp sina produkter genom 
att låta besökarna provsmaka. På detta sätt skapades ytterligare kontaktpunk-
ter genom att butikscheferna kunnat gå runt och prata med de olika agenter-
na.257 Efterhand skapades relationer mellan butikscheferna och agenterna 
som alltmer påminde om vänskapsrelationer.258 Men det var inte alla agen-
ters försäljare som var lika uppskattade av butikscheferna; 

”Det kunde då vara en agent som inte bara försökte trycka in sina egna pro-
dukter i huvudet på en, utan man kunde träffas och prata om annat, det kunde 
vara idrott eller vad som helst. Det fick inte vara den här hjärntvätten. […] 
Och man väljer ju själv efter ett tag vilka som är schyssta och så vidare. Sen 
vet man ju inte om det är en medveten grej ifrån deras sida också. Vara smar-
ta och få fram sina produkter.” 259 

Vissa agenter kunde gå förbi och hälsa på en chef i dennes butik vid något 
tillfälle och ibland bjöd de på lunch.260 I andra fall var umgänget mer konti-
nuerligt och man träffades oftare. Sannolikt var det en väl utvald skara bu-
tikschefer som hade dessa kontakter med agenter, och ofta var dessa verk-
samma i storstäderna. En relativt fast punkt för dessa kontakter var den så 
kallade butikschefsklubben i Stockholm, även om det fanns fler klubbar i 
övriga landet. Butikschefsklubben var från början en facklig klubb och en 
kamratförening med anor från slutet av 20-talet.261 Åren kring 1993-94 slu-
tade den fungera som facklig klubb och betoningen av kamratförening stärk-
tes. De före detta butikschefer jag talat med presenterar alla bilden av butiks-
chefsklubben som en förening för många trevliga sammankomster. De hade 

                               
254 IP:2BC 
255 Ibid. 
256 IP:2PK 
257 IP:2BC 
258 IP 2:JL 
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260 Ibid. 
261 Ibid. 
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middagar med dans där även fruar var inbjudna och ofta var de mellan 60-
100 personer totalt vid större träffar. Det berättas om att man vid flera tillfäl-
len abonnerade den vackra lokalen högst upp i Wenner-Gren center. På 
många av dessa fester förekom det sponsorer, det vill säga några agenter och 
bryggerier bidrog med produkter till välkomstdrinken, andra levererade vin 
eller öl till maten, någon stod för vickningen och en huvudsponsor stod för 
orkestern.262 En f.d. butikschef berättar följande om de fester som anordna-
des; 

”Ja, till och med Gabriel263 var med något år. Vår regionchef på den tiden var 
med, som även var säkerhetschef. Han måste ju ha blundat hela kvällen för 
samma fest var nämligen Jens Spendrup med på. […] De äldre kollegorna 
som varit med länge, de hade ju sina kontakter, de lobbade ihop det här. Det 
man kan säga, i det här fallet, att regionchefen känt till det. Jens Spendrup är 
dessutom rätt känd! Vice regionchefen hade varit BC innan, han kände ju 
också till det. Han har också varit med på alla de här partyna och allting. Det 
fanns i organisationen.”264  

Utöver de fester och provningar som butikscheferna deltog i erbjöds de även 
varuprover från agenternas produktutbud. Enligt vad jag erfarit rörde det sig 
inte om några större mängder av varor utan oftast handlade det om några 
flaskor som delades ut vid högtider som jul, påsk eller midsommar.265 De 
fick även erbjudanden om att följa med på resor utomlands för att besöka 
olika producenters anläggningar, vilket enligt de butikschefer jag talat med 
inträffade vid många olika tillfällen.  

Ett skäl som anges till varför agenterna underhöll kontakterna med bu-
tikscheferna på detta sätt är att det inte fanns någon möjlighet för dem att 
göra reklam för sina huvudmäns produkter på något annat sätt. Det fanns 
dock möjlighet att göra reklam i vissa resemagasin som delades ut på tåg och 
flyg men denna information nådde ett begränsat antal människor.266 Trots 
svårigheten att göra reklam erhöll agenterna marknadsföringsbudgetar av 
sina huvudmän och då uppstod problemet att de var tvungna att använda 
dessa på något sätt för att öka möjligheterna till försäljning. Den största möj-

                               
262 Ibid. 
263 Anmärkning: Här åsyftas Gabriel Romanus som var Systembolagets VD under åren 1982-
1999. 
264 IP:2BC 
265 Ibid. 
266 EU-upplysningen: I alkohollagen existerade förbud mot all alkoholreklam i tidningar och 
tidskrifter fram till maj 2003. Med anledning av domar i både tingsrätt och marknadsdomstol, 
mot bakgrund av EG-rätten, föreslog regeringen ändringar i alkohollagens bestämmelser om 
marknadsföring och den 15 maj 2003 trädde ändringarna i kraft. Ändringarna innebar att 
reklam för alkohol innehållande mindre än 15 procent alkohol blev tillåten. Den 1 januari 
2005 trädde ytterligare ändringar i alkohollagen i kraft. Dessa ändringar innebar bland annat 
begränsningar för storleken på annonser samt syftade till att minska risken för indirekt reklam 
av starkare alkoholdrycker. Internet: http://www.eu-upplysningen.se/Amnesomraden/ Kon-
sumentfragor-i-EU/  Reklam/ Alkoholreklam/, senast besökt 090829. 
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ligheten att nå ut med information kunde därför skapas genom olika typer av 
events riktade både mot Systembolagets butikschefer och mot aktörer i re-
staurangbranschen.267 I relationen till restaurangerna var arbetssättet med 
sponsring av fester och utdelande av varuprover och liknande helt legitimt.  

Vaga motprestationer inom ramen för butikschefernas 
handlingsutrymme 
Gåvor och mutor brukar oftast motsvaras av motprestationer. Det är svårt att 
förstå logiken i de gåvor och bjudningar i form av fester och liknande som 
agenterna riktat till butikscheferna om det inte funnits önskemål om recipro-
citet. Enligt några av de butikschefer jag talat med förekom olika typer av 
motprestationer, även om dessa relativt sällan var explicit uttalade eller ut-
förda. Några exempel på vad dessa motprestationer kunde innebära följer 
nedan. Kopplingen mellan gåva och motprestation var ofta väldigt lös och 
behövde inte alltid följa ett kausalt mönster i tiden. Ibland verkar det som om 
motprestationen kom före gåvan och ibland var det tvärtom. Dock är det 
uppenbart att belöningar existerade utifrån vad butikscheferna kunde utföra 
inom ramen för sitt handlingsutrymme. Nedanstående citat av en före detta 
butikschef betonar det otydliga i de motprestationer som utfördes eftersom 
de inte alltid exakt motsvarande de gåvor som agenterna gav: 

”Mycket av det man gjorde det var ju… man var en schysst kompis. Man 
kände ju leverantörerna. Det är ju polare till mig. Även om det inte var polare 
så bygger man upp en… man kanske var här och käkade lunch. Man snacka-
de lite sen var det mässa och då bjöd dom på lite pilsner. Sen kanske det var 
efterfest på Spy Bar eller Café Opera på kvällen. Ett par drinkar. Nästa gång 
man snackade var man ju kompisar, nästan. Man gjorde inte saker för att man 
skulle få pröjs, man hjälpte dom ändå.” 268 

Producenternas möjlighet att förbättra sina chanser att sälja existerade 
knappt eftersom reklam inte var tillåtet och alla skulle behandlas neutralt. 
Deras relation till Systembolaget och V & S kan sägas ha präglats av ett 
relativt begränsat handlingsutrymme och invändningar mot den etablerade 
ordningen var för den enskilde agenten mycket svåra att få gehör för.  

I överdiskbutikerna, som karaktäriserade Systembolagets butiker fram till 
och med 1991 då självbetjäningsbutiker började lanseras, var de bäst säljan-
de flaskorna placerade bakom disken i hyllor. Detta system innebar att bu-
tikscheferna i viss utsträckning kunde avgöra en produkts placering. Med 
andra ord fanns möjligheten att butikscheferna kunde göra avsteg från prin-
cipen om att de bäst säljande produkterna skulle stå i den synliga hyllan. 
Produkter vars plats egentligen hörde hemma i hyllorna på lagret kunde på 
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detta sätt exponeras trots att produkterna inte var förtjänta av det. En f.d. 
butikschef berättar följande om exponeringsmöjligheterna i överdiskbutiker-
na; 

”Innan självplocken kom så var de varorna som sålde bäst ute i butiken bak-
om disken. Annars var det hyllor bakom som inte kunden kunde se. Det som 
såldes mest, det stod framme i butiken. Där kunde du ju ställa ut en artikel åt 
en agent. I och med att den var synlig för ögat kunde kunden peka och fråga: 
Vad är det där för sort? Då fanns inte heller de här stora montrarna som speg-
lade butikens sortiment eller också kunde man själv rekommendera något och 
pusha för det. Efter ett tag har ju den varan skapat en efterfrågan och då är 
platsen ute i butiken befogad.”269 

Möjligheten att butikscheferna kunde rekommendera vissa produkter framför 
andra till de kunder som bad om tips och råd fanns också. Sannolikt var den-
na typ av motprestation jämförelsevis marginell i sammanhanget. I stora 
butiker var svårigheterna sannolikt stora att få alla anställda, det vill säga 
omkring 30 personer, att rekommendera samma produkter gemensamt. I 
mindre butiker ökade dock styrningsmöjligheterna för butikscheferna. 

Genom 1974 års förändringar av sortimentsstyrningen ökades butiksche-
fernas handlingsutrymme i relativt hög utsträckning och möjligheten att ge 
vissa produkter en extra knuff framåt tilltog väsentligt. Till exempel kunde 
de välja att favorisera vissa agenters produkter före andras när de byggde 
upp butikens sortiment. Vissa produkter kunde placeras i kundens ögonhöjd 
och andra produkter längre ner vid golvet, vilket medförde att varorna som 
placerades högt sålde mer. Vidare kunde själva hyllans bredd användas för 
endast en vara, men som egentligen var tänkt för flera olika. Mindre pallar 
med varor kunde i och med självbetjäningsbutikerna ställas ut i lokalerna på 
flera platser, bland annat vid kassorna. Detta ökade kundernas benägenhet att 
köpa varan, speciellt under perioder med långa kassaköer.270 Motprestatio-
nerna butikscheferna utförde var således handlingar som gynnade vissa 
agenter och som skapade möjligheter till förbättring av deras försäljning i 
Systembolaget. 

Vid ett tillfälle någon gång på 70-talet åkte en grupp butikschefer på en 
resa till ett land, vi kan kalla det Öl-land, som betalades av en agent och ett 
bryggeri. På resan besöktes ett antal anläggningar samtidigt som butiksche-
ferna roade sig med mat och dryck. Efter hemkomsten fick, enligt utsaga, 
Systembolagets dåvarande säkerhetschef information om att denna resa före-
tagits av butikscheferna, och i egenskap av före detta polis lyckades han 
studera passagerarlistorna vid det angivna tillfället. Vid avslöjandet uppstod 
viss intern uppståndelse kring denna bjudresa, men ledningen valde delvis att 
bortse från händelsen. Orsaken till att ledningen inte drev ärendet vidare 
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berodde på, enligt några av mina intervjupersoner som arbetat på Systembo-
laget, att motsvarande information läckt ut om en resa bolagets styrelse gjort 
tidigare. På denna resa förekom vissa varuprover till de deltagande. Enligt 
uppgift kom ledningen av denna anledning överens om att inte driva frågan 
vidare om butikschefernas resa.271 Ungefär samtidigt var den svenska privata 
bryggerinäringen i kris sedan statliga Pripps fått en dominerande roll bland 
ölproducenterna.272 För vissa bryggerier var det svåra tider och ett av dessa 
bryggeriföretag försökte bryta sig ur krisen genom att med hjälp av en agent 
lansera ett utländskt öl. Lanseringen gick dock lite trögt men efter drygt ett 
år hade ölet avancerat från tjugotredje plats till en andra plats i Systembola-
gets försäljningsstatistik. Denna framgång skapade ett utrymme för brygge-
riet att växa och konkurrera med det statliga Pripps. Dock kan man i efter-
hand se att framgången var kantad med vissa oegentligheter. Det aktuella 
bryggeriet var nämligen detsamma som bjudit butikscheferna på den upp-
märksammade resan och en av butikschefernas motprestationer var att försö-
ka få igång försäljningen av ölet på Systembolaget. Kort efter att resan av-
slöjats internt, betonar ledningen på en butikschefkonferens att butikschefer-
nas resa inte får upprepas men att man lämnar förfarandet utan åtgärd. Man 
påtalar därefter tydligt vilka normer och regler som gäller inom Systembola-
get för butikschefernas samröre med agenterna. På denna konferens presen-
teras därför också en policy – 1981 års policy – som citerades i föregående 
avsnitt. En av mina informanter, en f.d. butikschef, kommenterar händelsen 
på följande sätt: 

”Det förekom ju inte någonting [tidigare]. Och hade det förekommit något så 
sopade man det under mattan. Om vi går tillbaka till 81-historien, det var där 
man började sopa under mattan. Man visste om att det förekom va, men ändå 
så gjorde man inget större väsen av det. Sen rullade det på hela tiden. […] 
Men det är klart Gabriel försökte ta tag i det där och han började i samma 
veva. Det var hans bidrag till att börja med där.”273  

Trots detta låter, enligt uppgift, Systembolagets ledning detta kvarstå som en 
intern händelse, något som definitivt bör relateras till den resa till Tjeckien 
som företogs 1997 av ett antal butikschefer. Denna resa avslöjades dock av 
Sveriges Televisions samhällsprogram ”Striptease”. Resan betalades enligt 
programmet av Sofieros bryggeri i Laholm och förutom resan ingick uppe-
hälle samt mat och dryck. Enligt Aftonbladet förekom endast några få stu-
dieinslag och som motprestation fick butikscheferna lova att ha leverantö-
rens varor i sitt sortiment.274 När denna information nådde den dåvarande 

                               
271 Ibid. 
272 Se Hellström, Hans (1996), ”Med öl i blodet – Historien om Spendrups 1897-1997”, 
Värnamo: Fälths Tryckeri. 
273 IP:2BC 
274 Aftonbladet 970714 ”Sparkar åtta chefer efter gratisresan - Systembolaget reagerar på 
misstankar om mutor”, se även Göteborgs Posten 970715 ”Mutmisstanke hot mot svenskt 
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verkställande direktören Gabriel Romanus beslutades det att de inblandade 
butikscheferna skulle polisanmälas.275 Kort efter detta avskedades de dessut-
om. Trots allt valde åklagaren att inte väcka åtal, eftersom det inte gått att 
bevisa att butikscheferna tagit emot mutor då de i efterhand betalat för re-
san.276 I en intervju med Systembolagets dåvarande personalchef Christer 
Davidsson ställs frågan huruvida han tror att butikschefer tidigare deltagit i 
mutresor.277 Svaret blir tvekande men det intressanta är att personalchefen 
betonar att den övriga personalen i och med avskedandet och polisanmälan 
borde inse vad som gäller i Systembolaget. Således är hanteringen av Tjeck-
ienresan en signal till personalen hur Systembolaget kommer att bemöta 
eventuella framtida händelser av liknande art.  

Intressant att notera är hur butikscheferna hanterades av ledningen ifråga 
om den förra resan i kontrast till den senare. När det gäller den förra resan 
kan man se ledningens hantering av butikschefernas förehavanden som ut-
förda av ett kollektiv. Även styrelsens resa betraktas i sammanhanget som ett 
kollektivt förehavande. När det gäller den senare resan är förhållandet annor-
lunda och de misstänkta butikscheferna anmäls istället. Genom det rättsliga 
förfarandet pekas de också ut som individer skyldiga till korruptionsbrott. 

 

Systembolaget anpassas till marknaden 
V & S monopol upphör och Systembolaget reformeras  
Propositionen ”Riktlinjer för ett nytt tillståndssystem för import, export, 
tillverkning och partihandel med alkoholdrycker” som regeringen överläm-
nade till riksdagen den 27 januari 1994 innehöll ett antal punkter med förslag 
om relativt stora förändringar av den svenska alkoholpolitiken.278 Bakgrun-
den till förslaget var ”omfattande omvärldsförändringar som påverkar den 
hittills förda alkoholpolitiken”.279 Med detta avses den europeiska integra-
tionsprocessen som Sverige vid denna tidpunkt förberedde sig inför. I maj 
1992 hade det första steget mot Europa tagits i och med EES-avtalet som 
började gälla den 1 januari 1994. I oktober 1994 överlämnades även en pro-
position till en ny alkohollag som kompletterade den tidigare propositionen. 
En månad efter det att förslaget om den nya alkohollagen överlämnades hölls 
även folkomröstningen om Sveriges framtida medlemskap i EU. Medlems-
förhandlingarna hade visat att monopol i dess olika former i stort sett var 

                                                                                                                             
spritmonopol”, samt Dagens Nyheter 970610 ”Systembolaget: Bjudresa polisanmäls. Åtta 
butikschefer misstänks ha blivit mutade av leverantör”. 
275 Dagens Nyheter 970610 ”Systembolaget: Bjudresa polisanmäls. Åtta butikschefer miss-
tänks ha blivit mutade av leverantör”. 
276 Tidningarnas Telegrambyrå (TT) 971002 ”Inget åtal mot Systembolagschefer” och Göte-
borgs Posten 971015 ”Inget åtal för bryggeriresa till Tjeckien”. 
277 Göteborgs Posten 971015”Inget åtal för bryggeriresa till Tjeckien”. 
278 Regeringens proposition 1993/94:136: Riktlinjer för ett nytt tillståndssystem för import, 
export, tillverkning och partihandel med alkoholdrycker. 
279 Regeringens proposition 1994/95:89: Förslag till ny alkohollag, s. 49.  
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oförenliga med EG-rätten, vilket betydde att vid ett eventuellt medlemskap 
krävde kommissionen ett avskaffande av de svenska monopolen.280 Liknande 
bestämmelser fanns även i det redan ingångna EES-avtalet. Dock fanns det 
inga hinder mot att Sverige behöll detaljhandelsmonopolet så länge det inte 
fungerade diskriminerande mot den inre marknadens aktörer. Riksdagen 
beslutade därför i april 1994 i enlighet med propositionen 1993/94:136 vilket 
innebar att V & S: s monopol avskaffades.281 Samtidigt föreskrevs att Sy-
stembolaget var tvunget att anpassa sig till kraven om ”ickediskriminerande 
behandling av varor från övriga EES-länder” och EU-länder.282 Dessa före-
skrifter regleras i ett avtal mellan staten och Systembolaget.283 Alkoholpoli-
tiken får i och med dessa och andra förändringar en ny innebörd; ”Tidigare 
var grunden för det statliga agerandet att hålla privata vinstintressen borta 
från alkoholhanteringen. Nu blir grundsatsen att marknadskrafterna skall 
kontrolleras via ett system med tillstånd, tillsyn och sanktioner, som skall 
hanteras av en ny alkoholmyndighet”.284  

 

 
Figur 1. Före avregleringen 1995. 

Den nya myndigheten, kallad Alkoholinspektionen285, inrättades samtidigt 
som alkoholsortimentsnämnden, vars syfte var att handlägga leverantörernas 

                               
280 Regeringens proposition 1993/94:136: Riktlinjer för ett nytt tillståndssystem för import, 
export, tillverkning och partihandel med alkoholdrycker, s. 16. 
281 Regeringens proposition 1994/95:89: Förslag till ny alkohollag, s. 50. 
282 Ibid. s. 51. 
283 Se t.ex.: Avtal mellan Systembolaget Aktiebolag och staten, 20071112. 
284 Regeringens proposition 1994/95:89: Förslag till ny alkohollag, s. 52 (min kursivering). 
285 Alkoholinspektionen övergick 1 juli, 2001 i Statens folkhälsoinstitut, tillsammans med 
Folkhälsoinstitutet. 
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överklaganden av sortimentsbeslut i Systembolaget. Den statliga organisa-
tion som fick i uppdrag att övervaka att Systembolaget inte diskriminerar 
någon aktör på marknaden var Konkurrensverket.286 Skälet till detta var att 
Systembolaget efter reformen bildade en inköpsorganisation för att fatta 
beslut om inköp av de alkoholprodukter som skulle säljas. Resultatet blev, 
efter den 1 januari 1995, att en leverantörsmarknad skapades där statliga V 
& S blev en marknadsaktör i konkurrens med andra leverantörer. Systembo-
lagets omgivning bestod efter denna förändring av konsumenterna och ett 
stort antal leverantörer. Antalet har dock varierat över tiden: från 1 till 115 
det första året och sedan ökar antalet till 200 de efterföljande åren för att 
sedan 2004 stabiliseras kring 180.287 Varje butik fick därför direkta och for-
mella kontakter med ett stort antal leverantörer och det totala antalet relatio-
ner som formellt sett möjliggjordes ökade i hög grad. En av de viktigaste 
frågorna för Systembolaget vid denna tidpunkt var upprätthållandet av mär-
kesneutraliteten. Vikten av märkesneutraliteten betonas väldigt tydligt i de 
olika policies som utfärdas, framförallt de gällande leverantörskontakterna.  

 

 
Figur 2. Efter avregleringen 1995. 

I den policy som presenterades som instruktioner till butikscheferna 1981 
förekom, som jag visat ovan, även referenser till märkesneutraliteten och 
dess betydelse. Även om märkesneutraliteten ansågs som betydelsefull redan 

                               
286 Konkurrensverket: Förhållandet på den svenska marknaden för alkoholdrycker under 
perioden 1 januari till 30 juni 1995 – rapport till Europeiska kommissionen , s. 3. 
287 Systembolaget (2005), Pressinformation: ”Systembolaget 50 år”, september 2005.  
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1981 är det framförallt senare policies som betonat detta betydligt kraftfulla-
re, bland annat policies från 1993, 1994, 1998, 2003 och 2004.288 Tanken 
med märkesneutraliteten är att ingen skall kunna misstänka att en producents 
märken favoriseras framför andra, vilket ytterst handlar om överlevnaden av 
detaljhandelsmonopolet. Utan märkesneutralitet kan inte Systembolaget 
hävda att ingen marknadsaktör diskrimineras. I leverantörspolicyn som lan-
serades i mars 1994 betonades också att märkesneutraliteten fått ökad bety-
delse: ”Sveriges överenskommelse med EU-kommissionen om den svenska 
alkoholpolitiken och Systembolagets monopolsituation har gett denna policy 
än större vikt än tidigare”.289 Sortimentet skall alltså inte kunna påverkas av 
dem som tillhandahåller produkterna utan endast konsumenternas efterfrågan 
skall ligga till grund för de varor som säljs. Systembolagets uppgift är såle-
des att vara objektiva i förhållande till konsumenterna och de som ytterst 
skall verka för detta är butikscheferna.  

I och med policyn från 1994 förtydligades också gränsdragningen mellan 
Systembolaget och omgivningen och budskapet i policyn går inte att ta miste 
på.290 All form av påverkan på Systembolagets personal måste beivras och 
författarna till dokumentet hänvisar till mutlagstiftningens bestämmelser 
kring otillbörliga belöningar i tjänsteutövningen. Alla försök till påverkan 
måste avvisas och ”varuprover, reklammaterial, reklamartiklar, resor, partyn 
och evenemang” och liknande gåvor strider mot bolagets regler, heter det i 
dokumentet. Detta gäller även på de butiksanställdas fritid, exempelvis under 
semestern. Syftet med eventuella påverkansförsök är att öka försäljningen 
för vissa produkter, vilket ”kan ske genom att produkten omotiverat placeras 
i butiken på ett sätt som ger extra förmånlig exponering, eller att en viss 
produkt rekommenderas oftare än vad som eljest skulle ha varit fallet eller i 
övrigt är motiverat”.291 Försök att påverka försäljningen från producenter, 
leverantörer eller agenter måste också anmälas till regionkontoret.292  

Den leverantörspolicy som presenterades i oktober 1998 var delvis över-
ensstämmande med den föregående policyn från 1994. Dock innehöll den en 
del förändringar som öppnade upp för vissa typer av kontakter mellan buti-
kerna och leverantörerna.293 Vid tidpunkten för lanseringen av policyn är det 
viktigt att minnas att relationen mellan Systembolaget och leverantörerna 
blivit betydligt mer direkt sedan avregleringen av V & S: s monopol. Under 

                               
288 Se t.ex. Systembolaget: ”Innehåll och innebörd i tidigare och nuvarande leverantörspoli-
cy”, Internet: http://www.systembolaget.se/, senast besökt 090829. 
289 Förundersökningsprotokoll avseende mutor i Systembolaget – Allmän del (BDÅ nr C00-9-
597-03) 20040921, Systembolagets policy beträffande leverantörskontakter, 17 mars 1994, s. 
1. 
290 Ibid. s. 3ff. 
291 Ibid. 
292 Under rättegångarna mot butikscheferna återkommer också åklagaren upprepade gånger 
till just dessa bestämmelser och vikten av dessa för märkesneutralitetens upprätthållande – 
Deltagande observation 13,14 och 18 februari, 2008 – Systembolaget process 6. 
293 Policy för leverantörskontakter, 23 oktober, 1998. 
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rubriken ”Yrkesmässiga kontakter” godkänns till exempel olika typer av 
varuinformationsarrangemang, anordnade av Systembolaget såväl som leve-
rantörer, om de anmäls till regionkontoret i förväg. Studiebesök hos leveran-
törers anläggningar som det beslutats om i förväg godkänns också. Besökar-
na får dessutom acceptera varuprovning och enklare förtäring. Dock poäng-
teras det att varje butik står för resekostnader och dylikt. Systembolaget väl-
komnar också att de anställda under till exempel sin semester besöker 
producenternas anläggningar utomlands och ett särskilt introduktionsbrev 
kan erhållas från marknadsavdelningen för att underlätta besöket. Även leve-
rantörerna tillåts besöka butikerna så länge besöken anmäls i förväg till regi-
onkontoret. Utöver dessa kontakter tillåts att skriftlig information skickas till 
butikerna samt att samtal om logistik eller reklamationer får äga rum.294 I det 
senare fallet understryks det att insäljning av produkter eller andra påver-
kansförsök på till exempel sortiment, lagerhållning eller varuexponering inte 
får förekomma. Systembolaget betonar dock att leverantörer alltid är väl-
komna som kunder i butikerna. Möjligheten för leverantörerna att besöka 
butikerna togs bort i och med 2003 års policy. 

Även om reglerna för leverantörskontakter förtydligade Systembolagets 
förhållande till leverantörerna innebar de samtidigt och i viss utsträckning 
legitima kontaktmöjligheter mellan butikspersonalen, och då i första hand 
butikscheferna, och leverantörerna. Enligt åklagarna har de legitima kon-
taktmöjligheterna mellan butikscheferna och leverantörerna varit bidragande 
till att sociala relationer etablerats och upprätthållits, även om det redan tidi-
gare var så att leverantörerna följde vad som hände ute i butikerna på olika 
sätt. En åklagare beskrev relationerna mellan butikschefer och leverantörer 
så här: 

”Sen öppnade man upp, från Systembolagets sida, möjligheten för leverantö-
rer att besöka butikerna för att titta på lagerhållning, logistikfrågor och re-
klamationsfrågor. Samtidigt som man kunde informera om nya produkter, till 
exempel det här kommer in som en kartong, det här kommer in på en halvpall 
och sådana saker. Det handlade om logistik framförallt. Det där missbrukade 
då de leverantörer, i varje fall de vi har åtalat och fått dömda, genom att de 
vid de tillåtna besöken då tog upp också säljfrämjande åtgärder. Vi vet att de 
diskuterade hyllplacering, plats i butiken ”kan ni inte ställa halvpallar här på 
golvet”, det finns anvisningar, e-mail och papper vi tagit i beslag som visar 
att alla tre dömda leverantörer har haft den typen av verksamhet.”295  

Det har således, enligt åklagarna, etablerats väl utvecklade kontakter från 
leverantörens sida mot Systembolagets butiker som överskridit de gränser 
som leverantörspolicyn formulerat när det gäller logistiksamtalen. I sam-
manhanget är det dock viktigt att påminna om att dessa kontakter mellan 
butikschefer och leverantörer inte initierades vid denna tidpunkt – kontakter-
                               
294 Ibid. s. 2. 
295 IP 2:BB 
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na hade varit närvarande under en lång tid. När avregleringen genomfördes 
ökade antalet formella och direkta relationer mellan leverantörer och butiks-
chefer men många av dessa relationer var sedan tidigare redan informellt 
etablerade. En förklaring till detta är att de tidigare agenterna efter 1995 
istället fick leverantörsstatus och betraktades som företag som legitimt kunde 
etablera formella kontakter med butikerna. Många av dessa ”nya” leverantö-
rer var dock företag som hade existerat och verkat sedan länge. Framförallt 
var det också de större leverantörerna som hade resurser att underhålla de 
informella relationerna som förekommit före avregleringen och som fortsatte 
att vara aktiva även efter 1995.296 Ett av de inblandade företagen i korrup-
tionshärvan i Systembolaget, agenturen Philipsson & Söderberg AB grunda-
des till exempel redan 1954, det vill säga ett år innan motbokssystemet upp-
hävdes och Systembolagen slogs samman.297 Ett annat av de åtalade företa-
gen var Åkesson Vin AB som bedrev verksamhet som agent från och med 
1985.298 Andra företag verksamma som agenter till V & S och efter avregle-
ringen som leverantörer till Systembolaget, men som inte åtalats i korrup-
tionshärvan, är till exempel Arvid Nordquist H.A.B. som bildades redan 
omkring 1880 och Fondberg & Co som bildades 1975.  

I vissa avseenden kunde möjligheterna till kontakter mellan butikschefer 
och leverantörer öka genom att ett flertal leverantörer anställt personer som 
tidigare arbetet på Systembolaget. På så sätt uppstod ett nätverk där före 
detta Systembolagsanställda arbetade för en leverantör och som genom sitt 
gamla kontaktnät kunde förenkla möjligheterna till att skapa sociala relatio-
ner mellan leverantör och Systembolag. Detta beskrivs också av en åklagare: 

”Vissa leverantörer har anställt före detta butikschefer och då tar de kontakt 
med sina gamla kompisar: ’Tjena, det är Arne, nu jobbar jag för det eller det 
företaget. Jag tänkte komma ut och hälsa på dig.’ Då har de redan där när de 
kommer ett renommé: Arne som är en sån hygglig prick! Sen säger Arne: du, 
jag kan ordna ett erbjudande åt dig. Du kan få resa någonstans eller vara med 
i ett lotteri vi har eller ta lite varuprover här.”299 

Detta verifieras också av de f.d. butikschefer jag talat med. Länge var Sy-
stembolaget den enda plats där branschkunskapen, vid sidan av restaurang-
branschen, kunde förvärvas vilket också innebar att personer som arbetade 
där blev värdefulla för leverantörsföretagen på flera sätt. Det hände därför att 
både butikschefer och anställda på inköpsavdelningen på Systembolaget 
erbjöds arbete hos någon leverantör. Utöver den förvärvade branschkunska-
pen fanns givetvis även resurser i form av de sociala nätverk de tidigare Sy-
stembolagsanställda förvärvat och som leverantörerna kunde utnyttja. Ned-
                               
296 IP 2:BC 
297 Internet: http://www.philipsonsoderberg.se/ 
298 Internet: http://www.akessonvin.se/ 
299 IP 2:BB, se även Länskriminalpolisen Stockholm, utredningsroteln, strategiska sektionen 
(2003), Förhörsprotokoll 0201-K271456-03, s. 30. 
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anstående citat är hämtade från två f.d. butikschefer och accentuerar vikten 
av de informella kontakterna för leverantörerna. 

”Ja, här vet vi ju att den här killen är duktig och driftig. Honom skulle vi ha 
nytta av i vårt företag. Vad jag förstår så kör man då en diskussion och din 
arbetsuppgift blir att åka runt till dina kollegor, och då känner ju ni varandra! 
Sen flera år! Istället för att som för andra leverantörer har det tagit flera år att 
bygga upp en kontakt – här har du den gratis! Du har redan kompisförhållan-
det, ni har ju umgåtts, ni har varit på massa kurser, ni har varit på BC-träffar, 
fester, andra agenter… mycket gratis.”300 

”De små leverantörerna hade lite svårt att konkurrera med de stora kanske. 
De var lite småförbannade. De hade inte samma villkor. Men å andra sidan 
var inte de så mycket bättre heller. Då blev det djungelns lag och man var 
tvungen att sätta in andra bitar och det var varuprover här och där.”301 

Även om kontakterna i stor utsträckning kvarstod sedan tiden före avregle-
ringen är det däremot möjligt att kontakterna intensifierades vid tiden efter 
avregleringen. En möjlig orsak till detta kan vara att konkurrensen skärptes 
när fler aktörer försökte etablera sig. 

Intensifierade relationer och rationaliserade utbyten 
Att korruptionen inom Systembolaget avslöjades så sent som 2003 kan ha 
flera förklaringar. En enkel förklaring kan självfallet vara att det inte före-
kom någon korruption före 2000-2002, som är de år åtalet mot butikschefer-
na avser. Men som jag visat ovan är inte detta en särskilt plausibel förklar-
ing. Informella relationer, gåvor och motprestationer mellan butikschefer 
och leverantörer tycks ha förekommit betydligt längre än så. Mycket tyder 
också på att kontakterna intensifierades efter avregleringen genom att kon-
kurrensen mellan leverantörerna skärptes då nya aktörer försökte ta mark-
nadsandelar gentemot statliga V & S som, naturligt nog, var innehavare av 
den största marknadsandelen. De intensifierade kontakterna verkar också ha 
följts av mer komplexa och systematiska gåvor från leverantörerna. Tenden-
sen som kan skönjas är även att rena pengar i allt högre utsträckning använts 
som kompletterande gåvomedel utöver middagar, fester och resor.302 Detta 
understryks av en åklagare; 

”Då har de plötsligt klivit över en gräns – till rena utbetalningar där de har le-
vererat till kontonummer eller fått det på check - till att det finns ett bonussy-
stem som är kopplat till hur mycket pengar man [som butikschef] skulle få ut. 

                               
300 IP 2:BC 
301 Ibid. 
302 IP 2:BC 
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Till exempel 2, 4, 6, 8 kronor för en kartong vin och 1-2 kronor per flaska 
vin.”303 

I förundersökningen observerades det av de utredande poliserna att pengar 
använts i hög grad av leverantörerna för att påverka butikscheferna. Mutorna 
kunde existera i form av checkar som delades ut utifrån uppgifter från olika 
former av bonussystem, direkta överföringar till butikschefernas personliga 
konton, presentkort på resor eller varuprover där butikschefen själv köpte en 
leverantörs produkter och sedan skickade in kvittona varpå de erhöll en 
check på motsvarande belopp. Mutorna kunde också, liksom tidigare, bestå 
av krogbesök eller resor som butikscheferna inbjöds till.  

Alkoholleverantören VinTrägårdh AB arbetade främst med metoden att 
betala butikscheferna med checkar eller pengar som överfördes till deras 
konton om de sålde och exponerade deras produkter.304 En av de intervjuade 
poliserna beskriver hur VinTrägårdh mutade butikscheferna; 

”Det visade sig att det var, just den här butikens BC, han hade varit oförsiktig 
nog och gick till banken med en check, löst in den och satt in pengarna på sitt 
konto. Då begärde vi in en kopia på checken och då var det VD på VinTräd-
gårdh, hans personliga checkkonto som pengarna kom ifrån. Och då gjorde vi 
en förlängning på det då och begärde in hans checkkontoutdrag från banken 
och då var det bara att plocka ut dom här. Det var ungefär samma datum, 
samma… han hade satt i system att han ett visst datum gjorde han utbetal-
ningar efter en slags föregående månadsredovisning”.305 

Transaktionen av mutor var således i detta fall tämligen simpel – från ett 
privat konto via checkbetalningar till butikscheferna. Under 2001 började 
VinTrägårdh istället använda en Internetbank för överföringar, vilket innebar 
att transaktionerna var ännu lättare att identifiera. 

Åkesson Vin AB arbetade med mer sofistikerade metoder när de använde 
sig av mutor för att påverka butikscheferna. Till stor del handlade det om att 
bjuda på krogen, genom representation. Vidare använde de sig också av pre-
sentkort på resor som delades ut till butikscheferna beroende på prestation.306 
Åkesson Vin hade anlitat tre självständiga konsulter med egna firmor som 
arbetade mot butikerna. Därtill hade marknadschefen ett eget konsultbolag 
även om han själv befann sig i Åkesson Vin. Upplägget i Åkesson Vin var 
att marknadschefens bolag köpte presentkort från en resebyrå, i flera om-
gångar, för omkring 100 000 kr. För inköpen av resepresentkorten fakturera-
de sedan marknadschefens bolag Åkesson Vin för sådant som ”extra kon-

                               
303 IP 2:BB 
304 IP 2:JL och IP 2:AW 
305 IP 2:JL 
306 Förundersökningsprotokoll avseende mutor i Systembolaget – Åkesson Vin AB, del A 
(BDÅ nr C00-9-597-03) 20040903, Sammanställning av presentkort utfärdade av Travelflow 
AB, s. 38. Dock var det oklart hur mutorna  i egentlig mening var kopplade till en viss presta-
tion, enligt IP:2JL. 
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sulttjänster” och ”Danmarksetablering”.307 Marknadschefen delade sedan ut 
presentkorten till konsulterna som i sin tur delade ut dessa till butikschefer-
na. 

Philipsson & Söderberg var också påhittiga. De anordnade olika typer av 
events såsom golftävlingar, bowlingturneringar och olika tillställningar med 
mat och dryck samt resor till Spanien, Tyskland och Ungern.308 En av de 
intervjuade kriminalpoliserna berättade; 

”Men sen just Philipsson & Söderberg de hade olika events och där kunde vi 
följa såna händelser att vilka BC hade fått följa med och ibland var det fruar-
na med och så… där har vi också tappat mycket som vi inte kunnat eller orkat 
ta tag i eftersom det är allt från olika konserter och så vidare… Sen har ju de 
vissa utlandsresor, till Spanien, Tyskland och Ungern.”309 

Detta kunde beläggas genom att polisen beslagtog datorer vid husrannsak-
ning där det framgick, trots att mycket hade raderats, vilka som deltagit i 
resor och liknande samt när detta inträffat. Misstankar mot att resurserna till 
dessa bjudresor egentligen härstammade från producenterna existerade men 
kunde inte bevisas.310 

Den fjärde och sista åtalade leverantören är statliga V & S AB som hade 
en egen försäljningsorganisation. De hade dock värvat en del personal från 
Carlsbergssfären, till exempel den privata leverantören Göte Andersson 
AB.311 Med hjälp av dessa inrättades en avdelning kallad SB Team.312 Vid 
en närmare kontroll av V & S uppmärksammade utredarna att det förekom 
mycket varuprover till butikschefer, vilket inte var tillåtet; 

”Då sa V & S att de gav varuprover… Ja, hur många gånger kan man ge ett 
varuprov då? Om det är tionde gången man får en flaska av samma märke… 
inom V & S var det mycket sånt och där hade de gjort ett kodsystem. Varje 
BC hade ett kodnamn eller flera. När vi skulle se vilka BC det var så blev det 
då lite politiskt tryck eftersom det är ett statligt bolag och då skulle de avkoda 
de här namnen.”313 

Emellertid gick det aldrig att härleda vilka butikschefer som gömde sig bak-
om kodnamnen, vilket innebar att utredarna endast kunde fastslå att varupro-
verna fungerat som mutor men inte exakt vilka individer som mottagit dem.  

                               
307 Förundersökningsprotokoll avseende mutor i Systembolaget – Åkesson Vin AB, del A 
(BDÅ nr C00-9-597-03) 20040903, Kopia av faktura från The Visible Company AB: s bokfö-
ring, s. 123ff. 
308 IP 2:JL och IP 2:AW 
309 IP 2:JL 
310 Ibid. 
311 IP 2:JL 
312 IP 2:PK 
313 IP 2:JL 
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Att observera de dolda resursöverföringarna i de fyra ovanstående fallen 
har således varit ett mycket sofistikerat och tidskrävande arbete för de utre-
dande poliserna. Att Systembolagets ledning inte lyckats observera dessa 
flöden är i sammanhanget inte särskilt överraskande. Relationerna mellan 
butikscheferna och de mutande leverantörerna kan kännetecknas av ett win-
winförhållande där det dolda har ett egenvärde för att undgå upptäckt. Dock 
har dessa dolda relationer på sätt och vis gynnat Systembolaget ekonomiskt, 
något som tydliggörs i kommande avsnitt som tar upp det så kallade modul-
systemet.314 Vad som alltså framkommer i förundersökningsprotokollet är att 
en stor del av mutorna är direkt riktade till enskilda butikschefer samtidigt 
som de ofta är i formen av rena pengar eller motsvarande. Förekomsten av 
kollektiva resor och bjudningar på krogen existerar således parallellt med de 
monetariserade mutorna.  

I förundersökningen framgår också att leverantörerna kartlagt butiksche-
fernas vilja att upprätthålla de otillbörliga relationerna. Bland annat fanns det 
listor där cheferna delas in i olika färgkategorier eller vän- och ickevänkate-
gorier. För de leverantörer som gav mutor var det följaktligen mycket viktigt 
att fastställa huruvida relationerna mellan dem och butikscheferna präglades 
av lojalitet. En av de intervjuade poliserna menar att; 

”Det ingår på något sätt också i den här muta/bestickningsproblematiken att 
man har en bra lojalitet med varandra – det är liksom grundbulten när du väl 
tar första gåvan eller ger första gåvan då är du ju nästan säker på att vi kom-
municerar på ett bra sätt med varandra och vi kan lita på varandra.”315 

 
En åklagare menade också att det utvecklades beroendeförhållanden mellan 
butikscheferna som tämligen ofta kunde innebära att butikscheferna nästan 
stod på respektive leverantörs avlöningslista.316    

Systembolaget inför ett transparent modulsystem för 
sortimentsstyrning 
Under 1999 började Systembolaget arbeta ut en ny typ av sortimentsstyr-
ning, ofta kallad modulsystemet, vilket innebar att de gradvis frångick den 
modell som använts från och med 1974 där butikscheferna hade stort infly-
tande över sin butiks sortiment. Även om sortimentssystemet lanserades som 
nytt är likheterna med den centralstyrning som förekom inom Systembolaget 
fram till 1974 slående. En annan viktig organisationsförändring företogs 
2001 och riktades mot själva försäljningsorganisationen. Med den nya för-
säljningsorganisationen minskade avståndet mellan butikschefer och region-

                               
314 Mätt i andra värden än pengar har Systembolaget sannolikt förlorat på avslöjandena. 
315 IP 2:JL 
316 IP 2:BB 
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chefer när antalet regioner ökade från fem till tjugoåtta. Varje region fick då 
ansvar över 10-17 butiker istället för 60-80 butiker.317 

En av orsakerna till införande av modulsystemet kan förstås mot bak-
grund av den ökande komplexiteten i organisationen; antalet produkter i 
sortimentet hade ökat kraftigt, försäljningen hade under en lång tid föränd-
rats inkrementellt och det ökande antalet butiker bidragit till ökat behov av 
samordning. Det behövdes således ett system för att garantera kvaliteten och 
göra sortimentet överskådligt. Ett annat syfte var att höja lägstanivån så att 
även de butikschefer som var ointresserade av vad de sålde i butiken tvinga-
des att ha en bredd i sortimentet.318 Under 2002 var systemet helt utbyggt i 
alla Systembolagets butiker. Samtidigt infördes också ett nytt butiksdatasy-
stem i takt med lanseringen av modulsystemet.319 Modulsystemet innebar, 
enkelt och kort beskrivet, att sortimentet delades in i fem moduler och 94 
segment där den första benämndes basmodul och de övriga fyra tilläggsmo-
duler.320 I basmodulen var antalet artiklar våren 2001 ca 400 och dessa skulle 
finnas tillgängliga i alla Systembolagets butiker.321 De som avgjorde vilket 
antal artiklar som skulle befinna sig i de olika modulerna från de 94 segmen-
ten var de s.k. kategoricheferna på inköpsavdelningen. Grunden till vilka 
artiklar som skulle finnas inom varje modul skapades genom rankning av 
artiklarna inom varje segment, vilket baserades på konsumenternas efterfrå-
gan, lönsamhet och effektivitet. De artiklar som rankades högst blev place-
rade i basmodulen och övriga i efterföljande ordning i de följande fyra 
tilläggsmodulerna.322 Butikerna kunde sedan kvalificera sig till att få tillgång 
till tilläggsmodulerna, utöver den obligatoriska basmodulen, beroende på 
sådant som butikens storlek eller kundernas efterfrågan. Vid sidan av modul-
sortimentet existerade även ett nyhetssortiment som bestod av produkter som 
köpts in som nyheter323, artiklar som köpts in efter test av en konsumentpa-
nel samt produkter som lyckats kvalificera sig från beställningssortimentet. 
Beställningssortimentet utgörs av produkter som inte ingår i det ordinarie 
sortimentet på Systembolaget och får heller inte lagerföras. Även artiklarna i 
nyhetssortimentet rankades och placerades i olika moduler med olika grad av 
marknadstäckning. Butikerna hade möjligheten att välja sitt sortiment till 20 
procent, det så kallade ”butikens egna val”, utifrån det ordinarie sortimen-
tet.324 En butik som tyckte att de saknade till exempel mörkt öl eller några 
exklusivare viner kunde på detta sätt komplettera det tilldelade sortimentet. 
Men det krävdes en strategi för valen och butikscheferna var tvungna att 
                               
317 Systembolagets årsredovisning (2001), s. 7. 
318 IP 2:BC 
319 Systembolagets årsredovisning (2001), s. 6.  
320 Systembolaget: ”Systembolagets sortiment”, s. 4. 
321 Systembolagets årsredovisning (2001), s. 6. 
322 Systembolaget: ”Systembolagets sortiment”, s. 4. 
323 Exempelvis nyhetsartiklar, exklusiva artiklar, säsongsartiklar och primörviner, se System-
bolaget: ”Systembolagets sortiment”, s. 4. 
324 Övriga 80 procent var centralt styrt.  
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motivera dem. Överlag välkomnades inte den nya sortimentsstyrningen av 
butikscheferna, vilket sannolikt berodde på att deras handlingsutrymme 
minskades kraftigt.325 Dessutom var systemet väldigt transparent och över-
skådligt eftersom varje produkts försäljning och plats i systemet kunde följas 
relativt väl.  

Eskalerande korruption – motprestationer i modulsystemet   
I Dagens Nyheter publicerades 2005 en intervju med en av de åtalade bu-
tikscheferna som anger sin förklaring till den eskalerande korruptionen: 

”Jag blir så jävla arg på mig själv att jag skitat ner mig för 
pengar. Jag behövde dom inte ens. Det är så dumt. Jag skäms. Jag har hunnit 
tänka jättemycket under den här tiden. Det är leverantörerna jag klandrar. De 
startade allt. Och det började när Systembolaget infört sortimentsstyrningen. 
Det var på en vinprovning som jag värvades 2001. Det var inte så att någon 
sade att om du gör det eller det så får du si eller så. Det var snarare ’här har vi 
en rolig grej’, och dom pratade om poäng. ’Det är du och några butikschefer 
till som är med.’ Då såg jag det inte som en muta för jag gjorde ju ingen mot-
prestation. […].”326 

Även de f.d. butikschefer jag talat med menar att mutor i form av kontanter 
och checkar blev aktuella när modulsystemet infördes eller var på väg att 
införas. Leverantörerna blev, när de fick kunskap om att Systembolaget pla-
nerade att införa det nya sortimentsstyrningssystemet, mer intresserade av 
kontakter med butikscheferna för att kunna få in sina produkter i de kom-
mande modulerna. Den bästa modulen för en leverantör att ha sina produkter 
i var naturligtvis basmodulen eftersom detta innebar att alla leverantörens 
produkter då blev tillgängliga i alla Systembolagets butiker i landet. Att mo-
dulsystemet var centralt när det gällde förekomsten av pengar som mutor 
illustreras av nedanstående citat från två av de f.d. butikscheferna; 

”Men det var inga kontanter med i spelet förrän modulsystemet. Då blev det 
mer intressant och då plockade en del av leverantörerna fram lite pengar.”327  

”Det här med pengar… […]. Det kom i samband med modulsystemet, […] 
för då var det massor med varor som skulle bort i vissa butiker. De som bara 
skulle ha grundsortimentet, där skulle det försvinna jättemycket varor. Då 
kanske en agent skulle mista sin vara i 100 butiker. […] Innan dess så be-
stämde butikscheferna själva över sortimentet. […] Sen i förlängningen ock-
så, i de butiker man är kvar i inte håller den försäljningsvolymen som huvud-
kontoret har bestämt. Att man ska sälja si och så mycket om man ska ligga 

                               
325 IP 2:BC 
326 Dagens Nyheter 050212 ”Jag ångrar mig så in i helvete” (min kursivering). 
327 IP 2:BC 
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kvar. Gör du inte åker du ner ett snäpp. Det var väl då jag förstår att det bör-
jade handla om lite pengar.”328 

Incitamenten till att muta butikscheferna är därför relativt uppenbara. För 
leverantörernas del handlade det om att öka omsättningen genom att maxi-
mera möjligheterna till att sälja sina produkter på så många försäljningsstäl-
len som möjligt. Detta innebar således att man antingen ville modulförflytta 
sina varor eller rädda kvar dem i en viss modul om försäljningen skulle 
minska. Leverantörerna ville även få en stark lansering av nya produkter 
genom att få möjligheten att sälja dem i ett stort antal butiker.329  

Att dessa incitament var den drivande kraften för leverantörernas mutor 
åskådliggörs när butikschefernas motprestationer tas upp. Nu är det inte så 
att de eventuella motprestationerna butikscheferna utfört granskats av åkla-
garna i utredningen eftersom åklagaren endast behöver visa att det ägt rum 
en pliktstridig tjänsteutövning.330 Trots detta tyder mycket i utredningen på 
att vissa motprestationer utförts i form av säljfrämjande åtgärder.331 Som jag 
tidigare tagit upp var en av dessa möjliga motprestationer att styra försälj-
ningen av en viss leverantörs produkter i butiker. Det sätt varorna exponeras 
på i en butik är av stor vikt för möjligheterna till ökad försäljning.332 Detta 
bekräftas av forskning inom marknadsföring, bland annat av Jens Nordfält 
(2007) vid Handelshögskolan i Stockholm i boken ”Marknadsföring i butik”. 
Det räcker med att läsa på baksidan av boken för att tesen om att butiksche-
ferna haft möjligheter att styra försäljningen inte bör förkastas;  

”Av alla produkter och varumärken som finns i en butik blir kunden troligtvis 
bara medveten om mindre än en procent. Med enkla visuella knep går det att 
påverka vilka produkter som uppmärksammas och hur intrycken tolkas. Detta 
ger den som arbetar i en butik enorma möjligheter, men det ställer också 
krav. För att kunna kommunicera på ett bra sätt med kunderna gäller det för 
detaljisten att känna till hur dessa framförallt visuella regler fungerar.”333  

Butikcheferna har också haft möjligheten att prioritera vissa leverantörer när 
butikens egna val bestämts. De har också kunnat besluta om att, utan tillåtel-

                               
328 Ibid. 
329 IP 2:BB 
330 IP 2:PK, IP 2:BB 
331 IP 2:BB 
332 Amerikanska stormarknader använder sig av s.k. “slotting fees”, vilket i praktiken motsva-
rar de mutor butikscheferna tog emot för att ge vissa leverantörer bättre försäljningsplatser i 
butikerna, dock med skillnaden att dessa avgifter är legitima då de tillfaller butiken och inte 
de anställda. Engelska Wikipedia skriver t.ex. följande: “In the United States major-brand 
supermarkets often demand slotting fees from suppliers in exchange for premium shelf space 
and/or better positioning (such as at eye-level, on the checkout aisle or at a shelf's ‘end cap’). 
This extra supplier cost may be reflected in the cost of the products offered. Some critics have 
questioned the ethical and legal propriety of slotting fee payments and their effect on smaller 
suppliers.” Hemsidan senast besökt 091008. 
333 Nordfält (2007: baksida.). 
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se, ta in vissa produkter från beställningssortimentet i lager för att på så sätt 
lansera en produkt i det ordinarie sortimentet.334 En tredje typ av motpresta-
tion som framförs som aktuell av utredningen är underlättandet av de så kal-
lade stödköpen.335 De före detta butikschefer jag talat med menar emellertid 
att stödköpen bör skiljas från korruptionen eftersom som de ser detta som 
separata handlingar. Ett stödköp innebär att en leverantör själv beställer och 
köper sina egna produkter i större mängder från en eller flera olika System-
bolagsbutiker. Skälet till detta tillvägagångssätt var att klara kravet på list-
ning för nyhetslansering eller för att rädda en artikel i det ordinarie sortimen-
tet.336 Detta har skett i ”verkligheten” genom att en leverantör åkt runt med 
en lastbil och köpt in produkter eller genom rena luftfakturor där endast pap-
per som bekräftar beställning och köp cirkulerar mellan butik och leverantör. 
Den reella kostnaden för detta förfarande är dock anmärkningsvärt låg för en 
leverantör, bland annat beroende på att en stor del av priset på produkterna 
utgörs av alkoholskatt och moms som kan dras av.337 Till exempel köpte 
Åkesson Vin AB den egna produkten Isadora Primitivo vid nio tillfällen 
under en månad 2002 till ett värde av 781 198 kronor.338 Kostnaden för in-
köpen var dock endast 68 255 kronor. Denna i sammanhanget låga kostnad 
kan ses som en typ av marknadsföringsutgift för att främja produkten på 
Systembolaget långsiktigt. Det är tydligt att leverantörerna använt dessa 
metoder för att öka sina produkters status i Systembolagets interna sorti-
mentssystem, vilket också har varit en genomgående tendens i de korruptiva 
relationerna jag diskuterat tidigare.  

                              

Åklagarna menar att för att leverantörerna skall ha kunnat utföra dessa 
stödköp har det krävts en vän i Systembolaget. Det bör dock påpekas att 
stödköpen inte strider mot lagen. Utöver dessa tre möjliga motprestationer 
bör även rekommendation till kund och kompetensutbyten mellan butiksche-
fer och leverantörer nämnas.  Den senare kunde innebära att samtal fördes 
om optimala lösningar på förpackningar, logistik och försäljningssiffror i 
syfte att gynna vissa leverantörer.339 

 
334 IP 2:PK, IP 2:BC 
335 IP 2:PK, IP 2:BB, IP 2:EN 
336 Förundersökningsprotokoll avseende mutor i Systembolaget – Allmän del (BDÅ nr C00-9-
597-03) 20040921, Systembolagets delrapport angående ”studsar”, s. 179. Stödköp benämns 
även som ”studsar” eller ”egenköp”. 
337 Deltagande observation: Ekorevisor Henrik Lundins föredragning 080213. 
338 Förundersökningsprotokoll avseende mutor i Systembolaget – Allmän del (BDÅ nr C00-9-
597-03) 20040921, Pm utvisande ekonomiska effekter för vissa produkter i Systembolagets 
sortiment , s. 27. 
339 Deltagande observation 13,14 och 18 februari, 2008 – Systembolaget process 6: Uttalande 
av en åtalad butikschef.  
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Korruptionens betydelse för konkurrensen på 
leverantörsmarknaden 
Som nämnts tidigare var det Konkurrensverkets uppgift att övervaka att Sy-
stembolaget inte diskriminerade någon aktör på marknaden. Efter en genom-
läsning av Konkurrensverkets rapporter från 1995 till 2007 är det tydligt att 
det framförallt är små leverantörer som hör av sig med klagomål till myn-
digheten. Enligt dessa klagomål har Systembolagets olika regler kring till-
gänglighet och volymkrav, framförallt i och med införandet av modulsyste-
met, missgynnat mindre leverantörer. De mindre leverantörerna har inte 
heller samma möjligheter att bearbeta marknaden utanför Systembolaget på 
samma sätt som de mer kapitalstarka företagen.340 Att dessa förutsättningar 
verkar stämma kan också iakttas i förundersökningen från 2003. En företrä-
dare från ett mindre leverantörsföretag förhördes angående mutorna och hans 
kritik mot Systembolaget var hård. Framförallt ansåg han sig vara missgyn-
nad eftersom mutorna, som han menade var förekommande inom Systembo-
laget, innebar att han och andra leverantörer fått sälja mindre vin än vad de 
hade förväntat sig.341 Även andra leverantörer har i olika sammanhang hört 
av sig till Systembolaget angående misstankar om otillbörliga relationer 
mellan vissa leverantörer och butikschefer.342 Konkurrensverkets samman-
fattande bedömning av korruptionen inom Systembolaget som presenterades 
i den årliga rapporten från 2005 var att; ”de misstänkta mut- och bestick-
ningsbrotten kan ha påverkat detaljhandelsmonopolets icke-diskriminerande 
funktionssätt under den angivna perioden”.343 

 

Systembolaget som typiskt och unikt fall 
I det här avsnittet skall jag nämna något om hur Systembolagsfallet kan för-
hålla sig till några andra uppmärksammade fall. Hur pass unikt eller typiskt 
är det fall jag just tagit upp? Som nämndes i inledningen till kapitlet hör inte 
svenska korruptionsfall till vanligheterna, även om media de senaste åren 
rapporterat allt flitigare om korruptionen. Utifrån Riksrevisionens rapport är 
inte riskerna för korruption något unikt för Systembolaget utan riskerna kan 
kopplas till statliga organisationer med verksamhet som på olika sätt beslutar 
om och hanterar stora ekonomiska värden. Jag har därför valt ut ett fall av 
korruption mellan en statlig organisation och privata företag som behandlats 
rättsligt och ett fall där korruption diskuteras som ett möjligt hot. Dessa an-
ser jag vara relevanta att kontrastera till korruptionen inom Systembolaget.  

                               
340 Konkurrensverket: ”Övervakning av det svenska detaljhandelsmonopolet för alkohol-
drycker  – rapport till Europeiska kommissionen 2002”, s. 22. 
341 Förundersökningsprotokoll avseende mutor i Systembolaget – Allmän del (BDÅ nr C00-9-
597-03) 20040921, Systembolagets polisanmälan, s. 194. 
342 IP 2:PK 
343 Konkurrensverket: ”Det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker – rapport till 
Europeiska kommissionen juli 2005”, s. 29. 
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Svensk Bilprovning  
I fallet med korruptionen inom Svensk Bilprovning (SBP) misstänktes 2005 
några bilimportörer i Kungsbacka muta de besiktningsmän som skulle kon-
trollera importbilarnas status innan de kunde godkännas för försäljning i 
Sverige.344 Ett liknande fall inträffade i Hedemora 2006 där åtta anställda 
tagit emot gåvor i form av alkohol.345 Korruptionen inom Svensk Bilprov-
ning kan i ljuset av Systembolagsfallet ses som ytterst marginellt, men jag 
vill påstå att det finns några viktiga jämförelsepunkter. Relationen stat - när-
ingsliv är närvarande; Svensk Bilprovning är en myndighetsutövande halv-
statlig organisation med ansvar för vägfordonens säkerhet och duglighet. De 
misstänkta mutorna riktades från det lokala näringslivet i ett troligt, men 
dock inte bevisat, syfte att förbättra sina möjligheter vid besiktning. Upp-
komsten av bilimportföretag som har en verksamhet fristående från de ordi-
narie företag som köper in bilar genom bilfabrikanternas respektive general-
agenter kan sannolikt dateras till tiden för Sveriges inträde i EU. Vid inträdet 
möjliggjordes det att moms- och tullfritt importera begagnade bilar äldre än 
sex månader för försäljning inom Sverige.346 En marknad för bilimport för 
både privatpersoner och företag skapades således på grund av denna avregle-
ring vilket ledde till att antalet bilimportföretag ökade.347 Efter avregleringen 
etablerades relationer mellan importföretagen och SBP eftersom det krävdes 
att importörernas bilar genomgick olika typer av kontroller, bland annat gäl-
lande ursprunget. Utifrån den korruption som senare avslöjades kan man 
misstänka att de formella relationer som upprättades också innebar att in-
formella, och troligtvis vänskapliga, relationer skapades mellan medlemmar 
av de olika organisationerna. Mutorna i form av pengar, ca 80 000 kr, place-
rades under golvmattorna i de bilar som skulle besiktigas.348 Den misstänkta 
motprestationen var att bilarna skulle få en smidigare behandling och gå före 
i kön.349  

                               
344 Dagens Nyheter 0504226 ”Mutmisstänkta bilprovare i rätten idag”.  
345 Södra Dalarnes Tidning 060421 ”Bilhandlaren delade ut 36 flaskor”. Åklagare Per Ni-
chols nämnde även fallet i en intervju (IP:2PN). 
346 Transportstyrelsen (f.d. Vägverket), Införsel från EU-länder: ”Enligt reglerna för mervär-
desskatt räknas ett fordon som nytt om fordonet vid köpet körts mindre än 600 mil, eller om 
fordonet varit i trafik mindre än 6 månader”. http://www.transportstyrelsen.se.  
347 Som förtydligande: ”Exempelvis kan konsumenter nu utan begränsning använda förmedla-
re eller ombud för att köpa sitt motorfordon där det passar dem. Återförsäljare har större frihet 
att verka utanför den egna medlemsstaten och sälja fordon till konsumenter i andra medlems-
stater (så kallad aktiv försäljning, liksom passiv försäljning då konsumenter tar initiativet till 
kontakt med återförsäljaren)”, se ”Tolkningsmeddelande från kommissionen om förfaranden 
för registrering av motorfordon med ursprung i en annan medlemsstat” (2007/C 68/04), 
Europeiska Unionens officiella tidning, 070307, s. C68/15ff. 
348 Dagens Nyheter 050426 ”Mutmisstänkta bilprovare i rätten idag”. 
349 Dagens Nyheter 050422 ”Muthärvan växer vid Bilprovningen”. 
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Vägverket 
Det andra fall som jag bedömer vara intressant i sammanhanget som jämfö-
relse med Systembolaget är statliga Vägverket. Det empiriska underlaget till 
denna korta diskussion är hämtad från Thomas Taro Lennerfors mycket läs-
värda avhandling ”The Vicissitudes of Corruption – Degeneration, Trans-
gression and Jouissance” från 2008. I avhandlingen studeras dock inte ett 
konkret korruptionsfall utan istället ett antal anställda projektledares attityder 
och förhållningssätt till riskerna med de relationer de har till byggentrepre-
nörerna. Vägverket fungerar både som en beställare och utförare sedan 1992, 
där myndighetens olika regionkontor beställer olika typer av vägrelaterade 
byggprojekt av ett antal konkurrensutsatta utförare. Bland dessa utförare 
återfinns tre olika delar av Vägverket i form av affärsenheter350 som också 
agerar på samma villkor som övriga privata utförare såsom Skanska, PEAB 
och NCC.351 Vägverket som organisation fungerar därför ungefär som Sy-
stembolaget och V & S efter 1995, där V & S antagit rollen som utförare på 
en konkurrensutsatt marknad. På grund av att Vägverket upphandlar tjänster 
och produkter från näringslivet är projektledarnas situation, liksom butiks-
cheferna i Systembolaget, omgärdad av regler och policies för hur interak-
tionen mellan stat och näringsliv skall gå till. Detta eftersom det finns en risk 
att organisationen kan påverkas av krafter utanför dess gränser som kan 
motverka syftet med organisationen.352 Relationen mellan projektledare och 
entreprenör påminner en del om relationen mellan butikschef och 
agent/leverantör. Eftersom relationerna mellan projektledare och bygg-
bransch varit relativt stabila över tid har också sociala band skapats som ofta 
påminner om vänskap. Projektledare och entreprenörer tenderar också att 
byta sida vilket, i likhet med Systembolagsfallet, skapar ytterligare band 
mellan personer på olika sidor av organisatoriska gränser. En regionchef 
uttrycker det så här i Lennerfors avhandling; 

”[…] Vi som jobbar i branschen har ofta jobbat i olika roller, och ofta varit 
arbetskamrater, så vi känner varandra sedan tidigare och det ställer ju ännu 
högre krav på att skilja mellan rollerna. […] Jag har också jobbat ihop med 
de som sedan blir entreprenörer. Så i vår bransch känner de flesta varandra 
till person i princip”.353 

Samma intervjuperson uppger också att det händer att han spelar golf ihop 
med olika entreprenörer. I Lennerfors avhandling pekar ett flertal intervju-
personer på vikten av att hantera skillnaden mellan det offentliga och det 
privata på ett riktigt sätt. Utan denna integritet hos Vägverkets projektledare 

                               
350 Vägverket Produktion, Vägverket Färja och Vägverket Konsult. Se Internet: 
http://www.vv.se 
351 Lennerfors (2008:66). 
352 Ibid. s. 135. 
353 Ibid. s. 248, not 168 (s. 263). 
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menar de att risken att bli ”tagen som gisslan” av entreprenörerna och hamna 
i ett beroendeförhållande är överhängande.354 ”Hence, by separating private 
from public, corruption is avoided”.355  

Med de informella relationerna kommer också en gåvoproblematik som 
har vissa gemensamma drag med butikschefernas situation i Systembolaget. 
Lennerfors ägnar ett kapitel åt att utröna hur projektledarna förhåller sig till 
gåvor från byggentreprenörerna. Enligt informanterna verkar gåvor ha varit 
vanligare tidigare, men att det på senare tid stramats upp.356 Dock förekom-
mer gåvor i form av mindre och obetydligt slag som luncher, middagar och 
diverse reklamprodukter även idag. Denna utveckling på senare tid skulle 
spekulativt kunna vara en effekt av det uppmärksammade Systembolagsfal-
let eftersom händelsen fått många företag att se över sin representation och 
sina gåvorutiner, enligt en av de åklagare jag talat med.357 Även om gåvorna 
inom Vägverket är av obetydlig karaktär när det gäller gåvornas värde pekar 
mycket ändå på att det finns en tanke om reciprocitet och motprestation. 
”Gifts seem to be embedded in relationships between supplier and project-
manager”.358 En av Lennerfors informanter berättar; 

”Då kan det kännas som att, här går jag och äter middag med den här perso-
nen och så får han inget igen, för det kommer han inte att få. Då känner jag 
bara dåligt samvete mot den personen som har bjudit mig.”359  

Lennerfors finner av förklarliga skäl ingen korruption – syftet med avhand-
lingen är inte att leta efter korruptiva relationer. Däremot pekar Lennerfors 
på ett fall där ett illegitimt informationsflöde uppstått inom Vägverket, vilket 
skedde när en anställd olovligen lämnade ut information till ett företag som 
utför vägbyggen. Möjligheten att detta företag gynnades av denna informa-
tion innebar att saken polisanmäldes och den anställde avskedades.360 

På den konkurrensutsatta marknaden konkurrerar företagen om att få kon-
trakt i de projekt Vägverket avser genomföra. Mutor i detta sammanhang 
skulle potentiellt sett riktas till dem som har stor handlingsfrihet, det vill 
säga projektledarna, att välja ut vilka företag som får kontrakten. Mutor skul-
le här då vara en liknande genväg för byggföretagen som för alkoholleveran-
törerna. En av Lennerfors informanter pekar på omöjligheten med att en 
projektledare skulle ge förtur till ett specifikt företag;  

                               
354 Ibid. s. 287. 
355 Ibid. s. 253. 
356 Ibid. s. 214. 
357 IP:2EN 
358 Lennerfors (2008:239). 
359Ibid. s. 292, not 200 (s. 300). 
360 Ibid. s. 136. 
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”Om det nu är så att jag skulle ge någon form av favorisering till ett företag i 
ett projekt, så kan jag lova dig att veckan efter skulle jag höra från de andra 
entreprenörerna som undrar varför i helvete fick NN det jobbet […]”.361 

 

Även om det är omöjligt att säga om mutor och favorisering förekommer 
inom Vägverket baserat på dessa informanters utsagor så har i alla fall inga 
skandaler hamnat i medias sökljus som ens kommer i närheten av Systembo-
lagshärvan. Istället för att bolagen enskilt försökt förbättra sin position på 
marknaden bildade ett antal företag, inklusive statliga Vägverket Produktion, 
en kartell inom asfaltsproduktionen.362 På detta sätt delade de största utförar-
na upp marknaden mellan sig för att kunna hålla priserna på asfaltsentrepre-
nader uppe.363  

Utifrån denna diskussion om Svensk Bilprovning och Vägverket vill jag 
påstå att Systembolagsfallet inte är något helt unikt, även om det uppvisar 
vissa unika fragment. Det finns således några generella och gemensamma 
karaktärsdrag som gör det värt att projicera fallet till en högre teoretisk ab-
straktionsnivå.   

 

Sammanfattning 
Kapitlet inleddes med några korta reflexioner kring begreppet korruption, ett 
begrepp som existerar både i en akademisk såväl som juridisk version, till-
sammans med en diskussion om hur den svenska statens arbete mot korrup-
tion utvecklats det senaste decenniet. Huvuddelen av kapitlet är dock ägnat 
åt en granskning av interaktionen mellan Systembolaget och de företag som 
tillhandahållit alkohol till de svenska konsumenterna. Dessa företag fungera-
de innan avregleringen av V & S: s monopol som agenter som anlitades av V 
& S, en ställning som efter avregleringen förändrades och istället innebar att 
företagen blev leverantörer direkt till ett stort antal Systembolagsbutiker.  

Ser man till Systembolaget innan avregleringen har jag beskrivit situatio-
nen utifrån två perspektiv. Den formella bilden har inbegripit ett statligt före-
tag som organisatoriskt sett varit relativt väl avskärmat från omgivningen, 
både sett till V & S och de agenter som tillhandahållit alkoholen samt i för-
hållande till konsumenterna. Skälet till denna avskärmning var att dämpa 
försäljningen av alkohol i Sverige genom att skapa ett system där försälj-
ningen av alkohol inte fungerade enligt det kapitalistiska systemets princi-
per. Således var konstruktionen där Systembolaget hade detaljhandelsmono-
pol och V & S hade distributionsmonopol en del i den svenska alkoholpoliti-
ken. I studien har jag dock etablerat en annan bild av hur Systembolaget 
                               
361 Ibid. s. 133, not 55 (s. 147). 
362 Dagens Nyheter 011025 ”Kartellrazzia mot Vägverket”, Lennerfors 2008:135. 
363 Den 10 juli 2007 dömdes de berörda bolagen till höga bötesbelopp i tingsrätten för sin 
inblandning i asfaltkartellen, se Dagens Nyheter 070710 ”Miljonböter väntas för byggföretag 
i asfaltkartellen”. 
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fungerade i och med att jag betonat förekomsten av informella kontakter 
mellan butikscheferna i Systembolaget och agenterna. Dessa relationer var 
inte sanktionerade av Systembolaget på något sätt utan inleddes i hemlighet. 
Karaktären på relationerna var vänskaplig, och det förekom att butikschefer-
na erhöll varuprover och fick möjligheten att delta i middagar, fester och 
resor på initiativ av agenterna. Butikscheferna hade ett visst handlingsut-
rymme att stödja agenternas produkter lite extra, något som också skedde 
även om det inte fanns en direkt och tydlig koppling mellan gåva och mot-
prestation. I butikerna kunde butikscheferna placera vissa agenters produkter 
på platser där de syntes bäst bakom de då förekommande säljdiskarna. Sena-
re kunde de också favorisera vissa produkter genom att de själva kunde be-
stämma butikernas sortiment. 

1995 beslutade Riksdagen att avreglera V & S: s distributionsmonopol, 
vilket innebar att agenterna började leverera alkoholprodukter direkt till Sy-
stembolagets butiker. På detta sätt etablerades också ett stort antal formella 
kontakter mellan Systembolagets butiker och leverantörerna. I och med krav 
från EU var Systembolaget tvunget att ta större hänsyn till hur leverantörerna 
behandlades och i föreskrifterna för Systembolaget fanns explicita krav på 
att verksamheten skulle vara objektiv och icke-diskriminerande gentemot 
leverantörsföretagen. Ett ledord för Systembolaget blev därför märkesneutra-
liteten, vilket också betonades i bolagets policies och andra föreskrifter. 
Kraven på butikspersonalen att inte ta emot varuprover eller bjudas på olika 
evenemang av leverantörerna var därför hårda, eftersom detta kunde under-
minera Systembolagets oberoende och opartiska ställning. Avregleringen 
innebar dock att en ny konkurrenssituation uppstod bland leverantörerna, en 
situation som ytterligare förstärktes då Systembolaget införde ett nytt system 
för sortimentsstyrning vid sekelskiftet. Sortimentssystemet innebar att före-
tagens möjligheter att sälja sina produkter i Systembolagets butiker avgjor-
des av hur deras produkter rankades med avseende på efterfrågan, lönsamhet 
och effektivitet. Om produkterna rankades högt kunde leverantören sälja sina 
produkter i alla Systembolagets butiker, något som naturligtvis eftersträva-
des av alla leverantörer.  

I studien är det tydligt att det finns en koppling mellan leverantörernas in-
citament att försöka ta hjälp av Systembolagets butikschefer och de organi-
satoriska förändringarna inom Systembolaget efter avregleringen. Trots för-
söken från statens håll att etablera en oberoende ställning för Systembolaget 
utvecklades de informella kontakterna mellan butikscheferna och leverantö-
rerna vidare efter avregleringen. Gåvorna, eller mutorna, som utbyttes mel-
lan butikschefer och leverantörer visade sig bli mer komplexa och systema-
tiska, både till innehåll och utförande, vilket framförallt visade sig genom att 
rena pengar kom att aktualiseras i utbytet. Även om det juridiska materialet i 
det korruptionsåtal som väcktes 2003, då ett stort antal butikschefer i Sy-
stembolaget och anställda inom leverantörssektorn åtalades, inte innehöll 
några omfattande beskrivningar av butikschefernas motprestationer finns det 
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dock indikatorer på att dessa var förekommande. Som motprestationer fanns 
utrymme att utföra säljfrämjande åtgärder såsom att prioritera vissa leveran-
törer i butikens sortiment, att olovligen lagerföra varor i beställningssorti-
mentet eller att underlätta för så kallade stödköp. 

I kapitlets avslutande avsnitt förhåller jag korruptionshärvan inom Sy-
stembolaget till två andra uppmärksammade fall, nämligen korruptionen 
inom Svensk Bilprovning och diskussionen om riskerna för korruption inom 
Vägverket. Syftet är att utröna huruvida Systembolagsfallet kan betraktas 
som ett unikt fall eller om det existerar empiriska och teoretiska kopplingar 
till korruption eller riskerna för korruption inom Svensk Bilprovning och 
Vägverket. 
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Kapitel 7 Gränsförhållanden i förändring  

”Private and home schooling, exclusive clubs and religious sects, gated 
communities, and capture of governmental agencies or offices for private 
profit all provide means for elites to secure their own advantages without 
subjecting themselves to the costs and constraints of public politics”  

Charles Tilly (2005:150).  
 

 
 

Inledning 
I föregående två kapitel har jag beskrivit hur det går till när statliga myndig-
heter blir sponsrade av företag och hur korruption uppkommit och blivit en 
del av relationerna mellan butikschefer och alkoholleverantörer inom Sy-
stembolaget. De teoretiska utgångspunkter som presenterades i kapitel 3 
skall i detta kapitel relateras till vad som framkommit i de empiriska under-
sökningarna. Den första frågeställningen behandlas i kapitlets första avsnitt 
genom att jag studerar olika aspekter av gränsernas förändring, där tillhörig-
heten till, handlingsutrymmet inom och relationer och resurstransaktioner 
över gränserna till de statliga organisationerna undersöks. I kapitlets andra 
avsnitt studeras hur staten observerar utmaningar mot dess legitimitet och 
vilka strategier staten använder för att hantera dessa. Mer specifikt diskuteras 
regleringen av interaktionen, förändringsprocesser gällande de statliga orga-
nisationernas handlingsutrymme samt utvecklingen av marknadsutbyten. 
Kapitlet avslutas med en analys av hur man kan förstå statens ansträngningar 
att etablera och kontrollera ordningen vid gränserna. Två olika sätt att bryta 
ordningen diskuteras, där pengar som medel spelar en avgörande roll. 
 

Marknadens logik som förutsättning för tillträde 
Statens gränser i förändring; ny interaktion och nya öppningar 
Till att börja med har undersökningen visat att det uppstått nya öppningar i 
de statliga organisationernas gränser i samband med att fler formella relatio-
ner etablerats mellan stat och företag. En bidragande orsak till dessa föränd-
ringar har jag funnit i ett antal statliga reformer som förverkligats de senaste 
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decennierna. Den gemensamma nämnaren bland de reformer jag kunnat 
identifiera har visat sig vila på en tydlig marknadslogik. Undersökningen har 
visat att man från statligt håll har strävat efter att etablera nya marknader, 
skapa och förbättra förutsättningarna för utbyte och konkurrens samt öka 
efterfrågeorienteringen. Vidare har jag kunnat identifiera mer övergripande 
reformtendenser där ideal som samarbete över gränser och självfinansiering 
varit centrala. Förändringarna har dock skett på olika sätt i de olika fallen. 
Systembolagets gränser förändrades momentant efter ett politiskt beslut om 
att avreglera distributionsmarknaden för alkohol, medan förändringen av 
myndigheternas gränser i sponsringsfallet istället bör karaktäriseras som en 
förhandlingsprocess över tid.  

Betraktar man Systembolaget från den dag organisationen bildades, fram-
går det tydligt att det funnits en vilja från politiskt håll att konstruera en or-
ganisation som på flera sätt varit avskärmad från omgivningen. Skälet var att 
begränsa inflytandet av marknadens principer och på så sätt också de privata 
vinstintressena. Systembolagets gränser mot omgivningen var under perio-
den från 1955 till 1995 således starkt präglade av den då aktuella alkoholpo-
litiken. Om man endast betraktar den formella bilden av de organisatoriska 
grundpelarna i den svenska alkoholpolitiken var Systembolaget avskärmat 
mot omgivningen genom tydligt etablerade gränser gentemot marknaden för 
alkoholprodukter. Det fanns dock inga formella möjligheter för interaktion 
med marknadens aktörer. Den enda formella relationen gällande inköp var 
den som kopplades till V & S. Enligt denna princip gjordes inköp genom vad 
man kan kalla en öppning i gränserna via Systembolagets inköpsavdelning. 
Relationen mellan Systembolaget och V & S var samtidigt av relativt be-
gränsad karaktär. Givetvis upprätthölls relationen av olika individer vid olika 
tider, men det är viktigt att betona att relationen var starkt reglerad till att 
endast handla om inköp och försäljning mellan de två företagen. Gränserna 
var även tydliga gentemot kunderna och interaktionen mellan butiken och 
kunderna kontrollerades ganska noggrant. Dessa gränser mot kunderna var 
givetvis inte ogenomträngliga men de innebar särskilda restriktioner mot 
alkoholvarornas marknadsföring och tillgänglighet samt kontroll över kun-
derna med avseende på ålder och berusningsgrad. Gränsernas karaktär är i 
detta fall så tydlig att de praktiskt taget kan observeras i både rum och tid. 
Rumsligt är produkterna fram till 1991 avskärmade från kunderna genom 
butikernas försäljningsdiskar och tillgången till butiken för konsumenterna 
regleras genom butikens öppettider – dess temporala gränser. Bland annat är 
butikerna stängda på söndagar och mellan 1982 och 2000 var det även stängt 
på lördagar. 

Systembolagets gränser fram till 1995 bör följaktligen betraktas som tyd-
liga och endast öppna för synnerligen begränsad interaktion med omgivning-
en. Åtminstone gäller detta om vi, för en stund, bortser från de informella 
relationer mellan butikschefer och agenter som existerade över gränserna. 
Skälet till detta har naturligtvis att göra med den hårda regleringen av alko-
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holens försäljning och distribution i Sverige under denna tid. När V & S: s 
monopol avreglerades 1995 förändrades emellertid förutsättningarna för 
interaktion mellan Systembolaget och de företag som levererade alkohol. 
Systembolagets gränser kan i och med avregleringen sägas ha förändrats från 
att ha haft karaktären av en tydlig gränslinje gentemot omgivningen, till ett 
stort antal spridda gränsposteringar för varje butik. Företagen som leverera-
de alkohol behövde då inte längre gå omvägen genom V & S för att sälja 
sina produkter till de svenska konsumenterna utan etablerade direkta och 
formella relationer till Systembolagets inköpsavdelning och dess butiker. På 
detta sätt skapades fler möjliga gränsöppningar i Systembolagets gränser 
mot leverantörsmarknaden, något som inte varit tillåtet tidigare. Antalet for-
mella gränsrelationer mellan Systembolaget och omgivningen ökade i och 
med detta, eftersom antalet leverantörer steg från en till ett par hundra. 

Avregleringen av V & S: s monopol är ett konkret exempel på de mark-
nadsinspirerade reformer som successivt började göra sitt inträde i den 
svenska staten mot slutet av 1980-talet. Den huvudsakliga orsaken till varför 
monopolet avreglerades är dock kopplat till Sveriges inträde i EU och det 
faktum att monopolet inte var förenligt med EU-rätten. Detta innebar krav på 
marknadslösningar från kommissionen, men trots kraven godkändes dock 
Systembolagets detaljhandelsmonopol av kommissionen så länge inte mark-
nadens aktörer diskriminerades. I och med dessa reformer av den statliga 
verksamheten skapades en konkurrensutsatt marknad för distribution med ett 
stort antal företag som aktörer. I samband med detta konstruerades också 
Systembolaget som en aktör på marknaden. Systembolagets roll transforme-
rades till köpare på marknaden, till skillnad från tidigare då de endast be-
ställde varor från det statliga företaget V & S. På detta sätt skapades också 
utbytesrelationer mellan butikerna och de olika leverantörer som började 
etablera sig på den nya marknaden. Således blev även statliga V & S en ak-
tör bland dessa. Samtidigt ökade kraven på att Systembolagets utbud i högre 
grad skulle vara efterfrågedrivet, vilket är särskilt tydligt i och med införan-
det av det nya sortimentssystemet i slutet av 1990-talet. I viss utsträckning 
kan man också iaktta förändringar som innebär att Systembolaget minskar 
avståndet till leverantörerna. Ett tydligt tecken på detta är, åtminstone fram 
till 2003, det utrymme för samarbete i logistikfrågor mellan Systembolags-
butikerna och leverantörerna som stipulerades i ett av Systembolagets avtal 
med leverantörerna. 

När det gäller de myndigheter som studerats i samband med sponsring har 
deras verksamhet inte varit strategiskt avskärmad från omgivningen i lika 
stor omfattning som Systembolaget. En viktig förklaring till detta har natur-
ligtvis att göra med alkoholens speciella betydelse i Sverige. Alkoholpolitik 
har inte bedrivits på samma sätt som kulturpolitik och från politiskt håll har 
det bedömts existera ett större behov av kontroll över tillgången på alkohol. 
Själva behovet och incitamenten från statens sida att avskärma de studerade 
myndigheternas verksamheter från omgivningen och noggrant övervaka 
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deras interaktion har således inte varit lika aktuell. Innan sponsringen upp-
trädde som ett fenomen har staten naturligtvis inte heller kunnat hantera 
frågan. Ett annat viktigt skäl till att myndigheternas gränser inte markerats 
mer distinkt kan bero på att omgivningen inte betraktats innehålla några hot 
mot myndigheterna förrän vid sponsringens genombrott. Ett skäl till detta är 
att det under lång tid egentligen inte existerat några naturliga beröringspunk-
ter mellan myndigheterna och exempelvis företag. Något som stärker detta 
argument är etableringen av Föreningen Kultur och Näringsliv, eftersom 
föreningen grundades just för att öka beröringspunkterna mellan de två sfä-
rerna. Ett viktigt undantag utgör dock Finansinspektionen, vars gränser mot 
omgivningen har haft större betydelse då avståndet till marknadens aktörer 
av naturliga skäl är litet. Att gränserna har betydelse i detta fall kan också 
iakttas genom den tydliga regleringen av tjänstemännens relation till de om-
givande företag som är föremål för inspektion. 

Den process som inleddes på 1980-talet då statliga myndigheter började 
involvera sig i sponsorsamarbeten med företag, har inneburit att det uppstått 
öppningar i gränserna som inte tidigare varit aktuella. Som vi har sett har ett 
flertal myndigheter tagit emot ekonomiska resurser från företag som på olika 
sätt använts för att finansiera antingen en del av helheten eller vissa delar av 
verksamheten. Sponsringen av statliga myndigheter kan karaktäriseras som 
en formaliseringsprocess, där man i begynnelsen kunnat ana vissa informella 
överenskommelser mellan myndigheterna och företagsledare, något som på 
2000-talet antagit mer formella drag. Bland de undersökta myndigheterna 
har jag kunnat visa att utvecklingen av sponsringen gått mot att det etablerats 
formella relationer mellan sponsor och mottagare av sponsring. I denna ut-
veckling har jag kunnat observera åtminstone tre tydliga förändringstenden-
ser inom staten som kan uppfattas som en bakgrund till uppkomsten av 
sponsringen. För det första är sponsringen ett tydligt uttryck för tendensen 
att myndigheter ökar självfinansieringen av verksamheten, vilket kan vara ett 
resultat av en efterfrågeorientering som riktats från politiskt håll mot statliga 
organisationer (jfr. Molander 2008:18). Om sponsringen är ett resultat av 
denna tendens eller om sponsringen är en bidragande orsak är dock svårare 
att svara på. Som så ofta annars råder det sannolikt en växelverkan mellan 
dessa positioner. I sammanhanget bör det också beaktas att resurserna från 
staten kan ha reducerats sedan 1990-talets början eller åtminstone har det 
bland myndigheterna upplevts som att resurserna inte räckt till i förhållande 
till vad man vill göra i verksamheten. Sponsringen har dock aldrig definie-
rats som avgiftsfinansiering eftersom den inte kunnat kopplas till några 
egentliga kostnader för myndigheterna. Inkomsterna har istället varit av så-
dant slag att de kunnat användas till en förbättring av verksamheten.  

Sponsringen kan vidare knytas till tendensen mot ökat samarbete mellan 
stat, företag och frivilliga organisationer som jag nämnt som en del i om-
struktureringen av staten. Huvudtanken är att samarbetet skall kunna gynna 
alla inblandade parter och på så sätt skapa ett mervärde. Detta är något som 
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också framgår av studien eftersom sponsring tenderar att genom samarbete 
skapa ömsesidiga fördelar bland de inblandade. Dock är det svårt att svara på 
om den statliga verksamheten blivit mer komplex och att myndigheterna på 
grund av detta behöver samarbeta med företag för att få stöd. Sponsringen av 
Finansinspektionen kan eventuellt betraktas på detta sätt eftersom man kan 
tänka sig att det funnits krav på inspektionen att anordna en konferens som 
skulle bli något utöver det vanliga. Denna komplexa situation krävde uppen-
barligen samarbete med privata finansiärer bland tillsynsobjekten.364  

Utöver dessa två tendenser har de mer utpräglade marknadsmekanismer-
nas betydelse också varit märkbar. Det är tydligt att sponsringen efterhand 
har fått karaktären av en utbytesrelation som på många sätt liknar vilken 
annan affärsuppgörelse som helst. Samtidigt har intresseorganisationer som 
Föreningen Kultur och Näringsliv och Sponsrings- och eventföreningen 
strävat efter att etablera en arena eller en marknad där olika aktörer kan mö-
tas under affärsmässiga former. Den statliga sektorns försök att skapa ett 
utbud på sponsringssamarbeten har dock inte mötts med någon större entusi-
asm på efterfrågesidan, utan det har snarare visat sig vara svårt att få tag på 
sponsorer. Tanken om konkurrens har således visat sig spela en relativt liten 
roll, något som givetvis kan bero på att det inte etablerats en egentlig mark-
nad för sponsringen av statliga myndigheter i samma utsträckning som i 
exempelvis idrottsvärlden. Vad detta kan bero på avser jag att återkomma 
till. Nämnden för offentlig upphandling, NOU, agerade dock utifrån ett anta-
gande om en existerande marknad för sponsring av statliga myndigheter i 
samband med Sveriges ordförandeskap i EU 2001. NOU ifrågasatte bland 
annat offentliggörandet av möjligheterna att bli sponsor liksom urvalet av 
sponsorer. Problematiken var således om sponsorerna konkurrerat om avta-
len eller ej, vilket innebär att tanken om konkurrens ändå haft viss betydelse 
i åtminstone detta fall av sponsring.  

Delvis innanför eller delvis utanför? 
Två tendenser har kunnat observeras i studien när det gäller förändringar av 
den aspekt av gränserna som har med tillhörighet att göra. För det första har 
det skett en utveckling som inneburit att företagen har erhållit en viss tillhö-
righet till de statliga organisationerna. Som tydligast är detta ifråga om spon-
sorernas relation till myndigheterna. Denna form av tillhörighet har emeller-
tid inte varit formellt reglerad genom ett medlemskap, utan genom avtal. För 
det andra, och detta gäller endast butikscheferna i Systembolaget, har jag 
kunnat iaktta en motsatt tendens där butikschefernas organisationstillhörig-
het förskjutits närmare företagen. Denna form av tillhörighet är vare sig ett 

                               
364 Denna tendens finns visserligen bland de övriga myndigheterna men framstår som särskilt 
tydlig när det gäller Finansinspektionen. 
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resultat av formellt reglerat medlemskap eller avtal, utan en företeelse som 
uppstått genom informella relationer och lojalitet mellan nämnda butiksche-
fer och anställda vid leverantörsföretagen.  

Som diskuterades i föregående avsnitt existerade det inte några formella 
relationer mellan Systembolaget och de privatägda agenterna förrän vid av-
regleringen 1995. Av denna anledning är det heller inte aktuellt att tala om 
någon form av formell tillhörighet för agenterna. I formell mening var såle-
des gränserna, i enlighet med den politiska visionen, intakta mellan System-
bolaget och agenterna. Inte heller innebar de nya formella relationerna med 
leverantörsföretagen efter avregleringen någon egentlig förändring, i strikt 
formell mening, av tillhörigheten för dessa företag. I någon mån kan man 
dock betrakta leverantörerna som aktörer med en viss, dock starkt begränsad, 
tillhörighet till Systembolaget. De nya relationer som etablerades efter av-
regleringen mellan Systembolaget och aktörerna baserades framförallt på 
avtal och policies som Systembolaget utformat. I dessa avtal fanns det möj-
ligheter för leverantörerna att både besöka butikerna i studiesyfte och i syfte 
att diskutera logistik- och reklamationsfrågor med Systembolagets personal. 
Systembolaget krävde dock att besöken skulle anmälas i förväg, vilket kan 
förstås som ett sätt att utöva kontroll över tillträdet. Det begränsade tillträdet 
är dock inte ett tillträde som är relaterat till det semiorganiserade fält Sy-
stembolagets butiker är del av. Tillträdet baseras inte på en privat identitet, 
som är fallet med kunderna, utan den organisatoriska identitet som indivi-
derna har i egenskap av anställda på ett leverantörsföretag. Betraktat på detta 
sätt kan man därför hävda att avregleringen och förändringen av Systembo-
lagets gränser inneburit att leverantörsföretagen erhållit en särskild men be-
gränsad tillhörighet till Systembolaget. 

Den mest betydelsefulla förändringen kan emellertid observeras när vi 
beaktar butikschefernas relation till leverantörsföretagen. Som studien har 
visat har relationerna mellan butikschefer och leverantörer präglats av lojali-
tet, ett förhållande som har kunnat utvecklas i och med de informella relatio-
ner som under lång tid etablerats mellan grupperna. För att förstå hur trans-
aktionen av mutor genomfördes spelar också lojaliteten en avgörande roll. 
Det är i detta sammanhang tydligt att det skett en förskjutning när det gäller 
butikschefernas lojalitet mot Systembolaget, en förskjutning som alltså inne-
bar att lojaliteten inte längre i samma utsträckning riktades mot den egna 
organisationen utan mot leverantörerna. Detta har konsekvenser för hur vi 
kan förstå butikschefernas position, eftersom förskjutningen kan beskrivas 
som att en del av butikschefernas lojalitet till Systembolaget transformerades 
och istället kopplades till ett antal leverantörsföretag.  

En av mina teoretiska utgångspunkter var att organisationers viktigaste 
form av omgivningsdifferentiering var särskiljandet av medlemmar från 
icke-medlemmar. I praktiken innebär butikschefernas koppling till företagen 
att den omgivningsdifferentiering som staten strävat efter att framhäva ge-
nom upprättandet av avtal och policies istället på ett informellt sätt försva-
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gats. Vad som också stödjer resonemanget om transformeringen av butiks-
chefernas ställning är företagens noggranna kartläggning av butikschefernas 
aktiviteter. Leverantörerna har registrerat butikchefernas välvilja och inställ-
ning till samarbete, deras försäljning av leverantörernas produkter och de har 
betalat ut mutor som i hög grad påminner om hur en organisation formellt 
registrerar och övervakar de egna medlemmarna. Butikscheferna kan på 
detta sätt nästan ses som anställda vid leverantörsföretagen. Tillhörigheten 
för butikscheferna är därför tudelad, dels har de haft en formell tillhörighet 
till Systembolaget och dels har de haft en informell lojalitet till leverantörer-
na. Samtidigt var dock företagen beroende av butikschefernas formella till-
hörighet för den olagliga verksamheten. 

För att gå över till sponsringsfallet är det tydligt är att sponsringsavtalen 
innehållit motprestationer som renderat sponsorerna tillgång till myndighe-
ternas verksamhet, och detta på ett sätt som tenderar att reducera skillnader-
na mellan de båda organisationernas medlemmar. När det gäller sponsrings-
samarbeten i fråga om Mittuniversitetet och Finansinspektionen är dock 
denna företeelse inte särskilt tydlig. Den är emellertid desto tydligare när det 
gäller de kulturmyndigheter jag studerat, och blir som tydligast när sponso-
rerna nyttjar myndigheternas lokaler. Sponsorerna får genom avtalen förmå-
ner som liknar de aktiviteter de statliga organisationernas anställda normalt 
sett har tillgång till i sin arbetssituation. Samtidigt skiljer sig dessa förmåner 
alltmer från det som erbjuds besökare till det semiorganiserade fältet. Privat-
personer ges ingen eller mycket liten tillgång till sådant som Dramatens 
marmorfoajé, möjligheten att träffa skådespelare och regissörer och special-
visningar av konsten på Moderna museet eller Nationalmuseum för att näm-
na några exempel. Men det är inte endast privatpersoner som blir utestängda 
från viss verksamhet. Ett flertal myndigheter erbjuder sina lokaler exklusivt 
och nästan uteslutande till sina sponsorer, vilket Marmorfoajén är ett exem-
pel på. Denna lokal hyrs generellt sett inte ut till företag som inte är sponso-
rer. 

I enlighet med argumentationen i Systembolagsfallet vill jag hävda att 
myndigheterna minskar sin grad av omgivningsdifferentiering genom att 
sponsorer erhåller dessa typer av motprestationer som reducerar skillnaderna 
mellan myndighet och sponsor (Luhmann 1982:43). Detta trots att sponso-
rerna endast utgör en mikroskopisk och speciellt utvald del av alla omgivan-
de organisationer (en myndighet kan endast ha ett mindre antal sponsorer). I 
detta perspektiv betraktar jag därför sponsring som ett sätt att överskrida 
kulturmyndigheternas semiorganiserade fält genom att nya former för rela-
tioner uppstår som till viss del liknar den tillhörighet som myndigheternas 
anställda har. 
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Mer autonomi och större handlingsutrymme  
Frågan om handlingsutrymmets förändring visade sig kunna besvaras på två 
nivåer. På en organisatorisk nivå är det tydligt att de undersökta organisatio-
nerna ökat sin autonomi i förhållande till staten, vilket inneburit att det orga-
nisatoriska handlingsutrymmet i viss utsträckning kommit att bli större. I 
relation till detta kan man också se att denna utveckling lämnat avtryck i 
handlingsutrymmet på en individuell nivå. Handlingsutrymmet för de gräns-
överbryggande statliga tjänstemännen har i studien visat sig vara omfattande, 
både internt i den egna verksamheten och i interaktionen med företag. Dock 
har viss variation över tid kunnat observeras, framförallt inom Systembola-
get och då primärt i relation till marknadsreformer, men även när det gäller 
sponsringen. I det senare fallet har det dock rört sig om marginella begräns-
ningar av handlingsutrymmet genom statlig reglering. 

Som tidigare diskuterats argumenterade jag för att man kan påstå att Sy-
stembolagets gränser efter avregleringen utgörs av ett stort antal gränsposter-
ingar till skillnad från en tidigare gränslinje. De utbytesrelationer som ska-
pades i och med avregleringen innebar att butikscheferna beställde de pro-
dukter de ville sälja i sina butiker direkt från leverantörerna och skötte hu-
vuddelen av kontakterna med dessa utan att gå genom huvudkontoret. I och 
med detta kan man beteckna deras position som gränsöverbryggare. Flertalet 
av de relationer och kontakter som tidigare varit mer centraliserade och gått 
genom huvudkontoret utlokaliserades istället vid avregleringen till de en-
skilda butikerna. Mycket pekar därför mot att de förändrade gränsförhållan-
dena medförde en viss ökning av autonomin för butikerna. Avståndet, orga-
nisatoriskt sett, mellan Systembolaget och dess butiker kan därför sägas ha 
ökat – den ökade autonomin innebar nya möjligheter för butikerna att agera 
som mer självständiga organisationer (jfr. Brunsson och Sahlin-Andersson 
2000:724ff). Det kan dock vara på sin plats att påpeka att butikerna givetvis 
inte blev helt autonoma i förhållande till Systembolaget. Fortfarande var 
mycket av grundprincipen för Systembolaget oförändrad. 

De marknadsinspirerade reformerna har inte endast haft betydelse för Sy-
stembolagsbutikernas autonomi i förhållande till Systembolaget som organi-
sation. Reformerna har utöver detta haft ett inflytande på butikschefernas 
individuella handlingsutrymme. Under perioden från öppnandet av den för-
sta Systembolagsbutiken 1955 till början av 2000-talet har jag kunnat identi-
fiera fem olika faser av butikschefernas handlingsutrymme. Den första fasen 
erbjuder butikscheferna ett begränsat handlingsutrymme i och med att sorti-
mentet styrs centralt. Den reglering som är direkt riktad mot butikscheferna 
är emellertid svag. En andra fas inträder 1974 och kännetecknas av en om-
strukturering med minskad centrallstyrning av butikerna och sortimentet, 
något som ökar chefernas handlingsutrymme markant. Det är först 1981 som 
de första explicita reglerna utfärdas som är riktade mot butikscheferna och 
deras relation med omgivningen. För det tredje menar jag att handlingsut-
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rymmet för butikscheferna ökade i samband med att självbetjäningen började 
införas i fler butiker, vilket innebar att butikscheferna kunde styra över fler 
aspekter av butiksförsäljningen än tidigare. Den fjärde fasen uppträder vid 
avregleringen 1995 när formella relationer upprättas mellan Systembolags-
butikerna och leverantörerna, en omständighet som innebar att butikschefer-
na fick kapacitet att själva sköta kontakterna med dessa. Dock skall det på-
pekas att dessa kontakter omgärdades av noggrant detaljerade regler, något 
som jag återkommer till i kapitlets nästkommande del. Den sista fasen inleds 
med införandet av sortimentsstyrningen under tiden 1999-2002 då hand-
lingsutrymmet för de enskilda butikscheferna reducerades till förmån för mer 
central styrning baserad på försäljningskvoter och rankning av produkter. Av 
studien framgår således att butikschefernas handlingsutrymme har fluktuerat 
över tid. Förändringar av handlingsutrymmet som kan knytas an till mark-
nadsreformer gäller främst fas fyra och fem, men i viss mån även fas tre. 
Därmed inte sagt dessa är de enskilt viktigaste förändringarna, men i kombi-
nation är de grundläggande för hur vi kan förstå vilken kapacitet butiksche-
ferna haft att styra över centrala funktioner i butikerna. Samtidigt utgör dessa 
förändringar av handlingsutrymmet en grund för hur vi kan förstå hur de 
korruptiva relationerna utvecklas och intensifieras.  

I samband med avregleringen gavs, som tidigare nämnts, ett visst utrym-
me för leverantörerna att besöka butikerna i frågor kring bland annat logis-
tik. Nu är det dock inte så att leverantörerna haft något formellt handlingsut-
rymme i Systembolaget, men i och med att logistikfrågorna behandlades i 
dialog och på plats i butiken är det ändå möjligt att fundera kring om öpp-
ningen av gränserna i detta avseende gett leverantörerna någon form av 
handlingsutrymme. På informell basis innebar gränsöppningen vid leveran-
törernas besök i butikerna att butikscheferna och leverantörerna kunde disku-
tera sådant som mer fördelaktiga placeringar, stödköp och andra aktiviteter 
som kunde gynna försäljningen av leverantörernas produkter. Tvärt emot 
vad reglerna föreskrev, givetvis.  

Något som varit mycket tydligt i studien om sponsring är att myndighe-
ternas autonomi ökat när sponsringsmedel tillförts organisationerna. Som 
framgått har exempelvis kulturmyndigheterna kunnat använda sponsormedel 
till att göra sådant de annars inte kunnat göra och lägga en extra dimension 
till sin verksamhet. För Mittuniversitetet har de externa resurserna kunnat 
användas till förbättrad utrustning som till exempel datorer och för Finansin-
spektionen betydde resurserna att den av inspektionen anordnade IOSCO-
konferensen kunde få ökad kvalitet. Den ökade kvaliteten gällde dock främst 
det sociala umgänget under luncher och middagar. Vad vi kan se är alltså en 
tendens till att ökade möjligheter till externa resurser skapar viss frihet i för-
hållande till eventuellt minskade anslag och kostnadsökningar initierade från 
statens sida. Denna utökade autonomi bidrar till att myndigheterna i högre 
grad än tidigare kan skapa sin egen agens som organisationer och aktörer. I 
ljuset av detta resonemang är det möjligt att resonera kring, även om det sett 
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till storleken på sponsormedlen handlar om en mycket begränsad tendens, att 
myndigheterna delvis frigjort sig och rört sig från staten. Man kan utrycka 
det så att myndighetens organisationsgränser gentemot staten blir mer mar-
kerade samtidigt som gränserna öppnas mot näringslivet (jfr. Pfeffer och 
Salancik 1978). Paradoxalt nog går den markerade delen av gränsen innanför 
statens gränser. I vilken grad myndigheterna blir friare på ett generellt plan 
är dock en annan diskussion, men frågan är om inte beroendeförhållandet 
endast bytt riktning mot en annan aktör. 

Större autonomi och mer resurser för myndigheterna innebar samtidigt att 
de ledande tjänstemännen erhöll ett större handlingsutrymme för driften av 
verksamheten. I denna bemärkelse har sponsringen medfört en förändring av 
handlingsutrymmet. En annan aspekt av tjänstemännens handlingsutrymme 
handlar om möjligheterna att själva utforma hur sponsorsamarbeten skall se 
ut och vad som skall ingå i avtalen. Här menar jag att utrymmet varit stort 
för tjänstemännen, dock är det problematiskt att tala om en förändring av 
handlingsutrymmet. Skälet till detta är att, som framgått av studien, spons-
ring länge var en oreglerad finansieringsform för myndigheterna, en form 
som först vid 2000-talets början uppmärksammades av statliga gransk-
ningsmyndigheter. De ledande tjänstemännen har därför fungerat som gräns-
överbryggare med stor frihet att söka extern finansiering utan någon större 
inblandning från staten. Den reglering som infördes var av mer allmän ka-
raktär, utan detaljreglering av vare sig form eller innehåll, där krav ställdes 
på sponsringens omfattning, bevarandet av myndigheternas förtroende och 
anseende samt krav på återrapportering av mottagna medel. En konsekvens 
av att tjänstemännens handlingskapacitet inte detaljreglerats, sett ur Pfeffer 
och Salanciks (1978) perspektiv, är att sponsorerna fått ett relativt stort ut-
rymme att utforma hur samarbetet skall gå till. En iakttagelse som stöder 
detta resonemang är den förhandlingssituation som uppstått mellan aktörerna 
inför ett presumtivt avtal om sponsring. Jag kommer att återkomma till frå-
gan om regleringen av handlingsutrymme längre fram eftersom problemati-
ken är nära sammanflätad med frågan om hur staten hanterar hot mot legiti-
miteten.  

Gränsöverskridande informella relationer 
I slutet av kapitel två diskuterades på vilket sätt marknadsreformer påverkar 
statens relation med omgivningen. De tankegångar som lanserades handlade 
om att de formella mellanorganisatoriska relationerna blivit både fler och 
mer betydelsefulla, något som jag i föreliggande kapitel också kunnat styrka. 
Ett framträdande drag i undersökningen är att en motsvarande utveckling 
även kan observeras när det gäller förekomsten av informella relationer mel-
lan staten och företagen. De till synes konventionella och opersonliga mel-
lanorganisatoriska relationerna har av allt att döma varit synnerligen väl 
inbäddade i sociala relationer över gränserna (Granovetter 1985, Powell 
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1990). De statliga organisationernas kapacitet att sära på sociala relationer 
över gränserna måste därför bedömas som förhållandevis låg. Samtidigt har 
de informella relationerna inte existerat i ett vakuum mellan organisationer-
na, tvärtom är viktig observation i båda fallen att de har varit av instrumen-
tell karaktär och starkt sammanflätade med den verksamhet de statliga orga-
nisationerna bedrivit. Studien över Systembolaget visar tydligt att agenterna 
och leverantörerna haft ett intresse av att upprätthålla de informella kontak-
terna med butikscheferna eftersom dessa varit i besittning av viktiga makt-
positioner inom Systembolaget. En tydlig tendens är vidare att marknadsre-
formerna innebar att de, i mindre skala, redan existerande informella relatio-
nerna mellan butikschefer och leverantörer både ökade i omfattning och 
intensitet. I sponsringsfallet var de informella relationernas instrumentella 
värde istället av vikt för tjänstemännen vid myndigheterna, eftersom de in-
nebar avgörande förutsättningar för att komma i kontakt med personer vid 
potentiella sponsorföretag. Kontakter som sedan kunde användas till att eta-
blera formella sponsringsavtal. Marknadsreformerna har dock inte haft 
samma direkta betydelse som i Systembolagsfallet, däremot kan man förstå 
uppkomsten av de informella relationerna som en indirekt konsekvens av 
reformerna.  

Även om jag tidigare skildrat Systembolaget som en avskärmad och slu-
ten organisation i formell mening, har undersökningen visat att det redan 
tidigt existerade informella band mellan Systembolagets butikschefer och 
agenterna. Dessa informella kontakter existerade också parallellt med de 
formella relationer som etablerades vid monopolets avreglering. Till skillnad 
från sponsringsrelationerna initierades sannolikt inte kontakterna från bu-
tikschefernas håll utan istället var det agenterna som var drivande, eftersom 
det enligt en enkel logik låg i deras intresse att ha vänskapliga relationer med 
butikscheferna och deras tillgång och närhet till viktiga resurser. Som jag 
beskrivit fanns det flera arenor som kunde härbärgera dessa kontakter. Ge-
mensamma fester, middagar, vinprovningar, mässor och andra sociala till-
ställningar har varit de arenor som varit mest framträdande. Sättet att skapa 
relationer påminner i hög grad om hur sponsringens intresseorganisationer 
går tillväga för att knyta samman myndigheter och företag. Vad jag kunnat 
observera är att det var en mindre grupp butikschefer i storstäderna som hade 
dessa kontakter med agenterna och att en viktig fast punkt för dessa nätverk 
var den så kallade Butikschefsklubben där kontakterna reproducerades. Att 
det handlar om nätverk är tydligt då relationerna är interpersonella med ett 
visst mått av personligt förtroende mellan aktörerna (Hasselberg och Peters-
son 2006). Som vi skall se nedan handlar det också i stor utsträckning om 
utbytesrelationer. Bland butikscheferna visade det sig emellertid att de ten-
derade att uppfatta den strategiskt viktiga relationen till agenterna som rent 
vänskaplig och alltså något positivt för butikschefernas sociala status. Sten-
lås (1998:244) poängterade just denna omständighet som ett viktigt inslag i 
nätverk. Att som en på sätt och vis utvald person bland Systembolagets an-
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ställda få privilegiet att delta i fester och middagar menar jag därför har varit 
ett skäl till att relationen upprätthölls av butikscheferna.  

När det gäller kontaktvägarna var de givetvis inte formellt strukturerade 
på något sätt eftersom dessa relationer var oönskade ur Systembolagets led-
nings perspektiv. Jag har fram till 1981 dock inte funnit några indikationer 
på att Systembolaget observerat denna kommunikation eller reagerat på des-
sa kontakter – kanske hade ledningen ingen kunskap om dem eller så valde 
de av olika skäl att inte engagera sig. Antagligen ansågs Systembolagets 
formella avskärmning från omgivningen tillräcklig för att undvika dessa 
kontakter. Systembolaget är därför, trots ambitiösa, försök ett bra exempel 
på svårigheten att helt isolera organisationer från partikulära inslag (Levy 
1966[1996]). Efter avregleringen 1995 är detta särskilt tydligt då den tidigare 
gränsen mot marknaden öppnades för formella relationer mellan butikerna 
och leverantörerna. I och med att de formella relationerna mellan Systembo-
laget och omgivningen på detta sätt ökade från en relation till ett hundratal, 
vill jag hävda att utrymme också skapades för fler informella relationer.365 
En liknande process kan även iakttas i referensfallet Svensk Bilprovning. 
När Sverige trädde in i EU innebar detta att det etablerades fler formella 
relationer till bilimportföretag, relationer som också haft informella dimen-
sioner, åtminstone sett utifrån de korruptionsfall som jag tidigare beskrivit. 
För att återgå till Systembolaget, kunde således fler butikschefer involveras i 
de informella nätverken när antalet formella relationer ökade eftersom det 
inte längre krävdes av butikscheferna att de invigdes i gemenskapen av äldre 
kollegor. De viktigaste organisatoriska förändringarna i detta avseende är 
just avregleringen men även införandet av det så kallade modulsystemet. Om 
avregleringen innebar att direkta och formella kontakter mellan Systembola-
gets butikschefer etablerades så innebar den ökade konkurrensen, främst 
genom modulsystemet men naturligtvis även av konstruktionen av en mark-
nad med konkurrerande aktörer, att leverantörerna fick incitament till att 
upprätthålla och expandera det informella nätverk som tidigare byggts upp. 

Situationen innebar en ökad komplexitet för leverantörerna och behovet 
av information ökade. Behovet att sälja sina produkter i ett stort antal butiker 
kan ses som en förklaring till vissa leverantörers strävan efter att underhålla 
och utöka de informella relationerna till butikscheferna. Genom de informel-
la tillitsrelationerna mellan butikscheferna och leverantörerna kunde infor-
mation erhållas relativt okomplicerat. Ett sätt som i studien förefaller vara 
mycket betydelsefullt för expansionen av de informella kontakterna är rekry-
teringen av före detta anställda inom Systembolaget till vissa, oftast större, 
leverantörer. Genom att dessa anställdes fick leverantörerna tillgång till in-

                               
365 På ett sätt kan emellertid avregleringen betraktas som en omständighet som transformerade 
tidigare existerande informella relationer mellan butikschefer och agenter till formella relatio-
ner.  
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formation samt nya och fler kontakter inom Systembolaget då dessa före 
detta anställda kände många butikschefer sedan tidigare. Möjligheterna öka-
de därför för leverantörerna att etablera fler informella kontakter, vilket be-
kräftas i undersökningen. Leverantörerna kan därför på detta sätt, enkelt 
uttryckt, sägas ha köpt in socialt kapital som de sedan försökte omsätta till 
ekonomiskt kapital (jfr. Bourdieu 1986:54). En tydlig parallell till dessa om-
ständigheter går att finna i fallet med Vägverket. Projektledare i Vägverket 
och entreprenörer tenderar också att byta sida vilket, i likhet med Systembo-
lagsfallet, skapar ytterligare band mellan personer på olika sidor av organisa-
toriska gränser.  

Även om informella kontakter etableras relativt enkelt behöver de repro-
duceras för att de skall fortsätta vara aktiva. Ett sätt att förstå varför dessa 
relationer efterhand förstärktes och blev långvariga baseras på att relationer-
na efter avregleringen i högre grad kom att präglas av lojalitet. Samtidigt vill 
jag hävda att ett viktigt inslag i reproduktionen av relationerna var uppkoms-
ten av beroendeförhållanden mellan aktörerna. I ett scenario där en butiks-
chef under en längre tid erhållit pengar eller andra förmåner innebär detta att 
levnadsstandarden för denna person också höjs vilket skapar incitament till 
att fortsätta. Ytterligare en aspekt av beroendeförhållandet är det faktum att 
ingen kunde avslöja den andre utan att det skulle uppstå problem för dem 
själva. Detta resonemang ligger i linje med Cook, Hardin och Levis diskus-
sion om inkapslade intressen (2005). Med andra ord är det en riskfylld rela-
tion som reproduceras och stabiliseras efterhand – åtminstone fram till dess 
att relationen avslöjas eller på annat sätt upphör. 

Precis information om hur de informella kontakterna etableras, hur de får 
ett innehåll och hur de underhålls när det gäller sponsringen har av förklarli-
ga skäl varit svår att få fram. I Systembolagsfallet var sådan information 
betydligt enklare att ta del av, vilket givetvis beror på att det varit polisens 
uppgift att utreda de korrupta relationernas struktur. När det gäller hur före-
tag involveras som sponsorer har studien visat att den första kontakten mel-
lan myndighet och företag i stor utsträckning är informell till sin natur. Ut-
ifrån hur vissa av mina intervjupersoner beskrivit tillvägagångssättet tyder 
mycket på att de informella kontakterna i det närmaste är nödvändiga för att 
skapa en första kontakt med en potentiell sponsor. Sannolikt var det också 
genom informella kontakter som sponsringen överhuvudtaget kunde upp-
komma som företeelse bland myndigheter, samtidigt som reformer som in-
neburit en strävan efter ökad självfinansiering och vidare samarbete haft en 
indirekt betydelse för sponsringens uppkomst och därmed de informella 
relationerna.  

De flesta av de studerade myndigheterna tar själva initiativ till att kontak-
ta presumtiva sponsorer. Det sker alltså mer sällan att företagen kontaktar 
myndigheterna med erbjudanden om sponsring och det är svårt att svara på 
om detta har förändrats över tid. Kontaktvägarna mellan myndigheterna och 
företagen är följaktligen inte heller särskilt strukturerade och det finns inga 
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tydliga rutiner eller regler för hur dessa kontakter skall initieras. Man kan se 
det hela som att det saknas markerade öppningar i myndigheternas organisa-
tionsgränser som talar om hur och när de första kontakterna med potentiella 
sponsorer bör hanteras. Det är också tydligt att de myndighetspersoner som 
arbetar med sponsring tar hjälp av sina privata, icke-organisatoriska identite-
ter i syfte att öka möjligheterna för interaktion med näringslivet. Något som 
stödjer detta, och som påpekas av en tidigare företrädare för Föreningen 
Kultur och Näringsliv, är den betydelse olika typer av seminarier, konferen-
ser, cocktailpartyn, premiärer och tävlingar har i sponsringssfären. Även vice 
VD på Dramaten menar att den första kontakten med en sponsor kan tas 
genom att man som tjänsteman känner eller har kontakt med någon i ett före-
tags styrelse på något sätt. Organisatoriskt är dessa kontaktvägar inte obser-
verade som formell kommunikation eftersom de sker i informella samman-
hang.  

Med utgångspunkt i ovanstående iakttagelser kan sponsringen förstås som 
en aktivitet som sker i nätverk. Åtminstone gäller detta initiationsfasen efter-
som de informella kontaktmöjligheterna är en del av förutsättningarna för att 
formella avtal om sponsringssamarbeten ska kunna genomföras. Att nät-
verksbegreppet är användbart för att karaktärisera den form av interaktion 
som sponsring innebär förtydligas av att sponsringens intresseorganisatio-
ner366 arbetar för att skapa nya nätverk mellan statliga organisationer och 
företag. En metod som används av dessa intresseorganisationer är att anord-
na olika typer av träffar, som till exempel tävlingar och seminarier, där med-
lemmarna informellt kan mötas och diskutera framtida samarbeten. Som 
Stenlås (1998) påpekar är de sociala relationerna i ett nätverk både horison-
tella och informella, vilket också präglar interaktionen när det gäller spons-
ringen. Att det handlar om interaktion med nätverkets förtecken är också 
tydligt om vi ser till betydelsen av andra former av status än den rent formel-
la. Dock är det svårt att säga något om status i ett individbaserat perspektiv 
på nätverk och sponsring. Istället kan det vara mer betydelsefullt att betrakta 
sponsringssamarbeten som interorganisatoriska nätverk när det gäller status-
perspektivet. Detta eftersom social status verkar ha en stor betydelse för 
båda sidor av den organisatoriska relationen. För myndigheterna är deras 
ofta höga kulturella status det värde som kan attrahera sponsorer. Som vi sett 
kan associationen till dessa värden användas av företagen som en del i 
marknadsföringen. Företagens tillgång till resurser ger å andra sidan dem en 
viktig position i det interorganisatoriska nätverket. Ur denna synvinkel är 
Powells och Granovetters iakttagelser betydelsefulla då dessa nätverksrela-
tioner har en viss samordnande funktion för sponsringen som ekonomisk 
aktivitet (Powell 1990). Sammantaget innebär dessa karaktärsdrag att spons-
ring som interaktion skiljer sig från idealtyperna av organisationen och 

                               
366 För att förtydliga; Sponsrings- och eventföreningen och Föreningen Kultur och Näringsliv.  
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marknaden, bland annat av det skälet att interaktionen inte är tydligt reglerad 
och att utbytesrelationerna inte är särskilt strukturerade förrän aktörerna 
kommer överens om ett sponsringsavtal. Regleringen är emellertid något 
som fått större utrymme efterhand.  

Gåvor som kommunikationsmedel mellan stat och företag – från 
otydliga till mer systematiska motprestationer 
Trots att marknadsreformer i staten givit upphov till fler formella utbytesre-
lationer och fler noggrant observerade affärsmässiga transaktioner över sta-
tens gränser, är det tydligt att det finns en inherent gåvologik i den interak-
tion som studerats. En första aspekt av detta förhållande är att gåvor fungerat 
som kommunikationsmedel mellan butikschefer och leverantörer på den 
informella nivån. Gåvologiken har också bäring på relationen mellan spon-
sor och sponsormottagare, men då som ett sätt att förstå själva företeelsen. I 
sammanhanget är det dock de motprestationer som företagen erhållit som är 
av intresse, eftersom de är en av de huvudsakliga faktorerna när det gäller 
vår förståelse av hur tillträde etableras. Som vi skall se är förutsättningarna 
för att utföra dessa motprestationer relaterade till handlingsutrymmet inom 
organisationerna. 

En av grunderna för att förstå drivkrafterna bakom företagens givande av 
gåvor har varit att upprätthålla social status, en drivkraft som jag menar in-
nebar att relationen mellan gåva och motprestation var svag och motpresta-
tionerna inte särskilt distinkta eller systematiska. Undersökningen har emel-
lertid visat hur förändringsprocesser kopplade till både statens reglering och 
marknadsreformer har bidragit till att transformera karaktären på motpresta-
tionerna, en utveckling som både förstärkt relationen mellan gåva och mot-
prestation och skapat mer utpräglade och komplexa motprestationer.  

Även om utbytesrelationerna och resurstransaktionerna mellan Systembo-
laget och leverantörerna befunnit sig på en strikt formell nivå, har en undan-
hållen del av interaktionen skett genom transaktioner på det informella pla-
net. I de informella relationer som existerade före avregleringen av System-
bolaget är det tydligt att gåvor fungerade som kommunikationsmedel. Det 
har framkommit i studien att agenter för olika alkoholproducenter uppvaktat 
butikscheferna med varuprover, resor och bidrag till fester och provningar – 
gåvor som mottagits olagligen av butikscheferna. Givetvis kan dessa förhål-
landen ses som en bakgrund till den senare identifierade korruptionen. Jag 
vill dock påstå att de resurser som före avregleringen tillföll butikscheferna, i 
likhet med sponsringen, mottogs som kollektiva gåvor i hög grad (eller mu-
tor om man så vill). En mindre och begränsad grupp butikschefer fick fram-
förallt ta del av dessa resurser som kollektiv, och inte som individer. De 
resor som anordnades riktades ofta till butikscheferna som grupp. Detsamma 
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gäller de middagar, vinprovningar och fester som förekom. Dock var givet-
vis varuproverna riktade till butikscheferna som individer.  

Enligt Gouldners (1960) reciprocitetsnorm och Mauss (1997[1925]) teori-
er om gåvan bör gåvor motsvaras av motprestationer för att kommunikatio-
nen skall bevaras. Att inte återgälda en gåva innebär en förlust av prestige. I 
studien har jag kunnat konstatera att motprestationer utförts av butikschefer-
na som en del i relationen med agenterna. Förutsättningen för dessa motpre-
stationer är starkt relaterad till butikschefernas handlingsutrymme. Innan 
avregleringen var emellertid kopplingen mellan gåva och motprestation svag 
och relativt indirekt, vilket kan bero på att relationerna var baserade på nå-
gon typ av uppfattad vänskap. I vänskapliga relationer kan man hävda att det 
finns normer för hur dessa förväntningar bör utövas. Att återgälda en gåva 
omedelbart kan uppfattas som oartigt. Ett sätt att förstå den lösa kopplingen 
mellan gåva och motprestation i Systembolaget före avregleringen är att det 
hade upprättats en tillit mellan butikschefer och agenter som inbegrep andra 
värden än de rent instrumentella. Ur Batailles perspektiv på gåvologiken är 
inte heller utbytet i fokus i lika stor utsträckning som hos Mauss, utan istället 
är den sociala statusen mer betydelsefull för den som ger gåvor. En tolkning 
är därför att innehållet i motprestationerna när det gäller de informella rela-
tionerna mellan butikschefer och agenter inte var lika viktiga då den sociala 
statusen som förlänades givarna var mer betydelsefull än själva motpresta-
tionen. Givetvis är det svårt att förneka att de grundläggande incitamenten 
till de gåvor agenterna gav butikscheferna var av mer eller mindre instru-
mentell art och sannolikt baserades på en princip om utbyte och profit. Trots 
detta visar otydligheten i relationerna att gåvorna är mer relaterade till upp-
rätthållandet av social status än direkt utbyte. Ytterligare ett argument för att 
det är den sociala statusen som är framträdande grundar sig på att motpresta-
tionerna som gavs var svåra att värdera. De gåvor som agenterna gav till 
butikscheferna kan alltså ses som ett slöseri för att stärka statusen för agen-
terna inom Systembolaget.  

Efter avregleringen 1995 och efter införandet av det nya sortimentssyste-
met har studien visat att karaktären på relationen mellan butikscheferna och 
leverantörerna förändrats, och kopplingen mellan gåvorna och butikschefer-
nas motprestationer kan sägas ha blivit mer komplex och systematisk. Den 
illegitima kommunikation som pågått mellan butikschefer och leverantörer 
kan i detta perspektiv också anses ha renodlats gällande själva utbytet, vilket 
innebär att gåva och motprestation blir tydligare inslag i kommunikationen. 
Som jag visat intensifierades och rationaliserades de korruptiva relationerna 
och rena pengar som muta tenderade att bli vanligare parallellt med midda-
gar, fester och andra materiella gåvor. Vidare kan man sluta sig till att den 
rena profiten blivit alltmer påtaglig och relationerna påminner mer om regel-
rätta utbyten – en monetarisering har ägt rum. I relation till denna iakttagelse 
kan Scheppeles anmärkning vara värd att lyfta fram; ”Bribery is ’where mo-
ney substitutes for friendship networks’” (Scheppele 1999:531 citerad i Gra-
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novetter 2005:163). Sannolikt var det så att när antalet informella relationer 
ökade mellan butikscheferna och leverantörerna efter avregleringen, blev det 
allt svårare att upprätthålla den vänskapliga karaktären på relationerna. Sam-
tidigt är det viktigt att betona konkurrensens betydelse för motprestationer-
nas systematisering, och här spelade sortimentssystemet en viktig roll. Efter 
sortimentssystemets införande ökade betydelsen av motprestationer som 
kunde ge snabba och konkreta resultat i försäljningsstatistiken för leverantö-
rerna. Detta vittnar bland annat de dolda bonussystemen om som sattes i 
system av leverantörerna. Bonussystemen innebar utökade möjligheter att 
beräkna hur mycket en viss butikschef skulle ersättas med i mutor, en ersätt-
ning som baserades på butikschefens försäljningssiffror av vissa varor. På 
samma gång riktades en större del av mutorna direkt till butikscheferna som 
individer istället för som kollektiv. Detta innebär att korruptionen atomisera-
des. Denna iakttagelse stöder det resonemang som finns hos Engdahl, det vill 
säga att den allt tydligare förekomsten av pengar spelar en central roll för 
uppkomsten av en individualistisk kultur (Engdahl 2008:160). En bidragande 
orsak till detta kan återfinnas i just de utvidgade möjligheterna att direkt 
värdera enskilda butikschefers motprestationer genom försäljningsstatisti-
ken. Detta kan ha minskat diskrepansen mellan mutan och motprestationen 
och verkat i en alltmer standardiserad riktning. Motprestationerna blev alltså 
mer direkt kopplade till mutorna, vilket i ett teoretiskt perspektiv flyttar fo-
kus från social status till mekanismer som har med utbyte och konkreta mot-
prestationer att göra (Mauss 1997[1925]). 

Om vi vänder blicken mot sponsringen har de myndigheter som studerats 
alla hanterat sponsringsrelationen som ett affärsutbyte. Trots detta finns det 
anledning att behandla sponsringen som ett gåvoutbyte men inte som ett 
informellt utbyte mellan individer utan mellan organisationer, eller kollektiv. 
Inte heller har utbytet skett dolt som i Systembolagsfallet, och tillfaller heller 
inte individer, annat än indirekt, utan organisationer. Därmed inte sagt att 
den informella nivån har varit betydelselös, eftersom jag ovan beskrivit de 
informella relationerna som avgörande för myndigheterna att komma i kon-
takt med presumtiva sponsorer. 

Ett skäl till att betrakta företeelsen som en gåvorelation är att sponsring 
handlar om att betona allians och gemenskap, det vill säga själva relationen 
och vad den symboliserar är viktig (Berking 1999). De första sponsringsak-
tiviteterna som togs upp i inledningen på kapitel 5, innan staten började 
uppmärksamma företeelsen genom olika utredningar och regleringar, hand-
lade om att välbärgade företag gav stöd och bidrag till relativt resurssvaga 
verksamheter. Även om mycket är oklart kring hur den tidiga sponsringen 
gick till är det sannolikt att mecenatskapets betydelse varit stor. I sponsring-
ens barndom var, som också antytts i min studie, företagsledares intressen 
vägledande för hur företag valde att sponsra olika verksamheter. Betraktas 
sponsorernas bidrag till myndigheterna med hänsyn till Mauss och Gould-
ners resonemang är det rimligt att påstå att bidragen också innebar en viss 
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plikt att både ta emot och återgälda. Dock var möjligheterna begränsade för 
de statliga organisationerna att återgälda gåvan genom egna bidrag till före-
tagen. Ett sätt att återgälda gåvorna var att, som vi sett, offentligt visa vilka 
företag som hade haft den goda viljan att stödja de statliga organisationernas 
verksamhet genom att exponera deras varumärken och logotyper i den egna 
verksamheten. I och med att företag bidrog till de statliga organisationernas 
verksamhet etablerades en relation som i sig var viktig för företagens möj-
ligheter att ta del av den status som de statliga organisationerna byggt upp 
under en lång tid. Det skapades med andra ord en relation som var värdefull 
på grund av det associationsvärde som kopplingen mellan myndighet och 
företag innebar. Företagen kunde därför på ett relativt enkelt sätt bli associe-
rade med värden som tradition, kultur, kreativitet, kunskap och innovation. 
Den sociala status som sponsringen innebar för företagen kan därför sägas ha 
varit mer betydelsefull än ett direkt utbyte, och kan i likhet med Systembo-
lagsfallet ses som ett förslösande av resurser för att stärka företagens status. 
För att använda Pierre Bourdieus terminologi, kan man tala om att företagen 
på detta sätt transformerar ekonomiskt kapital till kulturellt kapital (Bourdieu 
1986:54). Erkännandet av de sponsrande företagens betydelse för både myn-
digheternas verksamhet liksom samhället i stort var således ett sätt att åter-
gälda företagens bidrag till verksamheten. I ett tidigt skede av sponsringen 
var således relationen mellan gåva och motprestation både otydlig, ostruktu-
rerad och inte helt explicit. Dock är det viktigt att påpeka att denna form av 
motprestation inte var en lika enkel åtgärd som att sälja en reklamplats. 
Sponsringen innebar en starkare relation än så. Betydelsen av att värdera 
motprestationen var heller inte särskilt stor. Detta är också ett skäl till varför 
det kan vara svårt att hävda existensen av en marknad för sponsring av stat-
liga myndigheter. 

Domen i regeringsrätten från år 2000 ändrade dock inriktning på spons-
ringen bland de statliga myndigheterna. I och med att endast företagens reel-
la driftskostnader bedömdes vara avdragbara, och inte associationsvärdet, 
innebar det att flera mottagare av sponsormedel erbjöd andra former av av-
dragbara och mer utpräglade motprestationer för att upprätthålla företagens 
intresse för sponsring. Möjligheten att kunna erbjuda dessa nya former av 
motprestationer måste för övrigt ses som nära relaterad till tjänstemännens 
omfattande handlingsutrymme. Motprestationernas karaktär blev mer omfat-
tande och komplexa än den ursprungliga exponeringen, även om exponering 
kvarstår som en viktig del av sponsringssamarbeten. På detta sätt förtydliga-
des relationen mellan gåva och motprestation och ett utbyte formades som 
syftade till att likna andra marknadsutbyten där priset är kommunikations-
medel. Ur ett gåvoperspektiv är detta skifte mer överensstämmande med 
Mauss betoning på just utbyte i en relation än Batailles fokus på social sta-
tus. Samtidigt kan man dock hävda att den grundläggande betydelsen av 
social status för sponsringens existens kvarstår. En monetarisering av rela-
tionerna mellan myndigheterna och sponsorerna kan också sägas ha ägt rum, 
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då en tendens jag kunnat urskilja just handlar om den ökande betydelsen att 
värdera varje motprestation i relation till de sponsringsmedel som tillförs. 
Denna tendens är en del i statens strävan att kvalificera sponsringen som en 
affärsmässig relation. Som tydligast är denna monetarisering när det gäller 
motprestationer i form av fribiljetter, eftersom användandet av biljetter som 
motprestation är ett enkelt sätt att i pengar värdera motprestationen då priset 
på en biljett både är känt och exakt. Däremot har denna värdering i övrigt 
visat sig vara problematisk att genomföra, eftersom myndigheterna inte haft 
några klara riktlinjer för detta. Det har funnits en oro bland flera myndighe-
ter att man undervärderat det egna varumärket. Ett skäl till varför informella 
relationer, trots den mer affärs- och marknadsmässiga betoningen på spons-
ringen, fortfarande är betydelsefulla i sammanhanget kan kopplas till Po-
wells (1990) iakttagelse att svårigheten att mäta och värdera motprestationer 
eventuellt förstärker och stabiliserar behovet av interaktion i nätverk. 

Motprestationer som nyckel till tillträde  
Den utveckling jag beskrivit hittills har inneburit att motprestationernas ka-
raktär förändrats från att ha varit otydliga och vaga till att bli mer komplexa 
och systematiska. Av avgörande betydelse för avhandlingens problem är att 
den förändrade karaktären på motprestationerna bidragit till att skapa större 
utrymme för tillträde bland de företag som interagerar med staten – ett till-
träde som i allt väsentligt står i motsättning till de universalistiska tillträdes-
principerna. De faktorer jag hittills betraktat har spelat en avsevärd roll i 
uppkomsten av dessa möjligheter till tillträde. Statliga reformer har visat sig 
ha betydelse för uppkomsten av nya former av interaktion och förändrade 
gränsförhållanden, förändringar som haft betydelse för tillhörigheten till och 
handlingsutrymmet inom de statliga organisationerna. Parallellt med detta 
har jag också fäst vikt vid uppkomsten och intensifieringen av informella 
relationer mellan staten och företagen. En viktig slutsats är dessutom att 
tillträdet har etablerats oavsett om motprestationerna utvecklats via informel-
la och dolda relationer eller via formella avtal under affärsmässiga förhål-
landen.  

I studien har jag beskrivit framförallt tre motprestationer inom Systembo-
laget som varit betydelsefulla för leverantörernas ökade tillträde, nämligen 
butikschefernas påverkan av varornas exponering, manipulering av sorti-
mentets uppbyggnad och underlättande av stödköp. Betydelsen av produk-
ternas fysiska placering i butikerna har generellt sett varit betydelsefull för 
försäljningen ända sedan 1955, men i och med införandet av självbetjänings-
butikerna ökade betydelsen då alla produkter blev synliga för konsumenten. 
Den motprestation butikscheferna kunde utföra i relation till exponeringen 
var att påverka placeringen av vissa leverantörers produkter för att på så sätt 
exponera dem på ett mer fördelaktigt sätt än övriga. Allt i syfte att öka för-
säljningen för dessa. På ett liknande sätt har butikscheferna kunnat manipu-
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lera butikernas sortiment. I synnerhet har inflytandet över sortimentet, som 
sannolikt var störst mellan 1974 och fram till införandet av modulsystemet, 
haft betydelse för butikschefernas möjligheter att välja vilka leverantörers 
produkter som skulle köpas in och i vilka mängder. Inte helt oväntat finns 
det alltså en koppling mellan butikschefernas handlingsutrymme inom orga-
nisationen och möjligheterna att utföra motprestationer. Motprestationen var 
naturligtvis att gynna vissa leverantörer framför andra. Vid införandet av 
modulsystemet modifierades denna form av motprestation då butikscheferna 
förlorade kontrollen över hela sortimentet. En konsekvens av modulsystemet 
var dock att konkurrensen ökade och skapade tydligare incitament för leve-
rantörerna att försöka påverka butikscheferna. Butikscheferna kunde trots 
förändringar i handlingsutrymmet fortsätta manipulera det som kallades ”bu-
tikens egna val” på samma sätt som tidigare, samtidigt som beställningssor-
timentet fortfarande kunde manipuleras till vissa leverantörers fördel. En 
tredje motprestation som butikscheferna kunde utföra när modulsystemet 
införts var att underlätta för leverantörerna när de stödköpte sina egna pro-
dukter. Dock är det inte helt klarlagt vilken betydelse butikscheferna haft för 
dessa stödköp och i vilken utsträckning detta varit motprestationer som di-
rekt motsvarats av en muta. Eventuellt har de kunnat underlätta själva pro-
cessen att genomföra stödköpen genom att godkänna fakturor för varor som 
aldrig inkommit till någon butik i fysisk form. Detta för att leverantörerna 
skulle slippa att själva åka runt och köpa in sina egna varor.  

Resultatet av dessa motprestationer är att leverantörerna erhållit ett tillträ-
de till den statliga verksamheten som överskridit de universalistiska princi-
perna. Tillträdet har således skett dolt, något som har kunnat ske genom de 
informella relationer som varit förekommande. Korruptionen inom System-
bolaget sätter därför fokus på den problematik organisationer måste hantera 
som är kopplad till gränspersonalens informella handlingsutrymme. Sett 
utifrån Luhmanns perspektiv är det i Systembolaget särskilt tydligt att bu-
tikscheferna tillhör omgivningen som personer, och att endast en del av de-
ras handlingar kan sägas tillhöra Systembolaget. Dock är det den organisato-
riska tillhörigheten hos butikscheferna som medgett ett handlingsutrymme 
att utföra motprestationer, samtidigt som det är som privata identiteter de 
upprätthållit de informella kontakterna med leverantörerna. Det är således 
tydligt att de handlingar butikscheferna utförde i form av motprestationer är 
en kombination av både organisatoriska och privata identiteter, vilket gör 
dem svåra att övervaka. Detta accentuerar också Luhmanns kritik mot We-
bers starka fokus på organisationernas interna processer. Förvisso innebar 
avregleringen och de nya formella relationernas etablering mellan Systembo-
laget och leverantörerna att ett visst formellt tillträde öppnades upp för leve-
rantörerna rörande logistikfrågor. Givetvis innebar inte detta tillträde att 
leverantörerna fick något formellt inflytande över försäljningen eller sorti-
mentet. Tvärtom var Systembolaget mycket noga med att påtala att sådan 
verksamhet var förbjuden. Till viss del har vi sett att denna tillträdesmöjlig-

 186 



het dock haft betydelse för utvecklingen av de informella utbytesrelationer-
na. Motprestationernas karaktär var inte sådan att de medgav agenter eller 
leverantörer någon form av utrymme att direkt ingripa i verksamheten. Istäl-
let är det en form av tillträde som är av indirekt slag och som blivit möjligt 
genom att butikscheferna agerat som ”proxy” eller ställföreträdare. Tillträdet 
för leverantörerna utgörs med andra ord av en form av inflytande över ord-
ningen inom Systembolagets gränser, ett inflytande som syftat till att gynna 
det egna företaget på bekostnad av andra och som fram till 2003 kunnat und-
gå Systembolagets normala observations- och kontrollmönster.  

När det gäller sponsringen har jag funnit fyra former av motprestationer 
som myndigheterna har utfört i varierande grad; exponering av sponsorernas 
logotyper, tillhandahållande av biljetter, möjligheter att utnyttja lokaler samt 
möjligheter att utbyta kompetenser. Alla motprestationer har däremot inte 
haft samma relevans för företagens tillträde. Finansinspektionen och spons-
ringen av IOSCO-konferensen skiljer sig dessutom från de övriga undersökta 
myndigheterna eftersom sponsorerna inte gavs något särskilt tillträde till 
myndigheten. 

Exponeringen av sponsorernas logotyper och varumärken har i studien vi-
sat sig vara vanligt förekommande och också ett huvudsakligt motiv till 
sponsringen. Relationen mellan exponeringen som motprestation och tillträ-
de är dock tveksam, eftersom det endast är i symbolisk bemärkelse som ex-
poneringen ger sponsorerna tillträde. Exponering är mer en fråga om imma-
teriella värden som association och status än tillträde. Den motprestation 
som däremot ger sponsorerna konkret tillträde är tillhandahållandet av biljet-
ter, men det skiljer sig inte nämnvärt från det tillträde en vanlig besökare 
erhåller vid ett besök. Till synes handlar det inte om någon egentlig exklusi-
vitet för sponsorerna. Ett undantag är dock Dramaten som erbjuder viss ex-
klusivitet när det gäller sponsorernas tillträde i form av tillgång till biljetter 
med kort varsel. På Dramaten kan platserna dessutom bli utsålda, vilket inte 
riktigt är fallet med de statliga museerna. Den motprestation som är mest 
central när det gäller sponsorernas tillträde är de olika former för lokalutnytt-
jande som förekommer i studien. När det gäller lokalutnyttjandet har jag 
kunnat peka på flera olika möjligheter som erbjuds sponsorerna. Vanligast 
verkar vara att sponsorerna får möjlighet att anordna konferenser och möten, 
företagsfester och middagar. Även rekryteringsarrangemang, produktutställ-
ningar och tävlingar i myndigheternas lokaler har förekommit. Vissa av des-
sa arrangemang är endast kopplade till lokalerna som sådana, kanske bero-
ende på att de är särskilt ändamålsenliga för större företag för att anordna 
exempelvis bolagsstämmor på grund av lokalernas storlek och kapacitet. 
Tillträdet i detta avseende skiljer sig inte särskilt mycket från normal uthyr-
ning av lokaler. Andra arrangemang har emellertid visat sig innehålla speci-
ella former av fördjupat tillträde som också präglas av exklusivitet. En 
aspekt av exklusiviteten är kopplad till verksamheter där sponsorerna erbjuds 
aktiviteter utöver det vanliga, med specialvisningar av konsten på konstmu-
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seerna, möjligheter att träffa speciella experter, skådespelare eller andra per-
soner vid myndigheterna liksom att arrangera middagar och fester i lokaler-
na. Till dessa aktiviteter erbjuds ofta även sponsorernas kunder eller famil-
jemedlemmar tillträde. En annan aspekt av exklusiviteten är relaterad till 
tidsaspekten av sponsorernas tillträde och handlar om att vissa motprestatio-
ner ger sponsorerna möjlighet att utföra vissa av aktiviteterna utanför ordina-
rie öppettider eller under hela dagar, vilket i huvudsak gäller museerna. Det 
varierande utbudet av motprestationer som är kopplade till lokalerna smälter 
också samman med de motprestationer som jag i studien har benämnt som 
kompetensutbyten. Således innebär även kompetensutbytena motprestationer 
som innebär att sponsorerna får tillträde till den statliga verksamheten, vilket 
är tydligt när det gäller Dramatens deltagande i projektledarutbildning och 
retoriklektioner. I fråga om Mittuniversitetets kompetensutbyten med SCA 
har den tidigare sponsringsrelationen ersatts av ett mer nära samarbete, vilket 
gör det svårt att tala om avgränsade motprestationer i anknytning till detta 
samarbete. Men bara för att sponsring övergår i ett mer intimt och fördjupat 
samarbete behöver det inte betyda att företagens tillträde reduceras. Tvärtom 
kan ett sådant samarbete, spekulativt sett, vidga tillträdet. 

Sammantaget är det tydligt att motprestationerna etablerar ett relativt di-
rekt och konkret tillträde till den statliga verksamheten för sponsorföretagen. 
Här är det således inte tal om något indirekt tillträde, som i Systembolagsfal-
let, utan motprestationerna innebär i praktiken att det är individer som ges 
tillgång till sådant som fribiljetter, tillställningar i myndigheternas lokaler 
och specialvisningar. Dock är det viktigt att poängtera att dessa individer 
erhåller detta tillträde i egenskap av deras tillhörighet, som anställd, kund 
eller familjemedlem till en anställd, till de företag som sponsrar myndighe-
terna. Sponsorföretagen utgör med andra ord en mellanhand för etableringen 
av tillträde för individer med en viss tillhörighet. En viktig skillnad gentemot 
Systembolagsfallet är emellertid att tillträdet har varit en del av formella 
avtal och överenskommelser, och att tjänstemännen inte har handlat i hem-
lighet. Möjligheterna att formulera motprestationer är vidare nära relaterade 
till tjänstemännens formella handlingsutrymme. De informella relationerna 
har ändå haft en betydelse, eftersom tjänstemännens privata identiteter har 
varit användbara för att initiera samarbeten med sponsorer. Betydelsen av de 
privata identiteterna för att generera organisatoriska handlingar är således 
tydlig.  
 

Statens hantering av förändrade gränsförhållanden 
Intressekonflikter, risker för påverkan och legitimitet 
I det perspektiv på statens legitimitet som jag lanserade i kapitel tre utgick 
jag från att staten behöver hantera sådan interaktion med omgivningen som 
kan komma att underminera eller begränsa dess legitimitet. Ser vi till den 
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interaktion jag studerat mellan statliga organisationer och företag vill jag 
påstå att legitimitetsfrågan varit närvarande på ett mycket påtagligt sätt, spe-
ciellt tydligt är detta om vi ser till i vilka termer sponsringen och de nya rela-
tionerna mellan Systembolaget och leverantörerna diskuterats. En situation 
där staten uppfattat upprätthållandet av legitimiteten som problematisk gäller 
förhållanden där det existerar intressekonflikter mellan staten och privata 
intressen. De konkreta riskerna som observeras är de som är relaterade till 
påverkan av de statliga organisationernas verksamhet samt möjligheterna att 
dessa skall hamna i beroendeförhållanden visavi företagen. Risken för in-
tressekonflikter, påverkan, minskat förtroende och beroendeförhållanden är 
också problem som uppmärksammas explicit i statliga dokument rörande de 
statliga myndigheterna och Systembolagets relationer till företag. Nästkom-
mande fyra avsnitt ägnas av denna anledning åt att diskutera hur staten har 
agerat i dessa frågor.  

Om vi går tillbaka till den policy som Systembolaget presenterade 1981 
finner vi ett första uttryck för det hot Systembolaget uppfattar komma från 
de privata intressen som producenter och agenter företräder. I denna policy 
fastslås att Systembolaget skall vara en neutral instans som inte får låta sig 
påverkas av producenterna eller agenterna på något sätt. Fram till 1995 har 
jag inte funnit några andra dokument där riskerna för påverkan och andra hot 
mot legitimiteten explicitgörs. Denna iakttagelse kan inte tolkas på annat sätt 
än att hotet från omgivningen inte upplevs som särskilt stort, åtminstone inte 
i den utsträckning att ett engagemang anses meningsfullt. Att motverka det 
interna svinnet var däremot under denna period en prioriterad verksamhet.  

Inför avregleringen förändrades hotbilden drastiskt. I och med att de icke-
diskriminerande handlingarna, oberoendet och objektivitetens betydelse för 
Systembolagets verksamhet betonades i regeringens proposition 1993/94 
blev risken för påverkan från privata intressen en betydligt större fråga än 
tidigare. Märkesneutraliteten, som dock i mindre utsträckning varit aktuell 
tidigare, fick i samband med detta en avgörande betydelse, vilket visat sig i 
ett antal avtal och policies som utfärdats sedan 1995. Att upprätthålla legiti-
miteten för Systembolagets verksamhet blev således en huvudfråga för sta-
ten. Den främsta risken som identifieras i dessa dokument handlar givetvis 
om de butiksanställda, eftersom deras nya position som gränsöverbryggare 
kom att göra dem till givna mål för påverkansförsök. Skälet till att påverkan 
av butikspersonal uppfattas som problematisk har naturligtvis att göra med 
den intressekonflikt som existerar mellan å ena sidan Systembolagets upp-
drag att restriktivt tillhandahålla alkohol till konsumenterna och dämpa för-
säljningen, och å andra sidan agenternas intresse av att göra vinst och sälja 
alkohol i så stora mängder som möjligt. Från Systembolagets sida poängterar 
man noga att det är efterfrågan som skall styra utbudet, inte leverantörerna 
eller producenterna. 

Liksom för alla myndigheter har det för myndigheterna i sponsringsstudi-
en funnits tydliga krav i verksamhetsmålen att de skall uppträda objektivt, 
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oberoende och opartiskt vid tillhandahållandet av kultur och utbildning för 
allmänheten. Detta gäller inte minst även för Finansinspektionen och den 
inspektionsverksamhet som riktas mot den finansiella sektorn. I studien har 
det framkommit att Riksrevisionen och Ekonomistyrningsverket med olika 
insatser omkring sekelskiftet började göra myndigheterna uppmärksamma på 
dessa krav och den påverkansproblematik som kan komma att uppstå när 
sponsringssamarbeten inleds. Problematiken kring påverkan bör ses i ljuset 
av potentiella intressekonflikter mellan myndigheternas uppdrag och företa-
gens intressen. Företagen som sponsrar är oftast intresserade av att få ökad 
goodwill, exponering och marknadsföring, vilket på olika sätt kan hota de 
värden och regler som myndigheterna grundar sin verksamhet på. Dock är 
företagens intentioner med ett specifikt sponsringssamarbete svåra att förut-
se, och kan handla om andra målsättningar än just exponering och marknads-
föring. Detta bekräftas av Historiska museets samarbete med en sponsor vars 
syften sannolikt var att utföra ett produkttest innan en bredare lansering av 
en produkt kunde genomföras.  

Något man betonat från statens och Ekonomistyrningsverkets håll är att 
statliga myndigheter som mottar sponsringsmedel inte får äventyra allmän-
hetens förtroende. Myndigheterna får därför inte låta sig styras av krav från 
sponsorerna som kan förändra verksamhetens inriktning från de uppställda 
målen. De får heller inte handla så att det uppstår misstankar om jävsliknan-
de och otillbörliga förhållanden mellan myndighet och sponsor eller hamna i 
beroendeställning till sponsorföretagen. Risken att en sponsor kan påverka 
verksamheten är dock mycket liten, enligt de flesta myndigheterna i studien. 
Ett vanligt förekommande argument som framförts mot att påverkan är en 
reell risk, är att företag inte vill riskera att förknippas med att ha försökt på-
verka en utställning. Dessutom framhölls möjligheten att sponsorer röstar 
med fötterna eftersom de inte vill stödja något de inte vill bli associerade 
med. Emellertid har studien visat att vissa företag under förhandlingarna om 
sponsoravtalen velat ha mer inflytande över verksamheten. Myndigheterna 
framhåller dock att detta inte är något som är tänkbart i slutänden eftersom 
förtroendet för verksamheten är mycket viktigt.  

Förstärkt reglering formar skarpare gränser 
Föregående avsnitt klargjorde att staten observerat att verksamheten inom 
Systembolaget och sponsringen av statliga myndigheter befunnit sig i kon-
flikt med universalistiska ideal. En tydlig konsekvens av detta som framgår 
av studien är att det givit upphov till legitimerande handlingar från statens 
sida. I det här avsnittet presenteras reglering som en övergripande strategi 
för staten att svara mot dessa risker och på så sätt hantera legitimitetspro-
blematiken inom dessa områden. Detta har skett genom skapandet av nya 
föreskrifter, upprättande av avtal och utformning av policies för verksamhe-
terna. Bibehållandet av legitimiteten för statens verksamheter har generellt i 
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studien baserats på upprättandet av intern kontroll och misstro. Emellertid 
skiljer sig fallen åt i ett avseende. Där statens hantering av Systembolagets 
interaktion med företag grundat sig på explicit misstro och detaljerade före-
skrifter för personalen, har istället statens hantering av sponsringen i lägre 
grad byggt på detaljerad kontroll och i högre grad en tillit till myndigheter-
nas kapacitet att själva se till att deras opartiskhet eller anseende inte under-
mineras.  

I kapitlets första avsnitt beskrev jag Systembolaget mellan 1955-1995 
som en organisation avskärmad från omgivningen med endast en formell 
relation till V & S. Skälet till denna konstruktion var huvudsakligen att be-
gränsa inflytandet från de privata vinstintressena. Konstruktionen av tydligt 
definierade gränser lyckades, som studien visat, inte helt och hållet med att 
sära på sociala relationer mellan Systembolagsbutikerna och alkoholföreta-
gens agenter. Som Levy också påpekat är det praktiskt omöjligt att helt isole-
ra organisationer från partikulära relationer (Levy 1996[1966]). Samtidigt är 
det relevant att ställa frågan om och i vilken utsträckning interaktionen över 
gränserna verkligen kontrollerades. Ett tecken på att Systembolaget reflekte-
rat kring frågan om eventuella risker med relationer mellan butikschefer och 
agenter framgår av den policy som presenterades 1981, men i övrigt verkar 
det inte som att gränserna övervakades i någon högre grad. En förklaring till 
bristen på kontroll kan vara att den tydligt specificerade och reglerade inter-
aktionen med V & S, den enda öppningen mot marknaden för Systembola-
get, efter hand rutiniserats. Teoretiskt kan man således se denna rutinmässiga 
interaktion som de statliga företagen etablerat mellan sig som en organisato-
risk själviakttagelse, det vill säga genom att observera sig själva och vilka 
resurser som är de egna kan också resurser användas i interaktion med om-
givningen. Denna själviakttagelse existerar materiellt som självbeskrivning i 
de föreskrifter och regleringar som etablerats för de två statliga företagens 
interaktion. Självbeskrivningen kan utgöra en förståelsegrund för hur, oftast 
ledande, organisationsmedlemmar såg på omgivningen och relationer till 
denna. Genom att självbeskrivningen användes för beslut observerades heller 
inte alla organisatoriska element. I de flesta fall var detta en förutsättning för 
att Systembolaget överhuvudtaget skulle kunna orientera sina beslut gent-
emot omgivningen och organisationens gränser, men det kan eventuellt ha 
lett till att vissa aspekter av det organisatoriska inte synliggjordes. Eventuellt 
kan Systembolagets oförmåga att observera de informella relationerna mel-
lan butikscheferna och agenterna ses som en aspekt av detta organisatoriska 
dilemma. Man kan naturligtvis också tänka sig att relationerna observerades 
men att de lämnades utan åtgärd.  

En förändring av Systembolagets självbeskrivning inträffade emellertid i 
samband med avregleringen. Som diskuterades i föregående avsnitt föränd-
rades hotbilden drastiskt och det går i materialet att urskilja en substantiell 
skillnad i betoningen av riskerna för intressekonflikter och påverkan riktad 
mot Systembolaget. När nya öppningar i gränsen mot omgivningen etablera-
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des och antalet formella relationer ökade efter avregleringen uppstod således 
ett behov för Systembolaget att utöva någon form av övervakning av de nya 
gränsöppningarna. Det större antalet relationer var också betydligt svårare att 
övervaka än den unika relation som formellt existerade mellan Systembola-
get och Vin & Sprit innan avregleringen. Vad vi kan se som en konsekvens 
av avregleringen av V & S: s monopol är att det paradoxalt nog gav upphov 
till ett antal nya regleringar. En av de mest grundläggande regleringarna var 
det avtal som upprättades mellan staten och Systembolaget. Avtalets huvud-
sakliga innebörd var att fastställa att Systembolaget inte favoriserade någon 
aktör framför en annan på marknaden. Samtidigt var Alkoholsortiments-
nämnden och Konkurrensverket de myndigheter som fick i uppdrag att sä-
kerställa att detta inte inträffade. Av central betydelse som övervakningsstra-
tegi var även förtydligandet och införandet av nya regler i form av de olika 
leverantörspolicies som togs fram mellan 1993 och 2004. Leverantörspoli-
cydokumenten innehöll föreskrifter för interaktionen mellan butikscheferna 
och leverantörerna och för vilka handlingar som godkändes respektive inte 
godkändes inom organisationens gränser. Med Luhmanns terminologi kan 
dokumentet förstås som en utvecklad form av Systembolagets självbeskriv-
ning. Reglerna riktades även mot den interaktion som eventuellt kunde ske 
utanför Systembolagets gränser i privata sammanhang som fester, middagar 
och resor. Men betraktar man detta försök utifrån antagandet att organisatio-
ner inte kan ha några relationer med individer förstår man att övervakningen 
av de privata identiteterna är problematisk (Johansson 1992). I egenskap av 
organisation kan Systembolaget endast hantera och övervaka personalen och 
leverantörerna som organisatoriska identiteter och inte som privata identite-
ter. Vad som försiggår på fritiden mellan de anställda och företrädare för 
leverantörerna ligger således oftast utanför kontrollens räckvidd. Av denna 
anledning kan man förstå varför man från Systembolagets sida valt att beto-
na riskerna med dessa relationer i policyn. I samband med utformningen av 
leverantörspolicyn fick också mutlagstiftningen en ökad betydelse. Att man 
refererar till mutlagstiftningen har sannolikt att göra med att man från Sy-
stembolagets sida vill betona det allvarliga i om de anställda tar emot förmå-
ner eller låter sig påverkas av leverantörerna. Detaljnivån i beskrivningen av 
riskerna för otillåten påverkan talar för att misstankarna om oegentliga rela-
tioner mellan butikschefer och leverantörer sannolikt existerat länge.367  

Enligt vad studien har visat är det tydligt att staten agerat i enlighet med 
en byråkratisk regellogik för att hantera de risker för intressekonflikter och 
påverkan som identifierades vid avregleringen. Naturligtvis baserades Sy-
stembolagets verksamhet även före avregleringen på en regellogik men den-
na reglering handlade framförallt om att etablera en organisatorisk konstruk-

                               
367 Betraktar man de fall som jag uppmärksammat i studien, exempelvis de resor som avslöja-
des i slutet på 1970-talet och 1997, vore det synnerligen märkvärdigt om inte dessa händelser 
varit betydelsefulla för hur Systembolaget valt att utforma reglerna.  
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tion endast avsedd för konsumentrelationer. Regleringen av interaktionen 
mellan Systembolaget och omgivningen kan, och då i synnerhet leverantörs-
policyn, betraktas som en betydande gränsindikator och strategi för staten att 
försöka förtydliga och markera gränserna mot omgivningen. Den gräns som 
Systembolaget försöker förstärka syftar således till att skilja på sociala rela-
tioner och otillbörliga resurser som eventuellt kan komma att existera mellan 
Systembolaget och de omgivande leverantörsföretagen, relationer som po-
tentiellt sett skulle kunna skapa utrymme för påverkan av butikscheferna. 
Nya regleringar är också något som kan observeras i fallet med Vägverket 
och som utmärker dess gränser, både gentemot de egna affärsenheterna lik-
som privata företag. 

Försöken att förtydliga gränserna bör också ses i ljuset av frågan om legi-
timitet och då i samband med de kontroll- och övervakningsambitioner som 
regleringen av interaktionen inneburit. Den kontroll som regleringen syftat 
till kan förstås som att Systembolaget inte har förtroende för att personalen 
agerar opartiskt under de nya förhållandena. Följer vi Luhmanns resonemang 
innebär den reglering som införts att Systembolaget institutionaliserat ett 
misstroendeförhållande som är riktat mot den egna personalen och då i syn-
nerhet butikscheferna. Ett annat sätt för staten att uttrycka misstro var genom 
Konkurrensverket och införandet av Alkoholsortimentsnämnden för att kon-
trollera att Systembolaget inte favoriserar någon aktör. Utöver dessa an-
strängningar är ett ytterligare tecken på att misstroendeförhållandena för-
stärkts den förändring av försäljningsorganisationen som lanserades 2001 då 
man införde fler regionchefer för att öka kontrollen av butikerna. Sättet Sy-
stembolaget agerar på betraktar jag som en övergripande strategi för staten 
att behålla eller förstärka legitimiteten under förhållanden där personalen kan 
utsättas för otillbörlig påverkan. 

När viss reglering av sponsringen började diskuteras i början av 2000-
talet var det på ett område som fram till dess inte varit föremål för reglering-
ar överhuvudtaget. Fram till dess Riksrevisionen presenterade sin rapport var 
sponsringen både en oreglerad och av staten obeaktad finansieringsform för 
ett antal statliga myndigheter. Den belysning som sponsring och sponsring-
ens problematik fick genom olika tillsynsmyndigheters granskningar skapa-
de därför en debatt om statliga myndigheters förhållningssätt till interaktion 
med näringslivet. Tidigare har jag resonerat kring denna interaktion utifrån 
perspektivet att sponsringen inneburit att nya öppningar i myndigheternas 
gränser uppstått mot näringslivet som inte tidigare uppmärksammats. Enligt 
resonemanget i föregående avsnitt har jag visat att staten i samband med 
detta observerade ett antal risker med sponsringen där intressekonflikter, 
påverkan, minskat förtroende och beroendeförhållanden stod i centrum. 
Även här är det tydligt att det blev nödvändigt för staten att hantera dessa 
risker på något sätt, och i likhet med Systembolagsfallet har studien visat att 
staten agerat enligt en byråkratisk regellogik i syfte att kontrollera och tygla 
de hot som identifierats. Sponsring blir istället till en interaktion präglad av 

 193 



förutsägbarhet och transparens, åtminstone kan vi förstå statens ambitioner 
på detta sätt. 

Den första regleringen av sponsringen, där man fastställde att sponsringen 
varken får utgöra en permanent och omfattande inkomst för myndigheterna 
eller riskera myndigheternas förtroende och anseende, dröjde dock till 2007. 
En konkret strategi för att kontrollera inkomstaspekten av sponsringen hade 
redan införts tidigare och innebar krav på återrapportering av erhållna spons-
ringsmedel. På detta sätt kunde staten centralt övervaka efterlevnaden av 
denna regel. En annan strategi krävdes dock för att övervaka att myndighe-
ternas förtroende och anseende inte hotades, vilken framkom av Ekonomi-
styrningsverkets föreskrifter till kapitalförsörjningsförordningen där krav 
ställdes att myndigheterna skulle upprätta skriftliga avtal och sponsringspo-
licies. Studien har även visat att både sponsringspolicies och skriftliga avtal 
har använts av myndigheterna i undersökningen, åtminstone vad gäller de 
sponsringssamarbeten som etablerats efter reglernas införande. Sett till inne-
hållet i dessa har en tydlig ambition varit att uppfylla de krav som staten 
ställt upp. Kraven på policies har inneburit att myndigheterna kunnat syn-
liggöra resursflöden i syfte att markera för både statliga granskare och med-
borgarna att de har kontroll över situationen. Policyn fungerar därför som en 
självbeskrivning, uttryckt med Niklas Luhmanns begrepp (Seidl 2003:136). 
Detsamma gäller avtalen som noga beskriver vilka summor och vilka mot-
prestationer som ingår i uppgörelsen.  

Utöver dessa mer formalistiska procedurer, som jag kommer att åter-
komma till, har myndigheterna i studien även varit mycket noga med att i 
den konkreta verksamheten betona vikten av att inte låta sponsorer påverka 
verksamheten. En sådan strategi bland myndigheterna har varit att begränsa 
sponsringens synliga markörer. Ett bra exempel på hur man på myndighets-
nivå hanterar problematiken kring risken för påverkan är Dramatens ovilja 
att låta sponsorer exponera sin närvaro alltför tydligt. Bland annat har de inte 
tillåtit en sponsor att hissa sina egna flaggor i Dramatens flaggstänger. På 
samma sätt har andra myndigheter valt att presentera sponsorerna på ett 
”smakfullt” och nedtonat sätt genom att endast exponera mycket små före-
tagslogotyper på exempelvis broschyrer eller hemsidor. Men vad som är 
tydligt är att denna strategi främst gäller de motprestationer som har med 
exponering att göra. Andra former av motprestationer där sponsorerna erhål-
ler tillträde på ett mer konkret sätt är inte lika lätta att synliggöra. De kan 
främst beskrivas i avtalen. Samtidigt är dessa former av motprestationer 
problematiska att kontrollera för staten eftersom de sker i sociala samman-
hang.  

Med den terminologi som jag presenterade i tidigare kapitel vill jag påstå 
att reglerna för sponsringspolicies, skriftliga avtal och återrapporteringskrav 
syftat till att upprätta, eller återupprätta, och distinkt markera gränsen mellan 
staten och företagen. Samtidigt godkänner man dock öppningarna i gränser-
na, men endast för kontrollerade transaktioner av resurser från sponsorerna. 
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Andra, mer hotfulla aspekter av interaktionen vill man stänga ute. Den kon-
troll regleringen syftar till uppfattar jag förvisso som ett uttryck för misstro i 
avsikt att upprätta sponsringen som en legitim interaktion. Men misstroende-
förhållandet som etableras är inte lika omfattande som i Systembolagsfallet. 
Detta beror i hög grad på att regleringen är ett mer abstrakt ramverk och inte 
särskilt detaljerad, har kortare räckvidd samt ett större fokus på återkoppling 
än direkt kontroll. Regleringens former påminner följaktligen mer om det 
som kännetecknar mål- och resultatstyrningen (jfr. Lindensjö 1991). Detta 
innebär att ett stort ansvar för upprätthållandet av gränserna mot omgivning-
en ligger på myndigheterna själva, vilket tydligt framgår av den strategi som 
handlar om att begränsa sponsringens synliga markörer. Även om det är ett 
misstroendeförhållande som utgör grunden för regleringen är det dock tyd-
ligt att statens upprätthållande av legitimiteten delvis baseras på en tillit till 
att myndigheterna inte låter sig utsättas för risker som kan inverka negativt 
på allmänhetens förtroende och anseende.  

Skillnader i statens hantering av handlingsutrymme 
En aspekt av regleringen, som endast berörts indirekt hittills, handlar om hur 
staten hanterat handlingsutrymmet för butikscheferna och myndigheternas 
tjänstemän. Som en konsekvens av skillnaderna i reglering som uppmärk-
sammades ovan, är det tydligt att handlingsutrymmet för tjänstemännen vid 
myndigheterna inte varit föremål för reglering i samma utsträckning som för 
butikscheferna i Systembolaget. En viktig iakttagelse är därför att staten 
bedömer att butikscheferna har en låg förmåga att agera enligt universalistis-
ka principer, medan det motsatta förhållandet gäller tjänstemännen vid myn-
digheterna. Butikschefernas handlingsutrymme har dock främst begränsats 
av regler när det gäller interaktionen med leverantörerna och i mindre ut-
sträckning avseende de inre förhållandena. En tydlig konsekvens av avsak-
naden av direkt reglering av handlingsutrymmet i sponsringsfallet är att sta-
ten i högre grad litar till tjänstemännens personliga integritet. Denna tillit till 
integriteten utgör också ett element i upprätthållandet av myndigheternas 
gränser mot omgivningen och begränsandet av hoten mot legitimiteten. 

Ett framträdande inslag i studien av Systembolaget är att regleringen av 
butikschefernas handlingsutrymme gällande interaktionen med omgivningen 
förtydligades markant efter avregleringen av monopolet. Butikscheferna kan 
därför sägas bli observerade som en riskfylld gränsöverbryggande personal-
grupp, och regleringen har därför varit genomgripande och detaljerad. Hand-
lingar i förhållande till kontakterna med leverantörerna i omgivningen blev 
således formellt sett kraftigt begränsade av Systembolaget i och med den 
första leverantörspolicyn. Syftet med denna policy måste förstås som ett sätt 
för staten försöka kontrollera personalens aktiviteter och uppträdanden i 
syfte att begränsa utrymmet för organisationer i omgivningen att utöva infly-
tande på verksamheten (Pfeffer och Salancik 1978:32). Som tidigare diskute-
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rats existerade dock en öppning för kontakter i logistikfrågor från och med 
den policy som lanserades 1998. Misstroendeförhållandet som etableras är 
här synnerligen tydligt och kan enligt Luhmann beskrivas som en situation 
som innebär minimala indifferenszoner, på grund av reglernas precisa ut-
formning, försök till tydlig övervakning, som till och med är riktad mot de 
anställdas privatliv samt låg grad av flexibilitet, som dock ökade något i och 
med möjligheterna till kontakter i logistikfrågor. Detta misstroendeförhål-
lande som Systembolaget efter avregleringen utvecklar uppfattar jag som ett 
försök att skapa legitimitet genom att med reglering begränsa handlingsut-
rymmet för butikscheferna.  

Utformningen av de precisa och detaljerade reglerna bör emellertid ställas 
i relation till det faktum att förutsättningarna att övervaka butikschefernas 
potentiella sociala relationer till företrädare för företagen varit mycket be-
gränsade i realiteten. En konsekvens av svårigheterna att kontrollera de soci-
ala relationerna är att kontrollen egentligen sker i efterhand, när något otill-
börligt uppdagas. Korruptionen inom Systembolaget som avslöjades 2003 är 
ett graverande exempel på denna problematik. Vad som vidare är viktigt att 
poängtera är att Systembolaget inte i någon större utsträckning försökt regle-
ra det inre handlingsutrymmet för butikscheferna och bara fokuserat på själ-
va relationen till leverantörerna. Åtminstone gäller detta fram till 2002 då det 
nya sortimentssystemet var helt utbyggt. Införandet av modulsystemet kan i 
detta sammanhang förstås som ett försök att begränsa butikschefernas inre 
handlingsutrymme och på så sätt också effekterna av eventuell påverkan 
riktad mot butikscheferna. Men som jag visat tidigare var införandet av mo-
dulsystemet inte ett särskilt lyckosamt försök.  

När det gäller sponsringen har det inte funnits motsvarade reglering av 
handlingsutrymmet som för de anställda i Systembolaget. Argumentet som 
framfördes i det föregående avsnittet var att statens sätt att hantera spons-
ringen delvis innebär att kontrollen över och ansvaret för att upprätthålla 
gränserna till stor del är överförd på de enskilda myndigheterna. Mycket 
tyder också på att denna kontroll i hög grad är person- och områdesberoende. 
Denna tendens innebär att bedömningen av de aktiviteter sponsorerna tillåts 
ta del av således inte är under organisatorisk kontroll, annat än i efterhand. 
Inte heller har det funnits någon formalisering av själva sammanförandet av 
sponsorer och myndigheter, en uppgift som jag visat varit beroende av in-
formella relationer och privata identiteter. Den personliga integriteten bland 
dem som ansvarar för sponsringen vid myndigheterna är därför mycket be-
tydelsefull för att interaktionen inte skall riskera att underminera förtroendet 
för myndigheterna. Just betydelsen av integritet betonades uttryckligen av 
studiens intervjupersoner. Vikten av hög integritet är även tydlig bland pro-
jektledarna inom Vägverket eftersom de hela tiden verkar i relationer där 
gåvor eller mutor kan komma att aktualiseras. Sett ur det teoretiska perspek-
tiv som inspirerats av Luhmann (2005) kan man därför karaktärisera statens 
hantering av tjänstemännens handlingsutrymme i sponsringsfallet som en 
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kontroll medelst trösklar, där indifferenszonerna är stora, graden av över-
vakning låg och flexibiliteten hög. Påståendet att indifferenszonerna är stora 
innebär att förtroendet för att tjänstemännen agerar korrekt vidmakthålls så 
länge ogynnsamma erfarenheter, det vill säga händelser som utmanar statens 
legitimitet, hålls inom tröskelvärdet. Detta kan exemplifieras med Finansin-
spektionen som var den myndighet i RRV: s rapport som fick mest kritik på 
grund av dess roll som tillsynsmyndighet. Finansinspektionen har, mig veter-
ligen, sedan dess inte initierat nya sponsringssamarbeten.  

Denna tillit till tjänstemännens personliga integritet som upprätthållare av 
opartiskhet, objektivitet och oberoende vid myndigheterna förekommer inte 
när det gäller de anställda i Systembolaget. Statens hantering av tjänstemän-
nens handlingsutrymme påminner dock till viss del om hur Systembolagets 
anställda hanterades fram till och med avregleringen. 

Kan marknaden ge staten legitimitet?  
Hittills har jag fokuserat på den alltmer framträdande betydelsen av regelsät-
tandet som ett tillvägagångssätt för staten att hantera legitimitetsfrågan, där 
den dominerande strategin har varit att förtydliga olika aspekter av de statli-
ga organisationernas gränser gentemot omgivningen. Men detta har inte varit 
det enda sättet för staten att försöka skapa legitimitet för de statliga organisa-
tionernas interaktion med företag. Undersökningen har visat att konstruktio-
nen och förtydligandet av faktorer kopplade till marknadens logik också 
varit ett betydelsefullt sätt för staten att hantera legitimitetsfrågan. På ett 
övergripande plan har bruket av marknadsinstrumenten varit ett sätt att for-
malisera och synliggöra interaktionen, bland annat genom ansträngningarna 
att kontrollera resurstransaktioner över gränserna och definiera relationerna 
mellan aktörerna som opersonliga och instrumentella. Sponsringens utveck-
ling till ett marknadsutbyte innebar dock en helt annan process än de om-
ständigheter som låg bakom uppkomsten av den marknadssituation som 
ersatte V & S: s monopol. Om skapandet av leverantörsmarknaden realisera-
des genom beslutet att avreglera det statliga monopolet, skedde konstruktio-
nen av sponsringen som ett affärsmässigt utbyte som en process där utbytet 
förtydligades över tid. 

Beslutet att avreglera distributionsmonopolet för V & S var, som nämnts 
tidigare, kopplat till de krav EU-kommissionen ställde på Sverige inför EU-
inträdet 1995. Kravet från EU, vilket framkom tydligt i regeringens proposi-
tion från 1993, var att den inre marknadens aktörer inte fick diskrimineras 
om Sverige skulle få behålla det kvarvarande detaljhandelsmonopolet. Kra-
vet om ickediskriminering existerade även före 1995 men de aktörer som 
kunde yttra sig om eventuella otillbörligheter uppdagades var inte av samma 
betydelse som kommissionen, och utgjorde heller inte något egentligt hot 
mot monopolet. Säkerställandet av märkesneutraliteten som en garanti för en 
ickediskriminerande behandling av aktörerna måste därför betraktas utifrån 
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den reella möjligheten för staten att förlora detaljhandelsmonopolet och 
därmed de sista delarna av den traditionella svenska alkoholpolitiken. För 
Systembolaget blev märkesneutraliteten en kamp för överlevnad efter avreg-
leringen.  

Att interaktionen mellan Systembolaget och leverantörerna fungerar en-
ligt marknadens logik har enligt studien varit avgörande för Systembolagets 
legitimitet gentemot EU-kommissionen. En grundförutsättning för detta för-
hållande har varit att etablera en kontroll över de resurser som passerar Sy-
stembolagets gränser. När resurstransaktioner över gränserna registreras 
innebär det att resurserna synliggörs, ofta som poster i bokföringen. Att re-
surserna är registrerade kan också den som granskar Systembolagets verk-
samhet observera i Systembolagets årsredovisning. Även om ett marknads-
mässigt utbyte etablerades i samband med avregleringen har studien visat att 
åtgärder successivt har vidtagits för att förstärka marknadslogiken och för-
tydliga faktorer som har med utbyte, konkurrens och efterfrågan i förhållan-
det mellan Systembolaget och leverantörerna att göra. Ett sätt har varit att 
ytterligare betona efterfrågeorienteringen och förutsägbarheten i verksamhe-
ten genom att utveckla det som är grunden för kontrollen av flödet över 
gränserna, nämligen försäljnings- och sortimentssystemet. Det nya rank-
ningsbaserade sortimentssystemet, kallat modulsystemet, var ett steg i en 
riktning där butikscheferna fick mindre att säga till om och konsumenterna 
mer. Själva efterfrågan skulle således avgöra varornas rankning i systemet 
som i sin tur till största delen styrde sortimentets innehåll. Sortimentets upp-
byggnad blev därför betydligt mer transparent än tidigare, vilket var en vik-
tig faktor för att säkerställa att marknaden fungerade enligt idealet. I och 
med att varornas försäljningsvolymer skulle styra sortimentet förbättrades 
också förutsägbarheten genom att de enskilda butikschefernas godtycke inte 
tilläts vara en faktor i sortimentets uppbyggnad. Systembolaget gjorde sig på 
detta sätt mer oberoende av den personliga motivationsstrukturen hos butiks-
cheferna och ersatte den med kontroll (jfr. Luhmann 2005).  

När Riksrevisionen började granska sponsringen var det tydligt att det 
rådde stor osäkerhet kring vad sponsring innebar för staten. Att kalla spons-
ringen för ”an area of ambivalence” säger därför mycket om sponsringen 
som fenomen i Sverige (Robertson 2006). Både Riksrevisionen och Ekono-
mistyrningsverket uppmärksammade som vi sett problematiken kring förtro-
endet för myndigheterna och betonade betydelsen av att hålla misstankar om 
otillbörlighet och mutor borta från de myndigheter som arbetar med spons-
ring. Som en konsekvens av denna framträdande problematik har det i studi-
en framkommit att staten haft ambitionen att avgränsa sponsringen från så-
dana begrepp som donation och gåva. En strategi som staten har använt sig 
av för att hantera denna problematik, utöver regleringen, har varit att definie-
ra sponsringen som ett affärsmässigt och ömsesidigt utbyte. Denna ömsesi-
dighet är också en viktig del i Lindbloms definition av marknaden (2003). 
Att kvalificera och förtydliga sponsringen som ett affärsmässigt utbyte inne-
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bär att man tvingar de statliga myndigheterna att observera och registrera de 
gåvoliknande sponsringsmedlen med tveksam status som kollektiva resurser 
som kräver ett bytesvärde. Det alltmer framträdande draget inom sponsring-
en blev av denna anledning motprestationen – motprestationen blir en sym-
bol för det affärsmässiga utbytet. Utvecklingen av nya former av motpresta-
tioner, efter det att regeringsrätten endast beviljade skatteavdrag för företa-
gens driftskostnader, var följaktligen ett första steg i en förändringsprocess 
där marknadsutbytet kom att betonas. Genom att från statens sida betona 
motprestationerna ökade betydelsen av att värdera och prissätta dem, något 
som bidragit till att formalisera sponsringen. Dock har denna värdering inte 
alltid varit oproblematisk.  

En viktig del i denna utveckling är den grad av kontroll som staten inför i 
interaktionen genom att observera de resurser som passerar statens gränser. I 
och med detta frikopplas kontrollen av interaktionen från de personer som är 
inblandade i sponsringen och staten tar över en del av situationen. De krav 
som ställs på återrapportering är också en del i denna övervakning som bi-
drar till att resurstransaktionerna kan synliggöras. Införandet av marknadslo-
giken i sponsringen blir därför ett sätt för staten att rikta misstro mot en tidi-
gare oreglerad och ouppmärksammad interaktionsform. Betraktat utifrån 
resonemanget om systemförtroende utgör denna strategi ett sätt för staten att 
etablera sponsringen som en legitim interaktion gentemot medborgarna, eller 
åtminstone se till att legitimiteten inte skadas.  

En annan väsentlig del i skapandet av legitimitet för sponsringen är också 
att ett marknadsutbyte i neoklassiska termer är ett formellt och opersonligt 
utbyte där instrumentella relationer är det normala. Genom kvalificeringen 
av sponsringen som utbyte etablerar staten en bild av relationer mellan spon-
sorer och företag som formella. På detta sätt undviks associationen till något 
informellt, tillitsbaserat och en i viss utsträckning också otillbörlig och su-
spekt verksamhet i staten, då tillitsförhållanden mellan tjänstemän och före-
trädare för sponsorerna kan ses som något som reducerar statens kontroll. 
Sponsring är enligt denna definition inte att förknippas med mutor.  

Det kan i sammanhanget vara av intresse att ställa frågan om dessa statli-
ga formaliseringsåtgärder verkligen lyckats skapa en marknad för sponsring 
av de statliga myndigheterna. Svaret måste dock bli negativt och det av flera 
skäl. Om vi förutsätter att ett sponsringssamarbete bygger på associations-
värdet handlar relationen mellan de statliga organisationerna och presumtiva 
sponsorer om att det statliga museet eller teatern kan erbjuda ett värde som 
passar företagets marknadsprofil. Detta värde måste upplevas som autentiskt 
i någon mån och grunden för detta är att samarbetet blir något exklusivt och 
speciellt. Att sådan interaktion skulle kunna fungera genom ett upphand-
lingsförfarande finner jag inte särskilt trovärdigt. Att upphandla sponsorer 
skulle riskera att förstöra exklusiviteten eftersom föreställningen om att ett 
visst speciellt företag passar ihop särskilt bra med en viss myndighet skulle 
gå om intet. Exklusivitetens betydelse innebär också att antalet potentiella 
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sponsorer är få. Informella kontaktvägar skapar sannolikt en tillit mellan 
företag och myndighet som inte är möjlig att åstadkomma på formell basis. 
Man kan jämföra det med hur vänskap uppstår mellan människor – vänner 
behöver komma spontant för att relationen skall bli naturlig. Detta skiljer sig 
från marknadsinteraktion i neoklassisk ekonomisk teori. På detta sätt kan 
man också förstå varför informella relationer är viktiga i initiationsskedet av 
ett sponsringssamarbete. Detta gäller dock inte alla undersökta myndigheter. 
Naturhistoriska riksmuseet är en av få myndigheter som nästan bara arbetar 
med formella prospekt riktade mot ett urval av företag eller annonserar efter 
sponsorer via hemsidan.  
 

Hur gränsernas utformning styr omgivningen 
Statens produktion av ordning och principer för tillträde  
I de två undersökningar som genomförts har vi kunnat iaktta att staten gans-
ka ihärdigt försökt hantera interaktionen med omgivningen. Den organisato-
riska konstruktion som skapades 1955, som instrument för alkoholpolitiken 
med intentionen att kontrollera alkoholens skadeverkningar, var ett försök att 
etablera en ordning invid Systembolagets gränser. De generella målen med 
alkoholpolitiken, institutionaliserade i den konstruktion som utgjordes av 
Systembolaget och Vin & Sprit, innebar redan före avregleringen en tydlig 
strävan att bestämma över förutsättningarna för medborgarnas tillgång på 
alkohol. Vid denna tid medgav Systembolagets gränsdefinition endast inter-
aktion med V & S och konsumenterna, vilket innebar att kontroll främst 
riktades mot interaktionen med konsumenterna. Ur detta perspektiv skapade 
därför Systembolaget en särskild ordning vid sina gränser. Försöken att kon-
trollera omgivningen framstår desto tydligare efter avregleringen då gränser-
na omdefinierades, varvid även leverantörerna kom att bli föremål för kon-
trollen.  

Även om statens försök att reglera sponsringen startade trögt och dröjde 
ända in på 2000-talet, är den reglering som infördes också att betrakta som 
ett försök att formulera villkoren för interaktion mellan sponsorer och statli-
ga myndigheter. Upprätthållandet av de organisatoriska gränserna, eller sna-
rare försöken att förtydliga dem med hjälp av bland annat sponsringspolicies, 
sponsringsavtal och ledande personers integritet, kan förstås som att staten 
strävar efter att bestämma en viss del av förutsättningarna för omgivningen.  

Betraktat utifrån det serialitetsbegrepp som introducerades i kapitel tre har 
definitionen av statens gränser i de både fallen givit upphov till olika seriella 
strukturer vid de undersökta organisationernas gränser. Utanför de statliga 
organisationer som studerats har staten varit en av skaparna av en kontext 
som kan relateras till begreppet praktiskt-trögt handlingsfält hos Sartre (Sar-
tre 1976). Klart är att man kan förstå relationen mellan agenterna och Sy-
stembolaget som en på förhand konstruerad serialitet eftersom det fanns en 
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reglering som stipulerade vissa tydliga försäljningsvillkor. Försäljningsreg-
lerna fastställde hur försäljning fick ske och det var dessa regler agenterna 
var tvungna att förhålla sig till. Alla agenter hade således en relation till Vin 
& Sprit som de i mycket liten utsträckning, formellt sett, kunde påverka. 
Således fanns det ingen direkt kanal för tillträde till Systembolaget för agen-
terna. För exempelvis museerna har en tröghet eller ordning etablerats ge-
nom en på förhand konstruerad serialitet som innebär att människor generellt 
erbjuds en bestämd, tydlig öppning i gränserna med fasta öppettider. Det 
enda en besökare behöver göra är att lösa en biljett för att få tillträde till det 
semiorganiserade fält som organisationen erbjuder. Alla som vill komma in 
betalar lika mycket eftersom inträdet har ett fast pris. Detta skapar, menar 
jag, en, i teoretisk mening, seriell ordning för människorna i omgivningen.  

Existensen av olika typer av krav och regler för människor och resurser, 
vare sig de interagerar som enskilda personer eller som organisationsmed-
lemmar, är den märkbara aspekten av detta. Det är viktigt att påpeka att seri-
aliteten är ett resultat av människors handlingar, ofta i organisationer, under 
en lång tid och att dessa handlingar inte alltid resulterat i vad de en gång 
syftade till. Som jag har beskrivit statens ambitioner ovan, innebär den seri-
ella ordningen att en form av förutsägbarhet etableras för tillträdet som be-
finner sig i linje med ett universalistiskt ordningsideal. Detta innebär att till-
trädet rent teoretiskt sker utifrån vissa tillträdesprinciper som kan relateras 
till ett kösystem. Sett till Systembolaget, var den av staten konstruerade ord-
ningen på det fält agenterna verkade inom baserad på vad Systembolaget 
genom centrala beslut valde att köpa in från V & S. Effekten av denna hårda 
reglering av alkoholförsäljningen innebar att alla agenter delade samma vill-
kor, eftersom ingen särskild turordning etablerats och principen för tillgång-
en till försäljningsmarknaden var lika för alla, åtminstone i teorin. Den seri-
ella situationen för agenterna är, åtminstone utifrån ett formellt perspektiv, 
påfallande tydlig. Efter avregleringen förstärktes den seriella situationen för 
leverantörerna, både på grund av de hårdare villkoren för interaktion och på 
grund av konkurrens i och med att fler aktörer etablerade sig på marknaden. 
Samtidigt förstärktes kontrollen av den seriella situation som uppstått genom 
Konkurrensverkets övervakning av marknaden. I förhållande till sponsrings-
fallet är det inte så att det särskilt ofta är en lång kö för att erhålla tillträde till 
de myndigheter jag studerat, däremot vill jag hävda att de underliggande 
villkoren för tillträde baseras på en universalistisk ordningsprincip. 

Rent hypotetiskt skulle man kunna tänka sig andra ordningsprinciper. Ex-
empelvis skulle en annan ordningsprincip för agenterna i Systembolagets 
omgivning kunna ha varit baserad på en oreglerad marknad. Detta skulle ha 
gett agenterna friheten att sälja sina produkter till den detaljhandel de ansåg 
vara mest lämpad för respektive agents produkter. Gällande sponsringen, kan 
man tänka sig att äldre besökare skulle kunna få tillträde före yngre eller 
besökare med högst betalningsvilja skulle kunna få tillträde före de med 
lägre. Dramaten är dock den enda organisationen i sponsringsfallet där kö-
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ordningsprincipen kan ha en reell betydelse eftersom antalet biljetter till 
föreställningarna är begränsat. Samma typ av begränsning är inte praktiskt 
relevant för museerna. Det är heller inte helt tydligt att Finansinspektionen 
kan omfattas av resonemanget om tillträdesprinciperna. Finansinspektionen 
är speciell i sammanhanget eftersom det är en tillsynsmyndighet som utövar 
inspektion och övervakning av finansmarknaden, utan ett egentligt uppdrag 
att erbjuda någon individ eller organisation tillträde till verksamheten. Fi-
nansinspektionen har således inte etablerat ett semiorganiserat fält, vilket gör 
att sponsringen av Finansinspektionen skiljer sig från övriga organisationer.  

Pengar bryter ordningen 
Enligt resonemanget ovan har de statliga organisationerna etablerat olika 
seriella ordningar invid sina gränser. Även om seriella strukturer är svåra att 
ta sig ur eller undvika visar också studien på två sätt att bryta serialiteten. I 
dessa fall är det framförallt tydligt att pengar varit det medel som använts, 
även om andra resurser också har varit betydelsefulla (jfr Ahrne 1990). Ut-
över resurser i materiell form har det även i Systembolagsfallet visat sig att 
leverantörernas rekrytering av före detta Systembolagsanställda och den 
medföljande tillgången till information och kontakter varit betydelsefull som 
medel för att bryta den seriella situationen för leverantörerna. 

I Systembolagsfallet är det tydligt att vissa agent- eller leverantörsföretag 
lyckats bryta sig loss från en seriell tillvaro genom de former av indirekt 
tillträde butikscheferna kunnat åstadkomma för dessa. På samma sätt går det 
att resonera att de företag som genom sin sponsring av myndigheterna erhål-
lit olika former av tillträde också brutit den seriella ordning som staten eta-
blerat vid de olika myndigheternas gränser. En skillnad mellan fallen är dock 
viktig att betona här. Sponsringen bryter främst inte serialiteten för företa-
gen, istället är det på en individnivå som resonemanget bör föras. Genom det 
tillträde som erbjuds undviks den köordning som teoretiskt sett existerar 
invid myndigheterna och sponsorernas anställda och kunder får således till-
träde till organisationerna utifrån nya premisser som inte delas av den ordi-
narie besökaren. Samtidigt ska man dock inte bortse från att staten hanterat 
sponsringen utifrån antagandet att det på organisatorisk nivå existerar en 
ordning baserad på universalistiska ideal för sponsorföretagen. Men även om 
sponsorerna bryter sig loss från en seriell struktur väntar ibland en ny. Det 
kan finnas flera företag som vill sponsra och en ny seriell nivå kan aktualise-
ras. En indikation på detta är den problematik som Nämnden för offentlig 
upphandling, NOU, tar upp i samband med sponsringen av Sveriges ordfö-
randeskap i EU. Det som antyds av NOU och lagen om offentlig upphand-
ling är att det skall finnas vissa principer för den upphandling staten gör. 
Den kritik NOU riktar mot utrikesdepartementet handlar just om att de und-
vikit en köordning av potentiella sponsorer genom att inte i förväg anmäla 
att det funnits en möjlighet att sponsra ordförandeskapet. Av en möjlig sam-
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ling av företag har alltså ett antal valts ut och på detta sätt brutit den seriella 
struktur som NOU förväntat sig.  

Den gemensamma faktorn i fallen är alltså möjligheterna att erhålla någon 
form av privilegier för de enskilda företagen med hjälp av pengar och andra 
resurser. I Systembolaget är det en sortering av företagen på marknaden som 
aktualiseras, en sortering som grundar sig på aktörernas särskilda relationer 
till Systembolagets gränsöverbryggande personal. Studien har visat att sor-
teringen har baserat sig på möjligheterna att med monetära resurser bryta den 
seriella situationen, något som inneburit begränsade tillfällen för de mindre 
leverantörerna. I sponsringsfallet innebär detta istället att det skapas utrym-
me för en sortering av människor som till viss del baseras på deras förhål-
lande till organisationer och deras resurser. När privilegier diskuteras är det 
emellertid viktigt att skilja på fallen. I Systembolagsfallet har vi kunnat se att 
det inte råder några tvivel om att det funnits intentioner bakom företagens 
kontakter med butikscheferna. Dock har diskussionen visat att det inte finns 
en enkel och direkt koppling mellan intentionerna hos leverantörerna och 
tillträdet. Relationerna är mer komplexa än så även om intentionerna fram-
står tydligare efter avregleringen. Det motsatta förhållandet kan dock obser-
veras när det gäller det tillträde sponsorerna erhållit. Som vi sett har det 
egentliga syftet med interaktion främst varit marknadsföring och association 
till betydelsefulla värden, inte tillträdet. Snarare är tillträdet ett resultat av 
flera olika processer, där statens strävan efter legitimitet är en av de viktiga-
re. Paradoxalt nog har statens hantering av sponsringen inneburit motpresta-
tioner som givit sponsorerna vissa förmåner jämfört med den ordinäre besö-
karen.  

Den seriella situationen för leverantörerna till Systembolaget är relativt 
lik förhållandena för de bilimportörer som är beroende av Svensk Bilprov-
nings besiktningar för sin försäljning. Det gemensamma i de två fallen är att 
de statliga organisationerna kontrollerar den seriella situationen bland de 
omgivande företagen. För att bilimportörerna skall få tillgång till marknaden 
krävs att produkterna tillåts passera statens gränspostering, som i detta fall 
utgörs av SBP: s tester. Gränskontrollen är dock inte lika sofistikerad här 
som i Systembolaget utan besiktningsmännen handlar mer som ”gatekee-
pers” än vad som är fallet med Systembolagets butikschefer som har ett stör-
re inre handlingsutrymme. I bilprovningsfallet lyckades det företag, vars 
anställda åtalades, bryta serialiteten med hjälp av monetära resurser och på 
så sätt köpa sig före i kön. Betraktar man Vägverket som fall ur ett seriellt 
perspektiv är även detta förhållande snarlikt det som framkommer i System-
bolagsfallet. På grund av att det är Vägverket som beställer de infrastruktur-
arbeten som skall utföras, kontrollerar myndigheten den seriella situationen 
invid sina gränser i stor utsträckning. Enligt den empiri jag refererat till har 
dock inte serialiteten brutits med hjälp av mutor eller gåvor, eftersom detta 
enligt informanterna skulle vara problematiskt att genomföra då själva upp-
handlingarna är relativt transparenta. Dessutom medger inte förhållandena i 
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Vägverket samma möjligheter att manipulera upphandlingsprocessen som 
butikscheferna inom Systembolaget haft. Det handlar om olika typer av in-
teraktion eftersom Vägverket inte säljer några produkter som kan favorise-
ras. Däremot verkar det som att företagen anammat en annan metod för att 
bryta den seriella situationen. Genom att samarbeta och organisera sig i en 
kartell har entreprenörerna kunnat dela upp marknaden mellan sig och på så 
sätt kunnat erhålla fördelar. Detta sätt att bryta den seriella situationen invid 
Vägverkets gränser ligger i linje med hur Sartre diskuterar möjliga uppbrott. 
Att organisera kampgrupper (group-in-fusion) är ett sätt att undkomma det 
seriella (Sartre 1976). 
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Kapitel 8 Att skilja staten från omgivningen 

”Historien är aldrig prydlig och bör alltid sluta med frågor. Slutsatser är all-
deles för bekväma.”  

Anthony Beevor (2006:486) 
 
 
 

Tillträde och legitimitet  
Den här studiens syfte har varit att bidra till en ökad förståelse av de sociala 
krafter som kan anses vara betydelsefulla för hur separationen mellan staten 
och privata intressen eroderas respektive upprätthålls. För det första har jag 
undersökt statliga reformer och deras betydelse för möjligheterna att privata 
intressen bereds tillträde till staten på ett sätt som bryter mot dess universa-
listiska grundprinciper. Tillträdet har studerats utifrån hur interaktionen mel-
lan statliga organisationer och företag skett, där fokus har varit på hur rela-
tionerna mellan dessa utvecklats över tid. För det andra har frågan om hur 
staten observerar och hanterar utmaningar mot dess legitimitet behandlats. 
Legitimitetens betydelse har studerats genom att jag undersökt hur staten 
hanterat interaktion mellan, å ena sidan sponsrande företag och statliga myn-
digheter, och å andra sidan alkoholleverantörer och Systembolaget. 

Det teoretiska ramverket i föreliggande studie har omfattat teoretiska an-
taganden om organisationer och deras gränser (Ahrne 1989, 1990; Ahrne och 
Papakostas 2002; Johansson 1992), om utbyte och gåvor mellan organisatio-
ner och individer (Granovetter 1985; Powell 1990; Mauss 1997[1925]; Ba-
taille 1991), om tillit och misstro (Luhmann 2000; Tilly 2005) samt om för-
utsättningarna för statens legitimitet (Rothstein 1992; Lundquist 2001). Skä-
let till att dessa relativt olikartade teoretiska utgångspunkter har använts är 
ambitionen att skapa en förståelse för statens interaktion med omgivningen 
som är flerdimensionell och omfångsrik. I detta avslutande avsnitt skall jag 
sammanfatta och binda ihop avhandlingens delar och mer sammanhängande 
besvara de inledande frågeställningarna. Tanken är vidare att placera de ob-
servationer som gjorts i studien i en bredare kontext och relatera dessa till ett 
mer övergripande perspektiv på statens förändring. 
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Statens förändring och förutsättningarna för tillträde 
Studien har visat på att ett flertal faktorer samspelar när det gäller hur privata 
intressen erhåller tillträde till staten. I det här avsnittet skall jag därför först 
kortfattat rekapitulera studiens huvudsakliga upptäckter, för att sedan gå 
över till att diskutera vilka slutsatser som kan dras utifrån dessa.  

På ett övergripande plan är en första observation att statliga reformer, i 
hög grad påverkade av marknadsideal, etablerat en grund för ny interaktion 
och nya öppningar i statens gränser mot företag. Reformerna har syftat till 
att skapa marknader där de inte tidigare funnits, skapa och förbättra förut-
sättningarna för utbyte, självfinansiering, konkurrens och efterfrågan samt 
öka graden av samarbete över gränserna. Reformernas direkta inflytande är 
som tydligast i Systembolagsfallet i och med avregleringen av distributions-
marknaden för alkohol, medan reformernas betydelse i sponsringsfallet i 
högre grad handlar om en process över tid. En viktig konsekvens av dessa 
reformer är att fler formella relationer mellan stat och företag av utbyteska-
raktär har uppkommit. En andra iakttagelse i undersökningen kan ses som en 
del av denna utveckling och har medfört att avtal upprättats som transforme-
rat den organisatoriska tillhörigheten för företagen i en riktning mot staten. 
Beträffande Systembolaget har avtalen betytt att leverantörerna fått tillåtelse 
att i vissa ärenden besöka butikerna och etablera kontakter med butiksche-
ferna. På samma sätt har avtalen medfört att en tillhörighet upprättats för 
sponsorföretagen som kan ses som en förutsättning för legitimt tillträde. 
Samtidigt har jag kunnat visa, dock endast när det gäller Systembolagsfallet, 
att den nya interaktionen inneburit att butikschefernas organisationstillhörig-
het förskjutits i riktning mot leverantörerna. En viktig anledning till denna 
förskjutning är uppkomsten av informella relationer präglade av lojalitet 
mellan Systembolaget och leverantörerna. Parallellt har leverantörerna han-
terat butikscheferna nästan som anställda i den bemärkelsen att de registrerat 
butikschefernas aktiviteter och samarbetsvilja. Delvis har detta kunnat ske på 
grund av leverantörernas avtalade möjligheter att knyta kontakter med bu-
tikscheferna och delvis till följd av att kontakter knutits på andra arenor. 
Båda dessa förskjutningsriktningar är viktiga för förståelsen av hur företa-
gens tillträde uppstår. 

 Studien har vidare klargjort att både det organisatoriska och det indivi-
duella handlingsutrymmet i de statliga organisationerna varit omfattande. De 
förändrade gränsförhållandena har inneburit att de undersökta organisatio-
nerna i viss utsträckning ökat sin autonomi gentemot staten, vilket betytt att 
det organisatoriska handlingsutrymmet på samma gång tilltagit. Dessa för-
ändringar på den organisatoriska nivån är nära sammanflätade med iakttagel-
sen av ett omfattande individuellt handlingsutrymme i de statliga organisa-
tionerna. Alla förändringar av handlingsutrymmet för butikscheferna i Sy-
stembolaget kan inte enbart knytas till marknadsreformerna. Dock visar stu-
dien att reformerna delvis har bidragit till att butikscheferna erhållit större 
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möjligheter att styra över både sortimentet och interaktionen med leverantö-
rerna. Samma tendens återfinns inte i sponsringsfallet, däremot innebar de 
tillförda sponsringsmedlen att handlingsutrymmet för tjänstemännen vid 
myndigheterna ökade när det gäller möjligheterna att utvidga eller förbättra 
verksamheten. Studien visade istället på en omfattande, men redan existe-
rande, handlingsfrihet för tjänstemännen att både söka extern finansiering 
och utforma sponsringssamarbeten.  

Som redan berörts ovan har undersökningen dessutom visat att informella 
relationer mellan staten och företagen varit en viktig förutsättning för de 
privata intressenas möjligheter till tillträde. För agenterna eller leverantörer-
na är det tydligt att det fanns ett instrumentellt värde i att upprätthålla de 
informella relationerna genom att de medgav tillgång och närhet till de vikti-
ga resurser som butikscheferna utgjorde i sammanhanget. I studien upptäck-
tes emellertid att de informella relationerna existerade redan före 1995, men 
att de efter avregleringen ökade både i intensitet och i antal. Skälet till att 
relationerna blev fler berodde på att fler aktörer etablerade sig på den nya 
marknaden samtidigt som de av staten inrättade formella relationerna skapa-
de utrymme för fler informella relationer. På samma gång innebar konkur-
renssituationen på marknaden att incitamenten förstärktes för leverantörerna 
att fördjupa kontakterna med butikscheferna. Omvänt fungerade de informel-
la relationerna i sponsringsfallet som en metod för myndigheterna att komma 
i kontakt med potentiella sponsorer av verksamheten. Även om jag inte har 
funnit stöd för att marknadsreformerna som nämnts ökat eller fördjupat de 
informella relationerna mellan myndigheter och sponsorer, är det desto tyd-
ligare att de informella relationerna är en indirekt konsekvens av reformer 
som inneburit en strävan efter ökad självfinansiering och vidare samarbete 
med näringslivet. 

En viktig observation i studien är att kommunikationen i de informella re-
lationerna mellan butikscheferna i Systembolaget och leverantörerna skett 
genom ett utbyte av gåvor. Samma gåvologik som jag funnit i Systembolaget 
går också att finna i sponsringsfallet, men handlar då istället om ett utbyte av 
gåvor mellan organisationer. Med hjälp av teorier om gåvan har det varit 
möjligt att frilägga gåvans motsvarighet, motprestationen, som en avgörande 
mekanism för de privata intressenas möjligheter att erhålla tillträde. Innan 
avregleringen av distributionsmonopolet och innan staten definierade spons-
ringen som ett affärsmässigt utbyte har jag kunnat visa att det förelåg en 
svag relation mellan gåvorna som riktades mot butikscheferna respektive 
myndigheterna och deras motprestationer. Motprestationerna var på samma 
gång otydliga och svåra att värdera. Emellertid är det tydligt i studien att 
motprestationerna transformerats över tid, en förändring där marknadsrefor-
mer och statlig reglering förstärkt relationen mellan gåva och motprestation. 
Reformerna har även inneburit att motprestationerna monetariserats och 
omvandlats i en alltmer komplex riktning med tydligare utbyteskaraktär. 
Dessa mer komplexa och systematiska motprestationer har kunnat observe-
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ras i Systembolaget i form av butikschefernas manipulation av produkternas 
exponering och butikernas sortiment samt underlättande av leverantörernas 
stödköp. I sponsringsfallet handlade det istället om tillgång till fribiljetter, 
möjligheter att utnyttja myndigheternas lokaler och kompetensutbyten. På 
två olika sätt har dessa motprestationer etablerat tillträde för företagen. Al-
koholeverantörerna har erhållit ett dolt, juridiskt sett brottsligt, och indirekt 
tillträde. Detta har skett genom att leverantörerna fått butikscheferna att ut-
öva inflytande över viktiga faktorer för produkternas försäljning inom Sy-
stembolaget till deras fördel. Sponsorernas tillträde till de statliga myndighe-
terna har i kontrast till Systembolagsfallet istället varit av direkt och konkret 
karaktär, som på basis av formella avtal betraktats som legitimt av staten.  

Mina resonemang kring statens interaktion med sin omgivning har i stu-
dien förts på två analytiska nivåer. Å ena sidan har statens interaktion obser-
verats som relationer mellan organisationer, där formella relationer, reformer 
och regler varit viktiga inslag. Å andra sidan har jag betonat de informella 
relationerna som en viktig men inte lika observerbar samordningsprincip för 
aktörerna. Något som är tydligt i studien är dessutom att det hela tiden exi-
sterat en komplex växelverkan mellan de formella och informella nivåerna 
av interaktionen. Relationen mellan de formella och informella nivåerna av 
interaktionen kan samtidigt förstås som en växelverkan mellan utbyteslogik 
och gåvologik. Detta trots att den interaktion som har legat till grund för 
tillträdet involverat relativt skilda förutsättningar. Med detta menar jag att 
vissa förutsättningar för tillträde har initierats på de informella nivåerna för 
att sedan förstärkas genom statlig reglering, medan andra har initierats på 
formell nivå för att sedan förstärkas genom förekomsten av informella rela-
tioner. En något överraskande observation i studien är att det existerar ett 
samband mellan förutsättningarna för tillträde och de statliga försöken att 
upprätthålla legitimitet för verksamheterna. Paradoxalt nog har det visat att 
de statliga försöken att upprätthålla legitimiteten, genom upprättandet och 
förtydligandet av marknadsutbyten, samtidigt fungerat som stimulerande 
faktorer när det gäller uppkomsten och intensifieringen av motprestationer. 
Därmed är de legitimitetsskapande processerna en del av förklaringen till hur 
företagen erhållit tillträde till staten. Det är dock viktigt att påpeka att detta 
sannolikt inte var intentionen med statens åtgärder.  

Sammanfattningsvis, är en första slutsats i avhandlingen att de privata in-
tressenas tillträde primärt etablerats under förhållanden där reformer och 
förändringsprocesser i staten inneburit att gränserna öppnats, vilket utvidgat 
och förstärkt möjligheterna för interaktion mellan stat och företag. Denna 
process gäller såväl de formella som de informella relationerna över statens 
gränser. Kombinationen av omfattande organisatoriskt och individuellt hand-
lingsutrymme inom de statliga organisationernas gränser och att interaktio-
nen över gränserna präglats av reformer med en distinkt marknadslogik, där 
utbyte och konkurrens framhållits som viktiga, har under rådande förhållan-
den givit upphov till såväl lagstridiga som legitima motprestationer från stat-
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ligt håll. Detta har medfört att ett tillträde kunnat etableras med hjälp av 
pengar som medel, oavsett om interaktionen skett i enlighet med regler eller 
i hemlighet och i strid med reglerna. Betraktar man tillträdet till staten ut-
ifrån tanken om ett universalistiskt baserat kösystem, är det tydligt att de av 
staten fastställda tillträdesprinciperna åsidosatts av de leverantörer som mu-
tat butikscheferna. Mutorna har därför varit en möjlighet att tränga sig före i 
kön. Motsvarande går dock inte att hävda när det gäller sponsorernas tillträ-
de till myndigheterna. Istället kan sponsringen anses vara en företeelse där 
sponsorföretagens anställda eller kunder får tillträde via en särskild kö, vid 
sidan av och utan att tränga sig före de vanliga besökarna. En viktig fråga är 
emellertid om inte formaliseringen av sponsringen innebär att staten samti-
digt gör det mer accepterat att pengar används för att en sådan väg till tillträ-
de görs tillgänglig. En fråga jag kommer att återkomma till är också varför 
staten inte observerat sponsorernas tillträde som ett möjligt hot mot legitimi-
teten.  

Strategier för att hantera legitimiteten  
Angående frågan om hur staten observerat och hanterat utmaningar mot dess 
legitimitet har studien kunnat visa på två huvudsakliga men nära relaterade 
tendenser.  

En första tendens jag har funnit handlar om en utvidgad och fördjupad re-
glering som en övergripande strategi för staten att hantera legitimitetsfrågan 
och riskerna för intressekonflikter, påverkan, minskat förtroende och bero-
endeförhållanden i interaktionen med företag.368 Med andra ord kan man tala 
om en utökad byråkratisering av den statliga verksamheten. En generell ob-
servation i undersökningens båda fall är att regleringen syftade till att mot-
verka de situationer som staten uppfattat utmana grundläggande demokratis-
ka värden som statens objektivitet, oberoende och opartiskhet. I Systembo-
lagsfallet var avsikten att övervaka att Systembolaget och dess anställda inte 
diskriminerade någon aktör på marknaden genom att favorisera en annan 
under de nya förhållanden som aktualiserades efter avregleringen. De re-
gleringar som utfärdades var dels det avtal som upprättades mellan staten 
och Systembolaget där bland annat kravet på märkesneutralitet framhölls 
bestämt, och dels de leverantörspolicies som började lanseras omkring 1994. 
Leverantörspolicyn innehöll detaljerade föreskrifter som var riktade mot 
interaktionen mellan butikscheferna och leverantörerna, och det markerades 
tydligt att all form av påverkan från leverantörerna var förbjuden. Gällande 
sponsringen av statliga myndigheter, har studien visat att denna interaktions-
form fram till början av 2000-talet varit oreglerad. En övergripande och 

                               
368 Att det i fallen existerade interaktion där frågor kring statens legitimitet aktualiserades var 
ett viktigt kriterium för valet av fall. Därför är det alltså föga överraskande att legitimitets-
aspekterna spelat en betydelsefull roll i statens hantering av interaktionen i de båda fallen. 
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målbaserad reglering infördes 2007, vilken skiljer sig tydligt från den klart 
mer detaljerade regleringen i Systembolaget, och innebar två krav på myn-
digheter som mottar sponsring.369 Inkomsterna från sponsorerna fick varken 
vara omfattande eller permanenta samt att myndigheternas anseende och 
förtroende inte fick riskeras i samband med detta. Kontrollen över myndig-
heternas sponsorinkomster skedde i och med att man belade myndigheterna 
med återrapporteringskrav. För att införa någon form av kontrollverktyg 
avseende förtroenderiskerna kompletterades regleringen med Ekonomistyr-
ningsverkets föreskrifter med krav på att skriftliga avtal skulle upprättas 
mellan myndighet och sponsor samt att varje myndighet som arbetade med 
sponsring skulle upprätta en sponsringspolicy. Samtidigt är en tydlig konse-
kvens av den målbaserade regleringsformen att mycket av ansvaret för att 
upprätthålla förtroendet förlades till myndigheterna själva. I studien visade 
sig detta genom att myndigheterna använt en strategi som gått ut på att be-
gränsa sponsringens synliga markörer. 

Statens ansträngningar att hantera hoten mot legitimiteten betraktas i stu-
dien som ett försök att förtydliga och förstärka organisationernas gränser. 
Försöken att markera de statliga organisationernas gränser har vidare en reell 
eller upplevd dimension av kontroll, där tonvikten lagts på de för interaktio-
nen nödvändiga öppningarna. Att jag ser regleringen av interaktionen i de 
båda fallen som en del i en legitimitetsskapande åtgärd har att göra med 
mina teoretiska resonemang om misstrons betydelse. Skriftliga avtal, polici-
es och föreskrifter är, om vi följer Papakostas resonemang, ett synliggörande 
och en materialisering av statens misstro mot den egna verksamheten 
(2009:176). Regleringen är också ett sätt att försöka skapa förutsägbarhet i 
de relativt utsatta interaktionerna genom att man med reglernas hjälp försö-
ker undvika godtycklighet och därmed öka förtroendet för verksamheterna. 
Det sätt på vilket staten hanterar legitimitetsfrågan ligger alltså i stort sett i 
linje med de teoretiska utgångspunkterna jag formulerade i kapitel tre. Detta 
innebär att staten konstruerar olika organisatoriska åtgärder för att upprätta 
en intern kontroll över interaktionen som rimligen bör ses som försök att ge 
legitimitet till de aktuella verksamheterna (Luhmann 2005). Staten har alltså 
ansträngt sig för att institutionalisera misstroendeförhållanden som är riktade 
mot den egna verksamheten. Genom att regler och kontroll betonas kan för-
utsättningar för medborgarnas, i sponsringsfallet eller EU-kommissionens, i 
Systembolagsfallet, tillit till den statliga verksamheten befästas eller åtmin-
stone underhållas.  

Men även om det är institutionaliseringen av misstroendeförhållandet som 
utgör grunden för regleringen uppträder i studien en viktig skillnad mellan 

                               
369 Viktigt att påpeka är här att myndigheterna egentligen inte fick några klara direktiv att 
upphöra med sponsringen. Det närmaste man kan komma ett sådant avrådande är den kritik 
Riksdagens revisorer riktade mot Finansinspektionens mottagande av sponsring – ett agerande 
de ansåg vara olämpligt för tillsynsmyndigheter.  
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fallen som är värd att belysa. Till skillnad från statens precist formulerade 
misstro som vi återfinner i den detaljerade och omfattande regleringen av 
interaktionen i Systembolaget, bygger statens mer målbaserade och ram-
verksbetonade reglering av sponsringen på en högre grad av tillit mellan stat 
och myndigheter. Denna tillit innebär att staten delvis baserar upprätthållan-
det av legitimiteten på att myndigheterna själva tar ansvar för att förtroendet 
och anseendet inte undermineras. Denna skillnad visar sig tydligast när 
handlingsutrymmet diskuteras. Istället för en detaljerad reglering av hand-
lingsutrymmet som för butikscheferna, har staten i sponsringsfallet litat till 
tjänstemännens personliga integritet för att begränsa hoten mot legitimiteten. 
Detta trots att intressekonflikterna på ett generellt plan kan bedömas vara 
likvärdiga. En förklaring till statens olika inställning till kontrollen över in-
teraktionerna kan vara att tjänstemännen vid myndigheterna befinner sig på 
en högre hierarkisk nivå än butikscheferna. En annan förklaring kan vara att 
man från statligt håll bedömer riskerna för påverkan som höga i Systembola-
get eftersom incitamenten för de interagerande företagen att försöka etablera 
otillbörliga relationer är större än när det gäller sponsringen.  

En andra tendens som jag kunnat observera som väsentlig för statens an-
strängningar att etablera eller upprätthålla legitimitet är försöken att konstru-
era affärsmässiga utbytesrelationer och förstärka marknadsmekanismer i 
interaktionen mellan stat och omgivning. Vad som framkommit i studierna 
är att staten på den avreglerade marknaden för alkoholdistribution arbetat 
med att ytterligare reglera och förtydliga de redan existerande utbytesrelatio-
nerna. Samtidigt har en tidigare oreglerad interaktion, sponsringen, genom 
olika processer reglerats och fått skepnaden av en utbytesrelation. Avsikten 
med denna strategi har varit att formalisera, kontrollera och synliggöra inter-
aktionen över gränserna, både med avseende på relationer och på resurs-
transaktioner. Skälet till att det varit viktigt för Systembolaget att förstärka 
marknadsmekanismerna i verksamheten är relaterat till behovet att upprätt-
hålla förtroendet för att leverantörsmarknaden fungerar i enlighet med EU-
kommissionens krav på konkurrens på lika villkor. Som en konsekvens av 
detta förhållande har jag kunnat observera att Systembolaget haft för avsikt 
att förstärka faktorer som utbyte, konkurrens och efterfrågan i interaktionen 
med leverantörerna. En viktig åtgärd i detta sammanhang var uppbyggnaden 
av ett nytt sortimentssystem, vars syfte var att förtydliga efterfrågeorienter-
ingen. Jag betraktar därför sortimentssystemet som en åtgärd för att förstärka 
tilliten och öka legitimiteten till den formella utbyteslogiken på en marknad 
som nyligen avreglerats. Samtidigt var det nya sortimentssystemet ett sätt att 
rikta misstro mot butikscheferna då systemet, åtminstone teoretiskt sett, in-
nebar en kraftig begränsning av deras inre handlingsutrymme. Genom lanse-
ringen av sortimentssystemet var sannolikt förhoppningen att skapa transpa-
renta resursflöden som på så sätt kunde öka förutsägbarheten i systemet. 
Denna ambition återfinns även när det gäller sponsringen, och grunden till 
detta läggs när sponsringen avgränsas från begrepp som donation och gåva. I 
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samband med detta har studien visat att sponsringen definierats som en af-
färsmässig utbytesrelation, vilket innebar att relevansen av att utforma tydli-
ga motprestationernas ökade. Genom att sponsringen betraktas som ett utby-
te erhåller staten instrument för att kontrollera och synliggöra resurstransak-
tionerna mellan myndigheterna och sponsorerna. När utbytet över gränserna 
formaliseras antar man också att element av förutsägbarhet skapas, då man 
främjar konstruktionen av efterfrågan och utbud samt köpare och säljare som 
kan kommunicera med priset. På samma sätt undviker staten att sponsringen 
förknippas med informella tillitsrelationer och gåvologik, då diskursen om 
utbyteslogiken markerar att interaktionen är kontrollerad och begränsad. 
Införandet av marknadsmekanismer, med termer som affärsmässighet, kon-
troll och formella utbyten, innebär således att en form av misstroendeförhål-
lande upprättas som kan förstås som en ansats mot att etablera sponsring 
som en legitim interaktion.  

Det finns något ironiskt över de statliga försöken att konstruera affärs-
mässiga utbytesrelationer och förstärka marknadsmekanismer i de två fallen. 
Som diskuterades i föregående avsnitt kan dessa åtgärder anses vara en del 
av förklaringen till motprestationernas uppkomst och intensifiering, och i 
förlängningen tillträdet till staten. Emellertid är detta inte den enda överras-
kande observationen i studien. Som jag beskrivit tidigare förde det nya sor-
timentssystemet i Systembolaget med sig att den tidigare korruptionen, rik-
tad mot butikscheferna som kollektiv, atomiserades och monetariserades. 
Korruptionen blev i en mening mer formell genom att relationerna antog 
karaktären av marknadsutbyte i högre grad än tidigare, men detta förändrade 
inte det faktum att de korrupta relationerna existerade i det dolda. Med andra 
ord övergick en del av mutorna till att handla mer om rena pengar samtidigt 
som de riktades direkt till butikscheferna som individer. Paradoxalt nog har 
de reformer och åtgärder jag identifierat bidragit till att den tidigare dolda 
kollektiva korruptionens former framträtt tydligare samtidigt som den inten-
sifierats. Dessa två tendenser leder till att korruptionen också upptäcks och 
anmäls – korruptionen blev observerbar. Formaliseringen innebar att det så 
småningom gick att hitta bevis för att otillbörliga transaktioner genomförts, 
bland annat genom att listor för ersättningsnivåer till butikscheferna hittades 
och senare genom att polisen kartlade de misstänktas banktransaktioner. 
Utan denna bevisning hade det varit svårt att åtala butikscheferna. När indi-
viduella relationer kan observeras är det också möjligt för det rättsliga sy-
stemet att reagera, det vill säga att rättsprocesser möjliggörs, och enskilda 
personer kan dömas för enskilda brott. Staten initierade i ljuset av dessa av-
slöjanden en omfattande utredning om korruptionen, vilket ledde till att ett 
stort antal butikschefer och leverantörsanställda åtalades och dömdes. Bu-
tikscheferna förlorade också sina tjänster. Staten har på detta sätt försökt 
rädda det förtroende som krävs för att detaljhandelsmonopolet inte skall 
ifrågasättas från EU-kommissionen. En ytterligare och sannolikt avgörande 
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strategi för staten att hantera utmaningar mot legitimiteten framträder följ-
aktligen först efter att korruptionen blivit observerbar och avslöjats. 

Den här diskussionen har handlat om att staten använt sig av två huvud-
sakliga strategier för att hantera interaktion med omgivningen som kan un-
derminera eller begränsa dess legitimitet. Dessa strategier har dels handlat 
om att staten försökt att markera och förstärka gränserna mot omgivningen 
med hjälp av reglering, och dels försökt kontrollera och synliggöra interak-
tionen över gränserna med hjälp av marknadsmekanismer. Detta är studiens 
andra slutsats. Att staten använt reglering för att stärka gränserna mot om-
givningen är i sig inget särskilt oväntat resultat. Vad som däremot är intres-
sant är hur regleringen använts, dess omfattning och att den använts på olika 
sätt i de två fallen. Dock är marknadsmekanismernas betydelse något ovän-
tad, eftersom de kan anses stå i motsatsförhållande till regleringen, åtminsto-
ne betraktat utifrån en weberiansk legitimitetsgrund. Emellertid finns en 
gemensam beröringsyta mellan dessa tendenser eftersom även utbyteslogi-
ken i grunden är baserad på statlig reglering. Ett sätt att förstå marknadsme-
kanismernas ställning är som ett kompletterande kontrollinstrument till re-
gleringen som aktiveras under förhållanden där staten öppnat gränserna för 
marknadsinteraktion med företag. En viktig iakttagelse är att grundtanken 
med marknadsmekanismerna har varit att etablera en tillit till att interaktio-
nen går rätt till, vilket enligt studien har handlat om att öka kontrollen över 
verksamheten. Denna strävan efter kontroll, och därmed misstro, för att han-
tera legitimitetsaspekterna av interaktionen är en gemensam beröringspunkt 
mellan de till synes motstridiga strategierna staten använt sig av. En avslu-
tande, men inte mindre viktig, kommentar gäller skillnaden i reglering mel-
lan fallen. Regleringen var, som vi sett i Systembolagsfallet, betydligt mer 
direkt och detaljerad i förhållande till regleringen av sponsringen, som mer 
var inriktad på mål och att sätta ramarna för interaktionen. Att Systembola-
get betraktat relationerna som en betydande risk är således obestridlig. En 
möjlig förklaring till denna skillnad handlar om att avregleringen innebar ett 
skifte i och med att eventuella otillbörliga relationer mellan Systembolaget 
och leverantörerna kunde utmana den statliga alkoholpolitiken, och detta på 
ett sätt som inte varit möjligt tidigare. Ett liknande hot har inte identifierats i 
samma utsträckning när det gäller sponsringen. Hur man från statligt håll 
väljer att betrakta problematisk interaktion kan därför förstås utifrån de ra-
mar interaktionen existerar inom och vilka intressen som utmanas. Vad som 
definieras och vad som inte definieras som korruption kan därför relateras 
till vilka omedelbara intressen som står på spel för staten.  
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Betraktelser över statens separation från omgivningen 
Differentieringens förändrade former  
När statens gränser diskuteras är det oftast de territoriella gränserna som 
åsyftas. I den här studien har jag dock undersökt statens inre gränser mot 
företag i det egna territoriet. I jämförelse med de territoriella gränserna är de 
organisatoriska gränserna betydligt mer föränderliga.  

Att det finns ett samband mellan marknadsinspirerade statliga reformer 
och förändringen av statens organisationsgränser är tämligen tydligt i denna 
studie. Framförallt handlar dessa förändringar om att ny interaktion och nya 
öppningar i statens gränser mot företag har etablerats, öppningar som på 
olika sätt inneburit att privata intressen erhållit tillträde till staten som åsido-
satt grundläggande universalistiska tillträdesprinciper. I samband med dessa 
gränsöppningar har studien visat att staten eftersträvat att kontrollera, marke-
ra och förtydliga gränserna mot omgivningen med hjälp av reglering och 
införandet av marknadsmekanismer. Olika statliga organisatoriska föränd-
ringsprocesser har följaktligen varit betydelsefulla krafter i förändringen av 
separationen mellan stat och omgivning. 

Även om en central aspekt av statens hantering av gränsproblematiken an-
togs vara grundad på regler i de teoretiska utgångspunkterna, förväntade jag 
mig inte att regleringen skulle vara så omfattande som jag kunnat iaktta i 
studien. Det perspektiv på statens omvandling som presenterades i kapitel 
två, där statliga målstyrningsreformer antogs bidra till en nedtoning av reg-
lernas betydelse står därför delvis i kontrast till detta resonemang. Nu har 
dock inte målstyrningen lyst helt med sin frånvaro eftersom studien visat att 
regleringen av sponsringen skett i en sådan kontext. Trots att sponsringen 
varit betydligt mjukare reglerad i förhållande till regleringen inom System-
bolaget är det fortfarande tal om reglering, speciellt om man beaktar att fi-
nansieringsformen tidigare saknade reglering överhuvudtaget. Mina observa-
tioner i studien ligger således i linje med BRÅ: s rekommendationer i rap-
porten ”Korruptionens struktur i Sverige”, där förebyggande åtgärder som 
just tydliga regleringar och arbetsbeskrivningar för personalen i statliga or-
ganisationer har hög prioritet (2007:130). Men studien väcker dock frågor 
om de statliga åtgärdernas betydelse. Trots relativt omfattande försök att 
skapa förutsättningar för legitim interaktion, genom reglering och konstruk-
tion av formella utbytesrelationer, har företagen ändå erhållit tillträde till den 
statliga verksamheten.  

När jag i kapitel två diskuterade statens differentiering i ett historiskt per-
spektiv var det som en process där staten över flera hundra år transformera-
des från ett tillstånd av stark sammanflätning med omgivningen till ett mo-
dernt tillstånd av markant organisatorisk och social differentiering. Betraktar 
man de fall som legat till grund för denna studie, finns det fog för att påstå 
att detta moderna tillstånd präglade de statliga myndigheterna och Systembo-

 214 



laget innan sponsringen började bli aktuell någon gång på 1980-talet och 
innan avregleringen av distributionsmonopolet på alkoholområdet genom-
fördes. Under denna period existerade det få naturliga beröringspunkter i 
form av formella organisatoriska eller sociala relationer såväl mellan myn-
digheterna och Systembolaget som mellan företag i näringslivet. Dock kan 
naturligtvis inte den sociala differentieringen betraktas som vattentät. Detta 
vittnar Systembolagsfallet om även om den sociala sammanflätningen mel-
lan butikschefer och agenter fram till avregleringen ändå måste anses som 
begränsad. Desto tydligare framträder den sociala differentieringen i spons-
ringsfallet. En viktig indikator på detta har i studien varit de olika intressefö-
reningarnas avsikter att skapa nätverk mellan staten och näringslivet, en 
intention som avslöjar att sådana kontakter varit sällsynta. Utvecklingen mot 
fler marknadsinspirerade reformer i staten kan emellertid sägas ha bidragit 
till att den organisatoriska differentieringen förstärkts, ett resonemang som 
ligger i linje med Forsell och Janssons argument att det i alla ekonomise-
ringsförsök blir nödvändigt för organisationer att dra skarpare gränser mot 
omvärlden och kontrollera flödena över dessa (Forsell och Jansson 200; For-
sell 1999:8). Detta ger ett ökat fokus som riktas inåt i de statliga organisatio-
nerna och betydelsen av att värna om den egna verksamheten och de egna 
intressena ökar –  marknadsaktörer måste ha en viss grad av autonomi för att 
kunna agera på marknaden (Brunsson och Sahlin-Andersson 2000:739). 
Både bland myndigheterna som tar emot sponsring och i Systembolaget är 
detta tydligt. Myndigheterna tillåts själva generera en del av sina inkomster 
och bestämma hur de skall användas samtidigt som varje Systembolagsbutik 
kan ses som en separat enhet i högre grad än tidigare, med större handlings-
utrymme och egna relationer till leverantörerna. De undersökta organisatio-
nernas autonomi utvidgades således i och med marknadsreformerna, en ut-
veckling som gör det befogat att tala om en tilltagande organisatorisk diffe-
rentiering bland de undersökta organisationerna.  

Men om marknads- och ekonomiseringsförsöken har bidragit till en ökad 
organisatorisk differentiering av de statliga organisationerna uppvisar fallen 
samtidigt en tendens mot att staten blivit mer inbäddad i sociala relationer, 
det vill säga en tämligen hög grad av social sammanflätning med omgiv-
ningen. Uttryckt på ett annat sätt har det skett en ökad organisatorisk diffe-
rentiering inom staten men en minskad social differentiering mellan staten 
och omgivningen. Det har i studien visat sig vara komplicerat att i den statli-
ga verksamheten sära på sociala relationer och undvika att informella kon-
takter utvecklas och fördjupas när utbytesrelationer utvidgas, interaktionen 
intensifieras och antalet formella relationer ökar. I ljuset av detta resone-
mang framträder ytterligare en viktig slutsats i studien. Den sociala samman-
flätning som jag kunnat iaktta kan sägas motverka den organisatoriska diffe-
rentieringen, åtminstone i termer av separation från omgivningen och möj-
ligheterna för privata aktörer att nå tillträde till staten. Samtidigt har staten 
vidtagit åtgärder som genom reglering och föreskrifter riktats mot just den 
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informella sociala interaktionen. Studiens resultat pekar mot en ökad bety-
delse av institutionella anordningar, som reglering och andra former av kon-
trollinstrument, för att upprätthålla organisationernas separation från omgiv-
ningen. Detta står i kontrast till hur jag tidigare beskrivit den svenska statens 
relativt sett starka sociala isolering och svaga inbäddning i sociala relationer 
(Papakostas 2001:40, Ehn 1998). Denna observation innebär att ett betydan-
de skifte ägt rum som kan ha implikationer för statens verksamhet i ett vida-
re perspektiv. Begrundar man statens organisatoriska differentiering schema-
tiskt kan den utveckling jag resonerat kring beskrivas som en form av pato-
logisk differentiering. Med detta menar jag att den organisatoriska differenti-
eringen överskridit en tänkt balanspunkt, vilket inneburit att staten blivit 
tvungen att hantera de i sammanhanget problematiska och, i viss mån nega-
tiva, aspekterna av denna ökande organisatoriska differentiering. Negativa i 
den bemärkelse att den sociala sammanflätning detta medfört inneburit att 
förutsättningar för hur tillträde etablerats, som inte ligger i linje med grund-
läggande demokratiska och universalistiska ideal.   

Asymmetriska maktförhållanden 
Mycket tyder på att en ökande social sammanflätning mellan staten och om-
givningen skapar nya utrymmen för företag att utnyttja den asymmetri i både 
makt- och finansiella resurser som existerar på lägre organisatoriska nivåer. 
Den interaktion som studerats har befunnit sig på områden där de privata 
företagen har betydligt större resurser och befogenheter än de statliga orga-
nisationerna. Kulturmyndigheterna är det mest tydliga exemplet på detta – i 
förhållande till företagen är Mittuniversitetet, Dramaten och museerna både 
fattiga och begränsade av det uppdrag de har att utföra. Därför är det tydligt 
att de sponsrande företagen och även de alkoholleverantörer som opererar i 
de statliga organisationernas omgivning har en mer fördelaktig position – de 
är både smidigare och rörligare än de statliga organisationerna (Ahrne 
1989:135). ”Marknadsaktörerna kan utnyttja något av gerillakrigets fördelar, 
till exempel att själva välja slagfält och utforma taktiken” (Ahrne 1989:136). 
Den informella arenan där gåvologiken varit framträdande som taktik har 
inneburit avsevärda svårigheter för staten att hantera interaktionen, vilket är 
som tydligast i Systembolagsfallet. Många av dessa svårigheter kan härledas 
från den givande partens större resurser och tydligare maktposition gentemot 
de statliga organisationerna. Betraktar man staten som en organisatorisk 
totalitet förändras dock maktperspektivet och det motsatta förhållandet upp-
står där företagen istället framstår som mindre bemedlade. På högsta statliga 
nivå är det därför vanligt att företagen organiserar sig i olika näringslivsför-
bund för att kunna kommunicera med staten. Organisationernas maktposition 
måste därför förstås utifrån det område interaktionen gäller och vilka om-
ständigheter som råder, det vill säga hur terrängförhållandena ser ut (Ahrne 
1989:128). I fallet med sponsringen av statliga myndigheter och korruptio-
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nen inom Systembolaget är det tydligt att terrängförhållandena inte varit 
gynnsamma för staten i ett tillstånd av reducerad social differentiering, åt-
minstone inte i ett riskperspektiv.  

Nu är det emellertid inte så entydigt att företagen i studien utformat en 
taktik i syfte att erhålla tillträde till den statliga verksamheten. Det finns trots 
allt vissa skillnader i aktörernas incitament och intentioner att nå tillträde. I 
Systembolagsfallet råder det inga större tvivel om att det både funnits inci-
tament och intentioner bland agenterna och leverantörerna att förbättra möj-
ligheterna för tillträde genom att ge gåvor och mutor till butikscheferna. 
Tvärtom är det svårt att i sponsringsfallet hävda att företagen haft några bak-
omliggande incitament eller någon taktik för att erhålla tillträde, då tillträdet 
främst bör ses som en konsekvens av statens försök att reglera sponsringen. 
Vad man däremot kan anföra är att studien har visat att tillträde till staten har 
kunnat etableras oavsett vilka incitament och intentioner som funnits hos 
företagen. Jag har visat att förutsättningarna för tillträde har ett nära sam-
band med de organisationsförändringar som de statliga organisationerna 
varit föremål för, både vad gäller marknadsreformer och de processer som 
kan kopplas till statens försök att hantera legitimitetsaspekterna av ny inter-
aktion och nya gränsöppningar. En viktig observation i studien är att det 
alltså inte är incitamenten i första hand som utvecklar förutsättningar för 
tillträdet utan istället pekar studiens resultat mot de gränsförändringar som 
initierats i staten som en plausibel förklaring.  

Den mjuka statens skugga  
När den sociala differentieringen reduceras och den informella interaktionen 
mellan staten och företagen tilltar, har studien visat att de statliga funktionä-
rerna blir delaktiga i ett sammanhang där de individuella aspekterna av deras 
handlingar som organisatoriska aktörer får större betydelse. I en kontext av 
de statliga organisationernas sociala sammanflätning med omgivningen, det 
vill säga under förhållanden där den sociala differentieringsmekanismen 
reduceras, har studien visat att staten observerar de statliga tjänstemännens 
situation som riskfylld. En konsekvens av detta, som också framträtt i studi-
en, är att betydelsen av regler och andra former av kontrollinstrument har 
ökat för att undvika otillbörliga relationer och upprätthålla statens legitimi-
tet. Staten försöker alltså att med institutionella anordningar upprätthålla 
gränserna mot omgivningen när den sociala sammanflätningen tenderar att 
tillta. 

Men kontrollen över de informella aspekterna av interaktionen har visat 
sig vara problematisk. Reformer och förändringsprocesser i staten har inne-
burit att hanteringen av riskerna för påverkan av den statliga verksamheten 
förskjutits närmare de tjänstemän som kan karaktäriseras som gränsvakter. 
Att hanteringen av riskerna för påverkan varit överförd på tjänstemännen i 
sponsringsfallet har tidigare belysts. Dessa tjänstemän har haft ett stort hand-
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lingsutrymme samtidigt som staten haft förtroende för att tjänstemännen inte 
utsätter myndigheten för risker som kan inverka negativt på myndighetens 
förtroende och anseende hos allmänheten. Den organisatoriska kontrollen 
har med andra ord varit svag. Tvärtom, har butikschefernas handlingsut-
rymme varit under tydlig organisatorisk kontroll i och med den strikta re-
gleringen. Misstron som riktas mot butikscheferna genom denna reglering är 
dessutom påfallande. Men trots detta har studien tydligt visat att kapaciteten 
att övervaka de informella relationerna mellan butikscheferna och leverantö-
rerna i realiteten varit i det närmaste obefintlig. Den organisatoriska kontrol-
len kan i detta fall sägas vara något av en illusion. Staten har till syvende og 
sidst ändå varit tvungen att sätta sin tillit till att butikscheferna inte missbru-
kar sin position och sitt handlingsutrymme. Man kan därför se statens han-
tering av butikschefernas situation som en kombination av både tillit och 
misstro.  

Givet dessa förskjutningar, vill jag hävda att detta medför att den begrän-
sande mekanismen för eventuell påverkan från sponsorer och leverantörer i 
realiteten till stor del handlar om gränsvakternas personliga integritet. Tilli-
ten till gränsvakternas integritet reducerar på sätt och vis också den kom-
plexitet som nya former för interaktion innebär. Samtidigt innebär denna 
tillit att staten bortser från gränsvakternas eventuella begränsningar och tar 
en risk (Luhmann 2005). Staten kan alltså bara veta i efterhand om risken 
varit värd att ta, vilket gör det relevant att påstå att förutsägbarheten i statens 
interaktion inskränkts till att endast existera i relationen mellan staten och 
den anställde tjänstemannen. Givetvis är det omöjligt att undvika det faktum, 
och knappast heller önskvärt, att det är människor som besitter de statliga 
tjänsterna vilket innebär att det, ur ett organisatoriskt perspektiv, alltid 
kommer att existera ett mått av osäkerhet när det gäller funktionärernas 
handlingar. Denna problematik är knappast heller ny. Dock handlar det pro-
blem jag vill uppmärksamma med denna diskussion om att man från statligt 
håll har bortsett från eller åtminstone underskattat betydelsen av att de statli-
ga funktionärerna också tillhör omgivningen som personer. Med detta menar 
jag inte att möjligheten till tillträde till staten handlar om enskilda individers 
bristfälliga moral. Det är istället interaktionen och de ingående sociala rela-
tionerna som inte varit under relevant organisatorisk kontroll. Naturligtvis är 
detta som tydligast när det gäller korruptionen inom Systembolaget, men 
problematiken gäller även sponsringen, trots att några otillbörliga förhållan-
den inte avslöjats i detta fall. De förändringar av staten som jag pekat på har 
lämnat utrymme för externa relationer mellan de statliga funktionärerna och 
omgivningen som i högre grad än tidigare varit betydelsefulla för företagens 
tillträde (jfr. Luhmann 1982). Dessa förändringar av staten har således ska-
pat ett större utrymme för funktionärernas icke-organisatoriska eller person-
liga handlingar när de befinner sig i olika nätverkskonstellationer i den orga-
nisatoriska kontexten.  
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En viktig fråga är i detta sammanhang vilken relevans dessa iakttagelser 
har för statens legitimitet. I de teoretiska utgångspunkterna förutsatte jag att 
den centrala legitimitetsgrunden i staten var den förutsägbarhet i statens 
maktutövande som regler skapar (Rothstein 1992). Men sett utifrån resone-
manget om integritetens betydelse i interaktionen finns det fog för att förut-
sägbarheten riskerar att bli försvagad, och detta trots förekomsten av regler 
för interaktionen. Närvaron av regler bidrar sannolikt i de flesta fall till en 
förutsägbarhet i statens maktutövning, men studiens resultat pekar på att 
reglernas förutsägbarhet blir problematisk att upprätthålla under omständig-
heter där den sociala differentieringen är reducerad och det inre handlingsut-
rymmet är omfattande. En överhängande fara är att förutsägbarheten blir mer 
av ett bländverk, vilket riskerar att rubba den centrala legitimitetsgrunden. 
Hur skall vi kunna lita på att tjänstemännen, när de i allt större utsträckning 
ingår i nätverk av olika slag, inte tillskansar sig själv viktiga och värdefulla 
resurser? 

Kombinationen av tjänstemännens positionering i en interaktion nära re-
sursstarka organisationer med specifika intressen och tendensen att gräns-
vakternas integritet fungerar som en begränsande mekanism i interaktionen 
är tillsammans ett problematiskt inslag i en demokratisk stat där universalis-
tiska ideal värnas. Bristen på relevant organisatorisk kontroll och förekoms-
ten av personliga tillitsrelationer var precis det Gunnar Myrdal (1968) mena-
de var centrala beståndsdelar i en mjuk stat. Emellertid går det att hävda att 
staten försökt upprätthålla en organisatorisk kontroll, åtminstone i Systembo-
laget, men kontrollens räckvidd har uppenbarligen inte varit tillträcklig. Må-
hända är då de statliga aktörernas inbäddning i sociala relationer en tydligare 
parallell till begreppet mjuk stat. Butikschefernas agerande i Systembolaget 
kan i enlighet med Myrdals terminologi betecknas som bristfällig social di-
sciplin i tjänsteutövningen, ett förhållande som enligt Myrdal handlar om att 
staten är otillräckligt socialt avskärmad från omgivningen. Trots denna klara 
koppling till den mjuka statens anatomi vore det att gå för långt att hävda att 
den svenska staten är en mjuk stat. Däremot är det i denna avhandling tydligt 
att det finns faktorer i omvandlingen av staten som medger att Myrdals be-
grepp kastar sin skugga över den svenska demokratin.  

Statens gränser i snårig terräng  
Om ni minns citatet från Klas Östergrens roman i inledningskapitlet där ro-
mankaraktären Hancks väl synliga och något förlägna tillträde till palatset 
beskrevs, har det få likheter med det tillträde till den statliga verksamheten 
som jag har studerat i denna avhandling. Istället har de fall jag studerat varit 
mer diffusa och förborgade när det kommer till frågan om tillträdets karak-
tär. Inte heller har tillträdet skett enligt det ideal läkaren Bo Kuritzén före-
språkade då han beklagade sig över svårigheten att få tag på biljetter till 
Dramaten och Operan. Lösningen ur hans perspektiv var att höja priserna 
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och på så sätt öka tillgängligheten till biljetter för dem som vill och kan beta-
la ett högre pris. Pengarna som medel för tillträde genomsyrar både Kurit-
zéns resonemang och studiens resultat, men på olika sätt.  

Den här avhandlingen har visat hur separationen mellan staten och privata 
intressen eroderats genom att åskådliggöra på vilka olika sätt företag penet-
rerat statens gränser. Ett flertal faktorer, eller krafter, har samspelat i denna 
process, och en viktig sådan har varit de marknadsinspirerade reformer och 
förändringar som inneburit att statens gränser öppnats mot företag och ny 
interaktion av både formellt och informellt slag har kunnat etableras. Ytterli-
gare en viktig faktor har varit det omfattande organisatoriska och individuel-
la handlingsutrymme som observerats i de statliga organisationerna. Detta i 
kombination med det faktum att de nya formerna av interaktion över statens 
gränser vilat på en grund där affärsmässiga utbyten och konkurrens betonats, 
har inneburit att såväl lagstridiga som legitima motprestationer från statligt 
håll uppkommit. På detta sätt har jag hävdat att motprestationerna legat till 
grund för att de privata intressena med hjälp av pengar som medel erhållit 
tillträde till den statliga verksamheten. Emellertid har jag inte funnit att sta-
ten avsiktligen förordat några förändringar av tillträdesprinciperna. När det 
gäller sponsringen verkar det dock som att man inte reflekterat i termer av 
tillträde för sponsorerna. Däremot har de faktorer jag beskrivit öppnat för ny 
interaktion och nya former av tillträde oavsett om detta tillträde skett i enlig-
het med gällande regler som i sponsringsfallen eller brutit mot lagar och 
regler som i Systembolagsfallet. Således har studien visat att de privata in-
tressenas incitament inte kan betraktas vara en primär förklaringsgrund för 
förutsättningarna för tillträde. 

Man kan dock ställa sig frågan vilken betydelse det tillträde som företa-
garna har erhållit egentligen har haft. För alkoholleverantörerna råder det 
inga större tvivel om att mutorna kunnat gynna företagens försäljning. För 
sponsorerna är innebörden av det tillträde jag kunnat observera inte ens i 
närheten av att vara avgörande för företagens verksamhet. Snarare har till-
trädet kunnat förgylla tillvaron en aning för dem som fått exklusiv tillgång 
till den statliga verksamheten. Men framförallt har de kunnat marknadsföra 
och exponera sig själva i miljöer som antagligen kunnat stärka deras varu-
märken. För statens huvudman, medborgarna, kan man anse att betydelsen 
av företagens tillträde är marginell. Det kanske inte spelar så stor roll att ett 
visst vin eller en viss spritsort på Systembolaget säljer mer än de egentligen 
gjort sig förtjänta av. Inte heller kanske det gör så mycket att några sponso-
rer får visst företräde till biljetter framför andra teaterintresserade eller att de 
får vissa möjligheter att ta del av mer exklusiva och fördjupade verksamheter 
vid dessa myndigheter. Fallen kan anses vara marginella men i denna studie 
är det centrala inte fallen som sådana, utan istället är det de sociala och orga-
nisatoriska mekanismer som skapar tillträdet som varit av intresse. Även om 
tillträdet kan uppfattas som ganska perifert i sammanhanget, trots att staten 
uppenbarligen tagit riskerna och konsekvenserna på allvar, kan de tjäna som 

 220 



illustrationer av den problematik som skapar detta tillträde. På andra områ-
den i staten kan dessa gränsförändringar vara betydligt mer oroväckande i en 
demokrati som så ofta ansetts vara en världens bästa.370 Dessa iakttagelser är 
ett viktigt bidrag i avhandlingen. 

Den här avhandlingen har också visat att staten med all tydlighet försökt 
att hantera legitimitetsaspekterna av interaktionen genom att upprätthålla 
separationen mellan staten och de privata intressena. Detta har dels skett 
genom att staten försökt att markera och förstärka gränserna mot omgivning-
en med hjälp av reglering, och dels försökt kontrollera och synliggöra inter-
aktionen över gränserna med hjälp av marknadsmekanismer. Ansträngning-
arna att skapa och rikta misstro mot de statliga organisationernas verksamhet 
är därför påtagliga i fallen. En överraskande observation i studien var dock 
att statens försök att hantera gränserna samtidigt bidrog till att stimulera 
uppkomsten och intensifieringen av motprestationer. Detta bidrog i sin tur 
till företagens tillträde. Konklusionerna ställer samtidigt diskussionen om 
upplösningen av statens gränser i ett nytt ljus (jfr. Kopecký och Mudde 
2003; Laumann och Knoke 1987; Hatch 1997:26). Antagandet att statens 
gränser blivit mer flytande eller till och med saknar relevans stöds inte av 
denna studie. Tvärtom, har jag kunnat visa att statens gränser visat sig vara 
viktiga, åtminstone ur legitimitetssynpunkt. Förespråkarna för tankegångarna 
om upplösningen av statens gränser verkar ha överfört ett postmodernt anta-
gande om tillvarons gränsers diffusa och flytande karaktär till statens organi-
sationsgränser och blandat samman detta med empiriska iakttagelser om nya 
former av interaktion mellan stat och framförallt företag. Bara för att statens 
gränser öppnats för ny interaktion behöver det inte betyda att gränserna 
minskar i betydelse. Den här studien visar på motsatsen. 

En konsekvens av att gränserna öppnats för interaktion med företag är att 
gränserna i och med detta förflyttats till delvis annorlunda terrängförhållan-
den. Under omständigheter där den sociala differentieringen i staten reduce-
ras, då interaktion genom nya former av utbytesrelationer bäddat in tjänste-
männen i sociala relationer av informell karaktär, kan man metaforiskt ut-
trycka det som att statens gränser dras i en snårigare terräng. Som en konse-
kvens av detta har jag argumenterat för att de statliga tjänstemännens 
integritet ersatt social differentiering som begränsande mekanism i statens 
interaktion med omgivningen. Statens behov av legitimitet innebär emeller-
tid att gränserna måste kvarstå, men på grund av de snåriga terrängförhållan-
dena har kontrollen och övervakningen av gränserna blivit avsevärt besvärli-
gare att vidmakthålla. Ett gerillakrig i en tätbevuxen skog eller en djungel är 
alltid mer vanskligt att utkämpa än ett krig där kombattanterna strider i en 
mer överblickbar miljö – det är alltså lättare att bekämpa en invasion över en 
flod än genom en djungel. I ljuset av detta resonemang kan man se före-

                               
370 Se till exempel The Economist mätning ”The World in 2007”. Där rankas Sverige som 
världens bästa demokrati. 
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komsten av institutionella anordningar, det vill säga regler och andra kon-
trollinstrument, som en aspekt av statens försök att förbättra möjligheterna 
att observera interaktionen över gränserna. De institutionella anordningarnas 
betydelse har ofta framhållits i forskningen om staten och i gransknings-
myndigheternas utredningar som ett adekvat botemedel och ett lämpligt 
verktyg mot interaktion som sker under riskabla omständigheter. Detta har 
varit tydligt både när det gäller Riksrevisionens och Brottsförebyggande 
rådets rapporter om sponsringen och korruptionen. Men detta botemedel är 
inte övertygande, åtminstone inte mot bakgrund av resultaten i denna studie. 
Sandy Robertsson skriver följande i en artikel: “The bureaucratic reflex of 
adding more rules and offices to reduce the costs of pragmatic play has the 
comic inevitability of further expanding the opportunities for corruption” 
(Robertsson 2006:9). Även om det finns en empirisk parallell till Robertsons 
resonemang när det gäller korruptionen i Systembolaget, är det av större vikt 
att betona att statens strategi att införa institutionella anordningar i högre 
utsträckning tenderar att bli verkningslös under förhållanden då det råder en 
betydande social sammanflätning. Företagen i studien har erhållit tillträde 
trots omfattande reglering. I den snåriga terräng där interaktionen mellan 
staten och företagen ägt rum har vi kunnat se att handlingsutrymmet ökat i 
både betydelse och omfattning för tjänstemännen, samtidigt som nya former 
av beroendeförhållanden kunnat etableras. Mot detta är det inte säkert att fler 
regler hjälper.  

En viktig kritik i denna studie har riktats mot de naiva föreställningar som 
existerar både inom forskningen och i den allmänna debatten kring frågor 
om statens interaktion och sammanflätning med näringslivet. Korruptionen i 
Systembolaget har med all tydlighet visat att gränsöverskridande kontakter 
inte skall tas för givna som något positivt för organisationer, och i synnerhet 
inte för staten. Personlig tillit mellan individer i nätverk är per definition inte 
problematisk. Vad som däremot kan vara problematiskt är när nätverk, både 
som en konsekvens av ideologiska ideal eller oavsiktliga handlingar, förökar 
sig över statens gränser. Detta kan inverka menligt på statens demokratiska 
fundament och förutsättningarna för staten att behålla medborgarnas förtro-
ende för staten. Studien har bidragit till en förståelse av de utmaningar och 
begränsningar som en demokratisk stat måste hantera för att upprätthålla 
separationen mot privata intressen. Studien har också bidragit med empirisk 
kunskap om de mekanismer som har betydelse för hur sponsring och korrup-
tion fungerar. Gränser har en viktig funktion att fylla i en demokratisk stat. 
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English summary 

Problems and purpose of this study 
In the ideal image of a modern state formation the state power is separate 
from the private power, a condition that constitutes one of preconditions for 
the maintenance of the basic forms of democracy. This condition can hardly 
be taken for granted, however, and the problem of separation between state 
and environment has therefore characterised the political debate for a long 
time.  In an international perspective the Swedish state has been relatively 
well separated from its environment, at least socially. There have been few 
institutional arrangements and regulations to maintain this separation, how-
ever, but in spite of this the Swedish state has become socially isolated and 
weakly embedded in social relations. Lately, however, there has been reason 
to question the separation – political scandals, cheating and corruption have 
had a greater scope on the political agenda which leads one to suspect that 
closer relations between state and business have been established.  During 
later decades the Swedish state as well as so many other European states, has 
been the subject of many reforms mainly inspired by the private sector. Con-
sequently, there is much evidence that this state interaction with the envi-
ronment has changed and the forms of state organization have become more 
similar to private enterprises.  

Two aspects of the separation problem can be observed; on one hand 
there is the risk that the inherent logic of the private sector is threatened if 
the public power is allowed to intervene, on the other hand democracy is 
threatened if private interests are allowed to penetrate the state.  According 
to the latter aspect a fundamental question for a democratic state concerns 
the securing of the state from inappropriate influence from the private inter-
ests.  Regulations concerning the access to state activities and resources have 
been one way for the state to deal with private interests. The capacity of the 
state to protect its activities from penetration from private interests is for that 
reason studied as a matter of access.  In principle, access to the state is based 
on social rights and equality at the same time as decisions concerning access 
are supposed to be impartial, objective and made by an independent body. 
Money, status and class are thus examples of possible means of access that 
according to these fundamental ideals are not legitimate in order to gain ac-
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cess to the state and its activities. At the same time, these principles consti-
tute an important base for the legitimacy of the state. 

The main purpose of this study is to contribute towards an increased un-
derstanding of the social forces that affect the erosion and maintenance re-
spectively of the separation between the state and private interests. The study 
is for that reason organized into two parts. First, the significance of state 
reforms for the possibilities of private interests to gain access to the state 
apparatus in a way that is against the universalistic principles of the state.  
Second, the study is directed towards the question of how the state observes 
challenges against its legitimacy and in what ways such threats are dealt 
with. To fulfill these purposes the empirical studies are geared towards such 
cases of state interaction that will make it possible to discuss questions about 
the integration or separation of private interests from the state. At the same 
time the cases are selected to illustrate, as clearly as possible, how the state 
deals with its interaction with actors where it is highly probable that a debate 
on the legitimacy of the state will arise. 

Theoretical framework 
The main point of departure to investigate the separation between the state 
and its environment is an analytical model based on a notion of the bounda-
ries of organizations inspired by organization theory. The state is studied as 
an organization and is defined as a social relation where access for outsiders 
is regulated (Weber 1983). This perspective implies that the organization is 
separated from its environment, at the same time as it is connected to this 
environment in different ways.  From this follows the idea that organizations 
are incomplete, since they depend upon exchanges with other organizations 
(Scott 1983). In spite of these exchanges the organization becomes problem-
atic if it is not able to maintain its boundaries, and an organization without 
boundaries ceases to exist as an organization.  Furthermore, in order to un-
derstand the attempts of the organizations to handle interaction with the en-
vironment three perspectives are used: control of affiliation, scope of action 
and transactions of resources. They are all based upon the need to make a 
distinction between what belongs to the organization and what does not. 
When it comes to the boundaries of the state specifically, one important as-
pect is its outer geographical boundaries. The state, however, has more di-
mensions than these, since there is also an environment within its own terri-
tory. For these reasons one can speak of the inner boundaries of the state 
(Ahrne 1989: 71). 

Apart from this organizational perspective the state is also regarded from 
a horizon consisting of theories of bureaucracy and markets, networks and 
legitimacy. One important point of departure is the distinction between the 
logic of bureaucracy – rules, and the logic of the market – exchange. The 
interaction between bureaucratic organizations and the environment is gov-
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erned by rules. Moreover, the rules and the predictability that they imply is 
essential for its legitimacy (Rothstein 1992). In the market, on the other 
hand, interaction happens through exchange. This traditional picture of the 
market is, however, supplemented by the critique delivered by Granovetter 
(1985) and Powell (1990) against the theory that only regards market inter-
action as either completely separated from or as a part of social structures. 
The essential idea in this critique is that these theories presuppose atomized 
actors, which gives as a result that the effects on the actors of the ongoing 
social relations are neglected. With this critique they instead attempt to shed 
light on the importance of studying economic relations from the perspective 
that actions are often embedded in concrete and ongoing social relations 
such as interpersonal networks. With the concept of network as another im-
portant point of departure in this study, the perspective of the interaction 
between the state and its environment is broadened to also include the rele-
vance of informal relations. Even relations in networks, however, are rela-
tions of exchange albeit in an informal way, and what is considered the con-
tent of this form of exchange is not buyers, sellers and prices but confident 
individuals and gifts. At the same time trust between actors may be under-
stood as the rules of a network. One of the most important aspects of the 
concept of the gift is that there are obligations to be repaid, which means that 
a gift is expected to be followed by a gift in return. 

Informal relations, however, are contradictory to how the legitimacy of 
the state is understood according to the Weberian tradition where values 
such as predictability, impartiality and formal relations are essential. With 
the help of Luhmann´s (2005) thoughts about trust and distrust I argue that 
the claims of legitimacy of the state rest upon the institutionalization of some 
form of distrust against itself. This distrust is often expressed through rules 
for state activities and interaction, and may be understood as the internal 
control of the state. As a consequence of an arrangement of distrust people 
may express their trust for the state.  Once the state is trusted one trusts that 
the internal control of the state is functioning independent of the personal 
motives of the people involved. In order to main its legitimacy the state has 
to handle and control interaction that may change the institutionalized rela-
tions of distrust. Interaction that happens in situations where the rules are 
weak or non-existing, as well as where informal relations are obvious, have 
according to this argument, to be dealt with unless the legitimacy will be 
undermined and put into question. 

These theoretical assumptions regarding the boundaries of the state, bu-
reaucracy and markets, network and legitimacy, constitute the framework 
that is applied in the empirical investigations. The inner boundaries of the 
state is the most central object of study and by studying how these bounda-
ries are transformed the aim is to explain how private interests have been 
admitted into the state. The existence and idea of boundaries is also closely 
connected with the legitimacy claims of the state, therefore the aim is also to 
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study the transformation of boundaries in order to answer the question how 
the state deals with threats against its legitimacy. 

When it comes to the investigation of the access to the state the focus is 
on the effect of state reforms for the affiliation of private actors with the 
state, the change of scope of action within the state as well as in what way 
the reforms have affected the capacity of state organizations to separate so-
cial relations and monitor the transactions of resources and information 
across the boundaries. In order to capture the question concerning the legiti-
macy of the state the focus is instead directed to how the state deals with its 
boundaries and according to what principles the state acts when it comes to 
threats against its legitimacy. One first approach is to clarify how the state 
observes threats against its legitimacy. Another approach is to look for what 
strategies are used by the state to maintain relations of distrust and secure 
predictability when it comes to interaction between the state and business 
enterprises. Focus is directed towards how the state deals with the existence 
of informal relations, how the ability of employees to act according to uni-
versalistic principles are evaluated as well as how the state acts to secure 
transparency and legitimacy of the transactions of resources across bounda-
ries. 

Empirical material 
As stated above, I have chosen to conduct two case studies in which the 
problems concerning the access of private actors to the state and the legiti-
macy of the state are highly present. The foremost motive for doing these 
case studies has been to investigate concrete interaction in practice between 
state and business. The first study is directed towards the interaction between 
a number of state authorities, mainly in the cultural sector, that receive spon-
soring from business enterprises. The second study concerns interaction be-
tween the state monopoly of selling of alcoholic beverages in Sweden (Sys-
tembolaget) and suppliers of goods to this monopoly. According to the re-
sults sponsoring has led to a certain exclusive access to the state activity in 
question for employees of the sponsoring enterprise, while in the latter case a 
far-reaching corruption between the managers of the monopoly stores and 
employees of the suppliers. The managers were bribed by the sellers of some 
suppliers in order to favor their products in the competition with other sup-
pliers. The choice of these cases is thus based upon the assumption that they 
are suitable cases to illustrate the problem concerning the access of private 
actors and the legitimacy of the state. The aim, however, is not to make any 
strict comparisons between the cases. In comparison with the study of spon-
soring the case of corruption may be considered an extreme case where the 
problem is much more obvious. At the same time both cases have gained 
very little attention so far in the social sciences in Sweden. 
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For the collection of data I have used several methods and approaches.  
Primarily I have interviewed persons that I have considered as strategic in-
formants, which means that I have assumed that they have special knowl-
edge or insights into the matters I am interested in. The reasons for conduct-
ing interviews are due to the absence of any precise documentation of the 
cases.  It is difficult to observe and gain access to information about sponsor-
ing and, above all, corruption. Parallel to the interviews I have studied 
documents of varying kinds. Among these are written documents such as 
internal reports from within state agencies, as well as reports from interest 
organizations, inspection reports and articles in the daily press. 

Analysis and conclusions 
The investigation demonstrates that state reforms and changes have had ef-
fects on the separation between the state and its environment. First of all, the 
investigation has shown that new openings have appeared in the boundaries 
of the state in connection with the market-oriented reforms that have been 
introduced. This development has implied that more and more formal rela-
tions between state and business have been established. Furthermore, the 
investigation has made clear that it has been an ambition of the state to es-
tablish new markets, create and improve the conditions for exchange and 
competition and increase the importance of demand. Parallel to this devel-
opment the state has identified certain risks for influence in connection with 
the new interaction. Of greatest importance are the conflicts of interest that 
may arise when the state wishes to maintain the image of being independent, 
objective and impartial in relation to the private interests. Since the sponsors 
want to market their business and the suppliers of alcoholic beverages want 
to get a profit from selling alcohol these interests may threaten the universal-
istic principles of the state. For this reason the state was required to exercise 
some form of monitoring of the new openings in the boundaries in order to 
maintain its legitimacy.  Two main strategies for this form of state control 
have been identified, viz., attempts to sharpen the delimitations of the organ-
izational boundaries by strengthening the regulation, making agreements and 
design policies, as well as the efforts to construct or strengthen the business-
like relations of exchange between the state and the enterprises. The 
strengthening of the regulation and the formalization and clarification of the 
exchange relations can be regarded, according to the theoretical assumptions 
of this study, as a way for the state to institutionalize distrust and create pre-
dictability in its activities. And this, in its turn, is a way for the state to try to 
deal with the threats against it legitimacy. 

When it comes to changes of the aspect of organizational boundaries that 
concerns affiliation two tendencies have been observed. Business enterprises 
have gained some access to the state organizations through the agreements 
that have been made to govern the interaction. At the same time an opposite 
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tendency has been observed in the case of the alcohol monopoly (Systembo-
laget), where the store manager’s affiliation has come closer to the suppliers. 
These changes in affiliation are neither the results of a formally regulated 
membership nor a formal agreement, but the effect of informal relations and 
a loyalty between store managers and employees of the suppliers. Further-
more a prominent result from the study is that the autonomy of the state au-
thorities in relation to the state has increased somewhat. Parallel to this the 
scope of action for the employees of these state authorities has increased. In 
the alcohol monopoly the store managers have been able to make decisions 
of their own over an increasing part of the activities of the store as well as 
when it comes to contacts with suppliers. Yet, the study has shown that a 
new system for the selection of products was introduced in order to put lim-
its on the scope of action of the store managers. In the case of sponsoring the 
state employees have had certain autonomy when it comes to designing the 
form and content of the sponsorship agreements. The reason for this is that 
sponsoring for a long time was an unregulated form of financing for state 
authorities. The employees in charge thus have had a freedom to look for 
external financing without any noticeable involvement from the central state.  
Another characteristic trait in this picture is that the formal relations that 
have been established also have an informal side. The capacity of the state to 
separate social relations across boundaries from each other must be consid-
ered rather low. Two similar tendencies have been distinguished; on the one 
hand the market reforms implied that informal relations between store man-
agers and suppliers increased in both numbers and intensity, on the other 
hand informal relations did have a decisive effect for the receivers of spon-
soring to be able to get in touch with potential sponsors, contacts that at a 
later stage could be used to establish formal sponsorship agreements. Con-
cerning the capacity of the state organizations to monitor transactions across 
boundaries two answers can be given. In one the state has been successful in 
shaping structures to take care of monetary transactions in the form of spon-
soring. Theoretically, sponsoring can be regarded as a form of a gift, but the 
state has succeeded in qualifying this gift as a market exchange. The result 
of this is that the kind of services that the sponsor gets in return has come to 
be an important part of the interaction. At the same time the state has for a 
long time not been able to observe the bribes that have been exchanged be-
tween store managers and suppliers. These bribes can be understood as gifts 
that after some time have become more instrumental in order to generate 
specific services in return for the suppliers. Both these processes thus have 
generated services in return, for example in the form of exclusive access to 
the premises of the state authorities for the sponsors or that the store manag-
ers have manipulated the selection of products in favor of certain suppliers. 
These services thus constitute the basis for the access of business enterprises 
to state resources – a route across the boundaries that is both formal and 
informal. 
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When we add up all the observations mentioned above this study has 
demonstrated that the transformation of the state has indeed resulted in 
changing interaction between state and business that the forms of affiliation 
have been reshaped, the scope of action for employees has been extended 
and the informal relations have increased both in numbers and in impor-
tance. Altogether, one consequence is that these transformations, through the 
services in return that have occurred according to the logic of the gift, in-
creased the possibilities for private interests to gain access to state opera-
tions.  It is, however, also clear that parallel to these changes the state has 
attempted to regulate the interaction and to establish and clarify the market 
exchange, which as a paradoxical effect has worked as a stimulating factor 
for the creation and intensification of services in return.  In this way, these 
processes in themselves have become a part of the explanation for how busi-
ness enterprises have been admitted into the state. In this context monetary 
resources have been a significant means to obtain privileges both in a legiti-
mate but unintended manner, as well as intentionally and through bribes to 
the store managers of the alcohol monopoly (Systembolaget). In spite of 
these differences the consequences of this transformation are comparable, 
since the study has shown that the forms for admittance have set aside the 
fundamental democratic principles of access. Considering these observations 
one central conclusion in this study is that the development towards a more 
extensive intertwining of the state and its environment has contributed to a 
penetration of private interests of the separation between state and environ-
ment. At the same time the state has introduced several institutional ar-
rangements and regulations in order to maintain the separation of the state 
from its environment. Another conclusion is, however, that this strategy 
tends to get the opposite effect or at least becomes ineffective as long as 
there is a strong social embeddedness of the state. The reason for this is that 
it is harder for the state to monitor what is going on between the state and its 
environment when the contacts increase in number and intensity. The state 
has to monitor its boundaries in a more complicated terrain. 

Finally, the study has contributed towards an understanding of the chal-
lenges and limitations that a democratic state has to deal with in order to 
maintain the separation from private interests. And the study has also pro-
vided empirical knowledge about the mechanisms that are of importance for 
understanding the workings of sponsoring and corruption. 
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