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Abstract 

In today’s society, the predominant consumption norm is based on a market economy. Companies with high 
efficiency in their production are benefitted since the costumer always seeks to get as much from their purchase 
as possible. In Sweden certain guidelines and rules have been adopter for business efficiency and profit. The aim 
of these guidelines are to, at least to some extent, prohibit that products are produced at the expense of other 
humans or the environment. In many other countries from where products are imported to Sweden, these 
guidelines and rules are not implemented. In this study, Systembolaget, the state-owned company responsible for 
sales of alcohol, has been examined in terms of its opportunities, duties and responsibilities when it comes to 
their ethical and environmental responsibilities. The study is based on an actors’ analysis where different 
persons, involved in how Systembolaget works with these questions, have been interviewed. The specific focus 
has been on product labeling, such as Fairtrade or KRAV. The actors in the study are actors from 
Naturskyddsföreningen, Fairtrade Sverige, Konkurrensverket, Systembolaget, one member of parlament and 
Latinamerikagrupperna.  

The analysis, which was done with help of actors’ analysis, market models and the Mapping Different 
Approaches model, places the actors in different branches within the sustainability debate; they have different 
views on change, inside and outside the system.  

The Swedish Copemtition Authority’s focus was on only the economic aspects and hence they do not take part in 
the sustainability debate. The actors from Systembolaget recognize the sustainability problems and view them as 
possible to solve within the current system. The rest of the actors perceive an overall imbalance and injustice in 
the economic and trade system and that a balance must be established for the system to work. Some of the actors 
extend somewhat further and argue that the world system of today, which is based on the marked economy,  
must be replaced with a system where the primary focus is on social and environmental values, and not on the 
economy.  
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Sammanfattning 

I dagens samhälle är den rådande normen baserad på marknadsekonomi. Systemet bygger på att konsumenten 
vill ha så mycket för sina pengar som möjligt vilket leder till att produktion med hög effektivitet gynnas. I 
Sverige har vi antagit vissa riktlinjer och regler för att företagens effektivitet och vinstintresse inte skall gå ut 
över miljön eller de anställda. Regleringarnas syfte är att – till så stor utsträckning som möjlig – bidra till att 
produkter inte framställs under oetiska förhållanden för vare sig människor eller miljö. Dock är detta inte fallet i 
många andra länder var människor och miljö får lida. I denna studie har Systembolaget, i sin roll som statligt ägt 
bolag, undersökts utifrån deras möjligheter, friheter, skyldigheter och ansvar när det kommer till etiska och 
miljömässiga aspekter. Studien är en aktörsanalys där olika aktörer som berörs av Systembolagets arbete har 
intervjuats. Fokus under studien har varit vid Systembolagets arbete med produktmärkningar så som Fairtrade 
och KRAV. Aktörerna som deltagit är representanter från Naturskyddsföreningen, Fairtrade Sverige, 
Konkurrensverket, Systembolaget, en politiker och Latinamerikagrupperna.  

Analysen, som utförts med hjälp av aktörsanalys, marknadsmodeller och Mapping Different Approaches, har 
placerat aktörerna inom olika områden inom hållbarhetsdebatten och förändringsprocessen; aktörerna ser på 
förändring på olika sätt, inom systemet och utanför systemet. 

Konkurrensverkets fokus och uppdrag ligger endast vid de ekonomiska aspekterna och därav platsar de inte 
inom hållbarhetsdebatten. Vidare anser Systembolagets aktörer samt Fairtrades aktör att det är viktigt att finna 
lösningar på problemen men att dessa går att finna inom det nu rådande samhällssystemet, vilket är baserat på 
marknadsekonomin. Resten av aktörerna rör sig mot att balansen i systemet är rubbade och att orättvisorna är 
stora i samhället och att rättvisa måste skapas för att systemet skall fungera. Några av aktörerna anser även att 
systemetidag måste göras om och prioriteringarna måste omfördelas för att ett hållbart system skall kunna ta dess 
plats. 

 

Nyckelord: Sustainable development, Systembolaget, aktörsanalys, marknadsmodeller, Mapping Different 
Approaches. 
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1. Inledning 
På dagens marknad råder kapitalism och neoliberalism, både som norm och i praktiken. Det bygger på att 
konsumenten vill ha så mycket för sina pengar som möjligt vilket leder till att produktion med hög effektivitet 
gynnas. I Sverige har det antagits vissa riktlinjer och regler för att företagens effektivitet och vinstintresse inte 
skall gå ut över miljön eller de anställda. Regleringarna skall bidra till att produkter inte framställs under oetiska 
förhållanden för vare sig människor eller miljö. Reglerna inom EU och andra länder i västeuropa relativt 
överensstämmande, även om efterlevnaden varierar mellan olika länder. Trots att många av de varor vi 
importerar kommer från andra länder i väst importerar vi även varor från andra delar av världen. Löneläget och 
produktionskostnaderna i andra delar av världen kan ibland vara mycket låga vilket vi i väst kan dra nytta av då 
prisbilden för oss blir lägre. Risken är dock att priserna pressas alltför hårt varpå varorna ibland framställs under 
förhållanden som är omänskliga för producenterna, de anställda eller odlarna. Av samma anledning överbelastas 
även miljön och naturen i dessa områden (Konsumentverket, 2003:8). Idag har det blivit viktigt att företag inte 
enbart ser till den egna lönsamheten utan även noga beaktar den påverkan verksamheten har på miljö och 
människor, både de egna medarbetarna och konsumenterna men även lokalbefolkning och producenter. Det finns 
dock inga internationella riktlinjer när det kommer till detta, som skulle kunna kallas sund företagsetik. 
Företagens ambition att för verksamheten ha med ett övergripande mål om strävan mot ett hållbarare samhälle 
har ökat. I idealtillståndet skulle inga produkter som inte lever upp till långsiktig hållbarhet, med avseende på 
sociala, ekonomiska och ekologiska förhållanden, få finnas på marknaden. Så ser det dock inte ut idag. För att nå 
detta ideal har aktörer inom hållbarhetsdebatten insett att man måste arbeta på vid front med olika metoder, 
däribland ingår märkning av tjänster, varor, organisationer och företag. I och med globaliseringen har 
produktionen av våra varor till stor del flyttats bort ifrån konsumenten och behovet av tillförlitlig information har 
blivit betydligt större. Många människor vill i sin roll som konsument påverka samhällsutvecklingen i en mer 
hållbar riktning men är då helt beroende av företagens information (Konsumentverket, 2003:5-6, 8).  

Begreppet hållbar utveckling inbegriper långsiktigt tänkande och det förväntas av aktörer med beslutsfunktion 
att de tar ansvar även för de långsiktiga verkningarna av sina beslut. Detta ansvar begränsar sig inte enbart till de 
traditionella ekonomiska aktiviteterna utan innefattar i lika hög grad frågor om moral och etik, där hänsyn till 
miljö, säkerhet och hälsa samt andra sociala aspekter är inräknade (Konsumentverket, 2003:10).  

Svenska staten är ägare av olika bolag varav Systembolaget är ett. Som statligt ägt bolag bör man kanske stå i 
framkant och representera ett gott företagande med hållbarheten i fokus. Systembolaget är ett monopol och även 
en stor aktör i världen och vin är en av de jordbruksprodukter som har högst importvärde i Sverige – under 2010 
uppgick det till 4,6 miljarder kronor. Sydafrikanskt vin utgjorde 20 procent av allt vin som såldes på 
Systembolaget under 2011, och chilenska och argentinska viner utgjorde 7 respektive 3 procent. 
Arbetsförhållandena för producenterna i samtliga dessa länder är ofta mycket bristfälliga med låga löner, långa 
arbetsdagar, dåliga arbetsförhållanden och osäkra anställningar. Även kemikalieanvändningen runt om i världen 
är mycket utbredd och mycket skadligt för både människorna som arbetar med den och miljön som drabbas av 
den. Vindruvorna ses som en av de mest besprutade grödorna i världen och skadeverkningarna är väldigt stora på 
både människor och miljö (Latinamerikagrupperna, 2013:6; Naturskyddsföreningen, 2008). När det kommer till 
att skapa en hållbar utveckling är både de sociala och miljömässiga aspekterna av vindruvsproduktion av värde. 
Nedan följer en fördjupning i just denna fråga. 

1.1. Problemformulering 
Under de senaste åren har uppmärksamheten kring hållbarhetsfrågor ökat dramatiskt. Inte minst inom 
vinindustrin. ”Kalla fakta” tog upp problemen med rester av bekämpningsmedel i viner (SVT, 2013), Svenska 
Dagbladet uppmärksammade problemen med besprutning och giftiga kemikalier (SvD, 2013-11-24), Sveriges 
Radio och DN rapporterar om missförhållanden på vindruvsodlingar (Sandberg i SR, 2013-04-14 & Delin i DN, 
2013-07-18). Problematiken är utbredd och informationen om de missförhållanden som råder sprider sig 
snabbare än någonsin. Många anser att Systembolaget har ett ansvar som inte bara sträcker sig till den egna 
befolkningen utan även bör gå utanför Sveriges gränser (Afrikagrupperna, 2014). Systembolaget har på senare år 
gjort ett omfattande arbete för att bidra till en hållbarhetsomställning. De har bland annat infört ett CSR-arbete 
(Corporate Social Responsability) där hänsyn till människan och naturen skall sträcka sig genom hela 
produktions-, leverantörs- och konsumtionskedjan (Systembolaget, 2014). Trots att Systembolaget numera vill 
profilera sig som ett ansvarstagande bolag har de fått omfattande kritik för att producenterna inte känner av de 
uppförandekoder och åtgärder som Systembolaget instiftar (Sandberg i SR, 2013-04-14). I en interpellation till 
riksdagen skriver Monica Green (S) att statliga företag skall vara föredömen när det kommer till såväl mänskliga 
rättigheter och hållbarhet, som öppenhet och rent spel. Hon menar att det är lättare för staten att ställa krav på de 
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företag som staten är delägare i och att det med detta även följer en skyldighet att göra så. Vidare skriver hon att 
svenska företag inte får vara en del av förtrycket i andra länder (Green, 2012).  

Latinamerikagrupperna och Afrikagrupperna är två av de organisationer som uppmärksammat de miserabla 
förhållanden som vinproducenterna lever under. De har just nu en pågående kampanj vid namn ”Rättvis 
vinhandel” och i denna kampanj jobbar de för att Systembolaget skall ta större ansvar för producenternas 
situation. Hanna Helander, kampanjansvarig för latinamerikagrupperna, menar att Systembolagets arbete med 
uppförandekoder är bra men att de inte är tillräckliga (Helander, 2014-02-11). Systembolaget kontrar med att 
man ser arbetet med en hållbar leverantörskedja som långsiktigt, där uppförandekoderna är ett första steg 
(Systembolaget, 2011:13, 34-35). I en debattartikel skriver Ylva Zetterlund och Katarina Johansson (SVT, 2013-
11-21) från Göteborgs Afrikagrupp att det är allmänt känt att många multinationella företag utnyttjar arbetskraft 
i fattiga delar av världen, men att det knappast är lika välkänt – utan snarare tabu att tala om – att Systembolaget 
gör det. Att ett svenskt statligt ägt företag skulle gå med vinst på bekostnad av de människor som producerar 
varan anser författarna är förkastligt. 

I Sverige har Systembolaget monopol på alkoholförsäljning, och bolaget är därför den enda aktör som kan styra 
utbudet och sortimentet i detaljhandeln. Konkurrensverket skriver i en rapport från 2004 att Systembolagets 
utbud ”inte i obetydlig utsträckning påverka[r] den uppmätta konsumentefterfrågan i butik” (Konkurrensverket, 
2004:13). Konkurrensverket menar alltså att utbudet i viss mån kan styra kundens efterfrågan.  

I den här uppsatsen kommer Systembolaget att studeras som en aktör som eventuellt skulle kunna verka för och 
bidra till ett mer hållbart samhälle. Infallsvinkeln för uppsatsen kommer dels att vara Systembolagets 
användning av olika produktmärkningar. Dels kommer även att studeras huruvida det finns utrymme inom 
Systembolagets regelverk att styra sortimentet mot ett mer hållbart sortiment, och huruvida olika aktörer anser 
detta vara önskvärt. Studien kommer baseras på en aktörsanalys var olika aktörer som på ett eller annat sätt är 
involverade i Systembolagets arbete kommer att intervjuas. Resultatet av hur Systembolaget har för roll kommer 
baseras på dessa aktörers ställningstaganden. 

1.2. Syfte  
Syftet med denna uppsats är att skapa en ökad förståelse för hur de studerade aktörerna ser på Systembolagets 
möjligheter, friheter, ansvar och skyldigheter när det kommer till hållbar utveckling med fokus på 
produktmärkningar. Vidare ämnas aktörernas förändringssyn att undersökas för att fördjupa förståelsen 
ytterligare. 

1.3. Frågeställningar 
 Anser aktörerna att ett miljö- och rättvisearbete inom Systembolaget är önskvärt och hur ser de på 

Systembolaget som aktör?  
 Hur argumenterar aktörerna för eller emot Systembolagets aktiva ansvar och arbete med miljö- och 

rättvisemärkning? 
 Hur ser de studerade aktörerna på Systembolagets möjligheter och skyldigheter att i större utsträckning 

använda sig av etablerade etiska märkningar samt ekologiskt certifierade viner i sitt utbud? 
 Var möts aktörernas argument och var går de isär? 

1.4 Disposition 
I den här rapporten har teorin placerats före både metod och bakgrund då den innefattar viktiga definitioner samt 
en bakgrund till det analysverktyg som kommer att presenteras i metodavsnittet. I teoriavsnittet kommer det 
teoretiska ramverket, de perspektiv och koncept som studien har sin utgångspunkt i att presenteras. Under 
avsnittet resultat kommer en presentation av de olika aktörerna att finnas. Detta för att få en lättare koppling 
mellan resultatet och analysen samt att presentationen av aktörerna delvis är baserade på det empiriska material 
som insamlats under intervjuerna. Nedan följer en bakgrundsbeskrivning av Systembolaget och deras 
verksamhet. 

2. Bakgrund 
Nedan följer en redogörelse för Systembolaget som företeelse och sedan som statligt ägt bolag. Vidare kommer 
de produktmärkningar som undersökts i studien att redogöras för samt utgångspunkt för och försäljning av dessa. 
Det här görs för att klarlägga utgångspunkten för situationen samt för att ge en grundförståelse för de olika 
delarna som ligger som grund för studien.  



 3 

2.1. Systembolagets historia 
Redan 300 år f Kr beskrev den grekiske geografen Pyheas hans första kontakt med alkoholhaltiga drycker som i 
detta fall var ett slags mjöd. Långt därefter, i början av 1400-talet, kom brännvinet till Sverige. Man tror att det 
kan ha kommit till Sverige med köpmän från Lübeck och då i form av aqua vitae (Systembolaget, 2005:7-8). 
Under denna tid var brännvinet mycket sällsynt och kom endast de privilegierade till. När Sverige senare 
drabbades av pesten provades även brännvinet som botemedel den fasansfulla sjukdomen. Fram till mitten av 
1800-talet har människor experimenterat med egentillverkning, fått det förbjudet och tillåtet igen och nu var den 
första nykterhetsrörelsens framfart på tapeten (Systembolaget, 2005:10, 15-17). Strax därefter skrev några 
bergsmän i Falun som hade tröttnat på supandet till kungen, Oscar I, och bad om att få ta kontroll över 
alkoholförsäljningen för att få bukt med problemet. År 1850 tog bergsmännen över bränneriförsäljningen och 
kroghållningen och det första Systembolaget var fött (Systembolaget, 2005:18).  För att dämpa 
alkoholkonsumtionen införde man vissa lagstiftningar och samtidigt tredubblades alkoholskatten, och förtäring, 
inköp och tillverkning försvårades.  Tanken om ett Systembolag sprids och idén om vinsten skall tillfalla det 
allmänna och att man inte skall använda alkoholen som ett politiskt vapen utan börja sälja med ansvar för att 
komma åt missbruket aktualiseras (Systembolaget, 2005:19-20).  

I början av 1900-talet är tillgången på alkoholhaltiga drycker både begränsad och reglerad. Den införs motbok 
där du som enskild person tilldelas en ranson av dryck. De högt ansedda i samhället får en större del, kvinnor har 
just nu ingen andel alls (Systembolaget, 2005:25-26). År 1917 bildas AB Vin- och Spritcentralen vilka några år 
senare får monopol på tillverkning, import, export och partihandel (Systembolaget, 2005:26). I mitten av 1900-
talet hade motboken avskaffats men spärrlistor infördes där grova missbrukare och dömda langare förbjöds att 
handla alkohol. Man införde även legitimationskontroll och toppade med två kraftiga skattehöjningar, allt för att 
få ner missbruket och minska de skadeverkningar alkoholen kan ha (Systembolaget, 2005:33-35). År 1985 hade 
det reella alkoholpriset höjt med nästan 50 procent. Höga alkoholpriser blev ett av huvudverktygen när det kom 
till att minska alkoholens skadeverkningar (Nordström & Ramstedt 2006). Systembolaget är nu likt det vi har 
idag (Systembolaget, 2005:33-35).  

I och med Sveriges inträde i EU, 1995, miste Systembolagets sin ensamrätt till restaurangförsäljning och AB Vin 
& Sprit (tidigare AB Vin- och Spritcentralen) förlorar sina monopol på tillverkning, import, export och 
partihandel.  År 1997 prövar EG-domstolen Systembolagets detaljmonopol och kommer fram till att detta inte 
strider mot Romfördraget, som ligger till grund för samarbetet. Domen betonar även vikten av att Systembolaget 
har kommit till för att skydda folkhälsan. Man poängterade dock att Systembolagets inköpsprocesser inte får 
verka diskriminerande mot utländska varor för att få fortleva. I och med denna dom kungörs att Systembolaget 
får leva vidare i det annars hårt marknadsanpassade EU (Systembolaget, 2005:34-36). 

2.2. Systembolagets uppdrag 
Systembolaget förklarar sitt uppdrag och sitt ansvar på följande sätt: 

Systembolagets uppdrag är bestämt av Sveriges riksdag. Vår roll är att sköta all detaljhandelsförsäljning av 
starköl, vin och sprit till privatpersoner på ett ansvarsfullt sätt och med god service. I rollen ingår ett ansvar 
för det sortiment vi säljer och för att motverka alkoholskador. Till det yttre är vi ett detaljhandelsföretag som 
säljer alkoholhaltiga drycker men vi har vårt samhällsansvar som en tydlig drivkraft. Genom att 
Systembolaget har ensamrätt på försäljning av starköl, vin och sprit säkerställs att försäljningen sker 
utan vinstmaximering eller merförsäljning. De alkoholrelaterade problemen i samhället blir mindre om 
alkohol säljs utan vinstintresse. Sveriges riksdag har också beslutat om riktlinjer för etablering av 
systembutiker och vilka öppettider de ska ha. (Systembolaget.se - Uppdrag ansvar och service, 2014) 

Systembolaget bygger sitt arbete med att uppnå sitt syfte, att minska alkoholens skadeverkningar, på tre 
grundpelare: begränsad åtkomst, beslut om höga priser samt frånvaro av vinstmaximerande drivkrafter (Örnberg, 
2009:13). Detta är något som dock behöver ha stöd hos medborgarna då begränsningarna måste uppfattas som 
rimliga. De menar vidare att ansvaret ligger i att motverka alkoholens negativa effekter så effektivt som möjligt 
men även att kunna erbjuda en god service med kunnig personal, tillgång till information, råd om mat och dryck 
samt välplanerade butiker. Systembolaget menar att alkoholrelaterade problem blir mindre om alkoholens säljs 
utan att styras av vinstintresse. Systembolaget styrs av alkohollagen, statens ägardirektiv samt Systembolagets 
avtal med staten (Systembolaget 2014). 

Systembolagets policy förespråkar även ett miljövänligt tänk och en god alkoholkonsumtionskultur. 
Systembolaget arbetar med att inte uppmuntra till merköp, inga lockande förpackningar eller gåvor får 
förekomma. Vidare är marknadsföringen strikt regalerad samtidigt som placering i butik inte får gynna vissa 
produkter framför andra (Systembolaget, 2014). 
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2.3. Systembolaget och EU 
Efter Sveriges inträde i EU var inte Systembolagets existens längre självklar. Man började spekulera kring om 
monopolet var förenligt med EG-rätten. Statliga monopol skall vara anpassade så att de inte är diskriminerande 
och man får heller inte ha nationella lagstiftningar som utgör handelshinder (SOU 2000:59). Efter en rättegång år 
1997 slogs det fast att Systembolaget inte stred mot Romfördraget utan kunde fortsätta bedriva verksamhet 
(Systembolaget, 2005:36). Inom EU är monopol i regel inte tillåtna men det finns några undantag. Om motivet 
bakom ett statligt monopol kan hänvisas till exempelvis folkhälsan eller allmän säkerhet kan det tillåtas. Dock 
får monopolet inte göra skillnad mellan inhemska eller utländska varor. Systembolaget får alltså inte gynna 
svenska produkter och måste agera objektivt och med en transparens som genomsyrar hela processen. (EU-
upplysningen, 2014). Efter inträdet i EU, när monopolet upplöstes avseende export, import, tillverkning och 
partihandel, trädde den nya alkohollagen i kraft (SFS 1994:1738). Sverige närmar sig en allt mer öppen 
alkoholpolitik där EU-direktiven står över svensk lag. På EU nivå ser man på alkoholvaror som vilka andra varor 
som helst samtidigt som man på svensk nivå ser mer till alkoholens påverkan ur det sociala perspektivet 
(Örnberg, 2009:13-14; Eriksson, 2004:240). 

2.4. Hur fungerar Systembolaget i praktiken – Inköpsprocess och 
sortimentmodell 
Systembolagets uppgift är att erbjuda ett brett sortiment som utifrån ett alkoholpolitiskt perspektiv anses 
godtagbart. Varje månad skickas offertförfrågningar ut till de registrerade leverantörerna. I förfrågningarna 
anges bland annat smakbeskrivning, segment samt pris. Offerterna har Systembolagets marknadsanalytiker och 
kategoriansvariga tagit fram i sin lanseringsplan vilken lägger grunden för årets offertförfrågningar. De 
produkter som sedan ses som intressanta tas in för ett blindtest där Systembolagets experter utser en vinnare som 
sedan plockas in i sortimentet. Proverna bedöms utifrån kvalitet i relation till smakbeskrivningen i 
offertförfrågan (Systembolaget, 2013a:11). Just nu har Systembolaget 421 butiker och 500 ombud. Det finns 
drygt 13 850 artiklar i sortimentet varav ca 2000 av dessa ingår i det fasta sortimentet i butik och resten finns i 
beställningssortimentet.  

2.5. Systembolagets hållbarhetspolicy 
Som statligt ägt monopolbolag har Systembolaget många vakande ögon på sig och som nämnt i inledningen har 
det stormat en del kring vinproduktionen och Systembolagets del i problemet men även som en eventuell del i 
lösningen.  

Systembolaget säger själva att de:  

Systembolaget vill så klart att de drycker vi säljer ska vara socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart 
producerade. Vi har som mål öka antalet produkter med miljömärkning och etisk märkning i vårt sortiment. 
Ännu viktigare för att åstadkomma en hållbar dryckesleverantörskedja är att vi arbetar tillsammans med våra 
leverantörer för att öka engagemanget och ansvaret i hela kedjan. (Systembolaget, 2014) 

Systembolaget skriver vidare i sin Ansvarsredovisning 2011 att utöver det sociala och hälsomässiga ansvar de 
besitter här i Sverige har de även ett ansvar gällande arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, miljöfrågor och anti-
korruption genom hela leverantörskedjan. Systembolaget har valt att använda sig av FN-initiativet Global 
Compact och menar att de utgår från internationellt vedertagna definitioner och riktlinjer i deras CSR-arbete 
(Systembolaget, 2011:37). Vidare har de även ett medlemskap i Business Social Compliance Initiative (BSCI) 
ännu en CSR-organisation där de kan utnyttja redan befintliga verktyg och databaser för vidare CSR-arbete 
(Systembolaget, 2011:38). Systembolaget har dock fått mycket kritik då BSCI ses som en mycket svagare kod än 
andra koder och den saknar även insyn och transparens. BSCI är inte heller öppen för civilsamhällets 
organisationer eller fackförbund. Arbetarnas organisationer har därför inget inflytande över hur koden 
utarbetades eller hur den uppföljs. Systembolaget har fått kritik för att deras sociala ansvarstagande saknar  
trovärdighet utan fackföreningars och arbetarnas organisationers inblandning och medverkan. (Rättvis vinhandel, 
2012:14-15 

2.6. Ekologiskt 
Det finns många studier som visar på de fördelar som finns med ekologiskt odlade produkter i kontrast till de 
konventionellt odlade produkterna. Naturskyddsföreningen är en av de organisationer som driver frågan om att 
vi bör konsumera mer ekologiskt mycket hårt (Systembolaget, 2014). Vidare gör både ICA (ICA,, 2014) och 
COOP som är två av Sveriges största dagligvaruhandlare stora satsningar med reklamkampanjer och egna 
ekologiska märken. COOP har även infört veckans ekologiska där de sänker priset på en ekologisk produkt varje 
vecka (COOP, 2014). Det finns alltså en trend i samhället där de ekologiska varorna får mer och mer plast. I 
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denna studie kommer ekologiskt odlade produkter refereras till som märkta produkter tillsammans med etiskt 
märkta produkter, detta även då ekologiskt inte är en produktmärkning i sig men ändå en certifiering. Detta görs 
för att göra det enklare för läsare att följa och då ekologiska produkter, som är certifierade som ekologiska, ändå 
bär en sorts märkning.  

Ekologiska odlingstekniker har använts i ca 6000 år för att göra jordbruket hållbart samtidigt som man bevarar 
jordkvaliteten, vatten, energi, biologiskt mångfald samt andra biologiska värden (Pimentel et al., 2005). Det 
konventionella jordbruket är ofta storskaligt och ensidigt och leder till markförstörelse, föroreningar och hotar 
samtidigt många arters levnadsmiljöer och skadar den biologiska mångfalden.  Jordbruket är essentiellt för 
människan och idag producerar vi både livsmedel, industriråvaror, biobränsle och natur- och kulturvärden. 
Jordbruk är och kommer fortsätta vara en av hörnstenarna för utveckling och försörjning i de flesta länderna 
(Naturskyddsföreningen, 2014). När man talar om jordbruk kan man inte endast titta på de ekonomiska 
aspekterna utan man måste även ta hänsyn till de biologiska, kulturella och etiska aspekterna. För att vi ska 
kunna ha ett hållbart jordbruk kan vi inte endast se till de ekonomiska vinster vi kan göra. För att kunna få en 
hållbar inkomst från jordbruk måste jordbruket vara hållbart. Naturskyddsföreningen, med flera, menar att ett 
hållbart jordbruk bygger på bland annat följande: 

 Endast producera livsmedel fria från föroreningar 
 Bevara och utveckla ett odlingslandskap med rika natur- och kulturvärden, samt bevara den biologiska 

mångfalden.  
 Minimera föroreningar i vatten, mark och luft. 
 Hushålla och cirkulera växtnäringsämnen på ett effektivt sätt. 
 Bevara bördigheten hos marken. 

Alla dessa kriterier uppfylls vid ett ekologiskt jordbruk och anses vara önskvärda för att kunna bedriva ett så 
ofarligt och långsiktigt jordbruk som möjligt (Naturskyddsföreningen.se - Bra mat till alla, 2014).  

Enligt Naturskyddsföreningen finns det vissa livsmedel som är värre än andra när det de inte odlas ekologiskt. 
En av dessa är vindruvor. Vid odling av vindruvor används det stora mängder kemiska bekämpningsmedel, ca 15 
procent av alla kemiska bekämpningsmedel i Europa används till vindruvor. Vindruvsodling kan ofta vara 
problematiskt då de finns många olika skadegörare så som olika former av mögel. Många av odlarna använder 
sig därav utav förebyggande besprutning, vilket innebär att man besprutar grödan innan man har sett ett angrepp 
på grödan. Vissa av de besprutningsmedel som används är av karaktären att de gå in i druvan och skyddar denna 
inifrån, vilket leder till att medlet följer med druvan hem till oss. Spårämnen i vinet förkommer och i vissa fall 
överstiger de gränsvärdet som är satt av EU. Vindruvor klassas som den frukt där spårämnen är mest 
förekommande. I en av EU-kommissionens omfattande granskning av livsmedelsprover fann man att i hela 72 
procent av de 65 000 proverna förkom rester av bekämpningsmedel (Karlsson & Hansson, 2008, 
Naturskyddsföreningen - Vindruvor och bekämpningsmedel, 2014). I ett av stickproven som EU gjorde hittade 
de till exempel 26 olika bekämpningsmedel och i vissa fall överskreds EU:s spårämnesgräns med hela 900 
procent (Naturskyddsföreningen.se - 5 viktiga varor att byta till eko, 2014, Karlsson & Hansson, 2008-11-26).  

2.6.1. Ekologiskt och försäljning 
Idag finns det ett mer generellt miljöintresse bland det svenska folket och fler är beredda att betala ett högre pris 
för en miljöanpassad vara. En av de främsta anledningarna till detta är att kunden ser ett företags miljöåtgärder 
som en slags inbyggd kvalitet. Konsumenten ser det som en försäkran att produkten inte är skadlig för varken 
dem eller miljön.  För att möta kundens efterfrågan har företagen tvingats bli mer medvetna, utöka sitt utbud och 
även sätta press på sina underleverantörer (Bingel, Sjöberg & Sjöquist, 2002:26). 

I Sverige köper vi mer och mer ekologiska varor och marknaden fortsätter att växa. Ökningen mellan 2012 och 
2013 har uppgått till tre procent vilket motsvarar ett värde av 9.5 miljarder kronor. Marknaden har även utökats 
och man uppskattar att inom den offentliga sektorn har de ekologiska varorna ökat med hela 16 procent (KRAV, 
2013:10).  

2.6.2. Ekologiska viner på Systembolaget 
Försäljningen av ekologiska viner har följt trenden och stigit stadigt och 2012 uppgick den till hela 900 miljoner 
svenska kronor (Rogeman, 2014). Tittar man på KRAV:s årsrapport från 2013 kan man dock se att 
Systembolagets försäljning av ekologiska varor minskade något mellan 2012 och 2013 (KRAV, 2013:15). 
Systembolaget skriver i sin årsrapport att de har minskat sitt fasta utbud av ekologiska varor i butik, på grund av 
bristande efterfrågan, och ligger nu på 130 ekologiska artiklar. Dock menar de att de inte aktivt minskar utbudet 
utan att de så fort som möjligt skall åter komma upp i det tidigare antalet ekologiska viner i sortimentet 
(Systembolaget, 2012:28; Rogeman, 2014-03-18). 
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Systembolaget skriver vidare på sin hemsida att det ekologiska sortimentet, på beställningslistan, har växt 
markant. De har nu drygt 500 ekologiska viner i sitt sortiment och ekologiska viner utgör ca tre procent av den 
totala försäljningen (Systembolaget – Vad är ett ekologiskt vin?, 2014). Lena Rogeman, CSR-ansvarig på 
Systembolaget pekar på att det kommit nya siffror som visar på att det ekologiska vinet står för 5,4 procent av 
försäljningen av vin och att de även aktivt har satt ett mål på att 10 procent av de sålda vinerna till år 2020 skall 
vara ekologiska (Rogeman, 2014-03-18). 

2.7. Etiskt märkt 
Etiska märkningar är ett verktyg för att driva på utvecklingen mot en ökad etisk hänsyn i handeln med tjänster 
och varor. När man köper en etiskt märkt vara skall man kunna lita på att ett socialt ansvar tas vid produktionen. 
Vad som ingår i detta sociala ansvar kan variera med olika märkningar men innefattar ofta arbetsmiljö, säkerhet 
och hälsa samt relationer till det lokala samhället (Konsumentverket, 2003:9).  

Etiskt märkta produkters syfte är att säkra den sociala hållbarheten i produktions- och leverantörskedjan. 
Fairtrade och Fair for life, som är de etiska märkningarna som finns på Systembolaget, och dessa syftar till att 
förbättra levnads- och arbetsvillkoren för människan som står bakom produkterna vi köper, även andra 
märkningar har några sådana krav men dessa två är de enda om ser sig som renodlade etiska märkningar. När 
man talar om social hållbarhet återkommer man ofta till den definition som redogjordes för under avsnittet sosial 
hållbarhet. Vad de etiska märkningarna försöker göra är att säkra de sociala värden som ses som förutsättningar 
för en hållbar framtid. Märkta produkter är ett sätt för konsumenten att på ett säkert sätt veta att de produkter 
men köper kommer från producenter där de olika aspekterna av social hållbarhet upplevs. Fairtrade och Fair for 
life ser sig som verktyg för ett bekämpa fattigdomen bland världens råvaruproducenter. För att människor skall 
kunna få en hållbar framtid måste en självständighet och stabilitet i levnadsförhållandena upprättas samt 
upprätthållas. Genom att stärka människor ekonomiskt genom en mer rättvis handel där priset på de varor som 
handlas aldrig underskrider kostanden för produktionen, bidrar man till en mer rättvis världssituation. Detta är 
några av de saker Fairtrade och Fair for life står för (Fairtrade, 2014; Fairforlife, 2014).  

2.7.1. Etiska märkningar och försäljning 
Intresset för etiska märkningar har stigit markant de senaste åren. Om man tittar på Fairtrade, som det mest 
kända etiska märkningen på den svenska marknaden, ökade deras försäljning med 29 procent under 2013 
(fairtrade.se, 2014). På tre år har försäljningen av Fairtrade-märkta varor tredubblats och uppgår nu till 2 
miljarder kronor. Detta visar på en tydligt uppgång och en ökande trend för de etiska märkningarna. För att åter 
ta Fairtrade som exempel känner i nuläget åtta av tio svenska idag till Fairtrade och över 80 procent av dessa 
köper minst en Fairtrade-märkt produkt i månaden. 

2.7.2. Etiskt märkta viner på Systembolaget 
En produkt som inom etisk-märkning står ut är just vin. Fairtrade-märkt vin, vilket är det vanligaste bland de 
etiska märkningarna, på Systembolaget ökade sin försäljning med hela 61 procent under 2013 (Fairtrade.se, 
2014). Från 2012 till 2013 ökade Systembolaget antalet etiskt märkta viner från 18 stycken till 32 stycken i det 
fasta sortimentet (Systembolaget, 2013b:60).  

3. Teorier och begrepp 
Avsnittet kommer att börja med en redogörelse för det perspektiv, aktörsperspektivet, som har legat till grund för 
det metodval som gjorts vid insamlandet av empirin, då studien är fokuserad runt en aktörsanalys. Vidare följer 
en redogörelse över marknadsmodeller som kan ses ligga till grund för hur olika aktörer agerar samt ser på 
Systembolagets ansvar. Därefter kommer en beskrivning av hållbar utveckling som begrepp vilket fungerar som 
utgångspunkt för att applicera den fjärde delen av teoriavsnittet, nämligen Mapping Different Approaches. 

3.1. Aktörsperspektivet 
Den grundläggande idén bakom aktörsperspektivet, när man talar om företagande, är att en verksamhet eller ett 
företag kan ses som en uppsättning av relationer mellan olika grupper som har intressen i företaget eller 
verksamheten. Det kan handla om kunder, finansiär, leverantörer, anställda, NGOs eller andra organisationer, 
ägare etc. och om hur dessa skapar ett värde genom verksamheten. För att förstå en verksamhet måste man förstå 
hur dessa relationer fungerar (Freeman et al. 2010:24). Aktörsperspektivet kommer att ligga till grund för den 
här studiens upplägg och metodval då den hjälper till att belysa de olika aktörernas åsikter och 
ställningstaganden. För att en fråga skall kunna göras viktig och ett problemområde göras synlig måste man ta 
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del av de olika inblandade aktörernas perspektiv. Vidare för att finna en lösning, alternativ, konflikter etc. måste 
man ha klargjort de inblandades roller, ståndpunkter samt intresseområden (Söderbaum, 2000:20). När man 
väljer att använda sig av ett aktörsperspektiv har man insett vikten av att olika aktörer kan bidra med olika 
perspektiv då de är förankrade i olika utgångspunkter och har olika grundsituationer. Det är nödvändigt att förstå 
den mångfald av faktorer och komplexitet som uppstår i en situation där fler än en aktör är inblandad. Dock 
menas det med detta inte att man kan frånse det holistiska perspektivet utan tvärt om även måste ta detta i 
beaktning när man t.ex. söker lösningar (Jonsson et al, 2011:7).  

Leif Bratt (2005), forskare inom ekologisk ekonomi, menar att när man talar om aktören bör man se längre än till 
den neoklassiska beskrivningen av Economic Man och han menar att människan är mer komplex än så. Den 
aktör som han ser människan som är även den självisk, men inte endast, aktören är till lika del social och politisk 
medborgare. Peter Söderbaum (2000:32-45) kallar sin människobild Political Economic Person (PEP). Han ser 
människan som en flerdimensionell och sammansatt figur med komponenter så som motiv, relationer, roller och 
aktiviteter som utgångspunkter när beslut ska fattas. Som människa befinner vi oss dagligen i olika slags 
sammanhang och spelar ett antal olika roller. Till rollerna är olika aktiviteter kopplade och till de olika 
situationerna är olika relationer kopplade. I de olika relationerna och situationerna har vi inte alltid samma 
drivkrafter och motiv. Söderbaum menar vidare att man på samma sätt kan beskriva organisationer. Företaget 
kan vara låntagare, arbetsgivare, medlem i branschorganisation, producent och har i dessa olika roller olika 
relationer, drivkrafter och aktiviteter. Vidare menar författaren att både individer och organisationer agerar 
utifrån någon form av samstämmighet i sina olika sammanhang och roller och alltid utifrån sin grundläggande 
ideologi (Söderbaum, 2000:32-45). 

Ljungdahl (1999) berör även området och menar att intressenter, som han kallar det, kan sägas vara alla aktörer 
som kan påverka eller påverkas av de aktiviteter ett företag utövar. Författaren menar att intressenterna eller 
aktörerna ställer krav på företaget och på så sätt utövar makt på det. Genom att aktörerna har inflytande i det 
övriga samhället måste företaget ta hänsyn till aktörernas ståndpunkter och påtryckningar (Ljungdahl, 1999). Ett 
företags yttre intressentmiljö består av flera olika aktörer. Traditionellt sett har det endast bestått av ett fåtal, 
stora intressenter, men idag har det övergått till att många olika grupper i samhället kan påverka ett företag. Allt 
ifrån myndigheter, lagstiftning och internationella avtal till kundens krav på företag och miljöorganisationer. De 
olika grupperna utövar olika sorters påtryckning och kräver någon slags av legitimitet och trovärdighet från 
företagets sida. Dessutom bevakas företag på ett helt annat sätt idag än tidigare. NGOs och media, och även 
kunden själv, gör så att information snabbare och lättare kommer fler till handa. Även anställda och investerare 
ställer högre etiska och miljömässiga krav på företag (Bingel, Sjöberg & Sjöquist, 2002:39). 

3.2. Marknadsmodeller 
För att kunna orientera sig i samhället har alla aktörer en viss syn på systemet och marknaden och till följd av 
denna bild även en bild av sin egen roll. För att kunna orientera sig själv och stärka sina ståndpunkter har man 
sin förankring i en viss grunduppfattning. Nedan redogörs för tre olika alternativa marknadsuppfattningar,varav 
den ena bygger på att aktörer är helt styrda av markanadssystemet, de andra två visar på att aktören kan ha andra 
intressen som styr dess handlande i olika utsträckning, vilka kan ses som en del i det övergripande 
samhällssystemet. Dessa bidrar till tre olika syner på aktörer, däribland som endast nyttomaximerande 
spelpjäser, aktiva ställningstagare eller till och med politiska spelar. Dessa tre marknadsmodeller kommer senare 
att kopplas samman med den syn som de olika aktörerna har på Systembolaget och deras ansvar. 

Sverige bygger idag på ett demokratiskt system där olika aktörer verkar. När vi tänker på demokrati tänker vi 
först och främst på vår rätt att välja representanter till riksdag, regering och nu även till EU-parlament. Peter 
Söderbaum (2011) menar dock att demokrati och politik sträcker sig längre än så. Han menar att när människor 
väljer sätten att leva sina liv på och hur organisationer väljer på vilket sätt de skall bedriva sin verksamhet på 
påverkas även andra människors förutsättningar för hur de kan leva sina liv respektive andra organisationers 
verksamhet. Vidare skriver författaren att i alla situationer där människor eller organisationer interagerar genom 
samspel eller konkurrens är politik och demokrati aktuellt. Organisationer och individer blir således aktörer i ett 
politiskt och demokratiskt sammanhang. Det demokratin i viss mån bygger på är att alla aktörer uppmuntras att, 
på ett öppet sätt, framföra sina synpunkter på vad som är en önskvärd samhällsutveckling. I denna studie 
behandlas olika aktörer i form av olika organisationer, både ideella och delvis monetärt styrda. Söderbaum 
menar att båda typerna av organisationer medverkar och påverkas samhällsdebatten på både den globala, 
nationella och den lokala nivån (Söderbaum, 2011:49).  

Hur olika aktörer ser på sin roll och sitt verksamhetsutövande bygger bland annat på hur de uppfattar marknaden 
och deras roll på den. Söderbaum (2011) har valt att skilja på tre olika marknadsmodeller. Den första ser han 
som den neoklassiska teorin vilken bygger på att ett företag tillverkar och bjuder ut en vara och att konsumenten 
samtidigt efterfrågar denna. Företagen ser endast till de monetära kostnaderna och hur den egna vinsten påverkas 
samtidigt som kunden ser till priset och den egna budgeten (Söderbaum, 2011:55). Den neoklassiska modellen är 
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mekanisk och styrs helt av utbud och efterfrågan. Aktörerna på marknaden är avpersonifierade och framträder 
endast som vinstmaximerande. Aktörernas agerade antas givna enligt modellen vilket leder till att frågan om 
aktörernas preferenser, val eller livsstil inte tas med i beräkningen. Denna förenkling är nödvändig för att 
modellen skall kunna framställas i matematiska termer, dock finns det vissa brister då annan påverkan än just 
den monetära inte tas i beaktning (Söderbaum 2011:55).  

Den andra modellen som Söderbaum tar upp är den socialekonomiska marknadsmodellen.  Skillnaden här är att 
det hos aktörerna framträder vissa mänskliga drag. Författaren menar att detta bidrar till en starkare 
verklighetsanknytning och fördjupning. Några av nyckelorden när det kommer till socialekonomiska modellen är 
samarbete, etik och förtroende. Marknaden är här inte endast en spelplan där egenintresse och konkurrens är de 
främsta drivkrafterna utan det förekommer samarbeten mellan olika aktörer och nätverk av aktörer. Här kan 
affärer lika gärna bygga på en vi-känsla som ett egenintresse och utnyttjande av andra aktörer (Söderbaum, 
2011:56). Till skillnad från den neoklassiska teorin överger man här antagandet om fullständig information. Man 
antar istället att den information en aktör har tillgång till är begränsad och man anser att många beslut har sin 
grund i påverkan från reklam eller annan manipulation. När man i den neoklassiska teorin endast ser kostnad och 
pris som intressant information kommer man runt problematiken med bland annat reklam. I den 
socialekonomiska modellen är den enskilda aktörens subjektiva och ideologiska orientering intressant, vare sig 
aktören uppträder i form av konsument, företagsledare, inköpare i en organisation eller marknadsförare. Här ser 
man vikten av att hur aktören tolkar hållbar utveckling kan påverka dennes praktiska beteende. Vilka värden det 
är som spelar in hos de olika aktörerna är av stor vikt när de sedan skall fatta beslut och agera kring olika frågor 
(Söderbaum, 2011:56).  

Den tredje modellen, den politisk-ekonomiska modellen, bygger på den socialekonomiska men här tillkommer 
den politiska och demokratiska infallsvinkeln. I den här modellen framhävs aktörernas praktiska beteende och 
ideologiska orientering. Här är det även intressant att se hur de olika aktörerna förhåller sig till sitt eget ansvar i 
ett demokratiskt samhälle och hur detta upplevda ansvarstagande återspeglas i det praktiska agerandet 
(Söderbaum 2011:56-57).  

3.3. Hållbar utveckling som begrepp 
I detta avsnitt kommer hållbar utveckling att definieras samtidigt som förståelsen för de olika egenskaperna och 
delarna som kommer att visas i teoridelen Mapping Different Approaches kommer att ökas när det kommer till 
den miljömässiga och den sociala delen av hållbarhetsbegreppet. Därefter kommer den neoliberala 
marknadsekonomitanken att redogöras för samt kritik mot denna, allt för att öka förståelsen för det teoretiska 
ramverket. För att förstå det teoretiska ramverket är det avgörande att man får en djupare förståelse för de olika 
sfärerna samt delningen och sammankopplingen av dessa. Men först, en liten bakgrundssammanfattning av 
hållbarhet utveckling som begrepp.  

Om man tittar på begreppets historia finns det oändligt många olika definitioner, vissa täcker endast in det 
miljömässiga, andra räknar med både ekonomi och livskvalitet. Definitionerna är många men det som de alla har 
gemensamt är en önskan om en viss samhällsutveckling. Hållbar utveckling är lättast att se på som en process 
där vissa grundläggande principer kan ses som fasta samtidigt som vissa saker som benämns som 
nödvändigheter är av social karaktär och är därför under ständig förhandling (Andrén, 2009:11).  

Den första miljökonferensen hölls år 1972 och resulterade i UNEP (United Nations Environment Program), FN:s 
miljöprogram. 15 år senare presenterades den så kallade Brundtland-rapporten ”Vår gemensamma framtid”, 
vilken visade att våra essentiella resurser, jord, luft och vatten, var hotade. Rapporten fastslog vidare att dagens 
industriländers sätt att producera och konsumera har lett till farliga utsläpp och överexploatering av olika 
resurser vilket i längden är ohållbara. I Brundtlandsrapporten ges den mest kända definitionen av hållbar 
utveckling vilken lyder och syftar till en utveckling: ”som möjliggör för dagens generation att tillfredsställa sina 
behov utan därigenom försvåra för kommande generationer att tillfredsställa sina” (Persson & Persson, 
2007:184-185). År 1992 hölls FN:s nästa stora konferens med temat miljö och utveckling. Nu hade tankar om ett 
positivt samband mellan ekonomisk tillväxt och miljö växt fram. De grundläggande principer som arbetades 
fram var följande (Persson & Persson 2007:185-186): 

 Polluter pays principen – den som förorenar skall betala för den skada som uppkommer 
 Ansvarsprincipen – alla länder ansvarar för att inte skada miljön inom det egna eller angränsande 

länders miljö. Man har rätt att utnyttja naturtillgångar men endast om miljön inte tar skada. 
 Kretsloppsprincipen – allt som utvinns av naturen skall återanvändas, återvinnas eller slutligen 

omhändertas med minsta möjliga resursförbrukning och utan att miljön eller samhället tar skada.  
 Försiktighetsprincipen – ingrepp eller åtgärder där miljökonsekvenserna inte kan överblickas skall inte 

startas.  
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 Substitutionsprincipen – miljöstörande produkter och råvaror skall i största möjliga mån bytas ut icke 
eller mindre miljöfarliga sådana.  

År 2002 höll den tredje globala miljökonferensen med samma inriktning. Fokus vid denne konferens låg dock 
mer på de ökade motsättningarna mellan norr och söder, fattiga och rika. Man valde att fortsätta i samma 
riktning som tidigare. Man valde även att antal ytterligare mål: 

 Slöseri med resurser måste minska 
 Tidigare beslut om fattigdomsbekämpning måste förverkligas.  
 Den biologiska utarmningen skall hejdas till år 2012. 
 Att inom tio år nå hållbara produktions- och konsumtionsmönster. 
 Växthusgaser skall minska enligt Kyoto-avtalet och avtalets uppföljning. 
 Hälso- och miljöfarliga ämnen skall successivt fasas ut.  
 Länder skall verka för fri och rättvis handel. 

Kyotoavtalet är en klimatkonvention från 1992. 150 länder har skrivit under och industriländerna lovade bland 
annat att minska sina utsläpp av växthusgaser med fem procent till 2008-2012 jämfört med 1990 års nivå 
(Persson & Persson, 2007:187-188). 

En grundläggande tanke som har kommit att genomsyra begreppet är att hållbar utveckling är ett 
flerdimensionellt uttryck som omfatta både miljömässiga, sociala och ekonomiska komponenter (Andrén, 
2009:12). Den globala ekonomiska utvecklingen anses generellt ha varit positiv, men inkomstskillnaderna är 
fortfarande stora mellan och inom länder. Utbildning och hälsa har succesivt förbättrats, men skillnaden är 
fortfarande mycket stor mellan rika och fattiga länder. Den miljömässiga bilden redovisar för liknande 
situationer. I mer utvecklade länder minskar lokala och regionala utsläpp samtidigt som det i mindre utvecklade 
länder går i motsatt riktning.  

För att få en bredare bild av vad hållbar utveckling kan vara kommer den sociala och miljömässiga hållbarheten 
samt det ekonomiska systemet att definieras var för sig för att sedan kopplas ihop som en helhet där de alla är del 
av vad som kan ses som långsiktig global hållbarhet. De tre olika sfärerna går inte helt att särskilja från varandra 
då det i mångt och mycket är sammankopplade. Dock har de sina specifika delar som kommer att redogöras för 
nedan. Denna definition och teori utgår ifrån ett ”människoperspektiv” där människans behov och värderingar 
kommer att ligga i fokus, även om miljö och andra arter kommer att beröras så kommer hållbar utveckling 
endast att fokuseras på utifrån ett mänskligt perspektiv. Med andra ord utgår den från Riodeklarationens första 
princip: ”I strävan mot en hållbar utveckling står människan i centrum. Hon har rätt till ett hälsosamt och rikt liv 
i samklang med naturen” (Persson & Persson, 2007:186). 

3.3.1. Miljömässig hållbarhet 
Det som vi idag kallar miljö måste vara något mycket större än det vi vanligen föreställer oss. Det handlar om 
mångfunktionella och komplexa system som utgör förutsättningarna för allt liv inklusive oss. Ekosystemen, 
klimatet, kvävets kretslopp, havsströmmarna, oceanerna, atmosfärens sammansättning, den generiska rikedomen 
osv är några av de saker som vi måste ta i beaktning när vi ser till miljön. Idag har människan visat sig kapabel 
att påverka och skada miljön och hela det system som vi är beroende av och livnär oss på genom 
kemikaliespridning, klimatförändringar och ozonskiktsrubbningar (Andrén, 2009:13). De faktorer som bidrar till 
dessa problem är till största del vår varukonsumtion, våra transporter samt vår avfallshantering (Persson & 
Persson, 2007:9).  

När det kommer till hållbarhet och kanske framförallt den miljömässiga, måste man se till att allt som finns på 
jorden baseras på termodynamikens första och andra lag om materians och energins oförstörbarhet samt att 
allting sprider sig i ett slutet system.  

De fyra principer som bör följas och som är avgörande för en hållbar miljöhållning kan definieras som följande: 

 Utnyttja inte jordens resurser snabbare än de kan återskapas. Vår konsumtion av fossila bränslen är ett 
av de ohållbara exemplen i dagens samhälle. Ju mer varor vi produceras och i desto högre tempo vi gör 
detta desto snabbare utarmar vi miljön. 

 Använd inte onaturliga ämnen. Onaturliga ämnen är svåra för miljön att bryta ner, många ämnen är 
även mycket giftiga för natur och levande varelser. Ämnen som framställs på kemisk väg eller naturliga 
ämnen som förbränns i onaturligt högt tempo är ofta mycket skadliga för miljön.  

 Slösa inte med jordens resurser. Man bör på ett effektivt och rättvist sätt tillgodose mänskliga behov 
överallt. Samtidigt som överkonsumtionen i industriländerna måste minska måste utvecklingen i 
fattigare länder stimuleras. 

 Bevara växter och djur och hela den biologiska mångfalden. Idag är en fjärdedel av alla däggdjursarter 
utrotningshotade och många organismer kommer hinna dö ut innan vi ens har ett namn på dem. 
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Undanträngandet av de naturliga ekosystemens livsutrymmen måste upphöra om en obalans i 
ekosystemen skall kunna förhindras.  

Dessa fyra principer bygger på att människan i sitt handlande alltid tar hänsyn till de konsekvenser handlingen 
kan få på miljön. För att nå en hållbar utveckling måste man ta hänsyn till de fyra ovan nämnda punkterna. Om 
man utelämnar någon av dessa kommer hållbarheten att äventyras (Persson & Persson, 2007:11). 

3.3.2. Social hållbarhet 
När det talas om social hållbarhet talas det om faktorer så som levnadsförhållanden, välfärd och jämställdhet 
(Andrén, 2009:12). Den sociala delen av hållbar utveckling är relativt ny och kommer ofta i skymundan. När 
man talar om miljömässig och ekonomisk utveckling uttrycks resultatet i kvantitativa mått där det går att 
systematisera och sätta upp formler för utveckling. Vissa anser att den sociala utvecklingen inte är mätbar på 
samma sätt och riskerar därför att inte prioriteras (Elias, 2009:14). 

Sören Olsson, professor i socialt arbete vid Göteborgs universitet, definierar social hållbarhet utifrån två 
perspektiv, välfärdsperspektivet och problemlösningsperspektivet (Olsson, 2012:3). Välfärdsperspektivet syftar 
till att alla människor skall leva under acceptabla villkor i acceptable miljöer och att det ska råda relativt rättvis 
fördelning av livskvalitet. Människan ska känna sig trygg, ha möjlighet att påverka sin livssituation och ha 
möjlighet till självförverkligande genom t.ex. utbildning. Författaren menar att om välfärden är hotad uppstår det 
lättare oro, konflikter, bråk och ytterst revolution i samhällen. Vidare skriver Olsson att mer jämställda 
samhällen tenderar att fungera bättre överlag. Stora inkomstskillnader korrelerar med de faktorer man mäter 
välfärd i så som livslängd, fysisk- och psykiskhälsa samt välbefinnande. Mer rättvis fördelning av välfärd och 
social hållbarhet har då en tydlig koppling var den sociala tryggheten säkrar hållbarheten i ett samhälle i längden 
(Olsson, 2012:3). 

Problemlösningsperspektivet handlar om sociala systems kapacitet att hantera intressen och lösa problem. 
Problem uppstår i alla situationer och möjligheten att lösa och hantera dessa är av stor betydelse för hållbarheten 
i ett system. För att kunna lösa olika problem krävs det att det finns handlingskraft hos individer men även 
fungerade styrningsmekanismer i samhället, detta gäller inom alla system så som nationer, stadsdelar, städer, 
grupper och familjer. Olsson delar in samhället i fyra delar där problemlösningskapaciteten är viktigt. Dessa är 
familj- och vänkretsen, civilsamhället, näringslivet och det offentliga systemet sett som politik och 
administration. De olika sektorerna samverkar även ofta. För att ett samhälle skall vara beständigt och fungerade 
krävs det att människorna kan lösa de problem som kommer upp och att olika samhällsskikt får komma till tals 
och att olika nivåer i samhället samarbetar (Olsson, 2012:6-7). 

3.3.3. Ekonomisk hållbarhet och den ekonomiska tillväxtmodellen 
Nationalekonomin är idag inte helt homogen och antaganden som olika aktörer gör kan skilja sig från varandra. 
Denna definition kommer dock att fokusera på de idag allmänt accepterade utgångspunkterna inom den 
neoklassiska nationalekonomin då denna är tongivande i dagens samhälle samt en del kritik mot denna för att 
bredda bilden och visa på de olika motpunkterna i den teori som bygger på Hopwood, Mellons och O’Briens 
modell (2005). Hur man ser på ekonomisk hållbarhet skiljer sig väldigt mycket åt och nedan kommer ett försök 
till att kartlägga de olika läger som står i kontrast till varandra. 

Under 1600-talet övergick man från att se naturen som ett levande väsen, vilket begränsade människan i viss 
mån, till att endast se det instrumentella värdet av de resurser som naturen gav. Under tiden precis innan den 
tidiga industriella revolutionen och den kapitalistiska revolutionen skapades mentala och etiska föreställningar 
som rättfärdigade med systematisk exploatering av naturen. Detta gjorde det möjligt för en ny kultur att växa 
fram och något som kallades framstegstanken uppkom. Adam Smiths tankar om rationalitetsbejakandet växte 
fram och man ansåg att grunden till välstånd låg i en rationell arbetsfördelning både inom och mellan företag. 
Han menade att genom konkurrens på en öppen marknad, äganderätt, frihandel och nationers produktion av de 
varor som gav dem den största komparativa fördelen, var det som skulle få ekonomin att blomstra (Forsberg, 
2002:37-38). 

Det ekonomiska systemet byggde då på distinktionen mellan varors bruksvärde och bytesvärde. Bruksvärde står 
för varans inneboende nyttovärde medan det andra står för det marknadsvärde produkten har. Marknadsvärdet 
styrs av marknadsaktörernas föränderliga och subjektiva värderingar. Dock försvann föreställningen om det 
inneboende värdet hos ting redan under 1800-talet. En varas värde är numera alltid synonymt med dess 
bytesvärde och således bestämt av temporära värderingar i monetära termer (Forsberg, 2002:39).  

Den nationalekonomiska huvudtanken vilar på en idé om samhällsekonomin som ett slutet system där hushållen 
tillhandahåller produktionsfaktorer, så som arbete och kapital, och i utbyte får de tjänster och varor från 
företagen. Andra faktorer så som naturresurser ses i regel som externa och inte som en del av systemet, detta 
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menar Daly har lagt grunden för en föreställning om frånvaro av och frånkoppling till ekosystems gränser samt 
naturtillgångars omfattning (Daly, 1996:2f). 

Inom nationalekonomin är grundföreställningen att ekonomin är överordnad allt annat i samhället. Den 
dominerande tanken är även att det finns möjlighet att substituera olika typer av kapital. Det vill säga att man ser 
sig kunna ersätta naturresurser med tillverkat kapital eller monetära resurser. Man likställer här även ekonomisk 
hållbarhet med ekonomisk tillväxt. Man anser att så länge det totala kapitalet ökar är systemet hållbart. Ett ökat 
ekonomiskt kapital kan därmed accepteras på bekostnad av andra tillgångar så som naturresurser, välfärd eller 
ekosystemtjänster (Alfredsson et al, 2006:8-9). Den vanligaste definitionen av ekonomisk utveckling ses som 
den ekonomiska tillväxtens fortgång. Tillväxten får inte äventyras. Den ekonomiska tillväxten ses som grunden 
för ett ökat materiellt välstånd (Fegler & Unemo, 2000:24). Goda offentliga finanser och ett allmänt gott 
affärsklimat är även faktorer som vägs in (Andrén, 2009:12). En långsiktigt ekonomisk tillväxt är även det 
uttryckliga målet för den svenska regeringens ekonomiska politik (Alfredsson et al, 2006:3).  

Detta synsätt är dock något som kritiserats och den andra sidan av lägret hävdar man att den ekonomiska 
tillväxten inte får ske på bekostnad av den ekologiska eller sociala hållbarheten. En ökning av det ekonomiska 
kapitalet skall alltså inte bidra med en minskning av naturkapital eller socialt kapital (Alfredsson et al, 2006:24-
25). 

Den neoklassiska nationalekonomin står för en utilitaristisk syn på hur människans natur är starkt präglad av 
modeller och föreställningar om samhällets optimala organisation. Dessa avser att varje individ strävar efter att 
maximera sin nytta, oftast rör det sig om maximal ekonomisk vinning och rent allmänt tilltro till den rationellt 
agerade individen, företaget eller hushållet. Antagandena bygger på idén om att samhällsekonomin gagnas av att 
alla enskilda aktörer drivs av ett egenintresse, eller att konkurrensens med egenintresset som drivkraft leder till 
en samhällsutveckling och välfärdsvinster (Forsberg, 2002:41). 

Under efterkrigstiden blev tillväxttanken accepterad bland ekonomerna och senare har dessa blivit helt 
normerande och även konkreta mål. Tillväxten anses bidra till ett ökat materiellt välstånd och till att fattigdomen 
reduceras. Man menar även på att om resurserna blir knappa kommer priserna stiga på dessa, utveckling och 
innovationsinitiativ kommer att stimuleras samtidigt som man kommer söka och finna nya fyndigheter 
(Forsberg, 2002:44). Mäler (1993) menar vidare att ”growth also implies a higher material standard of living 
which will, through the demand for a better environment, induce changes in the structure of the economy, so that 
the environment is less damaged” (Mäler 1993:5). Man har även rättfärdigat att ekonomisktillväxt är bra för 
miljön då man har kunnat visa på att ett ökat kapital per capita har lett till en lägre grad av miljöförstöring. Man 
har märkt att när inkomsten först ökar, ökar även miljöpåverkan men när man kommer till en viss punkt vänder 
det och miljöpåverkan går ned igen (Arrow et al., 1996:13). Med denna utgångspunkt blir materiella ideal och 
ekonomiska prioriteringar det som bestämmer samhällets utveckling. Aktörers egenintresse och konkurrens ses 
som de stora drivkrafterna bakom samhällets utveckling. Systemet bygger på en ständig tillväxt, var 
avkastningen hela tiden måste växa genom bland annat nya konsumtionsvanor eller nya marknader. I grunden 
representerar den normerande tillväxtidén en mental föreställning om tillväxten som måttet på samhällets 
utveckling och i efterhand har tillväxten kommit att framstå som den främsta symbolen för människans 
framgång. Forsberg hävdar att tillväxtnormen görs möjlig av att ekonomerna ser samhället och ekosystemen som 
åtskilda, där det senare betraktas som underordnat. Vidare menar han att ekologiska och lokala förutsättningar 
upplöses och ses inte som primära i den globala tillväxtekonomin (Forsberg, 2002:47). 

Stor kritik har på senare tiden riktats mot tillväxttanken och det orimliga i att se jordens resurser som eviga eller 
ersättningsbara. Man har också visat på bristen i tanken om att när inkomsten per capita ökar, så minskar det 
biologiska avtrycket, då det ofta är så att miljöpåverkan endast flyttas till en annan plats och inte försvinner ur 
det globala systemet (Arrow et al., 1996:13). 

Vidare skriver Friman och Gallardo Fernández (2010) att det nuvarande kapitalistiska systemet drar samhället, 
miljön och sig självt ner mot en socioekonomisk kollaps. ”Global connection – what is known as the 
globalization process – are often voiced to be the vehicle of a more integrated, prosperous, and even egalitarian 
future. However, there is evidence it is precisely these connections that generate deterioration and create 
ineqalities within and between nations” (Friman & Gallardo, 2010:9-10). Författarna menar att den västerländska 
konsumtionstrenden är helt beroende av den billiga arbetskraft och de billiga resurser som finns att tillgå i 
fattigare delar av världen. Aktörer som är starka på marknaden ser till att upprätthålla dessa förhållanden då de i 
monetära termer tjänar på den rådande situationen. De visar på att handel, socioekonomisk utveckling och 
miljömässig degradering är globala frågor och att frågan om det ojämlika bytet av tjänster, varor och monetära 
medel måste belysas.  
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3.4. Mapping Different Approaches 
För att få en djupare förståelse för de olika aktörerna och deras ställningstaganden kommer en modell som 
bygger på att placera in olika aktörer på en skala inom olika intresseområden att användas. Hopwood, Mellor 
och O’Brien (2005) har sammanställt och konkretiserat denna modell och kallar den ’Mapping Different 
Approaches’. Med modellen kan man utifrån olika aktörers ställningstaganden utläsa på vilket sätt de ser på en 
önskad förändring och vidare hur de ser på en implementering av en sådan. Modellen passar bra ihop med syftet 
för en aktörsanalys, nämligen att få en ökad förståelse för olika aktörer och var deras respektive världsbild möts 
samt var konfliktande bilder uppstår. Vidare kommer modellen att tydliggöras i Figur 1 nedan.  

Hopwood et al. (2005) menar att det ökade intresset och stödet för hållbar utveckling och hållbara lösningar kan 
komma att vara en viktig brytpunkt för hur vi ser på relationen mellan mänskligheten och naturen, och även 
relationen mellan människor. Den nya synen där allt kan ses om sammankopplat står i tydlig kontrast till den 
dominerande bilden som har varit rådande de senaste hundra åren, där man separerar naturen helt från de socio-
ekonomiska frågorna och värdena. Människan har setts och ses oftast som överordnad naturen och vår rätt att 
exploatera naturen som nästan oinskränkt. Miljöproblem har mest setts som lokala och teknologin som lösningen 
till alla de problem som kan komma att uppstå. Hopwood et al. (2005) kopplar, som många forskare före dem, 
denna syn på världen till utvecklingen av kapitalismen, den industriella revolutionen samt den senmoderna 
vetenskapen (Hopwood, Mellon & O’Brien, 2005:38).  

Hopwood et al. (2005) pekar på att ekonomi har kommit att bli dominerande inom alla områden i samhället. 
Ekonomisk tillväxt, baserad på ökad produktion och konsumtion, har under flera decennier setts som nyckeln till 
välstånd och välmående hos jordens befolkning. Många menade på att tillväxt skulle bekämpa fattigdomen. 
Tänkande om hållbar utveckling menar författarna kommer av den ökande medvetenheten om globala 
kopplingar mellan miljömässiga problemen, socio-ekonomiska frågor som fattigdom och ojämlikhet, och risker 
kopplade till framtida generationers säkerhet resursmässigt, socialt och miljömässigt (Hopwood, Mellon & 
O’Brien, 2005:39).  

Då uppfattningar om och definitioner av hållbar utveckling är många och varierande, har Hopwood et al. (2005) 
utformat ett kartläggningssystem baserat på kombinationen av socio-ekonomiska och miljömässiga 
positioneringar.  

Figur 1 nedan visar hur de olika aktörerna kan placeras in utifrån deras världsbild samt ställningstaganden. Den 
socio-ekonomiska axeln visar hur stor vikt aktörerna lägger vid jämlikhet, välfärd och välmående hos människor, 
d v s den sociala hållbarheten, och den andra axeln visar hur stor prioritet miljön och omgivningen ges, från låg 
prioritet hos de teknocentriska till hög prioritet hos de ekocentriska. Den skuggade delen av diagrammet 
innefattar de aktörer som ligger inom spannet för hållbar utveckling. De som ligger utanför fokuserar antingen 
endast på de ekonomiska, endast de sociala eller endast de miljömässiga värdena (Hopwood, Mellon & O’Brien, 
2005:41-42). Maruse (1998:104) menar att ”sustainability and social justice do not necessarily go hand in hand”. 
Social rättvisa kan orsaka miljömässiga katastrofer samtidigt som sociala orättvisor inte är en del av en hållbar 
lösning. Författarna menar att länken mellan den sociala och den miljömässiga hållbarheten inte är materiell eller 
självklar utan snarare ett moraliskt band (Hopwood, Mellon & O’Brien, 2005:41). Figuren nedan är 
originalfiguren från Hopwood et al. dock kommer placeringen av alla dessa aktörer inte att behandlas i den här 
studien, varvid det för denna studie inte är avgörande. Figuren fungerar som tydliggörande för de klassificering 
som Hopwood et al. har. I analysen kommer de för denna studie aktuella aktörer att placeras in tillsammans med 
de redan utpekade.  

Man kan i figuren se tre generella syner på hur nödvändiga förändringar ska se ut för att hållbar utveckling ska 
kunna uppnås. Den första bygger på att förändring kan ske inom de nuvarande strukturerna: Status Quo; den 
andra bygger på att fundamentala förändringar bör ske men att man inte behöver överge det nuvarande systemet 
fullt ut: Reform; och det tredje bygger på att problemet ligger i själva grunden för det nuvarande ekonomiska 
systemet och de rådande maktstrukturerna och att en radikal förändring är nödvändig: Transformation 
(Hopwood, Mellon & O’Brien, 2005:42). Nedan följer mer ingående diskussioner kring dessa tre syner på 
förändring. 
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Figur 1 - Mapping Different Approaches (Hopwood, Mellor & O'Brien, 2005:41) 

3.4.1. Status Quo 
Aktörer som befinner sig inom Status Quo inser behovet av förändring men ser inte att varken miljön eller 
samhället står inför några oövervinneliga problem. Man anser att förändringar kan ske utan några större 
justeringar i de nuvarande systemen. Denna bild brukar ses som dominerande hos makthavare, så som regeringar 
och näringsliv. Utveckling identifieras av tillväxt och den ekonomiska tillväxten ses som en del av lösningen på 
hållbarhetsproblemen. Inom denna gren ser man ofta att det är företagen som är drivande när det kommer till 
förändringar mot ett mer hållbart samhälle. Ändrade värderingar, ökad information, förbättrade verksamhets 
tekniker samt ny teknologi, allt verkande genom den fria marknaden, ses som de bästa medlen för att uppnå 
hållbar utveckling. Hopwood et al. menar att The World Business Council for Sustainable Development är en av 
aktörerna i denna del då de inte ser någon konflikt mellan tillväxtidén, den globala marknaden och miljömässig 
och social stabilitet. De hävdar att ”we can have an open vigorous and healthy trading system and achive 
sustainable development” (Hopwood, Mellon & O’Brien, 2005:42). Vidare menar författarna att andra aktörer 
inom denna sfär anser att för att vi skall kunna ta itu med de miljömässiga frågorna måste vi först få en så pass 
stabil tillväxt att människor genom denna skall kunna lyfta sig själv ur fattigdom, först då kan man fokusera på 
andra frågor så som miljö. Vidare hävdar andra att utvecklingen kan bli hållbar om det finns pengar att tjäna. 
Finns det pengar i hållbarhet så kommer marknaden att styra utvecklingen i denna riktning. Anhängare av Status 
Quo anser att den maktfördelningstrend som sker där mer och mer makt flyttas från stater och regeringar till 
marknaden är av godo och ser därför inte någon vikt i att skapa förändring genom lagar och regleringar. Istället 
ser man lösningen i konsumentmakt, där information om livsval och hållbar utveckling skall spela en stor roll. I 
kombination med ”grön kapitalism” som lägger vikt vid Corporate Citizenship och etiskt företagande hittar man 
lösningen på problemen. Världsbanken hävdar även ”traditional elements of the strategy to foster growth - 
macroeconomic stability and market friendly reforms - are essential for reducing poverty” (Hopwood, Mellon & 
O’Brien, 2005:43). 

3.4.2. Reform 
När det kommer till de aktörer som håller sig inom reform grenen menar Hopwood et al. (2005) att man har 
accepterat att det finns stora problem, man är kritisk till nuvarande policys, de flesta stater och företag och 
allmänna trender i samhället, men anser ändå inte att en total kollaps i de ekologiska och sociala systemen är 
stundande eller att en fundamental förändring måste ske. Generellt lokaliserar man inte roten till problemet som 
systemet i sig utan mer i obalansen och bristen på information och kunskap. Man anser att det behöver ske 
förändringar, vissa stora, men att dessa kan ske inom det rådande sociala och ekonomiska systemet. Fokus ligger 
vid att sätta press på stater och regeringar att introducera de reformer som kommer behövas. Vidare fokuserar 
man på information, vetenskap och teknologi, anpassning av marknaden och reformation hos makthavarna. I 
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denna grupp inkluderas ofta mestadels NGOs och akademiker men även vissa regeringar och offentliga 
myndigheter (Hopwood, Mellon & O’Brien, 2005:43). 

Inom denna gren talar man även om hur man genom ekonomin kan främja hållbarheten. Detta genom att bland 
annat omvärdera våra tillgångar och sätta ett mer rimligt pris på olika resurser, en reformerad skattepolitik där 
energiförbrukning inte uppmuntras samt uppmuntran till företag att omvandla sina verksamheter till mer hållbara 
etc. (Hopwood, Mellon & O’Brien, 2005:43-44) 

Vidare läggs vikt vid den nyckelroll som makthavare har när det kommer till hållbar utveckling och företagen. 
Men anser att företagen kommer behöva påtryckningar ovanifrån, och i vissa fall även regleringar. Många anser 
även att det kommer behövas omstruktureringar mot ett mer demokratiskt och inkluderande politiskt klimat. 
Författarna menar att inom denna gren anser vissa att ”a combination of best practice, enlightened civic leaders, 
active partnership with local business and public determination are the best way to success” (Hopwood, Mellon 
& O’Brien, 2005:44). Vidare skriver författarna hur The Real World Coalition framställer problemet, ”the 
present ‘business as usual’ ‘is itself a source of our greatest dangers’ … due to mounting inequality and poverty, 
environmental degradation and world instability. They believe ‘radical reform’ … is needed to produce a 
‘democratic revitalization’ … so that government and society produce ‘sustainable, accountable and equitable 
forms of capitalism” (Hopwood, Mellon & O’Brien, 2005:44).  

3.4.3. Transformation 
Inom grenen Hopwood et al. (2005) kallar transformation anser man att stora problem kommer emot oss och att 
de är rotade i dagens samhälles fundament samt i hur människor idag förhåller sig till naturen och vår 
omgivning. De argumenterar för att en fundamental transformation av samhället och människans relation till 
omgivningen är nödvändig för att undvika den kommande krisen eller till och med en framtida kollaps. Man 
anser att en reform inte är nog då många av de problem som finns är en stor del av den idag rådande ordningen. 
Då dagens maktrelationer och ekonomin inte grundar sig i den sociala- och miljömässiga hållbarheten anses de 
inte som funktionella och hållbara i längden.  

3.4.3.1. Transformation utan hållbar utveckling 

Hållbar utveckling, i detta fall och i de flesta andra fall, är ett människocentrerat koncept där fokus ligger på 
korrelationen mellan de socioekonomiska och de miljömässiga aspekterna, dock menar författarna att det är av 
värde att se att det inom transformisterna finns en gren där man inte är intresserad av denna korrelation. Djup 
ekologisternas främsta intresse är t.ex. miljön. De anser att miljön har ett egenvärde som måste tas tillvara på, 
detta även om människan får stå tillbaka, detta till den grad att man i vissa fall anser att människor i vissa delar 
av världen borde lämnas att svälta och låta jorden sköta sig själv för att sedan kunna återhämta sig. Man tar inte 
hänsyn till människors behov i första hand och jämlikhet finns inte med i konceptet. I kontrast till dessa finns det 
även de som anser att den enda lösningen är en social transformation där social och ekonomisk jämlikhet är 
målet. Här nämns inte miljöproblem utan man menar att friheten från kapitalism och människans skickligheter 
kommer övervinna alla hinder (Hopwood, Mellon & O’Brien, 2005:45). 

3.4.3.2. Transformation med hållbar utveckling 

De transformister som ser sociala och miljömässiga frågor och problem som sammankopplade menar på att 
dessa system kan komma att kollapsa om radikala förändringar inte sker på båda nivåer. Transformisterna ser 
problemen som rotade och sprungna ur vårt nuvarande samhälle, vilket bygger på en liten del av jordens 
befolknings exploatering av den större delen av jordens befolkning, vår miljö och vår omgivning. Det man inom 
denna gren ser som främsta prioritet är social jämlikhet, vilket innebär god hälsa, tillgång till resurser essentiella 
för överlevnad, politiskfrihet etc. Om människor inte har kontroll över sin egen situation är ojämlikhet och 
degradering av miljön oundvikligt. Man menar att kopplingen mellan ojämlikheten i samhällen idag går att 
härleda direkt till kapitalismens exploatering av människor och natur. Vidare är enda lösningen för att komma 
bort från detta att transformera hela samhället. Författarna skriver att ojämlikhet och miljömässiga kriser kan 
avhjälpas om man ändra de materiella begären och de sociala strukturerna i grunden, genom detta är många 
rörelser som kämpar för miljö eller sociala värden ofta sammankopplade och ser liknande lösningar på 
problemen. Engels skriver ”We by no means rule over nature like conquerors over a foreign people, like 
someone standing outside nature - but … we, with flesh, blood and brain, belong to nature, and exist in its midst” 
(Hopwood, Mellon & O’Brien, 2005:46). Författarna pekar även på att ”Environmental justice is about social 
transformation directed toward meeting human need and enhancing the quality of life – economic equality, 
health care, shelter, human rights, species preservation and democracy – using resources sustainably’ and that 
achieving it ‘demands major restructuring of the entire social order” (Hopwood, Mellon & O’Brien, 2005:47). 
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4. Metod 
Den här studien kommer att bygga på en analys av olika aktörers ståndpunkter i olika frågor och deras 
positionering i samhället. En aktörsanalys är en metod som används då en förståelse av ett aktörssystem skall 
skapas, detta för att belysa hur olika aktörer står i relation till varandra.  Inom studiens område kan det sägas att 
finns det två stora grupper av aktörer. Den första gruppen kan ses som de första i kedjan, odlare och producenter. 
I den andra gruppen ingår lagstiftare, politiker, NGOs, bolagsägare och styrelse, anställda etc. (Grible, 1998:1). I 
denna studie kommer det endast att fokuseras på några aktörer från den andra gruppen, alltså de som påverkar 
besluten i Sverige. För att få ett större och mer holistiskt perspektiv bör man även se till aktörer från den första 
gruppen, de som i största mån påverkas av besluten. Dock kommer fokus i denna uppsats att vara på andra 
gruppen då dessa aktörer som står närmast de frågeställningar som uppsatsen är uppbyggt efter. Den metod som 
har valts för insamling av studiens empiri är först och främst intervjuer. Detta val har gjorts då man har en chans 
att komma närmare aktören samt att chansen att få ett djup i samtalet och därmed djupet i svaren ökar. I denna 
studie kommer ett hermeneutiskt synsätt att tillämpas, även kallat tolkningslära. Hermeneutiken representerar 
ofta ett kvalitativt tolknings- och förståelsesystem där forskarrollen är delvis subjektiv, öppen och engagerad. 
Inom hermeneutiken ämnar man skapa en förståelse för en situation, människors handlande eller livssituation. 
Detta kan göras genom att tolka det talade och det skrivna ordet då man menar att en människas avsikter och 
intentioner yttrar sig genom dessa kanaler (Patel & Davidsson, 2003:28-29). Detta vetenskapliga förhållningsätt 
passar bra in på den här studien då syftet är att, genom intervjuer, förstå olika aktörers ståndpunkter. Nedan 
följer en redovisning av tillvägagångssätt, motivering av metodval samt etiska överväganden. 

4.1. Analysmetod – Aktörsanalys, marknadsmodeller och Mapping Different 
Approaches 
Aktörsanalys är en metod eller ett verktyg där man ämnar samla information om olika aktörer, individer eller 
organisationer, för att kunna förstå deras beteenden, intressen, relationer och avsikter. Informationen kan sedan 
användas för att öka förståelsen för t.ex. vilka saker som ligger som grund för vissa politiska beslut. 
Informationen kan även användas som grund för framtida beslut eller strategier (Varvasovszky & Brugha, 
2000:338). 

Det aktörsperspektiv som den här studien utgår ifrån syftar till att nå en djupare förståelse för hur ett fåtal aktörer 
som är delaktiga i problematiken och lösningen kring frågeställningen. Studien handlar inte om att undersöka ett 
stort antal aktörer och hur de i allmänhet ställer sig till frågorna och heller inte att dra generella slutsatser. 
Uppsatsen ämnar göra en mer djupgående kvalitativ studie för att förstå ett sammanhang av olika aktörers 
inställning till och möjlighet att påverka den situation som idag är rådande. En tydligare redogörelse av 
aktörsanalysen som verktyg har placerats i teoriavsnittet.  

I denna uppsats har resultatet av aktörsanalysen analyserats utifrån och kopplas samman med Söderbaums tre 
olika marknadsmodeller för att öka förståelsen för hur de olika aktörerna ser på Systembolaget och deras ansvar.  

Vidare analyseras det empiriska materialet utifrån Hopwood, Mellon och O’Briens modell, vilken presenterats i 
teoriavsnittet. Man skall vara medveten om att alla försök till klassificeringar, vilken är en del i Hopwood et al.s 
(2005) modell, är en förenkling och att man alltid kan debattera vart gränserna går och hur skarpa dessa 
egentligen är. Aktörer ändrar ofta sina ståndpunkter över tid men det är ändå av värde att klassificera aktörer för 
att veta var konflikter och samarbetspunkter kan komma att uppstå (Hopwood, Mellon & O’Brien, 2005:42). 

4.2. Insamlingsmetoder 
I studien kommer en kombination av två insamlingsmetoder att användas. Primärdata kommer att inhämtas via 
intervjuer med olika nyckelaktörer, samt genom en studie av ett brett utbud av litteratur. Det teoretiska 
ramverket som presenterats agerar hjälpmedel när uppsatsens problemområde och frågeställningar skall redas ut.  

4.2.1. Litteraturstudie  
Den litteratur som har använts i studien har varit av olika karaktär. Många delar har hämtats direkt från de olika 
organisationerna, konkurrensverket samt Systembolaget. De uppgifter som hämtats direkt från dem ska man vara 
medveten om att de är skrivna av företaget eller organisationerna i fråga. Texterna kan vara framställda på ett 
sätt som gynnar den som har skrivit texten och därför bör texterna behandlas med detta i åtanke. Dock anses 
detta i de flesta fall inte som ett problem då de uppgifter som är hämtade direkt från dem inte är av sådan 
karaktär att den egentligen strider mot den allmänna uppfattningen eller mot vad som kan ses som ren fakta eller 
regler. Resterade litteratur har inhämtats via Uppsala universitets bibliotek. Det är alltid av vikt att iaktta vem 
som skrivit litteraturen och sedan ha detta i åtanke då man vet med vilken utgångspunkt författaren gått in i ett 



 16 

ämne. T.ex. i fallet med presentationen av det neoliberalistiska marknadssystemet finns det olika författare som 
anser att de alla sitter inne med sanningen, dock kan deras sanning stå i total kontrast till varandra och detta är 
något som man bör vara vaken för när man studerar litteratur av alla slag.  

4.2.2. Intervju som metod 
I intervjudelen i metodavsnittet kommer etiska övervägande, hur intervjuerna utformats, presentation av 
intervjupersonerna, avgränsning samt genomförandet av intervjuerna redogöras för. 

Intervju som metod är en del av den kvalitativa metodfamiljen. Intervjun som metod ses som nödvändig i den 
här studien då den information som söks inte skulle kunnat insamlas på annat sätt samt att information som 
framkommer i en intervju ofta är mer utförlig än vid andra metoder så som t.ex. mailkonversationer eller 
telefonsamtal.  Då det fanns vissa nyckelaktörer som var viktiga för studien ansåg jag att intervjuer var den mest 
effektiva metoden för att få in en bred informationsgrund. Genom en intervju skapas en djupare förståelse för 
aktören där det primära är syftet är att förstå ett förhållande. Intervjun som metod kan ses som en relation mellan 
forskare och aktör vilken bygger på en ömsesidig kommunikation. Att skapa en förståelse kan ses som 
huvudsyftet, snarare än att en förklaring inom det valda området framkommer (Andersen, 1998:161). Den 
främsta styrkan med en kvalitativ metod är således att forskaren får en ökad förståelse för problemområdet som 
helhet (Patel & Davidson, 2003:30). Denna typ av metod passar då denna uppsats väl då sökandet efter en 
djupare förståelse för relationer och aktörer är det som söks.  

En av metodens nackdelar är att den kan ses som mycket personlig. Intervjupersonen kan uppfatta situationen 
som påträngande eller känna sig misstolkad, trängd eller rent av sårad eller kränkt. Ett annat problem kan ses i 
distans och närhet. Närheten medför en förståelse för intervjupersonen och dennes yttranden vilket är positivt. 
Man måste ha denna förståelse för intervjupersonens situation för att kunna analysera intervjuresultaten. Dock 
kan det vara svårt att tolka resultatet kritiskt när intervjuerna är gjorda när en närhet har uppkommit. Den 
objektiva hållningen till materialet kan i fall där kontakten och närheten blivit stark ibland ifrågasättas. Det kan 
vid de tillfällena vara svårt för intervjuaren att belysa de kritiska aspekter som framkommer (Sjöberg, 1999:193-
200). Ytterligare ett problem kan vara att informanten ger den information som denne tror är den information 
intervjuaren är intresserad av, för att vara till lags eller för att hjälpa till. 

Frånsett detta är det viktigt för intervjuaren att skapa en närhet till informanten då detta är en förutsättning för att 
metoden skall vara av värde. Om närheten och relationen inte etableras, och informanten inte känner förtroende 
för intervjuaren, kan man gå miste om dyrbarinformation. Detta då intervjupersonen inte känner sig trygg i att 
dela med sig av sina erfarenheter och den information denne besitter (Sjöberg, 1999:193ff ). 

4.2.3. Etiska överväganden 
För att ett samhälle skall utvecklas krävs det att det bedrivs tillförlitlig och valid forskning. Forskningen skall 
hålla hög kvalitet och vara inriktad på relevanta frågor. Dessa är krav som ställs av Vetenskapsrådet (1990:5) 
och kallar för forskningskravet och innefattar även att den kunskap och de metoder som finns skall utvecklas och 
förbättras. Ett annat krav som finns inom forskningen är individskyddskravet. Detta krav innebär att en individ 
inte skall utsättas för kränkning, förödmjukelse, fysisk eller psykiskskada. Dessa två krav kan ibland ställas emot 
varandra och inget av den är absoluta utan forskaren måste inför varje undersökning ta ställning till huruvida 
forskningens framgångar överväger de eventuella konsekvenser som kan komma att drabba de som deltar i 
undersökningen. Här måste alla konsekvenser vägas in, både de som kan komma att påverka individen på kort 
sikt och även på lång sikt. Vetenskapsrådet hävdar vidare att det i vissa fall vore till och med oetiskt att inte 
bedriva forskning, detta om forskningen på något sätt skulle kunna förbättra människors hälsa och levnadsvillkor 
eller höja människors medvetenhet om hur de kan utnyttja sina resurser på bättre sätt (Vetenskapsrådet, 1990:5). 

De etiska överväganden som man tittar på har fyra huvudprinciper: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa etiska principer syftar till att agera norm för förhållandet 
mellan forskare och undersökning deltagare. De kan också fungera som riktlinjer när forskaren planerar sin 
studie samt som vägledare i konflikter som kan uppkomma (Vetenskapsrådet, 1990:6).  

Informationskravet. För att uppfylla vetenskapsrådets krav på att redovisa för informanterna studiens syfte, 
presentation och genomförande gjordes följande (Vetenskapsrådet 1990:7): Informanten informerades muntligt 
vid intervjutillfället om vilken roll de hade i studien. Vidare informerades de om studiens syfte samt att deras 
deltagande var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande i intervjun och studien. De 
informerades även om att alla uppgifter kommer att hanteras med sekretess. Vidare fick de veta att den 
insamlade informationen endast kommer att användas vid den aktuella studien och i vilka sammanhang den 
kommer att publiceras. De fick även kontaktuppgifter till mig så att de kunde kontakta mig vid vidare frågor.  
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Samtyckeskravet. Samtyckeskravet innebär att informanten själv har rätt att bestämma över sitt deltagande i 
studien, personen skall alltså ha gett sitt samtycke till sin medverkan i studien (Vetenskapsrådet, 1990:9). 
Informanterna gavs information om att de själva har rättighet att bestämma om de vill delta, hur länge och på 
vilka villkor de vill delta i studien. De informerades om att de när som helst kunde avbryta intervjun och att de 
då inte skulle utsättas för påtryckningar eller övertalningsförsök, allt i enighet med Vetenskapsrådets 
rekommendationer (1990:9-11). Då ingen av deltagarna utnyttjade utrymmet att avbryta så behövde jag endast 
informera om rättigheten men inte ta ställning till situationen som hade kunnat uppkomma om så varit fallet.  

Konfidentialitetskravet. Konfidentialitetskravet bygger på att uppgifter om de deltagande i undersökningen skall 
hanteras med största möjliga konfidentialitet och på så sätt att obehöriga inte kan ta del av dessa 
(Vetenskapsrådet, 1990:12). I denna studie intervjuas informanterna i form av sin yrkesverksamma person och 
inte som privatperson så de omnämns med namn och personliga uttalanden i uppsatsen. Dock har alla uppgifter 
under studiens gång behandlats med noggrannhet.  

Nyttjandekravet. Nyttjandekravet syftar till att den information som insamlats vid studien endast får användas 
vid den givna studien (Vetenskapsrådet, 1990:14). Detta har uppfyllts då den information som samlats vid 
intervjuerna endast har använts vid den för intervjupersonerna framlagda undersökning. Informationen har heller 
inte lånats ut till obehörig person för annat bruk.  

4.2.4. Intervjupersonerna 
De personer som under studiens gång har intervjuats är personer som på ett eller annat sätt ses som viktiga 
aktörer, och som representanter för olika företag, föreningar, nämnder osv som är centrala, när det kommer till 
att uppfylla studiens syfte samt besvara frågeställningarna. Personerna, som listats nedan, har valts ut utifrån 
deras kompetensområden inom ämnet och för att studien skall bidra med en så bred bild som möjligt har olika 
aktörer med olika bakgrunder valts som informanter. Detta för att öka validiteten och verklighetsförankringen av 
projektet. 

 Lena Rogeman, CSR-ansvarig på Systembolaget  
 Cecilia Maxe-Aglinder, Konkurrensverket 
 Elisabet Lim, Produktansvarig vin på Fairtrade Sverige 
 Malin Sandquist, Chefsjurist på Systembolaget 
 Johan Lindblad, Bolagsjurist på Systembolaget 
 Emelie Hanson, Naturskyddsföreningen 
 Hanna Helander, Latinamerikagrupperna 
 Amineh Kakabaveh, Riksdagsledamot (v) 

 

En utförligare presentation av intervjupersonerna och deras utgångspunkter kommer att läggas fram som en del 
av resultatet. 

4.2.5. Genomförande av intervjuer 
Intervjupersonerna kontaktades i första hand via mail och några av mailkontakterna följdes sedan upp med 
telefonsamtal. Några av informanterna bad om att få intervjufrågorna i förväg vilket de då fick. Detta kan ha 
kommit att påverka svaren då dessa inte kommer lika spontant utan är förberedda. Dock har chansen att följa upp 
med följdfrågor gett en möjlighet att få ut mer av informanten än de förberedda svaren. Intervjuerna blev i vissa 
fall lite forcerade då intervjupersonen redan innan denne svarat färdigt på fråga ett har ögonen på fråga två. Att 
skicka ut frågorna i förväg anser jag ändå var av godo då intervjupersonerna hade möjlighet att förbereda sig 
samt att de kände sig trygga i situationen och visste redan innan vad som förväntades av dem.  

Alla intervjuer genomfördes på respektive informants arbetsplats, utom i ett fall där intervjun genomfördes på ett 
café. Dessa val gjordes av informanterna. Den intervju som genomfördes på ett café var på kvällstid då vi befann 
oss i samma stad just då. Intervjuerna spelades in vilket alla informanter sa var i sin ordning. Intervjuerna tog 
mellan en och en och en halv timma styck och hade ett semi-strukturerat format. Intervjufrågorna hade en öppen 
utformning där informanten uppmuntrades att själv leda intervjun och i så liten mån som möjligt styras av 
intervjuaren. Då vissa av informanterna önskade få frågorna i förhand var frågorna relativt konkret utformade i 
skriven form. Under intervjutillfället försökte jag ändå att använda dem mer som en mall och utgångspunkt där 
det fanns plats för följdfrågor. Detta är något som metodforskaren Steinar Kvale uppmuntrar då svaren blir mer 
lättflytande och informativa om intervjun flyter mer som ett samtal än om den är uppstyltad och väldigt styrd 
(Kvale & Brinkman, 2009:166). Dock användes frågorna på så sätt att den information som önskades för att 
kunna svara på frågeställningarna i studien kunde insamlas. Inga testintervjuer har genomförts då de frågor som 
ställts vid intervjuerna är specifikt utformade för just den person som intervjuats och dennes expertområden. 
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Då denna uppsats kommer att bygga på en kvalitativ studie där intervjuer och litteratur kommer att studeras på 
ett sätt där ett fenomen mer än en frekvens kommer att undersökas är det viktigt att se att den information som 
väljs ut är av subjektiv karaktär. Vidare har den kvalitativa forskningen kritiserats för det subjektiva inslaget där 
resultatet endast kan komma ur forskarens tolkningar. Detta kan dock avhjälpas och försvaras då forskaren är 
medveten om sin egen roll och sin del i undersökningens process. Den subjektiva ståndpunkten kan även vara till 
fördel då det vi ofta studerar består av tolkningar, känslor, mening, språk och sociala interaktioner som är svåra 
att mäta kvantitativt (Gubrium & Holstein, 1997). Conny Svenning (1998) skriver att det finns många faktorer 
som kan äventyra en studies validitet och att man måste vara mycket noga när man konstruerar frågor vid 
intervjuer. Studien ämnar såklart få fram de riktiga svaren av informanten dock kan detta hindras om frågorna är 
luddigt konstruerade, intervjuarens egna åsikter påverkar informanten, informanten inte känner förtroende och 
inte vågar uttrycka sina åsikter (Svenning, 1998:62-63).  

Vidare har intervjuerna transkriberats. Då transkribering är mycket tidskrävande har vissa väldigt små delar, 
vilka inte varit relevanta för studien, av vissa intervjuer inte transkriberats. Dock finns alla intervjuer i sin helhet 
inspelade. De delar som valts ut för transkribering är subjektivt utvalda men lika så är materialet som använts i 
uppsatsen varav den delvisa transkriberingen inte ses som ett problem. Dock är alla inspelningar sparade i sin 
helhet. Idag är det allmänt känt och accepterat att en undersökning inte kan vara helt och hållet objektiv då 
materialet måste väljas och sorteras av forskaren vi olika tidpunkter (Patel & Tebelius, 1987:44). Jag frågade 
även alla informanter om jag kunde återkomma till dem om det uppkom några kompletterade frågor.  

Vidare hade jag för avsikt att intervjua tre ytterligare aktörer: en representant från svenskt näringsliv, en 
representant från kommerskollegium samt en representant från Timbro tankesmedja, vilka dock inte var 
intresserade av att delta efter lite bollande fram och tillbaka. Om intervjuer med dessa hade genomförts hade 
studien fått en något större bredd. Dock anser jag att studien ändå är av intresse men att vid framtida studier vore 
det intressant att bredda med även dessa aktörer. Samt ta in inköpare eller leverantörer då dessa har stor inblick i 
de frågor som är centrala i studien. 

4.2.6. Validitet och reliabilitet 
När man talar om att uppnå reliabilitet och validitet vill man säkerställa att resultatet och tillvägagångssättet är 
utfört på ett så tillförlitligt sätt som möjligt. Reliabiliteten är ett mått på hur tillfälligheter kan ha påverkat 
resultatet i studien och bygger på exaktheten och den repetitiva möjligheten hos studien. Noggrannheten i 
insamlingen och presentationen av empirin samt de metoder som använts är här centrala. Likaså den teoretiska 
referensramens relevans (Andersen 1998:85). Då intervjuerna dokumenterats genom både inspelning och 
transkribering har risken för informationsbortfall minimerats i denna studie. Reliabiliteten kan ses som studiens 
pålitlighet där insamlingsprocessen av data måste vara pålitlig (Andersen, 1998:85). 

Sett till validiteten i en studie syftar men på studiens relevans och giltighet i förhållande till befintlig forskning, 
olika intressen samt förhållanden i omgivningen. Validiteten bygger på en subjektiv bedömning och bör stärkas 
med relevanta argument (Andersen, 1998:85). Valet av ämne diskuteras och motiveras i problemformuleringen. 
Validiteten av studien bygger även på valet av aktörer, vilka har plockats från olika delar av intressenter, detta 
för att studien skall få ett bredare perspektiv. De intervjufrågor som har ställts är även relevanta för studiens 
syfte och bekräftar därmed den relevans intervjuerna har haft. De teorier samt de metoder som använts skall vara 
av bästa möjliga relevans för att möta uppsatsen syfte och frågeställningar. Detta anses i denna studie vara fallet 
då aktörerna uttalanden sammankopplas på önskat sätt med den övriga empirin samt de teorier som valts ut.   

5. Resultat 
I resultatet redogörs för de olika aktörernas bakgrund samt varför de olika aktörerna är intressanta för studien. 
Aktörerna presenteras i den ordning de intervjuades. Varför resultatet endast är fokuserat runt detta är då resten 
av resultatet blir mer intressant då det jämförs och analyseras utifrån teorierna, varför de placerats under analys. 
Presentationen av aktörerna har placerats här då analysen blir lättare att följa med presentationen av aktörerna 
närmare i ordningen. I analysen kommer sedan empirin att analyseras utifrån de tre marknadsprinciperna samt 
Mapping Different Approaches. Analysen kommer att vara uppdelad i två delar där den första delen kommer att 
fokuseras kring hur de olika aktörerna ser på Systembolaget som aktör på marknaden utifrån Söderbaums tre 
marknadsmodeller. Den andra delen av analysen kommer att vara uppbyggd utifrån Mapping Different 
Approaches. Den första delen av analysen ämnar svara på frågeställning ett och två och den andra delen ämnar 
svara på fråga tre och fyra. 
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5.1. Cecilia Maxe-Aglinder – Konkurrensverket 
Cecilia Maxe-Aglinder agerar i denna uppsats representant för Konkurrensverket. Konkurrensverket är en 
svensk myndighet som står under näringsdepartementet (Maxe-Aglinder, 2014-02-05). Dess uppgift är att verka 
för en effektiv konkurrens i offentlig och privat sektor till nytta för 
konsumenterna. Konkurrensverket arbetar med lagtillämpning och tillsyn, 
kunskapsspridning och förbättringsåtgärder samt bedriver även internationellt arbete och samverkan (KKV.se, 
2014-04-04). Varför Konkurrensverket är intressant för studien är att en av dess uppgifter är att utreda och 
motverka missbruk av dominerande ställning dvs vissa olagliga beteenden hos företag som är ensamma eller 
nästan ensamma aktörer på en marknad, vilket är fallet med Systembolaget. Systembolaget är ett lagligt monopol 
men det lyder ändå under konkurrenslagen och får inte favorisera eller diskriminera olika leverantörer (Maxe-
Aglinder, 2014-02-05). Varje år gör Konkurrensverket dessutom två granskningar av Systembolaget 
som mynnar ut i två rapporter vilka skickas till EU-kommissionen. Denna tillsyn över och rapportering om 
Systembolaget var ett av kriterierna som Sverige och den Europeiska gemenskapens kommission kom överens 
om för att Systembolaget skulle få behålla sitt detaljhandelsmonopol efter Sveriges EU-inträde. Rapporteringen 
har gjorts sedan år 1995 och gäller främst Systembolagets funktionssätt med avseende på inköpsprocessen, men 
Konkurrensverket rapporterar även om ändringar i alkohollagstiftningen, pågående statliga utredningar rörande 
alkohol, klagomål på Systembolaget etc (Maxe-Aglinder, 2014-02-05). 

5.2. Hanna Helander – Latinamerikagrupperna 
Hanna Helander deltar i denna studie i form av representant för Latinamerikagrupperna och som drivande i 
kampanjen för rättvis vinhandel. Latinamerikagrupperna är en politiskt obunden ideell förening som bildades år 
1968. Deras vision är en rättvis handel där mänskliga rättigheter går före vinstintresse. Deras intresse och vad de 
arbetar för är en rättvis omfördelning av världens resurser samt ökat folkligt inflytande. De anser att människor 
har rätten att kunna påverka politiska processer och beslut som påverkar deras rättigheter 
(latinamerikagrupperna.se, 2014-04-04). Varför Helander som aktör är intressant är för att många av de 
uppmärksammade fall av missförhållanden utspelar sig i länder där föreningen är verksam. Vidare driver de just 
nu en kampanj för rättvis vinhandel och är mycket insatta i frågor kring vinhandel och dess konsekvenser, både 
positiva och negativa. 

5.3. Amineh Kakabaveh – Riksdagsledamot Vänsterpartiet 
Amineh Kakabaveh har valts ut som aktör i denna studie då hon som riksdagsledamot och representant för ett av 
riksdagspartierna, västerpartiet, visat stort engagemang för Systembolagets etiska skyldigheter och möjligheter. 
Kakabaveh har vid flera tillfällen kommit upp med motioner i riksdagen var hon yrkar på Systembolagets ansvar 
som statligt ägt bolag i frågor kring hållbar utveckling, framförallt med fokus på mänskliga rättigheter, med 
fokus på kvinnor och barn. Hon har suttit i riksdagen i sex år och är nu verksam i civilutskottet men har även 
verkat inom konstitutionsutskottet, kulturutskottet samt utbildningsutskottet. Kakabaveh beskriver sig själv som 
socialist, marxist och feminist som står upp för kvinnorna och barnen (Kakabaveh, 2014-06-03). 

5.4. Lena Rogeman – CSR-ansvarig, Systembolaget 
Lena Rogeman arbetar som CSR-ansvarig på Systembolaget på avdelningen för produktkvalitet och hållbarhet. 
Rogeman har arbetat på Systembolaget sedan år 2007 då hon började som laboratoriechef. Det Rogeman arbetar 
med när det gäller CSR har fokus vid uppföljning i leverantörskedjan, uppförandekoden samt miljöarbete. 
Miljöarbetet har kretsat mycket kring den egna verksamheten på Systembolaget och inte lika mycket ner i 
leverantörskedjan (Rogeman, 2014-03-09). Rogeman är en intressant aktör för studien då hon är en av de mest 
kompetenta inom Systembolagets eget hållbarhetsarbete. 

5.5. Malin Sandquist – Chefsjurist, Systembolaget 
Malin Sandquist började som chefsjurist på Systembolaget i oktober  2012. Sandquist är intressant för studien då 
hon har det övergripande juridiska ansvaret för Systembolaget och deras beslut. Sandquist sitter även med i 
företagsledningen. Sandquist arbetar inte specifikt med CSR-frågor inom Systembolaget men är delaktig i delar 
av hållbarhetsarbetet så som uppföljning av koden samt resor till producentländer med syfte att säkra 
leverantörskedjans hållbarhet (Sandquist, 2014-03-28). 

5.6. Johan Lindblad – Bolagsjurist, Systembolaget 
Johan Lindblad har varit på Systembolaget som bolagsjurist sedan år 2009. Lindblads huvudområde är 
varuförsörjning. Varuförsörjningen innefattar allt från att ett behov identifieras till att produkten står på hyllan. 
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Lindblad har även under de tre-fyra senaste åren arbetat mycket med Systembolagets CSR-avdelning och CSR-
frågor (Lindblad, 2014-03-28). Varför Lindblad är intressant för denna studie är då han är mycket insatt i det 
rättsliga arbetet kring Systembolagets etiska ansvar, så som t.ex. uppförandekoden. 

5.7. Elisabet Lim – Fairtrade 
Elisabet Lim arbetar på Fairtrade Sverige och är produktansvarig för bland annat vin. Lim har arbetet på 
Fairtrade Sverige sedan år 2009 (Lim, 2014-05-06). Fairtrade är en oberoende produktmärkning som arbetar för 
att skapa förutsättningar för odlare och anställda att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Då Fairtrade är en 
av de etiska märkningar som finns på vin på Systembolaget är Lim en intressant aktör då hon kan mekanismen 
bakom en märkning samt har stor insikt i leverantörskedjan. Fairtrade fokuserar på fattigdomsbekämpning där 
odlare och anställda garanteras ett minimipris eller en minimilön samt det utbetalas även en premie i relation till 
sålda volymer. Premien används sedan för utveckla lokalsamhället socialt, genom t.ex. nya bostäder, hälsovård, 
byggnation av skola etc. (Fairtrade.se - Vad är Fairtrade, 2014). 

5.8. Emelie Hansson – Naturskyddsföreningen 
Emelie Hansson arbetar på Naturskyddsföreningen som sakkunnig inom mat och jordbruk. Fokus ligger bland 
annat vid frågor som rör jordbruk så som klimatfrågan, biologiskmångfald, ekologisk odling etc.  Hansson har 
varit på Naturskyddsföreningen i sju år och innan detta arbetade hon på Konsumentverket. 
Naturskyddsföreningen är en ideell förening och Sveriges största miljöorganisation. De arbetar med 
konsumentmakt, naturkänsla, påverka politiker, lagstiftningar samt ”jaga miljöbovar”. Deras uppdrag är att 
kartlägga miljöhot, sprida kunskap samt finna lösningar på problemen och deras mål är en hälsosamt och hållbart 
samhälle med fokus på miljön men med hänsyn till det sociala och det ekonomiska (Hansson, 2014-05-06).  
Hansson har skrivit rapporter om vindruvsodlingar och dess skadeverkningar men även poängterat deras 
möjligheter. Hansson är intressant för studien då hon har inblick i de konsekvenser ett ökat inköp av ekologiska 
viner skulle ha för hållbarheten i produktionen. 

6. Analys 
I analysen kommer empirin som insamlades vid intervjuerna med de olika aktörerna att analyseras. I denna del 
kommer resultatet från intervjuerna att ställas emot de påståenden och tankar som läggs fram i teoriavsnittet. 
Detta görs för att söka förståelse varför och hur de olika aktörerna ser på de lösningar och problem som finns. 
Vidare kommer detta att appliceras på deras tankar om produktmärkningar för att få en konkret åtgärd att utgå 
ifrån när det kommer till att placera in aktörerna i de olika grenarna. Vidare kopplas de olika aktörernas synsätt 
ihop, var dessa möts och var dessa går emot varandra att tas upp i slutet av analysen.  

6.1. De tre marknadsmodellerna – Hur ser aktörerna på Systembolaget som 
aktör? 
När man tittar på Systembolaget och vad de har för ansvar, skyldigheter samt möjligheter är det avgörande att se 
vilken roll man anser att Systembolaget som aktör har på marknaden. Är Systembolaget en aktiv aktör som själv 
styr sina val eller ett passivt bolag som styrs av samhällets mekanismer. För att kunna gå vidare med att se hur de 
olika aktörerna anser att Systembolaget skall agera måste vi först få en förståelse för hur de olika aktörerna ser 
på Systembolagets möjligheter. Anser aktörerna i studien att Systembolaget inte är en aktiv aktör är det inte av 
värde att ens analysera huruvida de ska göra på ett eller annat sätt då de inte har makten att göra något alls. I 
detta avsnitt kommer de två första frågeställningarna att svaras på, utifrån den empiriska data som insamlats 
genom intervjuerna: 

 Anser de studerade aktörerna att ett miljö- och rättvisearbete inom Systembolaget är önskvärt och hur 
ser de på Systembolaget som aktör?  

 Hur argumenterar de för eller emot Systembolagets aktiva ansvar och arbete? 

I Söderbaums (2011) första marknadsmodell redogör han för en mekanisk marknad där den neoklassiska synen 
på aktörer är rådande. Vid denna syn på marknaden, med en ekonomiska drivkraften som enda drivkraft, skulle 
Systembolaget endast vara ett bolag i mängden och deras skyldigheter eller möjligheter skulle endast vara 
ekonomiska. Deras ansvar gentemot staten skulle vara begränsade till ekonomisk effektivitet. Ingen av de 
intervjuade aktörerna sätter sig emot att Systembolaget har ett ekonomiskt ansvar var de bör bedriva en 
ekonomiskt fungerade verksamhet, dock anser alla aktörer att de har mer skyldigheter än så.  
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I viss mån går det dock att utläsa i Lindblads och Sandquists svar att Systembolaget inte är fria att handla hur de 
bäst anser utan att de genom sina olika inköpsprocesser styrs av kundefterfrågan. Bolagets affärsverksamhet ses 
bygga på att erbjuda vad som efterfrågas. Lindblad nämner att för att en produkt skall få vara kvar i sortimentet 
måste den efterfrågas av kund och sälja i ett visst antal. Om detta inte är fallet byts den ut mot en mer 
eftertraktad produkt. Systembolaget kan inte aktivt gå in och byta ut en produkt som efterfrågas av kunden mot 
en ”okänd” produkt, även om den ”okända” produkten skulle vara önskvärd att ha i sortimentet utifrån t.ex. ett 
hållbarhetsperspektiv.  

Rogeman menar på att även om det är efterfrågan som styr utbudet handlar det inte om något vinstmaximerande 
vilket hon menar leder till att det inte finns någon konflikt när det kommer till att ställa om till ett t.ex. hållbart 
utbud. Om man tar bort ekonomin och vinstmaximerandet ur utbuds- och efterfråganprincipen kan man dock i 
detta fall se Systembolaget som en mekanisk aktör som inte aktivt kan göra egna val, om de ser sig som helt 
styrda av kundens efterfrågan. Dock säger Rogeman, Sandquist och Lindblad att de ser Systembolaget som en 
aktiv aktör på marknaden, där man genom att aktivt informera konsumenten om de olika produkterna kan hjälpa 
denne att göra ett medvetet och aktivt val. Helander poängterar i intervjun att hon inte tror att det finns något 
sådant som en helt upplyst och informerad kund. Varför det är nästintill omöjligt för kunden att göra ett helt 
medvetet val. Helander och Kakabaveh menar att eftersom kunden inte alltid har möjlighet att veta allt är denne 
heller inte fullt kapabel att välja den ”rätta” produkten. Det är här Systembolagets roll kommer in som, enligt 
dem, en hjälpande hand, om hela sortimentet var hållbart skulle kunde inte behöva oroa sig för den alltid 
bristande informationen. Sandquist, Rogeman och Lindblad poängterar alla att kunden har ett eget ansvar där det 
gäller att efterfråga produkter som de anser uppfylla de krav de ställer. Vidare trycker de alla tre på att de hela 
tiden arbetar med att nå ut med så mycket information som möjligt men att de definitivt kan gå längre för att 
kunden skall ha en så bra utgångspunkt som möjligt. Givetvis är det även svårt att utläsa vad som är den ”rätta” 
produkten, men här kan man även se att alla aktörernas inställning till marknaden och dess aktörer sträcker sig 
längre än till bara det ekonomiska, var endast priset vore av värde att annonsera. Även Hansson poängterar 
vikten av att ”desto mer kunskap man har desto mer möjlighet har man att kunna ta ett ansvar, för vet man 
ingenting så kan man ju heller inte ta något ansvar”. Hon menar vidare att det är många kunder som vill ta sitt 
ansvar och att då Systembolaget har ett ansvar att hjälpa kunden att bli medveten. I kontrast till detta menar dock 
Lim att Systembolagets val att utöka sortimentet av märkta varor inte endast kommer från efterfrågan utan att det 
även styrs från Systembolaget själva. Även om de följer trender i sin inköpsprocess sätter de ändå upp mål för 
hur stor del som skall vara märkt, vilket i sin tur leder till ett egenpåtaget ansvar för att försöka uppnå dessa. Att 
sätta dessa mål och att ta detta ansvar hänvisar hon delvis till hur påverkan på Systembolaget har gjorts, detta 
delvis via konsumenterna men även från andra aktiva aktörer så som dem själva, Afrikagrupperna, 
Latinamerikagrupperna osv. I och med detta visar Lim att hon anser att Systembolaget är en högst aktiv aktör 
som tar egna beslut som inte enbart är baserade på ekonomi utan passar bättre under Söderbaums andra eller 
tredje marknadsmodell.  

I Söderbaums (2011) andra marknadsmodell, den socialekonomiska, där det hos bolagen framträder vissa 
mänskliga drag och några av nyckelorden är etik, samarbete och förtroende kommer vi närmare den allmänna 
uppfattningen av Systembolaget bland de berörda aktörerna. När Sandquist talar om Systembolagets uppdrag på 
detta vis: ”Men sen är det klart, vi tittar ju hela tiden på vad vi kan göra mer, för vi vill ju såklart bidra till en 
hållbar utveckling, det är ju självklart, det är ju liksom kärnan i vår verksamhet” gör hon klart att hon anser att 
Systembolaget har ett samhällsansvar, både genom deras grundläggande uppdrag, att begränsa 
alkoholkonsumtionen och även genom att bidra till annan form av hållbar utveckling. Även om Lindblad visar 
på de grundläggande principerna när det gäller utbud och efterfrågan hävdar han ändå att Systembolaget som 
statligt ägt bolag måste agera förebild. Detta kan ses som motsägelsefullt då de ekonomiska skyldigheterna i viss 
mån går över det andra ansvaret regelmässigt. Men om man väljer att se på Systembolaget som en aktiv aktör, 
som i marknadsmodell två och tre, kan bolaget agera på olika plan. När Lindblad belyser Systembolagets 
mekaniska delar kan man säga att olika plan synliggörs. På ett plan råder den ekonomiska effektiviteten som 
regerande samtidigt som det på ett annat plan arbetas för andra värden så som etik och förtroende. Sandquist 
menar att det ibland kan finns svårigheter där lagstiftning går emot vissa åtgärder när det kommer till hållbar 
utveckling. Dock är detta inget som är omöjligt att ändra på. Hon initierar att en del av hållbarhetsarbetet kan 
vara att ligga på för förändringar i lagstiftning, om detta skulle vara önskvärt. I nuläget ser hon dock ingen krock 
men Lindblad hävdar att de inte är lika fria som andra företag och att de har vissa skyldigheter gentemot kunden. 
Maxe-Aglinder talar bland annat om hur man inom EU inte har så mycket till övers för monopol. Dock menar 
hon att då Systembolaget är ett lagligt monopol skall detta inte vara några problem men i gengäld för att de ska 
få vara verksamma får de inte diskriminera eller favorisera specifika produkter och på så sätt inskränka den fria 
marknaden. Kakabaveh är dock av annan uppfattning och menar att med den fria marknaden som grund behöver 
man aldrig ta hänsyn till etiska eller miljömässiga principer utan de ekonomiska står alltid över. Systembolaget 
är alltså ett bolag som i och för sig agerar utifrån sina egna premisser och intressen men samtidigt är de 
underordnade EU på ett sätt där de, för att få fortsätta att bedriva sin verksamhet, måste följa och ta hänsyn till 
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vissa regler. De är en del i ett större sammanhang, ett sammanhang där olika aktörer har olika stor makt över 
varandra. Söderbaum menar att denna maktutövning, utifrån den första marknadsmodellen, endast hade varit 
grundad på effektivitet, med uttryck i monetärvinst, men att i fallet med Systembolaget bygger detta även på 
andra saker så som t.ex. lagstiftning. Kakabaveh säger: ”Systembolaget är inte en ensam ö utan det är ändå staten 
som äger det. Dom är ju utförare men dom måste ändå vara involverade och agera för det går inte bara en väg, 
från ena sidan till den andra”. Hon menar här att Systembolaget inte kan ses som en marionett utan att det, även 
om de är ett statligt ägt bolag, har eget ansvar, egna skyldigheter och egna möjligheter men att de även agerar i 
en kontext var olika aktörer drar åt olika håll. Vidare säger Kakabaveh: ”man kan inte ha förväntningar på 
varenda en men man kan faktiskt ha förväntningar på våra makthavare.” I och med att hon anser att man kan 
förvänta sig saker av Systembolaget ser inte heller Kakabaveh Systembolaget som en passiv aktör utan en aktör 
med ansvar. Hansson pekar på att det i avtal med WTO finns vissa aspekter, när det kommer till miljö, som kan 
fungera som undantag när det kommer till att begränsa handel. Dessa aspekter fungerar så att de kan få förtur 
även om det visar sig att det strider mot frihandelsavtalen. Om agerandet gynnar miljön så kan i vissa fall 
ekonomin få stå tillbaka. I fallet med Systembolaget tycker Hansson att de skulle kunna gå lite längre och 
utforska dessa möjligheter, då det kan finnas saker att vinna, både miljömässigt och bolagsmässigt. Hansson 
visar här hur hon ser på Systembolaget som en aktiv politiks aktör som kan och därför också bör ta ett större 
ansvar och som kanske till och med platsar i Söderbaums tredje marknadsmodell.  

Vidare är även de resterade aktörerna överens om att Systembolaget är en aktiv aktör som har ett visst ansvar. 
Helander, Kakabaveh, Hansson, Lim och Systembolagets representanter nämner alla att Systembolaget har vissa 
skyldigheter. Denna syn visar på att aktörerna även ser att Systembolaget har vissa möjligheter och att de aktivt 
bör agera utifrån dessa. De är alla medvetna om att det finns regelmässiga begränsningar men är alla öppna för 
att Systembolaget inte är ett statiskt bolag utan har möjlighet till att förbättra och utöka sina arbetsområden.  

Söderbaums (2011) sista marknadsmodell poängterar det politiska och demokratiska makt ett bolag har. 
Kakabaveh menar att som företagsledare har man en skyldighet att agera utifrån vad man anser som rätt. Att i 
fallet Systembolaget säger hon att även om man får direktiv från regeringen har man en skyldighet att säga ifrån 
om det arbete man utför sker på bekostnad av de mänskliga rättigheterna. Detta menar hon gäller både statliga 
och privata bolag. Kakabevehs syn på marknaden stämmer bra in på hur Söderbaum i sin tredje marknadsmodell 
menar på att verksamheter har ett stort ansvar och att deras upplevda ansvar och ideologiska orientering omsätts 
i praktisk handling. Även Helander pekar på liknande argument ”Systembolaget, som statligt ägt företag har ett 
väldigt stort ansvar över vad dom gör och hur dom påverkar arbetare i andra länder. Att jag ser inte varför deras 
ansvar skulle sluta vid Sveriges gränser, utan att dom har ansvar även utanför. I och med att dom har så mycket 
makt och inflytande, dom är ju en så stor aktör så har dom i och med det också ett stort ansvar.” Systembolagets 
representanter samt Maxe-Aglinder talar om de begränsningar Systembolaget har att rätta sig efter samtidigt som 
Kakabaveh och Helander endast fokuserar på de skyldigheter och möjligheter Systembolaget har samt att de som 
stor aktör måste ha som ansvar att ställa krav. Dessa två aktörer ser sig själva som aktiva aktörer på marknaden 
där deras ideologiska ställningstaganden är centrala och direkt översätts i aktiva handlingar. De skulle båda 
gärna se att Systembolagets handlingsförmåga liknade deras. Lindblad, Sandquist och Rogeman har en något 
annan bild där de ser de begränsningar Systembolaget har i form av lagar och regler men samtidigt ser aktörerna 
de möjligheter och skyldigheter Systembolaget har. Den ideologi som Systembolaget lagmässigt lutar sig mot är 
utbud och efterfrågan samt att inte inskränka den fria marknaden eller begränsa konkurrensen. Dock väljer 
Systembolagets aktörer att gå längre än så och säger att utöver detta ansvar finns det även det etiska ansvaret, 
dock kan dessa inte tas hänsyn till på bekostnad av de lagar och regler som finns, om man, som Sandquist säger, 
inte går in och initierar att förändringar i lagar eller regler måste göras. Hon ser även detta som en möjlighet och 
som en del i den demokratiska friheten.  

Hansson pekar på att alla aktörer, individer, politiker, företag osv, att alla har ett ansvar. Hon menar att det inte 
finns utrymme för att man inte skall ta sitt ansvar när det gäller så här viktiga frågor utan att ansvaet alltid bör 
omsättas i praktiska åtgärder. Hon menar vidare att Systembolaget som statligt ägt bolag har ett ännu större 
ansvar och att de till och med borde ha lättare att ta det ansvaret jämfört med andra företag. Då Systembolaget är 
i mer direktkontakt med den politiska apparaten och riksdagen borde kraven på ett mer ansvarsfullt företagande 
vara lättare att utfärda. Hon säger att ”politikerna som har makten kan ju bestämma vilka och vad som ska vara 
viktiga principer inom ett företag eller ett bolag”. Här visar hon på det ansvar politikerna har när det kommer till 
att påverka Systembolagets policys. Dock menar hon vidare att Systembolaget även är en egen aktör som kan 
och bör agera enligt mer hållbara principer och att det är de som självständigt sätter mål och implementerar de 
aktioner som behövs för att målen skall uppnås. 

Hansson och Lim anser att Systembolaget har ett aktivt ansvar att arbeta för att en förändring skall ske. Lim 
pekar på hur Systembolaget mer och mer försöker ta sitt ansvar och att de aktivt på ett helt annat sätt nu arbetar 
för att kunna uppnå en mer hållbar nivå. I och med detta visar hon hur Systembolaget inte endast är en passiv 
aktör utan att de, enligt henne, bedriver förändringsarbete.  
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När det kommer till aktörernas uppfattning om vad Systembolaget har för ansvar måste man först fråga sig vem 
ansvaret riktar sig mot. Kakabaveh, Hansson och Helander menar att Systembolaget inte endast har ett ansvar 
gentemot den svenska staten och det svenska folket utan att ansvaret sträcker sig längre än så, utanför Sveriges 
gränser. De visar på att då Systembolaget är en så stor aktör har de möjlighet att skapa förändringar och i och 
med detta även en skyldighet att göra så. Rogeman menar att Systembolagets främsta syfte och varför det 
skapades var för att minska alkoholens skadeverkningar, vilket visar på ett omfattande ansvar gentemot det 
svenska folket. Vidare anser hon och även Lindblad och Sandquist på att Systembolaget är ett bolag med en 
ägare vilken de har ett ansvar emot, samtidigt som de verkar på uppdrag av riksdag och regering vilka de även 
har ett ansvar gentemot. Rogeman pekar dock på att Systembolaget även har ett ansvar som sträcker sig genom 
hela värdekedjan och att deras produkter inte ska skada vare sig människa eller miljö, vare sig vid konsumtion 
eller från odling och tillverkning. 

Sandquist och Kakabaveh nämner även att statliga bolag skall vara föredömen och har ett ansvar för att visa 
vägen för andra. Lim talar om hur den stora vinsten vid försäljning av alkohol inte går till de som producerar 
vinet utan direkt in i statskassan. Detta menar hon bidrar till att Systembolaget har ett större ansvar att också se 
till hur andra i handelskedjan behandlas och att de inte utnyttjas med fördel för vår egen vinst. Maxe-Aglinder 
lägger även in den internationella aspekten där Systembolaget har ett ansvar att hålla upp den fria marknaden 
och konkurrensen där de inte får verka diskriminerande för eller emot vissa produkter. Ansvaret ligger här 
gentemot EU och de lagstiftningar som finns. Kontrasterna på hur och var Systembolagets ansvar ligger är här 
relativt stora. Men alla aktörerna är mer eller mindre överens om att Systembolaget är en aktiv aktör. Dock ser 
Maxe-Aglinder dem som mindre fria än vad t.ex Hansson, Kakabaveh, Helande och Lim gör. 

6.2. Hur ställer sig aktörerna till de olika frågorna – Mapping Different 
Approaches 
De aktörer som deltagit i denna studie har alla en eller annan koppling till eller åsikt om Systembolaget när det 
kommer till deras friheter, begränsningar, skyldigheter och möjligheter att arbeta för en mer hållbar framtid. 
Systembolaget är inte helt fria att handla hur de vill utan lyder under vissa lagar och har sitt uppdrag från staten. 
Vissa av aktörerna anser att Systembolaget ändå har en skyldighet och möjligheter att driva utvecklingen framåt. 
Andra anser att Systembolaget måste värna om den fria konkurrensen och att den i sig leder till en hållbar 
utveckling. Denna del av analysen kommer att visa de aktörer som studerats i denna studie indelade utifrån de tre 
förändringssynerna i Hopwood et als (2005) modell, d v s Status Quo, Reform och Transformation. Flera av 
aktörerna kommer skrida över gränser eller väga mellan två olika grenar. Mot slutet av avsnittet kommer jag 
också att belysa de konflikter och mötespunkter som finns mellan aktörerna samt placera in dem i figuren som 
visats tidigare (Figur 1). I detta avsnitt kommer svaret på fråga två och tre att besvaras: 

 Hur ser de studerade aktörerna på Systembolagets möjligheter och skyldigheter att i större utsträckning 
använda sig av etablerade etiska märkningar samt ekologiskt certifierade viner i sitt utbud? 

 Var möts aktörernas argument och vart går de isär? 

6.2.1. Status Quo 
Hopwood et al. menar att Status Quo-aktörer ser att lösningar på de problem som är på agendan finns inom det 
nu rådande systemet. Det ekonomiska systemet som sådant, står på inget sätt i konflikt med den miljömässiga 
eller sociala utvecklingen. Tvärtom ser man ofta tillväxten som lösningen på problemen. Konsumentmakt, 
medvetna livsval, ökad information, etiskt företagande samt ”grön kapitalism”, allt verkande genom den fria 
marknaden ses som grunden för de lösningar som kan komma att behövas. 

När det kommer till Konkurrensverket och Maxe-Aglinder talar hon utifrån deras uppdrag, att säkra den fria 
konkurrensen, och med detta som utgångspunkt sätter de ekonomin i första rummet. För att kunna skapa en 
hållbar ekonomi måste man värna om den fria konkurrensen, utifrån den här ståndpunkten. Maxe-Aglinder talar 
om hur vi efter vårt inträde i EU har fått nya och andra regler att anpassa oss efter. När det kommer till 
Systembolaget nämner hon att EU inte är så förtjusta i monopol men att Systembolaget har fått tillstånd att 
fortsätta att verka så länge de inte inskränker den fria marknaden och den fria konkurrensen. Hon visar här hur 
den ekonomiska aspekten står över alla de andra. Dock hänvisar hon till det uppdrag som Systembolaget har, var 
de inte får verka på ett sätt som skadar människor och miljö. Vidare menar hon att detta gäller endast i Sverige, 
som hon förstår det, och det rör inte hur de agerar i andra länder. Maxe-Aglinder visar hur det inte ställs krav 
utifrån på att Systembolaget ska agera hållbart, dock har de själva valt att ställa dessa krav och arbeta med dessa 
frågor. Hon pekar på att hade kraven kommit från EU hade det varit annorlunda och eventuellt mer tvingande, 
men från EU månar man endast om det ekonomiska och den fria konkurrensen i denna fråga. 

När det kommer till märkta viner säger Maxe-Aglinder att de förmodligen finns i sortimentet för att efterfrågan 
finns. Inköp av märkta varor bör vara relativt till efterfrågan på dessa varor. Om Systembolaget skulle gå in och 
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efterfråga mer än vad som känns relevant, i förhållande till efterfrågan, skulle det förmodligen komma in 
klagomål, tror Maxe-Aglinder. Det finns en gräns men gränsen är inte nådd än, säger hon, då inga klagomål 
kommit in än så länge rörande detta. Just nu ses ekologiskt och etiskt-märkt endast som ett kriterium bland 
andra. 

När det kommer till tanken med fri konkurrens lägger man inte in några värderingar i vad som är en bra eller en 
dålig verksamhet. I och med detta finns det inga krav på Systembolaget uppifrån, så som EU, att de ska agera på 
något speciellt sett ur ett etiskt eller miljömässigt sätt, förutom när det kommer till den icke diskriminerade 
principen där alla ska få vara med och konkurrera om platserna på hyllan. Miljö eller etisk ska inte ha fördel, 
men om det efterfrågas och skall det även erbjudas. Den här syn som Maxe-Aglinder redovisar för platsar under 
grenen Status Quo då den är starkt fokuserad runt den ekonomiska aspekten. Konkurrensverkets uppdrag 
kommer i och för sig i kontakt med Systembolagets hållbarhetsarbete om detta skulle komma i konflikt med eller 
inskränka den fria handeln. Som kontrollorgan visar de på vilka värden som det läggs störst vikt vid, från EUs 
och svenska statens sida. Då Maxe-Aglinder visar att det inte finns några påtryckningar uppifrån, från t.ex. EU 
på Systembolagets hållbarhetsarbete visar detta på vilken diskurs som är rådande bland makthavarna, den med 
ekonomin i centrum. 

När det kommer till Systembolagets egna aktörer har de en något annan inställning. Dock kan man utläsa att de 
är begränsade i sitt handlingsutrymme på grund utav det som Maxe-Aglinder talat om.  

Lindblad och Sandquist tycker på att med den nya uppförandekoden, som snart skall införas, kommer 
leverantörskedjan vara mer öppen och ett krav på ansvar längs hela kedjan skall göras tydligt. De talar om att det 
är samarbetet längs hela kedjan som är viktigt. Att deras del i processen är att delvis ställa krav på hur de vill att 
produktionen skall gå till men även ha en omfattande dialog var man kan åstadkomma förändringar. Sandquist 
säger ”Att vi vill ju att vi ska jobba tillsammans. Vi vill ju inte stå där och ställa krav och peka och så utan vi vill 
jobba ihop. Så att vi verkligen kan åstadkomma skillnad, det är ju det som det handlar om i slutändan, inte att vi 
ska ha ryggen fri för att vi ställt vissa krav, utan vi vill ju faktiskt att det ska bli bättre också”. Dock ser varken 
Lindblad eller Sandquist att det behövs göras några radikala förändringar i det övergripande systemet. De visar 
på hur de förändringar som de är fria och villiga att göra kan åstadkommas inom det rådande systemet.  

När det kommer till de krav de kan ställa på producenter och leverantörer pekar Lindblad på att dessa inte får 
överskrida den, i det aktuella landet, gällande lagstiftningen. Problemet ligger här i menar Lindblad inte i att de 
ställer för låga krav, utan att de krav som ställs inte följs. De lagar som i ett land är rådande menar Sandquist i de 
allra flesta länder är tillräckliga men att om de inte följs så är det ett problem. Sandquist pekar på Systembolagets 
maktposition som stor aktör på marknaden och deras möjlighet att påverka och att de även har påverkat en hel 
del i leverantörskedjan. Detta menar hon på är den viktigaste och effektivaste medlet för att nå förändring. De 
menar här att systemet som sådant inte är dysfunktionellt utan att det måste bara upprätthållas.  

När det kommer till märkta produkter berättar Sandquist hur de aktivt i sina offertförfrågningar frågar efter etiskt 
märkta och ekologiska viner. Hon talar om hur det finns något att vinna genom att samarbeta kring märkning och 
kring de krav som ställs på leverantörer från olika håll. För att mobilisera ett effektivt verktyg bör kraven vara så 
likriktade som möjligt. Detta nämner hon har varit ett önskemål från olika leverantörer. Dock menar hon att ”har 
man sina saker på plats, så har man ju sina saker på plats så att säga”. 

Sandquist och Lindblad menar att märkningar på produkter är en bra del i deras hållbarhetsarbete. Dock menar 
de att det är mest för att ge kunden ett tydligt val. Det handlar mer om kundkommunikation. Sandquist säger ”det 
finns ju ingen här i Sverige som har koll på vad lagstiftningen säger i olika länder, men där har du ju någonting 
att hänga upp dig på och då vet du ju vad som gäller och det finns en oberoende organ som har certifikat och det 
är en viktig del i kundkommunikationen, det tror jag säkert att det är”. Då deras uppförandekod är till stor del 
baserad på olika länders egna lagstiftning ger märkningarna ytterligare en dimension och även ett tydligt 
budskap till kunden, menar hon.   

Om man skulle vilja sätta ett mål på ett visst antal märkta produkter i hylla går det bra men man ska vara 
medveten om att det varje kvartal sker en utvärdering där de produkter som inte säljer åker ut till förmån för 
andra mer populära produkter. Så det är alltid efterfrågan som styr i slutändan säger Lindblad. Dock menar 
Rogeman att även om produkterna försvinner från hyllan så kommer de att fortsätta att försöka uppnå sitt mål 
med t.ex. 10 procent ekologiska viner till 2020 genom att skriva specifika offerter med ekologiskt som kriterium. 
Genom att analysera trender väljer Systembolaget ut vilka olika strömningar som finns, en av dessa är nu 
ekologiskt och etiskt märkt. Detta gör det möjligt för dem att sätta upp just ett sådant mål. Lim pekar även på att 
de har ett mål med en viss procent etiskt märkta viner, detta är dock inget Rogeman direkt kommunicerar.  

Lindblad pekar på att det i nuläget inte skulle vara möjligt att ställa om och endast ta in etiskt-märkta viner eller 
endast ekologiska utan att det skulle krävas genomgripande förändringar i grundläggande EU-rättsliga normer. 
Om ett sådant krav skulle ställas skulle det med största sannolikhet ses som ett handelshinder. I takt med att 
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kundefterfrågan ökar, ökar även sortimentet av märkta varor vilket Sandquist ser är önskvärt men mer som ett 
komplement till det egna arbete och inte en aktiv del i deras arbete.  

En sak som Lindblad och Sandquist talar om är att Systembolaget mer aktivt skulle kunna gå in och informera 
om de olika märkningarna samt vad det innebär med ekologiskt, detta för att bidra till att kunden ska kunna göra 
ett så medvetet val som möjligt. Sandquist säger vidare att i nuläget har de väldigt lite information i butik och att 
de absolut skulle kunna ha mer. Genom denna information skulle man kunna ”utbilda” kunden i vad det innebär 
att köpa t.ex. Fairtrade eller Fair for life. Hon menar även att detta är något de kommer att satsa på i framtiden. 
Detta går att tydligt koppla till grenen Status Quo där man anser att bristen på information är ett av problemen 
men att med rätt information kan kunden gå in och bestämma och i slutändan göra det rätta valet. 

Sandquist säger vidare ”Vi vill ju ha in produkter som är producerade under schyssta villkor, så det är ju 
naturligtvis. Men själva märkningen som jag ser det är mycket en kommunikation till kunden. För att trygga 
kunden i att det är en bra produkt och tala om vad det handlar om” vidare säger hon ” men till syvende och sist är 
det ju kunderna som bestämmer. Och därför, som jag sa just, så är det otroligt viktigt att vi bidrar till att kunden 
verkligen kan göra ett bra val. Ett välinformerat och bra val”.  

I och med dessa ståndpunkter kan man se en tydlig koppling till grenen Status Quo där man ser kundmakten, 
vilken bygger på en fri marknad med upplysta kunder, som en av lösningarna. Företagen förväntas även att ta sitt 
ansvar och se till vilka krav de ställer. Dock måste man här se att de inte på något sätt får gå in och diskriminera 
en eller annan producent och heller inte favorisera ”etiskt riktiga producenter”. Detta visar att man till slut ändå 
måste se att Systembolaget här är underordnat de ekonomiska normerna som riktlinjer. De undantag som man 
här kan finna är när Rogeman och Lindblad talar om hur de självständigt valt att sätta ett mål på 10 procent 
ekologiska viner till år 2020. Detta mål är satt utifrån trender i samhället och på marknaden men är självgående 
och inte definitivt beroende av efterfrågan. Samma gäller med uppförandekoden, vilken inte rör sortimentet i 
direkt mening men man vill arbeta med att få en mer hållbar leverantörskedja, vilket visar på en vilja att 
förändras på även det planet och i längden göra sortimentet mer hållbart. 

Rogeman berättar att inköpsprocessen för Systembolagets produkter börjar med en omvärldsanalys. Utifrån de 
tillgångar och trender som finns utformar man en långsiktig strategi vilken man sedan utgår ifrån när de sedan tar 
fram en lanseringsplan varifrån de sedan utgår i sitt arbete med offertförfrågningar. En av de trender som 
Systembolaget har identifierat i nuläget är etik och miljö. Människor är mer medvetna och efterfrågar produkter 
som visar hänsyn för miljö och etik. Trenderna är något man utgår ifrån när man sätter offerter vilka styr vilket 
sortiment som tas in. Rogeman pekar även på att de har andra fristående mål som inte bygger på trender direkt 
utan ses mer som ett eget hållbarhetsarbete. ”Vi ska arbeta för ett sortiment som är bättre för miljö, vi ska arbeta 
för att sortimentet skall bidra till bättre förhållanden inom dryckesproduktionen”. 

Rogeman nämner att några av hörnstenarna i Systembolagets arbete är att erbjuda ett brett och djupt sortiment, 
erbjuda små förpackningar och alkoholfria alternativ, erbjuda fler ekologiska alternativ, erbjuda klimatsmarta 
förpackningar, erbjuda fler produkter som uppfyller riktlinjerna för etisk-produktion och sen även att uppfylla 
kraven på lönsamhet. På frågan om Rogeman ser någon konflikt mellan lönsamhetskravet och hållbarhetskravet 
säger hon nej. Då det inte finns någon tanke på vinstmaximerande och då inköpsprocessen är öppen anser hon 
inte att det finns några konflikter. Hon menar att då det sker utvärderingar, där produkter som inte säljer tas ut ur 
sortimentet, styrs sortimentet hela tiden av efterfrågan och det är kunden som i slutändan bestämmer vad som 
ska finnas på hyllan. Med undantag för att de har ett aktivt mål med 10 procent ekologiskt vin till år 2020, så om 
ett ekologiskt vin åker ut efterfrågar de ett nytt ekologiskt vin. Efterfrågan på ekologiska viner gick ner något år 
2012, Rogeman kan inte svara på varför detta var fallet men på frågan om de minskar sitt utbud då var ”Nej det 
gör vi inte för vi har ju vårt mål och vi kan hela tiden bestämma, en del är ju att ha, att det ska finnas produkter 
på hyllan, det är ju verkligen tydligt att finns det inte det så kommer det ju aldrig att köpas”. Vidare talar hon om 
hur de kan påverka efterfrågan ”Den andra delen det är ju kommunikation i butik. Om försäljningen går ner så 
tas det ju bort produkter, så är det, men vi kan ju alltid köpa in nya. Så om det försvinner ett ekologiskt så köper 
vi in ett nytt”. Dock pekar hon på att deras inköp styrs av en strikt lanseringsplan med tydlig information till 
leverantörer om vilka offertförfrågningar som kommer komma ut. Om en vara på hyllan inte säljer tillräckligt 
mycket, vare sig det är ekologiskt eller inte, kommer den vid en viss gräns att tas bort från sortimentet. Senare 
kommer nya varor att köpas in men det följer alltid deras lanseringsplan och. Rogeman menar att målet på 10 
procent ekologiska viner till år 2020 inte står i konflikt med några regler då det annonseras i så god tid att 
producenterna vet vad som gäller och att bara för att ett ekologiskt vin åker ut kommer inte denna plan att ändras 
utan inköpen följer samma process.  

Rogeman ser en stor fördel med att de använder sig av de etablerade märkningarna som ett komplement till det 
egna hållbarhetsarbetet. Hon säger vidare ”Det är där vi kan säga att det här vet vi att i alla fall så uppfylls dessa 
kriterier. När vi har våran uppförandekod som gäller för samtliga leverantörer och därmed för samtliga produkter 
så kan vi ändå inte garantera att den efterlevs. Vi kan inte säga det garanterat för de som är certifierade men där 
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har vi ett ytterligare steg för där är det tredjepartskontrollanter”. Vidare pekar hon på att de aktivt använder 
märkningar i deras strategi så som målet med 10 procent ekologiska viner till år 2020. Detta mål arbetar de mot 
genom att i offertförfrågningarna gå in och fråga efter ekologiska viner. Detta är något som de går ut med i 
förväg så att alla leverantörer kan se vilka viner det är som kommer att efterfrågas som ekologiska.  

Rogeman poängterar Systembolagets ansvar och möjligheter som stor aktör och deras självständiga arbete mot 
ett mer hållbart sortiment samt de etiska ställningstaganden bolaget tar. Dock kan de flesta av dessa riktningar 
härledas till den trendanalys som de utför. Det Systembolaget visar här är att det finns en vilja att utöka sitt 
hållbarhetsarbete men att de fortfarande platsar inom grenen Status Quo då de inte på något sätt ifrågasätter 
systemet utan ser möjligheter till förändring inom detta och rätta sig efter de ekonomiska normerna i samhället. 

När Lim talar om hur hon ser på hur man skall kunna uppnå hållbarhet pekar hon på att deras, Fairtrades, 
utgångspunkt är handel. Redan här visar Lim hur hon placerar sig inom det nuvarande systemet och att hon kan 
se lösningen på problemet inom detta. Fairtrade som organisation ser rättvis handel som en av lösningarna på 
den ojämna fördelningen av resurser och tillgångar. Hon menar dock att handel i sig inte är lösningen på 
problemen med de orättvisor och den fattigdom som finns i världen utan att handeln måste ske på rättvisa villkor 
för att den ska vara till nytta. Hon säger att för att kunna nå ett långsiktig och hållbar utveckling måste 
människor kunna ha möjligheten att försörja sig själva och tjäna sitt eget uppehälle. Detta är några av de 
grundstenar som finns i dagens samhälle, där pengar är styrande. Lim ser möjligheter att skapa förändring inom 
det nuvarande systemet var påverkan på redan aktiva aktörer kan leda till en mer hållbar situation. De 
förändringar som måste ske är stora men steget dit är inte oövervinneligt och hon menar på att utvecklingen går i 
rätt riktning. När hon talar om Systembolaget pekar hon på deras viktiga roll som stora aktörer men också hur 
deras arbete har utvecklats mycket över åren, vilket hon ser är en trend i det övriga samhället med. Hon lyfter 
även upp de problem som Systembolaget har när det kommer till att de inte äger några av de gårdar de köper vin 
ifrån. De kan ställa krav och sätta upp regler men de är inte helt fria att sätta stopp eller bestämma och har inte 
heller total insyn i vad som faktiskt försiggår på gårdarna. Detta går att koppla till hur även Rogeman ser denna 
brist och för delen med tredjepartskontroller för märkta varor. Vidare talar Lim om hur viner med märkning 
måste, både för att Systembolaget skall ta in dem och för att kunderna skall vilja ha kvar dem, måste nå upp till 
den kvalitetsstandard som konventionella viner gör. Hon menar att Systembolaget inte kan eller bör ta in 
”äckligt” eller kvalitetsmässigt bristfälliga viner bara för att de är hållbara. Utifrån de resultat som Lim sett ser 
hon att marknaden går i rätt riktning och att det går rätt fort. Vidare pekar hon på att det finns ett mål på en viss 
del etiskt märkta viner, från de ursprungsländer där det finns, till år 2020. Detta är inget som Systembolaget 
själva kommunicerar men hon menar att den finns där och att detta är ett tecken på att Systembolaget aktivt tar 
ställning för dessa viner.  

När det kommer till märkningar ser hon hur Systembolaget under senare tid aktivt har gått in och ökat sitt utbud 
av märkta viner. Hon ser en vilja hon dem där de sätter upp mål och förenklar för kunden att göra rätt val. Dock 
menar hon på att kommunikationen är bristfällig och att ytterligare kan göras på det planet. Hon menar även att 
deras, Fairtrades, eget ansvar är att informera konsumenter om de val kunden har och att även de kan bli bättre 
på detta. Detta går även att koppla till Status Quo där livsval, ökad information och etiskt företagande är 
grundpelarna för förändring. Att dessa även sker genom den fria marknaden är något som är inkluderat i Lim och 
Fairtrades uppdrag. Handeln i sig sker på lika villkor där konkurrensen på marknaden inte sätts ur balans utan 
handeln bedrivs fortfarande inom systemet men med fokus på att förbättra villkoren för de som står bakom 
produkten. Kakabaveh och Helander skulle eventuellt argumentera att detta inte är möjligt då hela systemet 
bygger på en ojämn maktbalans. När det kommer till Systembolaget menar här även Lim att t.ex. när vi tittar på 
offertförfrågningar så nöjer sig Systembolaget medvetet med färre svar från producenter, alltså färre 
konkurrenter, än för de konventionella producenterna. Detta för att utbudet är mindre men även för att underlätta 
för etiskt märkta viner att komma in i sortimentet. Detta går lite emot Status Quo då detta till viss del bryter mot 
den systematiska tanken om fri marknad. Dock fungerar detta fortfarande inom systemet i nuläget när den 
konventionella varan efterfrågas så pass mycket mer. Om fallet skulle vara så att den etiskt märkta varan skulle 
efterfrågas betydligt mer så att många aktörer känner sig diskriminerade skulle fallet eventuellt vara annorlunda. 
Lim ser det som önskvärt att Systembolaget aktivt utökar sitt sortiment av märkta viner, till exempel i fall att ett 
märkt vin skulle gå ur sortimentet på grund av dålig försäljning ser hon de som önskvärt att de arbetar för att ta 
in ett nytt.  

Lim ser dock en liten risk med att ha höga mål med etiskt märkta viner ”Men den enda risken är ju att dom 
börjar inkludera märkningar som är lättare märkningar och inte riktigt bra, ja bara för att i sin ambition att öka 
utbudet… då är det bättre att vänta in att vinproducenterna uppnår vissa kriterier”. Hon säger dock att hon tror att 
de är medvetna om detta. 

Varför Lim platsar inom Status Quo är delvis på grund utav hur de inom Fairtrade bedriver sin verksamhet. De 
har sin utgångspunkt i det system som idag är rådande. De är beroende av att de varor de certifierar kommer ut 
på marknaden. Då deras utgångspunkt är handel är de låsta till det system som idag är aktuellt. Om Lim istället 
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hade valt att se att en förändring skulle ske utanför systemet skulle deras handlingssätt behöva förändras. Detta 
kan sättas i kontrast till hur Kakabaveh och Helander inte är bundna till att varor och produkter måste sälja på 
marknaden som den är ordnad idag utan att de kan ta ett större ideologiskt ställningstagande vilka kan placeras 
utanför systemet och skapa påtryckning på större och mer omfattande förändringar. Vidare ser Lim även 
märkningen som ett konkurrensverktyg som i framtiden kan komma att bli en förutsättning för att kunna 
konkurrera på marknaden. Även detta visar på att de verktyg hon ser som viktiga är effektiva och gångbara inom 
dagens system med konkurrens som ett av kriterierna för framgång.  

6.2.2. Reform 
Hopwood et al. menar att inom reformgrenen är man kritisk till nuvarande trender och policys men anser inte att 
en kollaps är nära. Problemet är inte systemen i sig utan snarare en obalans i dessa samt brist på kunskap och 
information. Inom grenen anser man att förändringar måste ske, varav några stora, men att de kan ske inom 
ramen för det rådande systemet. Man vill sätta press på stater, regeringar samt fokusera på information. Vidare 
anses det att företagen kan behöva påtryckningar och regleringar uppifrån för att komma till rätta med sitt 
agerande. 

Kakabaveh pekar på att vi i Sverige har ett val när vi konsumerar varor, att det är en lyx att få dricka vin och att 
det inte är något vi inte skulle klara oss utan. Hon ser det som självklart att vi då ska ta ett ansvar för att de som 
producerar vårt vin har drägliga arbets- och levnadsvillkor. Vidare menar Kakabaveh att när läget är som det är 
och både politiker och Systembolaget är medvetna om de sociala missförhållanden som råder på marknaden 
måste man kämpa för att få ordning på det. Hade man inte vetat hur det sett ut hade man inte kunnat göra lika 
mycket men nu när man vet så har man inte bara en möjlighet utan även en mänsklig skyldighet där man måste 
arbeta för allas lika rättigheter och möjligheter. Hon menar att det råder en obalans i systemet var de som har 
makten inte tar det ansvar som de borde.  

Kakabaveh sträcker sig även så långt till att säga att Systembolaget som statligt bolag har det yttersta ansvaret 
för att ingen skall utnyttjas av kapitalister eller gårdsägare. Utnyttjandet av, framförallt kvinnors och barns, lägre 
ställning i kontrast till de dominerande gårdsägarna är allt annat än acceptabelt menar hon. Kakabaveh, och även 
Lim, säger dock att Systembolaget själva inte kan betala allt, så som sjukvård, skola etc., för producenter och 
anställda men att de kan ställa högre krav. De kan i möten och kontrakt med leverantörer vara mycket hårdare än 
vad de är idag. De har sin kod men den är inte tillräcklig enligt Kakabaveh. Hon menar på att det måste finnas 
lagar och klara regler för annars kommer ingen förändring att ske. Genom att skriva motioner och genom de krav 
som ställt på ansvariga ministrar anser hon att Systembolaget nu är mycket bättre men att det är långt kvar tills 
det är bra. Kakabaveh vill i slutändan se att de krav som ställs och de rättigheter som vi har här i Sverige ska 
kunna ställas i andra länder som vi handlar med också. Kakabaveh platsar här tydligt under grenen reform där 
hon anser att stora förändringar måste ske och att Systembolaget har ett stort ansvar för att detta skall hända, men 
även att makthavarna har ett ansvar att sätta regler som begränsar och reglerar Systembolagets verksamhet. 

När det kommer till märkningar menar Kakabaveh att det alltid bör finnas fullständig information om alla varor. 
Hon vill att konsumenterna skall ha möjligheten att göra medvetna och aktiva val vilket de endast kan göra om 
informationen är fullständig. Detta skall inte endast gälla de etablerade märkningarna utan hela sortimentet. Men 
just nu ser hon märkningarna som ett bra komplement i sortimentet, allt som gör att människor får det bättre är 
eftertraktat. Hon menar att märkningarna har en viss mening då de öppnar folks ögon med sina kampanjer men 
för att få ändring på alla plan måste man gå längre och ändra mer i grunden. Dock menar hon att det är 
ordningen i systemet det är fel på och att alla produkter som säljs skall vara etiskt riktiga. Igen pekar hon på den 
obalans som finns och även den brist på information som problemet som kan kopplas till grenen reform, men 
hon väger på gränsen till transformation som jag återkommer till längre ner. 

Helander tror på en samhällsmodell och ett samhällsystem där man tar ansvar för sitt handlande, detta gäller inte 
minst företagen. Hon menar att handel som bedrivs på bekostnad av andra människor inte skall få förekomma. 
Hon menar på att handeln skall gynna alla och inte ske på orättvisa grunder där vissa tjänar på den medan andra 
få lida på grund av dåliga villkor. Helander menar att Systembolaget som statligt ägt bolag har ett stort ansvar att 
agera rimligt och som ett föredöme. Hon menar att ”Om de (Systembolaget) ska verka positivt för oss ska de 
också verka positivt för andra människor”. Denna ståndpunkt kan kopplas till grenen reform då det inte 
nödvändigtvis är systemet som sådant som är dåligt utan bara sättet det idag är ordnat. De går även att koppla till 
det Lim menar med att vinsten som kommer av Systembolaget går till oss utan hänsyn till hur de anställda i 
andra länder har det, vilket måste leda till att ett större ansvar måste krävas där vår vinst inte får ske på 
bekostnad av andra människor. Orättvisor och obalans leder till missförhållanden men om dessa skulle utjämnas 
skulle systemet eventuellt vara gångbart menar Helander. 

Helander ser positivt på att öka utbudet av etiskt-märkta viner, dock menar hon att som kampanjrepresentant 
driver hon frågan om bättre villkor för alla producenter, inte endast de certifierade. Hon säger att de arbetar för 
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att alla producenter och anställda ska få bättre villkor och deras rätt till att kunna leva på sina löner, deras fri och 
rättigheter att organisera sig osv. Helander menar att märkningen blir ett komplement där man går lite längre i 
sina krav, med t.ex. premien som Fairtrade betalar ut. Vidare trycker hon på att märkningarna är mer inriktade på 
kundmakt, där kunden tydligt kan se vilka viner som anses mer etiskt riktiga. Dock poängterar hon bristen i 
kundmakten då kunden måste, för att kunna göra ett helt medvetet val, vara hundra procent upplyst, vilket hon 
anser är i stort sätt omöjligt, detta går att koppla till grenens åsikter om brist på information. Helander säger att i 
det här fallet tycker hon att man kan inskränka kundmakten och kunden ansvar genom att som företag eller 
regering gå in och ta besluten i förhand. Hon anser att Systembolaget har ett ansvar men att de även borde ”få 
hjälp” och knuffas i rätt riktning, kopplat till grenens ståndpunkt om att regleringar och påtryckningar kan vara 
nödvändiga. Hon menar, i likhet med Kakabaveh, att lagar och regler kan vara en nödvändighet för att 
förändring skall ske.  

Helander som arbetar med att påverka opinionen får ofta frågan om vilka viner som konsumenten skall köpa. 
Här ser hon en konflikt där lösningen inte är att endast köpa etiskt-märkta viner utan man måste gå hela vägen 
och ställa krav på allt vin och att alla leverantörer skall leva upp till de krav som ställs. I många fall vill kunden 
ha en ”quick fix” så som etiskt-märkta viner, det enkla sättet att göra rätt istället för att se den stora bilden. De 
stora problemen menar hon löser man endast om man är villig att inkludera alla gårdar och inte endast rikta in 
sig på de ”redan frälsta”, de gårdar som redan är certifierade. Märkningen är bra men man får inte utesluta andra 
gårdar då de får det ännu svårare att leverera goda villkor.  

När frågan om det är önskvärt att Systembolaget tar in mer etiskt-märkta viner kommer upp svara Helander 
såhär: ”Jo men det är önskvärt… Det visar ju att de tar större ansvar och de som så stor aktör i branschen, om de 
pekar åt en viss riktning och visar vad de vill ha och vad de efterfrågar så påverkar de ju branschen. Så det kan ju 
stimulera andra producenter att fokusera mer på arbetsvillkor och märkningar.” Hon menar att Systembolagets 
efterfrågan är av betydelse och Helander ser märkningarna som ett bra komplement men inte som lösningen. 

Även Sandquist är inne på grenen reform när hon nämner att Systembolaget för en aktiv diskussion både internt 
men även med producenter när det gäller den miljömässiga hållbarheten och vad de kan göra. När det kommer 
till ekologiska produkter har en av frågorna som varit uppe rört huruvida det skulle vara möjligt för producenter 
som ställer om till ekologisk produktion skulle få dispens med att få vara kvar i sortimentet lite längre än annars. 
Då en omställning till ekologiskt är kostsamt och produktionen går ner något de första åren vågar många inte 
riskera detta om de inte är säkrade en plats i sortimentet. Detta vore ett sätt för Systembolaget att aktivt 
uppmuntra till att större delar av sortimentet blir ekologiskt och mer hållbart. Sådana diskussioner menar 
Sandquist kommer upp då de är öppna för att diskutera hur de kan förenkla för producenter att bli mer hållbara. 
Här går man ifrån sitt annars ekonomistyrda handlande, där fri konkurrens är övergripande, till att se om man 
eventuellt kan ge de mer hållbara producenterna en ekonomisk fördel gentemot andra.  

Lim menar att då Systembolaget har så pass stor ansvar som de har kan det vara ”så att Systembolaget behöver 
nya politiska direktiv för att kunna agera mer hållbart”. Om deras regleringar eller lagar står i konflikt med deras 
hållbarhetsarbete måste dessa kanske ändras eller omformas, det här ligger i linje men vad Sandquist sa om 
lagändringar. Detta är något som stämmer bra överens med grenen reform då en del påtryckningar i vissa fall 
kan vara nödvändiga, samma ståndpunkt som Helander och Kakabaveh. Lim ser positivt på utvecklingen som 
har varit men ser även en fara i att låta statliga bolag komma undan när det gäller etiska och miljömässiga 
åtaganden. Hon tar upp exemplet med Vattenfall och deras investeringar i kolkraft i Tyskland. Att släppa på 
dessa delar av utvecklingen får inte ske då statligt ägda bolag, så som Systembolaget, skall agera förebild, så 
som även Kakabaveh och Helander hävdar. 

Hansson ser att stora förändringar måste komma till stånd för att vi skall kunna lösa den situation som vi har satt 
oss i. Hon pekar på den tresamhet som hållbar utveckling är uppbyggd av, social, miljömässigt och ekonomisk. 
Hon menar att balansen är rubbad och att ekonomin får ta allt för stor plats. Hon pekar på möjligheten med 
ekonomin när och om man lyckas översätta ekosystemtjänster eller resurser till ett ekonomiskt värde. Man kan 
då rikta sig till fler och fler kommer även att förstå värdet av resurserna eller tjänsterna. Då pengar har blivit en 
internationell valuta går det att kommunicera över gränserna om man lyckas värdera naturen rätt. Dock ser hon 
ett problem med detta då naturen inte alltid går att värdera i pengar. Hur mycket pengar kostar det om en viss 
djurart försvinner? Hur mycket är musslornas vattenreningsförmåga värd etc.? Här pekar hon på att som 
systemet är ordnat idag finns det en möjlighet att värdera miljön och att man alltid i varje enskilt beslut måste ha 
miljön i åtanke. En miljörisksanalys bör alltid följa med när ett nytt projekt skall börja eller ett redan påbörjat 
arbete fortsätta. Problemen man kan se här, menar Hansson, är att miljön inte har en röst och inte heller ett fast 
pris och att de med makten är de som kan sätta priset och även ofta de som tjänar på att jordens resurser 
exploateras. Om ett rättvist pris skulle sättas skulle många projekt och många jordbruk etc. inte vara lönsamma 
ur varken ett miljömässigt, hälsomässigt eller ekonomiskt perspektiv. Hon menar här att vi då är tillbaka på noll 
och att ekonomin inte är ett bra verktyg för att uppnå hållbarhet men kan i vissa fall fungera som ett 
kommunikationsmedel om man lyckas finna ett pris på miljö eller hälsa. I och med denna ståndpunkt ser 
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Hansson vissa fördelar med ekonomin som medel men inte som lösning. Hon menar att andra värden måste 
vägas in och att systemet som det är ordnat idag inte är funktionellt, reform är därför den rätta grenen för henne. 

Vidare pekar Hansson på att det finns olika aktörer som måste vara med i förändringen för att den skall kunna 
hålla i längden. Politiker, konsumenter och även forskare måste alla vara med i denna förändringsprocess var 
miljön och hälsan skall uppnå en status liknande ekonomins. Hon menar att kunskap på alla plan är en av de 
viktigaste aspekterna när man skall komma till lösningar. Information om miljöalternativ och deras effekter är 
viktiga men bilden av vad de icke miljömärkta varorna har för konsekvenser är minst lika viktigt, menar hon. 
Vad man bör få inblick i är både den hotbild som finns och den lösningsbild som finns. Hansson pekar på vikten 
av modiga politiker som vågar stå för det man ser och vara tydliga med det man ser och de effekter saker har och 
vilka behov som finns. Inom grenen reform har politikerna och makthavarna en viktig roll där påtryckningar på 
företag är en del av grenens syn på nödvändigheter för förändring. Hansson talar vidare om konsumentens 
ansvar vad hon menar att alla har ett ansvar, men i likhet med Kakabaveh, Helander, Lim och Sandquist, pekar 
hon på hur kunden måste få hjälp i sina val. För att kunna göra ett medvetet val måste informationen finnas där. 
Konsumenten ses i hennes fall som ett verktyg för att driva hållbarhetsfrågan framåt men att de inte själva kan 
driva utvecklingen utan att man måste arbeta ihop. Hon ser konsumentens möjligheter genom att ”Om man 
frågar efter en vara, och man är 4-5 personer, så uppfattar de (butikspersonalen) det nästan som en storm, alla 
vill ha en vara”, här är kundens ansvar lätt att ta då ansträngningen inte är så stor, men för att veta vad man skall 
efterfråga måste kunskapen finnas där.  

När det kommer till märkta produkter menar Hansson att Systembolaget har blivit mycket bättre. När man 
kommunicerar t.ex. ekologiska varor är det viktigt att man inte gör dessa till ett alternativ utan som en produkt 
bland andra. Gör man den till ett alternativ vänder man sig endast till en liten del av befolkningen som är 
intresserade av att köpa just den märkta varan. Systembolaget har valt att placera de märkta vinerna som vilka 
viner som helst och inte på t.ex. en egen hylla, vilket Hansson menar är bra. Vidare pekar Hansson på att det som 
är viktigt när det gäller att öka försäljningen av dessa produkter är, för kunden, tillgänglighet, kunskap och pris. 
Att utöka utbudet är här ett sätt att öka tillgängligheten. Hon pekar även på vikten av den mentala 
tillgängligheten, att om man hör mycket om t.ex. ekologiskt så blir det mer och mer tillgängligt mentalt. Att 
sprida kunskap om de olika märkningarna och de olika effekterna dessa får är väsentligt om man vill öka sin 
försäljning.  

Hansson anser att det är önskvärt att Systembolaget ökar sin andel märkta varor. Hon pekar även på möjligheten 
för Systembolaget själva att framstå som ett modernt och transparant företag som bryr sig och som tar ställning. 
När vi talar om deras mål med 10 procent ekologiskt till 2020 tycker Hansson att det målet är lite svagt och att 
Systembolaget kunde ha tagit i lite mer. ”Bara för att man sätter ett mål betyder det inte att man tvingar nån”. 
Hon pekar på att ett mål kan vara en väldigt tydlig signal, t.ex. finns det ett mål på 25 procent ekologiskt inom 
offentlig sektor till 2020. Detta mål är inte tvingande men ändå tonsättande och det visar på en vilja att 
förändras. Ett större mål menar Hansson skulle vara ”En ambitionsyttring och ett ställningstagande vad man 
själv vill driva”. Här pekar Hansson på makten ett företag har att själva välja sin bana vilket går i linje med 
grenen reform där man ser etiskt företagande som ett av verktygen för att skapa förändring. Ansvaret ligger nu 
hos Systembolaget att arbeta med information och egna ställningstaganden, menar Hansson, samtidigt som andra 
föreningar och organisationer har sitt ansvar att informera samt tycka på hos politiker. Politikerna i sin tur har 
även de ett ansvar och även forskarna har ett ansvar att se de stundande problemen och alla hjälpas åt att finna 
lösningar.  

Hansson pekar på den ekologiska odlingens många fördelar, inte bara att vi slipper bekämpningsmedelsrester i 
våra viner, utan att vi även har ett ansvar för att inte utsätta producenterna för fara, många av de 
besprutningsmedel som används på vindruvsodlingar är mycket cancerframkallande t.ex. Vidare finns många 
andra intressen som kommer samhället i stort till gagn. Ekologiska odlingar är lite av en innovationskultur var 
man tvingas tänka kreativt och finna nya lösningar på problem vilka man vid konventionella odlingar skulle lösa 
med nya kemiska preparat. Några av de innovationer som skapats inom det ekologiska jordbruket har anammats 
vid det konventionella jordbruket och besparat oss en del av de annars välanvända kemikalierna. Detta är 
aspekter som bör intressera både politiker och forskare vilka då även har ett ansvar att uppmuntra och stödja 
detta.  

6.2.3. Transformation 
Transformationsgrenen bygger på att man ser de problem som finns fundamentalt grundade i dagens 
maktsystem, det ekonomiska systemet samt människans förhållande till sin omgivning. En fundamental 
transformation av samhället är nödvändig. Problemet är bland annat att dagens maktrelationer och ekonomi inte 
grundar sig i den miljömässiga och sociala hållbarheten utan ses som fristående.  



 30 

Kakabaveh pekar på att det finns ingen i varken regeringen, riksdagen eller Systembolaget som är emot hennes 
tankar men att tillvägagångssättet man väljer baserar sig på en ideologisk grund. Hon menar på att hennes grund 
ligger i det sociala där mänskliga rättigheter prioriteras framför vinst och pengar, vilket kopplas direkt till 
fundamentet i denna gren.  

Kakabaveh visar på hur miljöaspekten av hållbar utveckling är essentiell och de val vi gör, den mat vi äter och 
de resor vi gör är avgörande för vår framtid. Hon pekar på att hennes politiska ställningstagande bygger på dessa 
antaganden och att politikerna i Sverige har en avgörande och viktig roll när det kommer till att påverka 
Systembolaget i de val de gör. Politikerna är några av pjäserna i spelet och att alla måste samarbeta och att ingen 
är fristående eller själv. Vidare menar hon att det ekonomiska systemet i sig inte funkar som universalmedel utan 
man måste se till människorna i första hand. Kakabaveh anser att till skillnad från Rogeman finns det en inbyggd 
konflikt när det kommer till ekonomiska och etiska mål. Även Helander ser att det finns en konflikt mellan det 
rådande systemet och en hållbar utveckling där människan och naturen ställs i centrum. Hon tror inte heller på 
ekonomin som den drivande faktorn inom hållbar utveckling. 

Hansson menar på att vi alla har ett ansvar, privatpersoner, politiker företag osv. Alla måste vi hjälpas åt för att 
en förändring skall kunna uppnås. När hon talar om att det finns planetära gränser ”där man tydligt ser att vi 
utnyttjar våra ekosystem långt mer än vad naturen egentligen tål… vi kommer ju komma till en gräns där vi inte 
längre har några resurser att utnyttja” blottlägger hon den största bristen i vårt nuvarande system. Hon menar att 
den idag rådande ordningen med tillväxten i fokus inte är hållbar i längden. Ekonomin kan inte stå över naturen 
då den i grunden är baserad på de resurser vi har, vilka är ändliga. Här kan man säga att hon inte ser det 
nuvarande systemet som gångbart då det sätter ekonomin över både det sociala och det miljömässiga.  

Här kan man utläsa att alla tre aktörerna, Kakabaveh, Hansson och Helander, på ett sätt placerar sig ideologiskt 
inom transformations grenen men handlingsmässigt inom reform grenen. De anser att systemet inte är som det 
borde vara men ser ändå sina egna begränsningar och agerar därför på ett sätt som är kompatibelt med systemet. 
Detta kan visa på att då vi alla är aktörer inom systemet är det svårt att se de lösningar som kan finnas utanför 
systemet om det ens är möjligt att lämna de normer och den ordning som idag är rådande. Kan vi göra större 
skillnad om vi agerar inom systemet där vi är fler än om vi gå utanför ramen och försöker transformera hela 
systemet? 

6.2.4. Vart möts och var går de olika aktörerna emot varandra? 
Som det nämnts tidigare i den här studien menar Söderbaum (2011) att alla aktörer agerar utifrån sin 
grundläggande ideologi. Ideologin skiljer sig mycket mellan de olika aktörerna och man kan nästan säga att det 
finns två läger. Det ena lägret har en ideologi som ser till eller tvingas se till ekonomin som det övergripande och 
avgörande, Maxe-Aglinder och Systemboagets aktörer, samtidigt som de andra aktörerna, Helande, Kakabaveh, 
Hansson och Lim, har utrymme att i första hand se till andra värden. Söderbaum menar i sin tredje 
marknadsmodell att den ideologiska utgångspunkten ofta mynnar ut i ett aktivt agerande, detta kan kopplas till 
hur de olika aktörerna bedriver sin verksamhet. De flesta aktörerna i studien ser att det finns saker att göra på 
hållbarhetsfronten. Systembolagets aktörer och Maxe-Aglinder ser dock de tydliga begränsningar som 
Systembolaget står inför. De får inte äventyra den fria konkurrensen vilket gör att de inte alltid är fria att göra 
precis som de vill, vilket inte heller alltid är önskvärt. Månar man om det ekonomiska i första hand menar dock 
både Helander, Hansson och Kakabaveh att man går miste om de verkliga värdena. En av de avgörande delarna i 
hållbar utveckling menar de är att man aldrig får kompromissa med människors välmående, ekonomin får inte 
komma att ställas i första rummet på bekostnad av människors livsöden. Då Systembolaget lyder under EU-
lagstiftning måste de agera rätt för att få vara kvar som monopol. Rogeman säger ”Vårt (Systembolagets) 
uppdrag, bidra till att minska alkoholens skadeverkningar och vår vision, ett samhälle där alkoholen njut med 
omsorg om hälsa så att ingen tar skada, vare sig människa eller miljö”. Detta är huvudsyftet för Systembolaget 
och den uppgift de aldrig får kompromissa med. Dock menar Helander att detta ansvar borde sträcka sig utanför 
Sveriges gränser. Några sådana regler finns det dock inte från högre instanser, utan detta är ett ansvar som 
Systembolaget själva måste ta på sig. Kakabaveh menar istället att detta inte är rätt utan att lagstiftning borde 
sättas och på så sätt hjälpa eller tvinga Systembolaget att införa vissa åtgärder. Om det övergripande målet för 
Systembolaget skall var att agera på ett sätt som inte skadar människor och miljö borde detta gälla hela vägen 
från konsument till produktionen av druvan, menar Helander. 

Systembolaget inför nu en ny uppförandekod vilken är ett bra steg på vägen menar Kakabaveh, Helander samt 
Systembolagets aktörer. Genom denna försöker de att ta sitt ansvar längs hela kedjan. Rogeman pekar dock på 
de brister som kan finnas med ett sådant arbete då de inte alltid kan garantera att de regler som sätt upp följs då 
uppföljningen på gårdarna aldrig kan bli fullständig. Hon ser att införandet av den nya koden är ett långsiktigt 
arbete där producenterna mer och mer skall bli medvetna och uppmärksammade på hur man vill se att 
marknaden ser ut i framtiden. Vidare ser Rogeman, Lindblad, Sandquist och Helander produktmärkningar som 
ett bra komplement till detta arbete. Märkta viner är en mindre del av sortimentet men ökar efterfrågan följer 
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marknaden efter och förhållandena på odlingarna, både socialt och miljömässigt, drar mot det bättre. Dock ser 
ingen av dessa aktörer märkningar som den stora lösningen. Helander pekar på vikten av att hela sortimentet 
skall vara hållbart och inte bara den klick som är märkt. Hon ser även en liten fara i att man nöjer sig med att 
köpa ett märkt vin, som en ”quick fix” istället för att fokusera på det stora problemet. Sandquist ser märkningen 
mest som en kommunikation till kunden var man kan visa på att vissa värden uppfylls. Dock kommer man inte åt 
det stora problemet den här vägen men hon ser ändå märkningen som ett komplement. Rogeman, Lindblad och 
Sandquist ser mest märkningar som ett medel för kunden att visa sin ståndpunkt, de pekar på kundmakt och att 
det endast är efterfrågan som avgör om dessa viner skall finnas i sortimentet. 

Systembolagets aktörer och Maxe-Aglinder pekar på den fria konkurrensen och kundens makt som de avgörande 
när sortimentet sätts. Systembolaget gör en trendanalys som sortimentet sedan byggs upp efter. Lim poängterar 
en fara med detta då trender kan svänga och vad händer om trenden svänger åt ett annat håll? Om folk helt 
plötsligt blir helt ointresserade av etiskt eller ekologiskt märkta varor, spelar då Systembolagets mål någon roll. 
För som Sandquist sa att i slutändan är det ändå kunden som bestämmer.  

Här kan vi dock återkomma till hur Ljungdal menar att olika aktörer utövar makt på företag genom sitt 
inflytande i resten av samhället. Så länge det finns organisationer som informerar och sprider kunskap så 
kommer konsumenterna att förhoppningsvis gå i denna riktning ett tag till. Denna våg kan då Systembolaget 
utnyttja samt deras mål driver dem att utöka sitt egna arbete och informationsspridning. Alla är beroende av 
varandra även om deras syn på förändring är olika. Att synen är olika behöver inte alltid vara av ondo då 
aktörerna har olika ingångspunkter och kanske olika lösningar som i kombination med varandra kan skapa 
utveckling på olika plan.  

6.2.5. Inom vilken gren platsar de olika aktörerna? 
I denna del av studien har jag placerat in de olika aktörerna i de olika grenarna inom modellen Mapping 
Different Approaches. Nedan följer figur 2 med de nya aktörerna, i forma utav röd text, inplacerade. 

 
Figur 2: Mapping Different Approaches med studiens aktörer inkluderade 

Kakabaveh, Hansson och Helander är de aktörer som står och väger mellan två grenar. Deras grundinställning 
tycks vara att de anser att det system som idag är gällande inte fungerar. De ser att en transformation till ett 
system där de sociala och miljömässiga värdena kommer före de ekonomiska är det enda rätta. Dock ser de alla 
tre problemen med att föra en sådan åsikt och åstadkomma dessa förändringar och har istället valt att röra sig 
inom det redan etablerade systemet och försöka skapa förändring där. För att dagens system skall fungera måste 
en balans uppstå och en rättvisare föredelning av resurser tillämpas. Kakabaveh talar även om miljön som 
essentiell för vår överlevnad och att vi måste måna om denna för att kunna säkra vår och framtida generationers 
framtid. Detta är varför Kakabaveh placerats längre till höger på skalan än Helander. Hansson poängterar att 
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jordens resurser inte är oändliga vilket gör obegränsad tillväxt till en paradox och placeras därför delvis inom 
transformation då extremt stora förändringar måste ske, men hennes handlande rör sig ändå inom systemet vilket 
gör att hon ändå hamnar inom reform. Hansson pekar även på vikten av att alla aspekter måste vägas in, både det 
sociala, miljömässiga och ekonomiska, vilket gör att hon har en holistisk syn där de olika aspekterna inte får 
hamna i konflikt med varandra utan att alla måste arbeta tillsammans mot en hållbar lösning var allt måste 
inkluderas.  

Rogeman, Sandquist och Lindblad placerar sig inom grenen Status Quo då de ser ett problem och vill finna en 
lösning. Detta anser de dock kommer kunna ske inom det idag rådande systemet. Ingen stundande kollaps eller 
katastrof är nära men de ser sin del i problemet och även sin del i lösningen. De miljömässiga och sociala 
värdena är nästan lika viktiga. Lindblad och Sandquist talar dock mer om de sociala värdena och deras arbete 
med koden och värdet av samarbete ned i kedjan och placeras därför högre på den axeln men inte lika långt till 
höger på den andra axeln var Rogeman drar sig mot. Dessa aktörer kan ses som aningen låsta inom denna gren 
då de i nuläget är reglerade av lagar och regler, dock talar Sandquist om att man kan initiera lagändringar om 
man känner att hållbarhetsarbetet hindras av de befintliga regleringarna. Detta är dock inget som görs för 
tillfället. Viljan att förändra finns men endast inom ramen för vad som känns rimligt utifrån de regler som finns. 
Därför är Systembolagets alla aktörer placerade inom Status Quo men ändå inom sfären för hållbar utveckling då 
de arbetar för förändring inom systemet.  

Lim hamnar även hon inom grenen Status Quo då hon ser rättvis handel som en lösning på många av de problem 
som finns idag. Hon ser att vi kan finna en lösning inom dagens strukturer men dessa måste genomgå en 
upprätning där balansen återvinns och rättvisan tas i beaktning. Vidare talar hon om hur hon ser att alla delar 
inom hållbar utveckling hänger ihop, ekonomin som idag övergripande leder till att människor måste kunna tjäna 
pengar för att kunna upprätthålla sin välfärd. Hon menar vidare att det är endast efter att människor har uppnått 
en viss materiell standard, så som mat på bordet, som vi kan börja tänka på miljön, i likhet med Status Quos 
argument. Ändå placeras hon nära gränsen till reform då hon inte nödvändigtvis ser ekonomin som det 
universella medlet mot allt i en utopisk värld men att då detta är det system som idag är rådande har hon valt att 
utgår ifrån detta och försöka skapa förändring inom systemet. Lims fokus är att skapa ett brett utbud och stor 
efterfrågan på märkta varor samt sprida information. Hon placeras inom Status Quo bland annat är för att hon ser 
mer möjligheter inom det nuvarande systemet. Hon ser en obalans men att denna går att lösa genom de verktyg 
de använder sig av idag och att systemet som sådant inte måste göras om för att dessa skall fungera.  

Maxe-Aglinder är den enda aktör som inte placerar sig inom den skuggade delen som representerar hållbar 
utveckling. Då Konkurrensverkets uppdrag är att främja den fria konkurrensen och måna om den fria handel 
anser de det inte som deras uppdrag att se till hållbarhetsfrågor. Som nämnts tidigare lägger man inom denna 
åskådning ingen vikt vid vad som är en ”bra” eller ”dålig” verksamhet. Välfärd menar man ofta byggs av 
tillväxt. Maxe-Aglinder placeras därför längst ned i vänstra hörnet där varken de sociala eller de miljömässiga 
aspekterna läggs någon större vikt vid.  

7. Diskussion 
Det kan ibland vara svårt att se Systembolaget som en fri aktör då de står under EU:s lagstiftning och följer 
trender i samhället när de utformar sitt sortiment och alltid måste värna om den fria konkurrensen. Dock kan 
man se att de kan välja att lägga extra vikt vid vissa trender. Ett exempel på detta är målet med 10 procent 
ekologiska viner till 2020. Detta är ett självständigt mål som inte valts av någon annan än Systembolaget. Även 
den kod som Systembolaget har upprättat är ett steg på vägen och visar på en vilja att göra skillnad. Frågan är då 
bara hur stor skillnad det egentligen gör? Enligt Kakabaveh, Helander och Hansson är det inte tillräckligt. Koden 
räcker inte ut till producenterna och de anställda och målet med 10 procent lite mesigt. Förhållandena är 
fortfarande bristfälliga och utnyttjandet är stort. Går det att komma till en hållbar utveckling när man alltid 
tvingas att ta hänsyn till de regler som satts upp om dessa är baserade endast på ekonomiska incitament?   

Då alla aktörerna utom Maxe-Aglinder ser informationen som en viktig del i Systembolagets fortsatta arbete går 
deras åsikter tydligt att koppla till Söderbaums marknadsmodell två och tre var man helt har övergett tanken på 
att den ekonomiska faktorn är den enda faktor som påverkar en människa. Information och reklam är minst lika 
viktiga och konsumenten kan styras i den riktning man önskar i många fall. Största delen av aktörerna anser här 
att om man har makten att kunna påverka konsumenten i ”rätt” riktning är detta något man även bör och har en 
skyldighet att göra. Systembolagets ansvar är här stort.  

När man ser till Kakabaveh, Hansson och Helander kan man urskilja en ideologisk syn som eventuellt skulle 
kunna leda till en lösning som inte nödvändigtvis är inom det nuvarande systemet. Ett nytt system där miljö och 
sociala värden kommer före ekonomin eller att ekonomin sätts som mer likställd med dessa stämmer bra överens 
med deras ställningstagande. Dock kan detta vara problematiskt då denna lösning kan ses som långt borta och att 
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det istället är mer värt att arbeta inom det nuvarande systemet. Förändringar inom systemet kan tendera att vara 
lättare att driva igenom än att initiera en revolution eller en total transformation av samhället. 

För att säkra, inte bara människor och miljö i andra länder, utan även Systembolagets framtida tillgång måste 
man börja agera snabbt. Koden och målet med ekologiska viner är ett steg på vägen men dessa kommer att ta 
lång tid och som Rogeman säger är detta ett långsiktigt projekt. Som Hansson säger är det dags att göra något 
snabbt och det finns inte tid att avvakta och se hur de projekt man har nu kommer utvecklas. Även om 
Systembolagets aktörer tror på uppförandekodens kraft i framtiden måste det finnas ett sätt att snabba på 
utvecklingen, och är detta då möjligt med ekonomin som gallringsnät? Några av aktörerna ser produktmärkning 
som en av dessa snabba lösningar. Produkten finns där, de växer snabbt och är inte fast i den ekonomiska fällan. 
Dock är det ingen av aktörerna som ser dessa som en lösning på det stora problemet som helhet utan större 
åtgärder måste till. En kombination av påtryckningar från riksdagen, konsumenterna, föreningar och 
organisationer verkar vara vad många av aktörerna ser som en början på en lösning. Hansson lägger vikt vid att 
alla måste ta sitt ansvar och att många även vill detta. Det de flesta av aktörerna är överens om är att 
informationsspridningen kring de problem och de lösningar som finns måste bli bättre och mer omfattande. Detta 
är en mötespunkt där alla aktörer har möjligheten att gå ihop genom att hjälpas åt att ta fram fungerande material 
som vänder sig till kunden för att kunden i sin tur skall ha möjligheten att göra ett medvetet val. Då 
Systembolagets utbud stöder sig mycket på efterfrågan är detta en viktig del. Att sätta upp mål är en sak men att 
sedan uppfylla dessa är något annat. Ett samarbete över gränserna är något som kan vara önskvärt då många 
olika aspekter kommer in. För att nå en hållbar utveckling måste man ha med både det sociala, det miljömässiga 
och det ekonomiska, aspekter som representeras av de olika aktörerna och deras olika synsätt. 

8. Slutsats 
Syftet med denna uppsats har varit att skapa en ökad förståelse för hur de studerade aktörerna ser på 
Systembolagets möjligheter, friheter, ansvar och skyldigheter när det kommer till hållbar utveckling med fokus 
på produktmärkningar. Vidare ämnades aktörernas förändringssyn att undersökas för att fördjupa förståelsen 
ytterligare. Sammanfattningsvis kan man säga att alla aktörerna i studien anser att Systembolaget har ett ansvar 
när det kommer till miljö- och etiska frågor. Dock står Maxe-Aglinder lite utanför detta då Konkurrensverkets 
uppdrag är att se till att Systembolaget inte bryter mot reglerna om fri konkurrens och fri handel. Systembolagets 
egna aktörer arbetar för att ta ett större ansvar genom att sätta upp mål för andelar av mer hållbara produkter i 
sortimentet, införande av uppförandekod, sprida mer information samt samarbeta genom hela kedjan. De anser 
att de har ett ansvar att erbjuda hållbara alternativ men att det ändå tillslut är konsumenten som styr utbudet med 
sin efterfrågan. Lim pekar dock på Systembolagets egna arbete och anser att de sätter upp mål som påverkar 
deras arbete i rätt riktning. Lim ser att det finns förändringsmöjligheter inom systemet genom att rättvisa 
handelsvillkor tillämpas. Hansson, Kakabaveh och Helander menar att Systembolaget har ett stort ansvar när det 
kommer till hållbarhetsarbete, inte minst då de är ett statligt ägt företag. Ett aktivt arbete där sortimentet 
anpassas till ett mer hållbart sådant är ett måste. Hansson, Kakabaveh och Helander pekar på att stora reformer 
inom dagens system kan vara av stor vikt när det kommer till att uppnå ett hållbart samhälle. Den idag rådande 
normen där ekonomin står över miljö och sociala aspekter av hållbar utveckling är inte hållbar, utan miljön och 
de sociala aspekterna måste ges samma status som ekonomin för att hållbarhet skall kunna uppnås. 
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