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Sammandrag 
Under de senaste decennierna har det visat sig vara en utmaning för offentliga organisationer 

att anpassa sig till föränderliga marknader. Syftet med studien är att undersöka hur en 

offentlig organisation uppfattar olika intressenters påverkan på organisationens arbete med att 

anpassa sig till förändringar på marknaden. Studien realiseras genom en fallstudie på 

Systembolaget och deras anpassningsarbete gällande en ny sortimentsmodell. Uppsatsen 

fokuserar på organisationens uppfattning om intressenternas påverkan och datainsamlingen 

utgjordes primärt av intervjuer med fem experter inom organisationen. Resultatet av studien 

ger stöd för att offentliga organisationer har ett stort fokus på att vinna legitimitet i sitt 

anpassningsarbete. Utöver det gav studien indikationer på att kunderna och samhället hade en 

avgörande påverkan på organisationens arbete. Leverantörerna och de anställda påverkade 

anpassningsarbetet eftersom organisationens arbete i stor utsträckning präglas av 

kommunikation, involvering och förankring hos dessa intressenter. Ägarna visade sig enligt 

studien vara en passiv intressent i sammanhanget och påverkade arbetet enbart genom sin 

makt.  

  

 

 

  



	  

Begreppslista 
 

 

Anpassningsarbete En organisations arbete med att anpassa sin 
verksamhet efter omgivningen. 

 

Anställda   Syftar i denna studie till de anställda i butikerna.  

 

Isomorfism Process när enheter successivt uppvisar samma 
struktur i liknande miljöer.  

 

NKI Förkortning för Nöjd Kund Index. Nyckeltal som 
beskriver kundnöjdhet.   

 

Samhället Syftar i denna studie till allmänheten, 
Konkurrensverket och media.  
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Förord 
Vi skulle vilja rikta ett stort tack till flera personer som hjälpt oss att komma i mål med denna 

uppsats. Först skulle vi vilja tacka Systembolaget för deras tid, energi och ovärderliga 

hjälpsamhet. Studien hade inte varit möjlig utan deras hjälp. Ett stort tack till vår handledare 

Göran Nilsson som har stått ut med våra ständiga frågor och mail. Även tack till våra 

opponenter som har bidragit med nya perspektiv och insikter under arbetets gång. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________                       ___________________________ 

Hanna Arvidsson   Sofia Björklöv 

4 juni 2015    4 juni 2015   



	  

Innehållsförteckning	  
1. Inledning	  .........................................................................................................................................	  1	  

1.1. Bakgrund	  ...............................................................................................................................................	  1	  
1.2. Problematisering	  ..................................................................................................................................	  2	  
1.3. Syfte	  ........................................................................................................................................................	  3	  

1.3.1 Fallstudiens relevans	  ......................................................................................................................................	  3	  
2. Teori	  .................................................................................................................................................	  5	  

2.1. Val av teoretiskt ramverk	  ..................................................................................................................	  5	  
2.2. Institutionell teori	  ................................................................................................................................	  5	  

2.2.1 Institutionella regler	  ........................................................................................................................................	  5	  
2.2.2. Isomorfism	  ........................................................................................................................................................	  6	  

2.3. Intressentteorin	  ....................................................................................................................................	  7	  
2.3.1. Vad är en intressent?	  .....................................................................................................................................	  7	  
2.3.2. Olika typer av intressenter	  ...........................................................................................................................	  8	  

3. Metod	  ............................................................................................................................................	  11	  
3.1. Forskningsdesign	  ...............................................................................................................................	  11	  

3.1.1. Forskningsansats	  ..........................................................................................................................................	  11	  
3.1.2. Fallstudie	  ........................................................................................................................................................	  11	  

3.2. Datainsamling	  .....................................................................................................................................	  12	  
3.2.1. Primärdata	  ......................................................................................................................................................	  12	  
3.2.2. Sekundärdata	  .................................................................................................................................................	  16	  

3.3. Analys av data	  ....................................................................................................................................	  16	  
3.4. Reliabilitet och validitet	  ...................................................................................................................	  16	  

4. Empirisk undersökning	  ............................................................................................................	  18	  
4.1. Sortimentsmodellen	  ...........................................................................................................................	  18	  

4.1.1. Bakgrund	  ........................................................................................................................................................	  18	  
4.1.2. Anpassningsarbetet	  .....................................................................................................................................	  18	  

4.2. Olika intressenters påverkan	  ..........................................................................................................	  19	  
4.2.1. Kunder	  .............................................................................................................................................................	  19	  
4.2.2. Leverantörer	  ..................................................................................................................................................	  20	  
4.2.3. Anställda	  .........................................................................................................................................................	  21	  
4.2.4. Samhälle	  .........................................................................................................................................................	  22	  
4.2.5. Ägare	  ...............................................................................................................................................................	  23	  

5. Analys	  ............................................................................................................................................	  24	  
5.1. Institutionell teori i praktiken	  .........................................................................................................	  24	  
5.2. Intressenternas påverkan	  ................................................................................................................	  24	  

5.2.1. Kunder	  .............................................................................................................................................................	  25	  
5.2.2. Leverantörer	  ..................................................................................................................................................	  27	  
5.2.3. Anställda	  .........................................................................................................................................................	  27	  
5.2.4. Samhälle	  .........................................................................................................................................................	  29	  
5.2.5. Ägare	  ...............................................................................................................................................................	  31	  
5.2.6. Kategorisering av intressenterna	  ............................................................................................................	  32	  

6. Slutsats	  ..........................................................................................................................................	  33	  
6.1. Slutord	  ..................................................................................................................................................	  33	  
6.2. Studiens begränsning	  ........................................................................................................................	  34	  
6.3. Framtida forskning	  ...........................................................................................................................	  35	  

7. Referenslista	  ................................................................................................................................	  36	  
8. Bilaga 1	  .........................................................................................................................................	  38	  

Intervjumall	  ................................................................................................................................................	  38	  



	  
1	  

1. Inledning 
Det första avsnittet ger en introduktion till det forskningsområde som studien undersökt. Bakgrund till 

ämnet, problematisering, forskningsfråga med förklarande modell och syfte delges i detta kapitel.   

1.1. Bakgrund 
I början av år 2003 fick tio chefer från Systembolaget avgå när de anklagades för att ha 

gynnat vissa leverantörers varor. Som mest var över 100 butikschefer misstänkta för mutbrott 

(Kihlström. 2004). Muthärvan bidrog till att Systembolaget påskyndade en process med att 

centralisera sortimentet och en centralstyrd sortimentsmodell sattes snabbt i bruk. År 2010 

insåg dock ledningen den dåvarande sortimentsmodellens begränsningar med att anpassa 

sortimentet till omgivningen. Detta bidrog till att Systembolaget började arbeta med att 

utforma en ny sortimentsmodell som bättre skulle anpassas efter omgivningen (Intervju 1. 

2015). Den nya sortimentsmodellen implementerades successivt och infördes slutligen hösten 

2013. Systembolagets huvudsakliga syfte med den nya sortimentsmodellen var således att 

snabbare kunna anpassa sig till marknadens efterfråga (Konkurrensverket. 2014). 
  
De senaste decennierna har visat tecken på att det har varit en stor utmaning för offentliga 

organisationer att anpassa sig till en i hög grad föränderlig marknad (Munkhammar. 2007. 

s.27). På grund av ökad konkurrens, snabbare förändringstakt och ökad komplexitet har de 

offentliga verksamheterna haft svårt att anpassa sig till kraven från omgivningen. En 

konsekvens av denna utmaning har i flera fall lett till förlorat förtroende för fortsatt 

verksamhet (Huzell. 2005). En omorganisering av offentliga organisationer har varit ett 

faktum och Sveriges statliga ägande har minskat kontinuerligt (Munkhammar. 2007. s.27).  
  
Vidare hävdar vissa forskare att offentliga verksamheter har extra höga krav på sig gällande 

anpassning till omgivningen (Herscovitch & Meyer. 2002). En bidragande orsak till att 

organisationer väljer att agera efter intressenters krav kan vara för att erhålla legitimitet. Att 

som organisation vinna legitimitet från sin omgivning är enligt Meyer och Rowan (1977) 

receptet för överlevnad och framgång. Eftersom offentliga organisationer utövar sin 

verksamhet utan vinstintresse och med stort samhällsansvar kan legitimitet därför antas spela 

en avgörande roll. Att erhålla förtroende från omgivningen kan därmed förmodas vara en svår 

utmaning för en offentlig organisation i ett anpassningsarbete.  
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En offentlig organisation måste ta hänsyn till många olika aktörer i sin omgivning. 

Påtryckningar från omgivningen kommer från olika individer och grupper, så kallade 

intressenter (Freeman. 2010). Ett intressentperspektiv är nödvändigt vid strategiska beslut i en 

organisation eftersom ett företag till stor del består av relationer med olika typer av 

intressenter. Företagets existens utgörs av intressenternas förväntningar och krav, och formar 

därmed organisationens verksamhet (Gray et al. 1996). 
  
Ett illustrativt exempel på en komplex situation där en offentlig organisation ska möta olika 

intressenters förväntningar finns i Sverige på marknaden för sprit, vin och öl. Trots muthärvan 

och trenden gällande omorganisation har Systembolaget fortfarande staten som ägare. 

Systembolaget som ett offentligt ägt företag ska tillgodose särskilda samhällsintressen 

samtidigt som bolaget verkar på en föränderlig alkoholmarknad. Systembolagets uppdrag från 

staten är att hålla nere alkoholens skadeverkningar och samtidigt erbjuda ett sortiment som 

tilltalar Sveriges alla kunder med god service (Systembolaget. 2014.). 
 

1.2. Problematisering 
Nutida historia visar en trend mot förlorat förtroende för offentliga organisationer 

(Munkhammar. 2007. s.27). En mer komplex och föränderlig marknad belyser betydelsen av 

förhållandet mellan omgivningen och organisationen. Det kan ses som en okonventionell 

handling för ett statligt ägt företag att aktivt arbeta med att tillgodose den föränderliga 

marknaden. Bakgrunden tyder på att det kan vara en utmaning för statligt ägda företag att 

tillgodose olika intressenters krav och erhålla fortsatt legitimitet. Studien ämnar därför föra en 

diskussion kring relationen mellan olika intressenter och en offentlig organisations arbete med 

att anpassa sig till omgivningen. Detta leder fram till studiens forskningsfråga: 
 

Hur påverkar olika intressenter en offentlig organisations arbete med att anpassa sig till 

förändringar i omgivningen? 
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           Figur 1. Illustrativ förklaring av studiens forskningsfråga. 
 

1.3. Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur en offentlig organisation uppfattar olika intressenters 

påverkan på organisationens arbete med att anpassa sig till förändringar på marknaden. 

Genom att utreda vilka aktörer som den offentliga organisationen anser påverka 

anpassningsarbetet kommer studien att bidra till kunskap gällande offentliga organisationers 

marknadsanpassning. Studiens bidrag blir vidare betydelsefullt ur ett teoretiskt perspektiv 

eftersom samspelet mellan legitimitet, intressenter och offentliga bolag är ett relativt 

begränsat forskningsområde. Det finns ett antal studier som behandlar hur organisationer 

arbetar med legitimitet. Det existerar även viss forskning kring relationen mellan intressenter 

och offentliga bolag, samt flertalet studier gällande det svenska alkoholmonopolet. Forskning 

som behandlar samtliga tre parametrar är dock mer begränsad. Studien fyller dessutom ett 

praktiskt syfte till följd av aktualiteten i den pågående omvandlingen av den offentliga sektorn 

och de ökade kraven på offentliga organisationers anpassningsarbete.  
 

1.3.1 Fallstudiens relevans 
Studien realiseras genom en fallstudie på Systembolaget. Systembolaget utgör ett relevant 

studieobjekt eftersom organisationen ägs till hundra procent av svenska staten. Vidare är 

Systembolaget ett speciellt studieobjekt eftersom de har ett lagstadgat monopol på all 

alkoholförsäljning i Sverige (Systembolaget. 2014), vilket i teorin innebär att de skulle kunna 

bortse från marknadens önskningar. Den offentliga organisationen är även ett relevant 

studieobjekt tack vare Systembolagets nya sortimentsmodell. Införandet av den nya 

sortimentsmodellen tyder på att organisationen aktivt arbetar med att anpassa sig till 
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förändringar i omgivningen, vilket motsvarar studiens ändamål. Studien kan besvara den 

generella forskningsfrågan genom att studera den nya sortimentsmodellen hos Systembolaget.  

 

Studien kommer att utgå från den offentliga organisationens perspektiv eftersom det är det 

synsättet som organisationen sedan agerar efter. Således undersöks hur organisationen 

upplever de olika intressenternas påverkan på arbetet med den nya sortimentsmodellen. De 

intressenter som studien ämnar undersöka är därför hämtade från Systembolagets styrkort. 

Intressenter som Systembolaget själva pekat ut som sina viktigaste intressenter är kunder, 

anställda, ägare, leverantörer och samhälle (Systembolaget. 2015). 
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2. Teori 
Det andra kapitlet inleds med en introduktion till valt teoretiskt ramverk och motiverar sedermera för 

val av teorier. Vidare beskrivs den institutionella teorin och intressentteorin. 

2.1. Val av teoretiskt ramverk 

Studiens forskningsfråga behandlas först genom ett teoretiskt ramverk om att legitimitet kan 

driva en offentlig organisation att anpassa sig till förändringar i omgivningen. Sedan 

avhandlas teorier gällande olika intressenters krav och inflytande. Detta innebär att en 

koppling mellan institutionell teori och intressentteori dras. Kopplingen bygger på att 

legitimitet önskas erhållas från omgivningen som utgörs av olika intressenter.  Teoriavsnittet 

ämnar ge förståelse för varför en offentlig organisation anpassar sig till omgivningen. Vidare 

utreds vilka intressenter som påverkar en organisations anpassningsarbete.  
 

I första delen av teoriavsnittet beskrivs institutionella regler för att finna stöd för varför en 

offentlig organisation anpassar sig till omgivningens skiftande förväntningar och krav. Den 

institutionella teorin grundar sig på hur organisationer anpassar sig till institutionella regler 

för att vinna legitimitet. Teorierna har bidragit med insikt om betydelsen av att forma 

organisationen med kraven från omgivningen i åtanke.  
 

I andra delen av det teoretiska ramverket behandlas intressentteorin. Först förklaras vad en 

intressent är, hur denne påverkar en organisation och dess roll i ett företags verksamhet. 

Vidare går avsnittet in på djupet gällande olika typer av intressenter, vilka företaget tar 

hänsyn till och hur de skiljer sig åt i inflytande.  Denna teori illustreras även genom en modell 

som kategoriserar intressenter i åtta olika grupper.  
 

2.2. Institutionell teori 

2.2.1 Institutionella regler 

Meyer och Rowan (1977) utgör en av grundpelarna till institutionell teori och är aktuella än 

idag. Författarna menar att institutionella regler fungerar som myter och normer för vad som 

anses vara korrekt i samhället. De institutionella reglerna kan vara förankrade i samhället 

genom lagar eller enbart genom att de anses vara allmänt vedertagna. Organisationer som 

väljer att anamma institutionella regler hoppas på att erhålla legitimitet. Utöver det vill 

organisationen uppfattas som modern och stabil, samt få en ökad chans till överlevnad. 

Exempel på institutionella myter är produkter, tjänster, tekniker, strategier eller program som 
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ska förbättra organisationen på något vis. Många organisationer tar till sig dessa myter i hög 

grad (Meyer & Rowan. 1977). Dock kan organisationer som väljer att bortse från 

institutionella myter framstå som icke-legitima och ointresserade av att anpassa sig till 

förändringar i omgivningen. Meyer och Rowan hävdar att överlevnad och framgång föds ur 

en organisations förmåga att anpassa sig och vinna legitimitet från sin omgivning (Meyer & 

Rowan. 1977). 
 

Sedan 70-talet har många marknader präglats av innovation, utveckling och hög 

förändringstakt. Detta möjliggör att många nya organisationer dyker upp och att äldre 

organisationer tvingas anamma nya metoder och rutiner. Organisationer drivs att 

implementera metoder och rutiner förankrade i de institutionella reglerna på grund av de 

rådande institutionella myterna i samhället. Som konstaterat ovan väljer alltså organisationer 

att arbeta efter dessa metoder och rutiner för att öka sin legitimitet och överleva på den 

ständigt föränderliga marknaden (Meyer & Rowan. 1977). 

 

2.2.2. Isomorfism 

DiMaggio och Powell (1991) beskriver effekterna av att organisationer anpassar sig efter de 

institutionella reglerna, såsom normer och myter. Vidare använder forskarna det centrala 

begreppet isomorfism kontinuerligt. Isomorfism innebär att två enheter uppvisar samma 

struktur i liknande miljöer med vissa skiljaktigheter gällande innehåll. Vidare handlar 

begreppet om en organisations förmåga att anpassa sig till de rådande institutionella myterna 

och successivt nå större likformighet. Denna utveckling sker för att organisationen strävar 

efter att stå konkurrenskraftig genom att vinna legitimitet och politisk makt från omgivningen. 

Isomorfism kan delas upp i tre huvudkategorier: tvingande, mimetisk och normativ. 
 

Den tvingande isomorfismen kan bestå av formella eller informella krav och förväntningar. 

Den formella processen handlar om att politiska faktorer såsom lagar och tvingade regler 

påverkar en organisations verksamhet. Den informella processen kännetecknas av 

påtryckningar från andra intressenter än de statliga som organisationen är beroende av. 

Organisationer är tvungna att anpassa sig till omgivningens påverkan på både formell och 

informell nivå för att vinna legitimitet (DiMaggio & Powell. 1991. s.67).  
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Den mimetiska isomorfismen innebär att organisationer imiterar andra organisationer. Vanligt 

förekommande är att organisationer kopierar varandra genom att införa redan etablerade och 

resultatrika modeller i syfte att vinna legitimitet. Detta sker ofta då organisationerna själva har 

svårt att tyda och förändra sig efter omgivningens krav och förväntningar (DiMaggio & 

Powell. 1991. s.69).  
 

Den normativa isomorfismen innebär att organisationer eller individer följer vissa normer 

eller värden eftersom de upplever att det är en social skyldighet. Normer är etiskt och 

moraliskt grundade påtryckningar (DiMaggio & Powell. 1991. s.70). Normativa system 

påverkar dessa organisationer eller individer att agera på det sätt som omgivningen förväntar 

sig (Scott.  2008. s.54).  

 

2.3. Intressentteorin 

2.3.1. Vad är en intressent?  

R. Edvard Freeman (2010) redogör i sin bok "Strategic Management: a stakeholder 

approach” för den klassiska definitionen av en intressent. Definitionen innebär att en 

intressent är en individ eller grupp som har inflytande över- eller influeras av en verksamhet. 

Författaren ger en rymlig definition av begreppet som kan appliceras på både individ- till 

samhällsnivå. Vidare förklarar Freeman (2010)  att det vid strategiska beslut är det nödvändigt 

att agera ur ett intressentperspektiv. Intressentperspektivet måste tas hänsyn till eftersom 

företag påverkas av förändringar i omvärlden. Författaren Gray et al (1996) poängterar detta 

genom att beskriva att ett företag är en produkt av relationer med olika grupper av 

intressenter. Företagets existens utgörs av intressenternas förväntningar och krav, och formar 

därmed organisationens verksamhet. 
 

Intressentteorin handlar vidare om en organisations strävan att upprätthålla en god relation till 

sin omgivning genom balans mellan ekonomiska och sociala förväntningar. Idag ses företag 

som relationsorienterade till sin omgivning jämfört med tidigare då fokus starkt riktades mot 

att tillfredsställa ägarna (Andriof. 2003). Ägare som intressent är dock fortfarande en grupp 

som företag ofta värderar högt. Detta har en logisk förklaring då ägare, investerare eller 

aktieägare gör att företaget faktiskt kan existera. Hur relationen ser ut mellan intressenter och 

företag skiljer sig åt mellan olika organisationer (Cooper & Owen. 2007).   
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2.3.2. Olika typer av intressenter 

Mitchell et al (1997) utvidgar intressentteorin i sin artikel ”Toward a theory of stakeholder 

identification and salience: Defining the priniciple of who, and what really counts”. Artikeln 

behandlar de normativa och deskriptiva teorierna. Den normativa teorin förklarar vilka 

intressenter som ett företag bör klassificera i olika intressentkategorier. Den deskriptiva teorin 

utreder vilka intressenter som organisationen väljer att prioritera och rikta sin uppmärksamhet 

mot. Teorin ämnar förklara den dynamiska och komplexa relation mellan intressenter och 

företag som intressentteorin tidigare saknat. De tre attributen makt, legitimitet och brådskande 

angelägenheter beskrivs i en modell under vilka förutsättningar ett företag behandlar 

intressenternas krav och företagets skyldigheter till dessa.   

  

Attributet makt innebär den maktkamp som ständigt pågår i relationen mellan en organisation 

och dess intressenter. Intressentens krav vägs mot dennes maktposition när företaget tar 

ställning till hur organisationen kommer påverkas av denna intressent. Vidare handlar 

legitimitet om godkännande av ett företags ställningstagande. Godkännandet grundar sig i 

etik, moral, värderingar, normer och andra engagemang som ligger i intressentens intresse. 

Många gånger är företagets överlevnad högst beroende av legitimiteten. Det tredje attributet 

brådskande angelägenheter innebär verksamhetens ställningstagande gentemot intressenter i 

ett tidsperspektiv. Alltså vilka intressenters krav de väljer att prioritera direkt, på längre sikt 

eller inte alls. Genom att analysera de tre attributen utläses åtta olika kategorigrupper. Dessa 

kategorier är uppdelade efter de olika intressenternas inflytande och i vilken utsträckning 

intressenterna påverkar organisationen (Mitchell et al. 1997).   
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Figur 2. Intressenters inflytande över en organisation enligt Mitchell et al. 

 

 

 

1. Passiv intressent 

Denna intressentkategori innehar endast maktattributet. Intressenten har lite eller inget aktivt 

intresse i verksamheten, men kan ha en stor maktpåverkan om det blir aktuellt. Makten kan 

bero på medial kraft eller innehav av mycket kapital. Det är nästintill omöjligt för företaget att 

veta om dessa intressenter kommer att bruka sin maktposition för att påverka organisation i 

framtiden (Mitchell et al. 1997). 
 

2. Godtycklig intressent 

En godtycklig intressent har enbart attributet för legitimitet. Intressenten värnar om samhället 

och det sociala ansvaret, men har ingen makt över hur företaget agerar i dessa frågor. Om 

organisationen värnar om intressentens hjärtefrågor bör denna relation prioriteras (Mitchell et 

al. 1997).     
 

3. Krävande intressent 

En krävande intressent innefattas endast av attributet för brådskande angelägenheter. Det 

innebär att intressenten inte har någon stark påverkan på verksamheten, och företag tar sällan 

hänsyn till denna grupp av intressenter (Mitchell et al. 1997).   
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4. Dominant intressent 

Denna kategorigrupp av intressenter står både för makt och legitimitet. Det betyder att 

intressenten har stor påverkan på företaget, och får ofta uppmärksamhet av organisationen 

genom tillfredställande kommunikation. Kommunikation syftar till att delge intressenterna att 

företaget går i rätt riktning enligt deras krav. Dessa intressenter är ofta stora aktörer såsom 

ägare, långivare eller kommunal verksamhet (Mitchell et al. 1997).    
 

5. Farlig intressent 

Den farliga intressenten verkar både med attributen makt och brådskande angelägenheter. 

Intressenten saknar legitimitet och därför vill företag ofta undvika denna intressent. 

Intressenten kan påverka genom tvångsåtgärder vilket innebär att den kan utgöra en farlig 

aktör för organisationens verksamhet (Mitchell et al. 1997). 
 

6. Beroende intressent 

En intressent som klassificeras som beroende innehar attributen för legitimitet och brådskade 

angelägenheter. Eftersom intressenten saknar makt är denne beroende av andra intressenter 

för att kunna påverka organisationens verksamhet. Intressenter inom denna kategori kan skapa 

opinionsbildningar för att indirekt påverka verksamheten (Mitchell et al. 1997). 
 

7. Avgörande intressent 

Makt, legitimitet och brådskande angelägenheter innehavs samtliga av den avgörande 

intressenten. Intressenten har högsta prioritet för företaget och spelar en central roll i 

organisationens verksamhet (Mitchell et al. 1997). 
 

8. Icke intressent 

Denna intressent står utanför samtliga attribut. Intressenten är obetydlig i påverkan på 

företaget (Mitchell et al. 1997).  
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3. Metod  
I metodavsnittet redogörs först för studiens forskningsdesign genom forskningsansats och beskrivning 

av fallstudien. Därefter redogörs i detalj för datainsamlingsprocessen för att vidare beskriva hur data 

analyserats. Avslutningsvis förs en diskussion kring studiens reliabilitet och validitet.  

3.1. Forskningsdesign 

3.1.1. Forskningsansats 

Studiens syfte är att undersöka hur en offentlig organisation uppfattar olika intressenters 

påverkan på organisationens arbete med att anpassa sig till förändringar på marknaden. 

Området är relativt outforskat vilket har bidragit till studiens explorativa karaktär. En 

explorativ studie är användbar när outforskade fenomen ska undersökas (Robson. 2002. s.59). 

Den explorativa studien stöds av ett kvalitativt tillvägagångssätt för insamling av data. 

Tillvägagångssättet utgår från organisationens perspektiv genom intervjuer med experter och 

organisationens offentliga dokument. Att enbart studera Systembolagets perspektiv motiveras 

av att deras inställning gentemot dess intressenter främst påverkar organisationens agerande. 

Agerandet syftar i denna studie till arbetet med den nya sortimentsmodellen. Det kvalitativa 

tillvägagångssättet styrker också studien eftersom organisationens synsätt och 

intervjuobjektens unika perspektiv blir framträdande (Saunders et al. 2009). Vidare bidrar 

intervjuerna till att respondenternas åsikter inte blir begränsade av exempelvis ett 

frågeformulär (Yin. 2011). Det kvalitativa angreppssättet möjliggör också en mer djupgående 

och detaljrik undersökning av den identifierade situationen (Saunders et al. 2009. s.323 f), 

vilket även stödjer studiens utforskande syfte. 
 

3.1.2. Fallstudie 

Studiens forskningsfråga har undersökts genom en fallstudie. Ett enskilt fall kan studeras om 

fallet förser studien med en möjlighet att observera och analysera ett fenomen som tidigare 

inte har undersökts fullständigt (Saunders et al. 2009. s.146). Fallstudien motiveras av att 

fenomenet som kopplar intressenternas påverkan till en offentlig organisations arbete med 

anpassning till omgivningen är relativt sällsynt. En fallstudie är även relevant för denna studie 

då Systembolaget utgör ett speciellt fall. Förutom att vara en offentlig organisation verkar 

Systembolaget med monopol som påverkar verksamhetens agerande. Studiens 

forskningsfråga ger upphov till kriterierna för val av offentlig organisation. Organisationen 

ska vara offentligt ägd och organisationen ska på senare tid ha arbetat aktivt med att anpassa 
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verksamheten till omgivningen. Systembolaget är till hundra procent ägt av svenska staten 

och har nyligen implementerat en sortimentsmodell som avser snabbare anpassning till 

omgivningen (Systembolaget. 2014). Systembolaget med dess nya marknadsanpassade 

sortimentsmodell faller därmed inom kriterierna för val av organisation. Det speciella fallet 

gör det möjligt att analysera fenomenet ur ett annorlunda och relativt outforskat angreppsätt.  
 

3.2. Datainsamling  

3.2.1. Primärdata 

I denna studie har primärdata samlats in genom semistrukturerade intervjuer med personer 

inom en offentlig organisation. Enligt Robson (2002) är semistrukturerade intervjuer särskilt 

lämpligt för studier av explorativ karaktär. Semistrukturerade intervjuer tillåter 

respondenterna att förklara och bygga vidare på sina svar vilket är av värde när studien 

undersöker respondenternas uppfattning av olika fenomen (Saunders et al. 2009). En risk med 

att välja en intervjuform av striktare karaktär är att intervjuobjekten kan bli bundna och tillåts 

inte utveckla sina svar. Å andra sidan, med en mindre strikt intervjuform försvåras arbetet 

med en jämförande analys av materialet då intervjuerna riskerar att bli inkonsekventa (Myers. 

2009). För att nå en balans mellan utvecklade svar som samtidigt befinner sig inom ramen för 

studien har således semistrukturerade intervjuer utförts.  
 

Val av respondenter 

Fem personer som har anknytning till organisationens anpassningsarbete har intervjuats. 

Respondenterna har i fallstudien representerats av personer internt på Systembolaget som på 

olika sätt engagerat sig i företagets nya sortimentsmodell. Valet av intervjuobjekt baseras 

primärt på deras involvering och ämnar täcka olika nivåer inom organisationen. Valda 

respondenter ger studien en helhetsbild av organisationens uppfattning genom att inkludera 

anställda på ledningsnivå, operativ nivå och butiksnivå. Genom att intervjua respondenter på 

olika nivåer i en organisation bidrar det till en mer balanserad redogörelse av fenomenet (Yin. 

2011). Intervjuer har genomförts med en representant från företagsledningen som stod bakom 

initiativet till den nya sortimentsmodellen. Vidare intervjuades en chef på sortiment- och 

inköpsavdelningen, en affärsutvecklare som var framträdande i förändringsarbetet och en 

kategorichef med god insikt i modellens utformning. Sedan genomfördes en intervju med en 

butikschef med praktisk information om modellens införande. Intervjuerna ämnade täcka 

frågor om arbetet med sortimentsmodellen gällande beslutsprocess, implementering samt det 
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praktiska arbetet för att kunna besvara studiens forskningsfråga. Genom respondenternas 

position inom Systembolaget förväntades de ha god insikt i hur organisationens uppfattar hur 

de olika intressenterna påverkat arbetet med den nya sortimentsmodellen. De intervjuade 

personerna kan därför anses vara experter inom ämnet.  

 

Urvalets storlek grundar sig på att nyckelpersonerna bakom den nya sortimentsmodellens 

införande, tillika experter, inom studiens område är begränsat. De fem djupgående 

intervjuerna genomfördes med relevanta personer för studiens syfte och gav därför de 

underlag som krävdes för att behandla studiens forskningsfråga. Fortsatt datainsamling med 

ytterligare intervjuer hade också varit överflödig eftersom studien var mättad. Intervjuerna 

tenderade att ge likartade svar efter fem genomförda intervjuer (Belk, Wallendorf & Sherry. 

1989).  

 

Insamlingen av primärdata började med en pilotintervju som delvis syftade till att erhålla 

ytterligare kontaktuppgifter till personer inom organisationen. Pilotintervjuns kontaktnät 

underlättade därmed studiens fortsatta arbete. När nya respondenter identifieras med hjälp av 

gamla respondenter kallas det för snöbollseffekten och används ofta när det är svårt att 

identifiera den önskade populationen (Saunders et al. 2009. s.240). 
 

Utformning av intervjufrågor  

De semistrukturerade intervjuerna följde en intervjumall med fyra huvudrubriker som 

innehöll underrubriker och ett par öppna frågeställningar (se bilaga 1). Mallen syftade till att 

strukturera intervjuerna och minska risken för att viktiga delar för studiens syfte försummades 

(Saunders et al. 2009). De underliggande frågorna i intervjumallen fungerade som stöd i 

intervjuprocessen. Intervjumallen hade för avsikt att behålla studiens explorativa 

tillvägagångssätt genom att inte styra mer än nödvändigt. Frågorna anpassades efter 

respondentens position och efter intervjuns förlopp. Följdfrågor ställdes för vidareutveckling 

av olika områden och började ofta med “på vilket sätt”, “varför” och “ge ett exempel”.   
 

Generellt sett konstruerades intervjufrågorna på sådant sätt att de fokuserade på hur arbetet 

med den nya marknadsanpassade sortimentsmodellen sett ut. Detta gjordes för att vidare 

kunna identifiera uppfattningen om olika intressenters påverkan på arbetet. För att studiens 

explorativa syfte skulle uppfyllas var intervjufrågorna av öppen karaktär. Fallstudier generar 

ofta svar på frågor som “varför”, “vad” och “hur”, vilket gör att dessa studier ofta används i 
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explorativa undersökningar (Saunders et al. 2009. s.146). Studien behövde stöd i svar från 

frågor av sådan karaktär då den utforskar den offentliga organisationens uppfattning om hur 

olika intressenter påverkar anpassningsarbetet. Öppna frågor som inleds med ”varför”, ”vad” 

och ”hur” minskar också risken för att respondenten känner sig påhoppad och pressad (Yin. 

2003). Frågorna lämnade istället utrymme för respondentens egna beskrivningar av 

fenomenet för att sedan besvara följdfrågor samt ge möjlighet till vidareutveckling.  
 

Genomförande av intervjuer 

Intervjuprocessen började med en pilotintervju som syftade till att uppfylla tre huvudsakliga 

mål. Som tidigare nämnt var ett av målen att erhålla kontaktuppgifter till ytterligare personer 

inom organisationen som skulle kunna vara av värde för studien. Det andra målet var att testa 

att vald intervjustrategi försatte respondenten i en bekväm situation och att intervjufrågorna 

uppfattades korrekt av respondenten (Saunders et al. 2009. s.394). Frågorna prövades utifrån 

om de var tillräckligt öppna för studiens explorativa karaktär, men också lämpligt 

avgränsande för att generera svar för det specifika fenomenet gällande organisationens synsätt 

på intressenters påverkan på ett anpassningsarbete (Saunders et al. 2009. s.394). Det tredje 

målet med intervjun var att få mer bakgrundsinformation angående Systembolagets nya 

sortimentsmodell. Pilotintervjun utfördes därför på en chef på sortiment- och 

inköpsavdelningen med hög involvering i projektet kring den nya sortimentsmodellen. 

Personen ansågs ha kunskap om arbetet kring modellen som studien eftersökte. Genom 

intervjun gavs en detaljerad helhetsbild av arbetet med sortimentsmodellen.  

 

Efter pilotintervjun genomfördes resterande intervjuer. Intervjuerna började med formaliteter 

och sedan fick respondenten berätta om sig själv, sin position inom Systembolaget och sin 

relation till anpassningsarbetet (se bilaga 1). Intervjuernas start utformades på sådant sätt för 

att bidra till en avslappnad stämning för att respondenterna skulle känna sig bekväma i 

situationen. Utöver det syftade också utformandet av intervjuernas inledning till att utreda 

respondenternas involvering av införandet av sortimentsmodellen. Sedan behandlades frågor 

angående arbetet med sortimentsmodellen och respondenterna utfrågades om drivkrafter och 

fokus i arbetet (se bilaga 1).  Därefter skiftade frågorna till att handla mer specifikt om de 

olika intressenternas involvering, påverkan och förhållande gentemot organisationen gällande 

anpassningsarbetet (se bilaga 1).  
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Samtliga intervjuer, inklusive pilotintervjun, varade mellan 40-50 minuter. Pilotintervjun och 

ytterligare två intervjuer genomfördes på platser valda av intervjuobjekten. På grund av 

tidsbrist hos de resterande två respondenterna genomfördes dessa intervjuer per telefon. Att 

genomföra en telefonintervju var då enda alternativet för att dessa respondenter skulle kunna 

medverka. Potentiella svagheter med telefonintervjuer, såsom förlust av personlig kontakt och 

omöjligheten att läsa intervjuobjektens icke-verbala beteende, togs dock i beaktning 

(Saunders et al. 2009). Trots dessa eventuella svagheter ansågs intervjuobjektens involvering 

och kunnande gällande sortimentsmodellen vara för värdefulla för att förbises. Trots 

telefonintervjuer som intervjuform var dessa intervjuer mycket viktiga för studien och bidrog 

med betydelsefull information.  
 

Tabell 1. Sammanställning av studiens intervjuer.  

 

Samtliga intervjuer spelades in med intervjuobjektens godkännande. Inspelningarna användes 

senare för avlyssning flertalet gånger och fungerade som underlag till detaljrika 

sammanställningar. Avlyssningarna och sammanställningarna hade för avsikt att ge en god 

insikt i det inhämtade materialet och minska risken för att viktiga delar av intervjun föll bort.  
 

Samtliga intervjuobjekt har i studien hållits anonyma dels för att möjliggöra ett öppet klimat 

för intervjuerna, dels för att öka tillförlitligheten i intervjuresultaten. Genom att intervjuerna 

har skett med personer inom organisationen finns det en risk att intervjuobjekten framför en 

förskönad bild av organisationen. Denna begränsning har dock motverkats genom anonymitet 

i samtliga intervjuer. Frågor angående Systembolagets arbete med anpassningen av 

sortimentet kan anses känsligt på grund av dess uppdrag från staten och dess monopol. 

Genom att garantera de intervjuade personerna anonymitet ökar tillförlitligheten i 

intervjustudien och risken för tillputsade svar minskar (Saunders et al. 2009).  

 

Intervju Position Typ av intervju Datum Tid 

Intervju 1 Operativ nivå Personintervju 2015-05-04 49 minuter 

Intervju 2 Operativ nivå Personintervju 2015-05-04 41 minuter 

Intervju 3 Operativ nivå Telefonintervju 2015-05-06 43 minuter 

Intervju 4 Butiksnivå Personintervju 2015-05-11 43 minuter 

Intervju 5 Ledningsnivå Telefonintervju 2015-05-13 47 minuter 
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3.2.2. Sekundärdata 

För att kunna besvara forskningsfrågan och komplettera de personliga intervjuerna 

genomfördes en dokumentanalys. Syftet med dokumentanalysen var främst att få en djupare 

förståelse för organisationen samt få information om den nya sortimentsmodellen. Eftersom 

studien endast avser att studera organisationens perspektiv är dessa sekundärkällor hämtade 

från Systembolagets hemsida. Studien har i första hand utgått från Systembolagets 

lanseringsplaner som behandlar företagets sortimentstrategi, planerade lanseringar och 

inköpsprocess. Studien har även använt andra offentliga dokument som publicerats på 

organisationens hemsida, till exempel det alkoholpolitiska uppdraget från staten.  
 

3.3. Analys av data 
Utifrån Systembolagets egen uppfattning om de olika intressenterna fördes en diskussion 

kring hur de påverkade organisationen i arbetet med att anpassa sig till omgivningen. För att 

besvara studiens forskningsfråga analyserades det insamlade materialet utifrån den 

institutionella teorin och intressentteorin, och det främst genom identifieringsmodellen av 

olika intressenter. Analys fördes först kring hur organisationen påverkats av institutionella 

regler och därmed fokus på legitimitet. Sedan analyserades de fem olika intressenterna utifrån 

den offentliga organisationens perspektiv för att utforska hur de uppfattas påverka ett 

anpassningsarbete. Vidare utreddes vilken typ av intressent de gav indikation för att uppfattas 

som. Detta genomfördes delvis genom att granska attributen makt, brådskande angelägenheter 

och legitimitet från Mitchells et al (1997) modell.  
 

Denna studie har använt ett abduktivt tillvägagångssätt. Studien har således kombinerat en 

deduktiv- och induktiv ansats. Det innebär att ett teoretiskt ramverk har varit utgångspunkten 

för en analys parallellt som studien har samlat in datamaterial för att sedan finna lämplig teori 

(Alvehus. 2013). Eftersom studien är av explorativ karaktär och ämnar utforska ett relativt 

outforskat område har denna abduktiva hybrid använts.  

 

3.4. Reliabilitet och validitet 
Reliabiliteten av en studie påverkas om studien är baserad på en fallstudie eftersom den inte 

kan generalisera en hel population (Yin. 2011). Det gäller särskilt när fallstudien begränsas 

till en organisation (Saunders et al. 2009). Alvehus (2013) hävdar dock att en teoretisk 

generalisering kan visa hur en fallstudies resultat kan användas för att förstå en del av ett 
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fenomen. Denna typ av generalisering ämnar skapa förståelse för särskilda förhållanden i 

vissa typer av organisationer och för processer som sedan kan underlätta förståelsen av 

samma del av fenomenet (Alvehus. 2013). Med hänsyn till studiens explorativa karaktär 

ämnar studien inte att generalisera ett resultat som stämmer för samtliga offentliga 

organisationer. Studien ämnar snarare utforska en specifik situation som sedermera ökar 

förståelsen för liknande fall, och det motiverar därför valet av ett kvalitativt tillvägagångsätt. 

 

Användandet av intervjumallen bidrog till att respondenterna intervjuades under samma 

förutsättningar. Mallen låg till till grund för samtliga intervjuer med undantag för 

pilotintervjun. Under pilotintervjun ställdes specifika frågor kring sortimentsmodellen för att 

säkerställa relevant bakgrundsinformation. Som tidigare nämnts valdes intervjuobjekten 

eftersom de ansågs ha spetskunskap gällande arbetet med sortimentsmodellen, vilket bidrog 

till djupgående och informationsrika beskrivningar av fenomenet. Inspelningar och 

sammanställningar av intervjuerna ökade även tillförlitligheten genom att reducera risken för 

att viktig data föll bort som hade kunnat påverka studiens resultat.  
 

Studiens validitet har präglats av att existerande teori varit utgångspunkt för en del av 

intervjufrågorna. Detta för att säkerhetsställa att intervjufrågorna gav ett resultat som besvarar 

studiens forskningsfråga. Validiteten har även stärkts genom att ha begränsningar av studien 

till organisationens perspektiv eftersom det synsättet ligger till grund för organisationens 

agerande. Kritik kan dock riktas mot att endast ett perspektiv granskats för att studien då 

enbart utforskar en sidas uppfattning i ett förhållande med två parter. I detta fall relationen 

mellan organisationen och intressenten. På grund av studiens mindre omfattning grundar sig 

dock beslutet kring begränsningen på att ge ett mer fokuserat, detaljrikt och beskrivande 

perspektiv istället för flertalet vagt undersökta perspektiv.  
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4. Empirisk undersökning 
Detta kapitel redogör för resultatet från primärdata likväl från sekundärdata. Först behandlas 

bakgrunden till den nya sortimentsmodellen. Vidare redovisas intervjuobjektens uppfattning gällande 

intressenternas påverkan på organisationens arbete med att anpassa sig till förändringar i 

omgivningen. Varje intressent behandlas enskilt och väger således samman samtliga respondenters 

syn på hur olika intressenter påverkar.   

4.1. Sortimentsmodellen 

4.1.1. Bakgrund 

Strax efter incidenten med den i media så kallade muthärvan innebar det att Systembolaget 

var tvungna att agera snabbt. Sortimentsmodellen som implementerades strax efter muthärvan 

ansågs dock vara konserverande, stel och trög. Modellens svagheter med att anpassa dess 

sortiment till omgivningens förväntningar och krav låg till grund för en förändring. En 

förändring som skulle innebär en ny sortimentsmodell som bättre och snabbare skulle kunna 

anpassa sig till marknadens efterfråga (Intervju 1. 2015). Lanseringen av den nya 

sortimentsmodellen skedde första september 2013. En konkret skillnad från tidigare modell är 

att sortimentet idag byts ut fyra gånger per år. Det är en dubblering från föregående 

sortimentsmodell, och därmed kan organisation snabbare anpassa sig till marknadens 

efterfråga. Den nya modellen medför också att butiker med liknande efterfråga får samma 

sortiment. Den tidigare modellen styrde sortimentet primärt efter butikernas storlek. I och 

med den nya sortimentsmodellen har Systembolaget valt att dela in sina butiker i sex olika 

butiksgrupper. Varje butiksgrupp får en sortimentsmix anpassad efter kundefterfråga i just 

dessa butiker, oavsett storlek eller geografisk plats (Systembolaget. 2015). Syftet med 

modellen är således att bättre matcha kunders olika konsumtion i olika butiker på olika 

platser (Intervju 1. 2015). 
 

4.1.2. Anpassningsarbetet 

Den genomförda intervjustudien påvisade att införandet av den nya sortimentsmodellen var 

en stor förändring för Systembolaget. Majoriteten av respondenterna påpekade att om 

förändringen skulle kunna äga rum behövdes det göras i dialog med samtliga intressenter. 

Vidare förklarade flera av de intervjuade personerna att förankring med samtliga intressenter 

långt i förväg var prioriterat högt. Vidare hävdade majoriteten av de intervjuade att det lades 

mycket resurser, tid och energi på att förankra intressenterna. En respondent beskrev att 



	  
19	  

projektet gällande införandet av den nya sortimentsmodellen var ett stort och komplext 

projekt. Denna komplexitet grundade sig i att många olika personer var involverade och 

projektet svarade för många olika intressenters förväntningar. En annan respondent ansåg att 

projektet till stor del var ett informationstekniskt projekt eftersom det främst handlade om att 

tydligt informera och kommunicera med samtliga intressenter. Genom stort fokus på den 

informationstekniska delen av projektet hoppades organisationen vinna förtroende och få 

förståelse för den nya modellen. Vidare förklarade en annan respondent att eftersom 

Systembolaget är statligt ägt med monopol behöver organisationen lägga processer för allting 

de gör. Det för att alla intressenter ska känna sig trygga med att organisationen agerar rätt.      

 

En respondent vittnade om att förändringen med den nya sortimentsmodellen inte kom som 

en blixt från klar himmel. ”Vi arbetar ständigt med omvärldsbevakning och bevakar våra 

intressenter hela tiden”, förklarade vidare samma respondent. Intervjuobjektet menade på att 

de inte kan förvänta sig att intressenterna bara ska acceptera förändringen. Dels handlade det 

om att involvera intressenterna i förändringen, dels få med deras viktiga synpunkter för att få 

fram den optimala modellen. 
 

Initiativet för den nya sortimentsmodellen kom internt från Systembolaget efter analys av 

omvärldsbevakningen, hävdar majoriteten av intervjuobjekten. Systembolaget tog hjälp av 

externa konsulter som undersökte vilka modeller som fanns på marknaden och försökte sedan 

matcha dessa med organisationens krav. Konsulterna utformade, i samförstånd med 

Systembolaget, en ny modell för organisationen. Den nya sortimentsmodellen hade ett 

standardiserat angreppsätt och var en vanlig modell hos andra kedjor inom detaljhandeln. 

Skillnaden i Systembolagets val av modell låg dock i att organisationen inte är vinstdrivande 

vilket bidrog till att utformningen av modellen var en utmaning.  En annan respondent 

förklarade att Systembolaget inte bara kan ta ett köpt system utan måste korrigera den 

standardiserade modellen utifrån deras intressenter. Modellen behövde vara transparant och 

objektiv.  

 

4.2. Olika intressenters påverkan 

4.2.1. Kunder 

Samtliga respondenter var överens om att förändringen med den nya sortimentsmodellen 

främst grundade sig på ett kundperspektiv. En respondent hävdade till och med att ”alla andra 
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intressenter fick stå tillbaka i arbetet med den nya sortimentsmodellen”. Vidare ansåg alla 

intervjuobjekt att största drivkraften bakom den nya sortimentsmodellen var att ge ökad 

kundnytta. Med hänsyn till alkoholmonopolet poängterade majoriteten av respondenterna 

betydelsen av att kunderna måste gilla den nya sortimentsmodellen för att Systembolaget ska 

få finnas kvar. Under pilotintervjun framkom det att den gamla sortimentsmodellen inte var 

uppbyggd efter kundernas efterfråga och kunde inte anpassas till vad kunderna faktiskt ville 

ha. Den tidigare modellen var första steget i centraliseringen av organisationens sortiment och 

den implementerades snabbt efter den omtalade muthärvan. En av respondenterna underströk 

även att dagens kunder har höga krav som kräver en mer flexibel sortimentsmodell. Flertalet 

respondenter förklarade att för att kunna analysera vad kunderna önskade i olika butiker sattes 

en gigantisk förstudie igång med mycket försäljningsdata. Merparten av respondenterna 

förklarade att Nöjd Kund Index (NKI) är ett av Systembolagets viktigaste nyckeltal. Under år 

2010-2011 såg Systembolaget att NKI stått stilla och detta initierade att en förändring av 

sortimentsmodellen borde genomföras.  

 

Dessutom hävdade en annan respondent att förändringen var en logisk följd av att 

organisationens nuvarande verkställande direktör introducerade ett ökat kundfokus. Innan 

förändringen hade organisationen en strikt inställning till kundbemötande för att stävja 

alkoholdrickande. Förändringen med ökat kundfokus innebar att organisationens 

förhållandesätt gentemot kunderna mjuknade, dock fortfarande med målet om att 

försäljningen inte skulle öka.     
 

4.2.2. Leverantörer 

Flera respondenter uppfattade det som att leverantörerna inte prioriterades högst gällande 

beslutet om införandet av den nya sortimentsmodellen. En respondent förklarade att 

implementeringen av den nya sortimentsmodellen enbart handlade om att göra 

leverantörernas vardag dräglig snarare än att hjälpa dem. En respondent utvecklade och sa att 

leverantörerna hela tiden fick stå tillbaka i utformandet av den nya modellen. Respondenten 

fortsatte att förklara att de självklart inte ville göra det sämre för leverantörerna eftersom det 

är de som fyller företagets hyllor. Däremot stod organisationen fast vid att förändringen i 

grund och botten var kunddriven.   
 

Något som majoriteten av intervjuobjekten var överens om var att förankringsprocessen mot 

leverantörerna var ett stort fokus i och med den nya sortimentsmodellen. Även om 
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leverantörerna inte kunde påverka beslutet om sortimentsmodellen spelade de en stor roll i 

arbetet med modellen. Det grundade sig i att organisationen behövde få dem att förstå att 

modellen var en bra idé. En respondent förklarade att många leverantörer var oroliga inför 

förändringen. Detta bemötte Systembolaget genom att informera leverantörerna i hög 

utsträckning. En annan respondent hävdade att det var en förutsättning att involvera 

leverantörerna tidigt för att det var deras marknadsplats som stod inför en förändring. Det var 

därför viktigt att gå till botten med exakt vad deras oroshärdar var och leverantörerna fick 

komma med konkreta förändringsförslag i processen. ”Många diskussioner med 

leverantörerna tog enormt mycket tid”, berättade en av respondenterna. Vidare förklarade 

ytterligare en respondent att under hela projektets gång låg fokus på att få leverantörerna att 

känna sig väl förankrade.  
 

Förankringen och involveringen av leverantörerna tog sig uttryck i leverantörsträffar tillika 

workshops enligt samtliga intervjuobjekt. Flera respondenter förklarade att Systembolaget 

dels bjöd in alla 800 leverantörer, dels styrelserna till “Sprit & Vinleverantörernas förening” 

och “Sveriges bryggerier” för flera givande möten. Ett intervjuobjekt berättade att 

leverantörsträffarnas syfte var att ge Systembolaget tillfälle att informera om modellen men 

även att få inputs från leverantörerna. En annan respondent poängterade att mötena bidrog till 

att Systembolaget och leverantörerna fick en gemensam målbild av vad den nya 

sortimentsmodellen skulle ge. En respondent berättade också att de leverantörer som inte hade 

möjlighet att delta på träffarna hade möjlighet att svara på enkäter.  
 

4.2.3. Anställda 

Enligt intervjustudien framkom det att denna intressent utgörs av de anställda i 

organisationens butiker. Majoriteten av intervjuobjekten berättade att butiksledet inte 

påverkade beslutet om modellen, men att de har varit involverade i arbetsprocessen med den 

nya sortimentsmodellen. Ett intervjuobjekt ansåg att generellt sätt är huvudkontoret bra på att 

skicka ut information till resten av verksamheten. “Det finns otroligt mycket information på 

intranätet. Det kommer ofta filmer, broschyrer och arbetsmaterial”, fortsätter samma 

respondent. En annan respondent berättade att det är viktigt att ha en tydlig vision inom 

företaget som alla inom organisationen jobbar för. Samma respondent berättade att projektet 

började tidigt med att få butikspersonal informerade om den nya modellen. Syftet var att när 

modellen skulle sättas i bruk skulle detta ske smidigt utan motstånd. 
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Flera av de intervjuade berättade om hur Systembolaget använt enkäter för att nå ut till 

företagets butikschefer runt om i landet. I samband med arbetet med den nya modellen 

anordnades även workshoppar med dedikerade områdeschefer och butikschefer. Under dessa 

workshoppar fick butiksledet tycka till om vad som fungerande och vad som inte fungerade i 

dagsläget. Dock visade intervjuerna att likt leverantörerna hade de anställda inget mandat att 

påverka beslut eller de primära grundförutsättningarna för modellen. Flera respondenter 

berättade däremot att en löpande dialog kring den nya modellen fördes med butiksledet. Två 

intervjuade informerade om att projektledaren för projektet besökte samtliga butiksområden 

och träffade 430 butikschefer i landet under processen. ”På så vis blev varje butikschefs röst 

hörd”, tyckte en respondent. Flera respondenter berättade att det som tog mest tid i arbetet var 

delvis förankringen hos butiksledet. 

 

4.2.4. Samhälle 

Genom intervjustudien framkom det att samhället bestod av allmänhetens uppfattning, 

Konkurrensverket och media. ”Vi vet att vårt mandat från svenska folket bara består så länge 

de är nöjda med Systembolaget”, sa en respondent. Två respondenter förklarade att 

Systembolaget alltid måste fundera kring hur allmänheten ska förstå varför organisationen 

finns och varför organisationen förändrar vissa saker.  De påstod att organisationen behövde 

ha väldigt tydliga ramverk med hänsyn till statens uppdrag i arbete med den nya 

sortimentsmodellen. En annan respondent poängterade vikten av att allmänheten ska gilla 

Systembolaget av rätt anledning: att organisationen gör nytta och inte bara erbjuder ett 

tilltalande sortiment.    
 

Flera respondenter berättade att Konkurrensverket granskar organisationen en gång om året 

och rapporterar till EU med Systembolagets uppdrag i åtanke. ”Rapporten inkluderar 

granskning av hur det svenska monopolet sköter sig och även sortimentsmodellen”, förklarade 

en respondent. Vidare berättade respondenten att en kontinuerlig dialog hölls med 

Konkurrensverket för att de skulle bli upplysta om den nya sortimentsmodellen. En annan 

respondent poängterade att Systembolaget informerade Konkurrensverket om förändringen 

redan i förstudiefasen. 
 

Två respondenter berättade att den mediala kraften och branschpressens påverkan togs i 

beaktning vid arbetet med sortimentsmodellen. Båda respondenterna berättade att pressen 

blev involverad tidigt för att de skulle vara förbereda när förändringen väl skulle slå igenom. 
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En av respondenterna delgav att de har dryckesjournalister som besöker organisationen 

kontinuerligt. Under sådana träffar passade Systembolaget på att berätta om den nya modellen 

eftersom skribenterna ofta skriver om organisationens förändringar. Den andra respondenten 

förklarade att dryckesjournalisterna är otroligt viktiga spelare i deras värld eftersom de 

förmedlar ett budskap till slutkunden. Respondenten förklarade vidare att organisationen 

måste agera felfritt eftersom organisationen alltid är i medias spotlight på grund av 

monopolet.  
 

4.2.5. Ägare 

Samtliga respondenter instämde i att Systembolaget som verksamhet måste följa ägarnas 

uppdrag gällande att motverka alkoholens skadeverkningar och tillgå god service. Två av de 

intervjuade sa att Systembolaget existerar tack vare ägarna och statens uppdrag. En 

respondent sa att uppdraget alltid finns med de i vardagen och som monopol har de ett särskilt 

regelverk. En annan intervjuad sa att uppdraget har påverkat utformningen av 

sortimentsmodellen eftersom det är en av grundbultarna Systembolaget jobbar efter. 
 

Majoriteten av intervjuobjekten instämde i att ägarna inte har varit aktivt involverade i arbetet 

med den nya sortimentsmodellen. De har däremot varit informerade om arbetet med den stora 

förändringen, men fokus i arbetet har sällan legat på att involvera ägarna. Två av 

respondenterna berättade dock att en kontinuerlig kontakt alltid äger rum med staten. En av 

dessa respondenter berättade att VD för en ägardialog med ägarna och att i dessa möten 

nämndes sortimentsmodellen. Detta skedde enbart för att ägarna skulle förstå och godkänna 

denna stora förändring, fortsatte samma intervjuobjekt.  

 

Flera av de intervjuade poängterade att utfallet med sortimentsmodellen inte fick leda till ökat 

drickande genom ökad försäljning. Flera berättade även att det är en utmaning i att hitta 

balans mellan god service och begränsa alkoholens skadeverkningar. Ett citat från en av 

respondenterna löd ”Så länge Systembolaget inte avviker från uppdraget existerar ingen 

involvering från staten”.   
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5. Analys 
I detta kapitel presenteras analysen av den empiriska undersökningen med utgångspunkt i det 

teoretiska ramverket. Först analyseras intressenternas generella påverkan utifrån den institutionella 

teorin. Därefter förs diskussion gällande varje enskild intressent och jämförs med den institutionella 

teorin, intressentteorin och genom identifieringsmodellen. Avsnittet avslutas med att illustrera hur 

samtliga intressenter kan kategoriseras i enlighet med identifieringsmodellen.  

5.1. Institutionell teori i praktiken 
Enligt Meyer och Rowan (1977) gör dagens innovativa och föränderliga marknader att äldre 

organisationer tvingas anamma institutionella myter och implementera nya metoder. 

DiMaggio och Powell (1991)  fortsätter att förklara att den mimetiska isomorfismen innebär 

att organisationer efterliknar andra enheter i liknande miljöer genom att imitera framgångsrika 

organisatoriska modeller. Detta i syfte att erhålla legitimitet, politisk makt och stå starka på 

marknaden. Intervjustudien påvisar att Systembolagets viktiga nyckeltal NKI stod stilla, vilket 

initierade att en förändring krävdes. Med hjälp av externa konsulter utformades en relativt 

vanlig modell inom detaljhandeln med vissa revideringar efter organisationens monopol. 

Flera respondenter poängterade att förändringen krävde förankring och involvering av 

intressenterna genom hela processen.  

 

Studien ger således indikationer på att offentliga organisationer påverkas signifikativt av olika 

intressenter i anpassningsarbeten. Vald organisation i fallstudien visar tecken på att 

organisationen anser att intressenterna påverkar beslut, utformning och implementering 

gällande anpassningsarbetet. På grund av ett stillastående NKI valde organisationen att följa 

omgivningens förväntningar och då anamma en institutionell myt. Detta tog sig i uttryck i den 

nya sortimentsmodellen. Att organisationen kopierar idéer från andra enheter visar tecken på 

mimetisk isomorfism. Den offentliga organisationen hämtar inspiration från sin omgivning, 

och anpassar sedan den organisatoriska modellen efter olika intressenters krav och 

förväntningar. Studien visar sedermera tecken på att offentliga organisationer anser att det är 

viktigt att erhålla legitimitet hos många olika intressenter under arbetets gång, vilket påverkar 

organisationers anpassningsarbete. 
 

5.2. Intressenternas påverkan 
I intressentteorin betonas vikten av att en organisation behåller en god relation till 

omgivningen genom balans mellan de ekonomiska och sociala förväntningarna (Andriof. 
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2003). Genom intervjuerna i studien framkom det att projektet med att införa en ny 

sortimentsmodell var komplext eftersom de behövde ta hänsyn till många olika förväntningar 

och krav. Flera av de intervjuade förklarade även att utfallet med sortimentsmodellen inte fick 

leda till ökad försäljning. Vidare berättade de att arbetet med den nya sortimentsmodellen 

innebar en utmaning i att hitta balans mellan god service och att begränsa alkoholens 

skadeverkningar. Studien visar tecken på att enligt den offentliga organisationen var det en 

utmaning att balansera det etiska förhållningssättet till alkoholförsäljning mot att erbjuda en 

bättre sortimentsmodell. Vad som tilltalar Sveriges alla kunder måste vägas mot 

organisationens uppdrag som statligt ägt bolag med monopol. Organisationen anser därför att 

de har många intressenter att ta i beaktning vid stora förändringar som denna. 

Anpassningsarbeten i offentliga organisationer kan därför vara en komplex process som i 

slutändan omöjliggör att alla intressenter blir tillfredsställda. Studien visar dock tecken på att 

offentliga organisationer påverkas av olika intressenter och dessa tas i hög beaktning i arbetet 

med att anpassa sig till förändringar i omgivningen.   
 

5.2.1. Kunder 

Meyer och Rowan (1977) hävdar att fokus måste flyttas från interna aktiviteter i en 

organisation till omgivningens institutionella förväntningar för att erhålla legitimitet. Genom 

intervjuerna framkom det att samtliga respondenter var överens om att införandet av den nya 

sortimentsmodellen genomfördes med hänsyn till kunderna. Pilotintervjun styrkte att 

anpassningens syfte var att bättre och snabbare kunna anpassa sig till marknadens efterfråga. 

Resonemang kan därför föras kring att en institutionell förväntning var kundernas 

förväntningar och krav. En offentlig organisation är alltså starkt präglad av dess kunder trots 

att det är en icke vinstdrivande verksamhet. Det pekar på att även om försäljning inte ska öka 

måste organisationen vinna legitimitet från kunderna för att få ha kvar sitt berättigande.  
 

Studien visar också tydliga tecken på att kunderna är i enlighet med Mitchell et al (1997) en 

avgörande intressent. Denna intressent innehar makt, legitimitet och brådskande 

angelägenheter, och har högsta prioritet hos företaget. Intervjustudiens resultat visar att 

sortimentsmodellen främst grundade sig i att öka kundnyttan, och kunderna var den intressent 

som påverkade organisationen i stor utsträckning i anpassningsarbetet. Studien indikerar att 

den offentliga organisationen insett att dagens innovativa och föränderliga marknader kräver 

att kundens maktpåverkan är definitiv. Den offentliga organisationens monopol skulle i 

praktiken kunna strunta i att ta hänsyn till kunderna.  Studien visar dock tydliga tecken på att 



	  
26	  

så inte var fallet. Organisationen präglas idag mer än någonsin av att organisationen ska enligt 

statens uppdrag erbjuda ett sortiment med god service. Den offentliga organisationen verkar 

ha insett att kunderna är de som i grund och botten bestämmer verksamhetens utgång. Studien 

visar sedermera tecken på att när det gäller kunderna går legitimitet och makt att 

sammankoppla. Organisationen känner en vördnad till kundernas makt som påverkar 

anpassningsarbetet vilket leder till att de söker legitimitet hos denna intressent. Utan 

missnöjdsamhet kan organisationens verksamhet fortgå utan problem.  

 

Den dagen då kunderna börjar ifrågasätta det uttalade sortimentet med den goda servicen kan 

utfallet bli att organisationen sakta men säkert får avveckla verksamheten. För att detta inte 

ska ske försöker organisationen vinna legitimitet genom att använda nyckeltal som fokuserar 

på kundernas tillfredsställelse, i detta fall NKI. Detta fokus kan bero på att organisationen fått 

insikt från tidigare situationer. Införandet av den tidigare sortimentsmodellen skedde drastiskt, 

och handlade främst om att kontrollera situationen med muthärvan. Fokus i arbetet med 

tidigare sortimentsmodell låg snarare i att vinna tillbaka förtroende för organisationen från 

omgivningen genom att hålla leverantörer och butikerna långt ifrån varandra. Det ger en 

indikation på att organisationen inte prioriterade kunden lika högt i det arbete, och således 

stod NKI stilla. Genom att undersöka kundernas förväntningar och krav påverkades 

utformningen av den nya sortimentsmodellen. Till exempel syftade modellen till att snabbare 

kunna anpassa sig efter kundernas efterfråga. Intervjustudien redogjorde för att organisationen 

dubblerade snabbheten i omsättning av sortimentet. Det visar tecken på att intressenten även 

präglades av brådskande angelägenheter. Utformandet som en del av anpassningsarbetet 

påverkades därmed av kundernas brådskande krav på ett snabbare anpassat sortiment.  
 

En förhållandevis vanlig uppfattning är att ägaren är den mest inflytandesrika intressenten i en 

statlig organisation (Cooper & Owen. 2007). Därför kan ovanstående analys om kunderna 

som en avgörande intressent uppfattas som en aning iögonfallande. Att Systembolaget tar 

hänsyn till kunderna kan tyda på att organisationen följer trenden med omorganisationer av 

offentliga bolag. Historia visar på att flertalet offentliga organisationer har genomgått en 

förändring på grund av ökade krav från kunderna. Den offentliga organisationen i denna 

studie följer alltså trenden och anpassar sig till kraven.  
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5.2.2. Leverantörer 

Enligt Mitchell et al (1997) är en godtycklig intressent en aktör som saknar makt och 

brådskande angelägenheter, men tillhandahåller attributet för legitimitet. Studiens resultat ger 

indikationer på att organisationen uppfattar leverantörerna som en godtycklig intressent. 

Intervjustudien tyder på att leverantörerna inte hade någon påverkan på beslutet om en ny 

sortimentsmodell.  Det styrks eftersom intervjuobjekten förklarade att beslutet om en 

förändrad sortimentsmodell enbart handlade om att göra vardagen dräglig för leverantörerna, 

och att de då fick stå tillbaka för kunderna. Dock visar intervjuerna på att 

förankringsprocessen hos leverantörerna var ett stort fokus i arbetet med den nya 

sortimentsmodellen, vilket det lades mycket tid och resurser på.  

  

Enligt organisationens uppfattning påverkade intressenten organisationen genom krav på 

involvering eftersom det var deras marknadsplats som stod inför en förändring. Detta visar 

tydligt på att när det gäller leverantörerna kan attributen makt och legitimitet inte 

sammankopplas.  Intressenten hade ingen makt att påverka att sortimentsmodellen skulle 

förnyas på grund av organisationens dominanta kundfokus. De hade heller ingen makt 

eftersom organisationen i fallstudien har monopol. Monopolet kan bidra till att organisationen 

innehar en position där de inte behöver oroa sig för att de inte ska ha leverantörer som kan 

fylla butikens hyllor. I och med den offentliga organisationens mutaffär ger det ytterligare 

incitament för organisationen att arbeta för att leverantörerna skall erhålla så lite makt som 

möjligt. Detta ger även indikation på att organisationen inte har attributet för brådskande 

angelägenheter. På grund av avsaknaden av makt är leverantörernas påverkan inte av 

brådskande karaktär. Organisation fokuserade på att förankra leverantörerna väl för att arbetet 

skulle flyta på smidigt. Denna förankring innebar en lång process och leverantörerna kunde 

inte påverka anpassningsarbetet snabbt. Förankringen är dock ett tecken på att avsaknad av 

legitimitet från intressenten skulle innebära att organisationen antagligen skulle få handskas 

med leverantörers negativa åsikter om anpassningsarbetet. Genom att involvera och informera 

fick istället leverantörerna en bättre position för att låta organisationens arbete fortgå utan 

större hinder. 

 

5.2.3. Anställda 

Precis som leverantörerna pekar studien på att den offentliga organisationen uppfattar de 

anställda som en godtycklig intressent enligt Mitchell et al (1997). Intressenten värnar om 
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samhället och det sociala ansvaret, men har ingen makt över hur företaget agerar i dessa 

frågor. Alla respondenter instämde i att de anställda har varit involverade i arbetet med den 

nya sortimentsmodellen, och något som tog mycket tid var att förankra butiksledet. Studien 

visar alltså att i anpassningsarbetet är det viktigt för offentliga organisationer att förankra 

processer hos samtliga anställda, och därmed erhålla legitimitet. De anställda har påverkat den 

offentliga organisationens arbete genom att resurser lagts på att involvera dem. Enligt 

organisationen själva skulle arbetet med anpassningen påverkats negativt om den offentliga 

organisationen inte erhållit legitimitet från sina anställda. Likt leverantörerna skulle avsaknad 

av legitimitet från de anställda innebära att anpassningsarbetet inte skulle flyta på lika bra. 

 

I denna studie har den offentliga organisationens anställda inte visat tecken på att förfoga över 

attributen makt eller brådskande angelägenheter. Intervjustudien visade på att de anställda var 

delaktiga på workshoppar i syfte att bli informerade om den nya modellen. Trots involvering 

genom workshoppar visar intervjustudien att organisationen uppfattar att intressenten saknat 

makt att påverka grundpremisserna för modellen. Fokus har legat på att få de anställda att 

förstå att anpassningsarbetet är av godo mer än att de anställda kunnat påverka beslutet om 

sortimentsmodellen. Även om denna studie inte har visat tecken på att de anställda har makt i 

anpassningsarbetet kan diskussion föras kring om så verkligen är fallet. I praktiken skulle 

samtliga anställda kunna anordna en strejk alternativt motsätta sig beslutet om 

anpassningsarbetet och därmed erhålla makt. Således kan man argumentera för att de 

anställda har en viss typ av maktpåverkan. Denna studie indikerar dock att ett sådant scenario 

är högst osannolikt och studien antyder att de anställda inte haft någon makt i 

anpassningsarbetet. Studien visar även på att de anställda har nästintill obefintliga brådskande 

angelägenheter. Det finns inget i intervjustudiens resultat som tyder på att de anställda haft 

ärenden i arbetet som varit av pressande karaktär. En tänkbar anledning till detta kan vara att 

de anställda känner sig tillfreds med sin arbetssituation och upplever ett förtroende för 

organisationens arbete. Med denna tillfredställelse och detta förtroende finns det inga 

brådskande ärenden som måste åtgärdas.  

 

Intervjustudien visade på att den offentliga organisationen generellt sätt är bra på att 

kommunicera ut information, både externt och internt. Intervjustudien visade även att 

organisationen arbetade aktivt med att informera om den kommande förändringen. Den 

otroliga mängd tid och resurser som har lagts på kommunikation är möjligtvis orsaken till att 

anpassningsarbetet har fungerat så pass bra hos de anställda. All kommunikation och alla 
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workshoppar har eventuellt bidragit till att samtliga anställda fått en god relation till 

ledningen, känt sig inkluderade och upplevt att deras åsikt räknats. Med involvering redan 

från start ökar chansen till en positiv inställningen genom hela arbetet. Ytterligare en tänkbar 

bidragande faktor till den positiva inställningen hos de anställda är det stora kundfokus som 

introducerades i samband med den nuvarande VDs tillträde. Det gedigna arbetet med att sätta 

kunden och vänligheten i fokus har möjligtvis gynnat organisationens företagskultur. Den 

goda stämningen i butik har potentiellt bidragit till den positiva inställningen hos samtliga 

anställda, vilket i sin tur underlättat anpassningsarbetet.  
 

5.2.4. Samhälle 

Intervjustudiens resultat visar på att samhället delvis definierades som allmänheten enligt 

organisationens uppfattning. Enligt intervjuobjekten utgjordes allmänheten av svenska folkets 

förväntningar och krav. I intervjustudien konstaterades att Systembolagets mandat från 

Sveriges befolkning endast består så länge de är nöjda med organisationens arbete. DiMaggio 

och Powell (1991) hävdar att organisationer följer vissa normer eller värden eftersom de 

upplever att det är en social skyldighet. Dessa normer påverkar organisationer att agera på det 

sätt som omgivningen förväntar sig (Scott. 2008). Studiens resultat påvisar att offentliga 

organisationer måste tilltala olika individers önskningar och krav. En offentlig organisation 

väljer att anpassa sig till allmänhetens förväntningar snabbt för att vinna legitimitet, så att de 

inte utövar sin makt och ifrågasätter fortsatt verksamhet. Allmänheten som en del av 

samhället kan därmed motiveras att vara, likt kunderna, en avgörande intressent som erhåller 

legitimitet, makt och brådskande angelägenheter (Mitchell et al. 1997). Det grundar sig i att 

allmänheten utgör trots allt Sveriges befolkning som i denna fallstudie utgör kunderna, och 

som enligt intervjustudien visat sig vara högsta prioritet för organisationen.  

 

Samhället som intressent inkluderade även media och studien visar tecken på att de också är 

en avgörande intressent (Mitchell et al. 1997). Intervjuerna redogjorde för att 

dryckesjournalister och branschpress tidigt blev förankrade i arbetet med den nya 

sortimentsmodellen eftersom de förmedlar ett budskap till slutkunden. Respondenterna 

förklarade även att organisationen är ständigt bevakad av media, och ville därför snabbt få 

media att förstå anpassningsarbetet. Det går därmed att påpeka att den mediala kraften 

påverkar anpassningsarbetet genom att en offentlig organisation måste förankra journalister 

för att de inte ska skriva illa om förändringar. Organisationen lade därmed resurser på att 
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minimera risken att media skulle använda sin maktposition som kunde påverka 

organisationens anpassningsarbete negativt. Studien ger därmed indikationer på att 

organisationen upplever att medias påverkan delvis tar sig uttryck i makt som kan bidra till 

förlorat förtroende från svenska folket. Detta maktutövande försökte organisationen stävja 

genom vinnande av legitimitet från media. Att media som en del av intressenten samhället 

även har attributet för brådskande angelägenheter kan förklaras genom exemplet med 

muthärvan. Skandalen bidrog till att organisationen fick påskynda en process mot 

centralisering av sortimentet. Detta är en indikation på att organisationen upplever att media 

hade kunnat påverka anpassningsarbetet drastiskt.  
 

Samhället bestod även av Konkurrensverket enligt intervjuobjekten. Mitchell et al (1997) 

beskriver en dominant intressent med attributen för makt och legitimitet, och intressenten får 

uppmärksamhet genom tillfredställande kommunikation. Det stämde väl överens om vad 

Konkurrensverket hade för påverkan på organisationen i dess anpassningsarbete. Studien 

visar sedermera att Konkurrensverket, enligt organisationens perspektiv, har en maktpåverkan 

genom sina rapporter till EU. Om Systembolaget inte följer de direktiv som finns för en 

monopolverksamhet i EU kan Konkurrensverket utöva sin makt. Det kan få förödande 

konsekvenser för Systembolaget, och kan bidra till ett avvecklande av monopolet. Det bidrog 

till att organisationen ständigt tillgodosåg det granskande organet med kommunikation genom 

hela processen i anpassningsarbetet för att vinna legitimitet hos dem. Även om kontinuerlig 

dialog hölls med det granskande organet kvarstår faktum att de endast rapporterar en gång om 

året. Om intressenten ifrågasätter arbetet och rapporterar om misskötsel är det en lång 

procedur innan organisationen behöver ta hänsyn till utlåtandet. Således finns det ingen 

indikation på att organisationen anser att intressenten präglas av attributet för brådskande 

angelägenheter. Studien visar därmed tecken på att intressenten enligt organisationen enbart 

påverkar anpassningsarbetet på lång sikt genom sin maktpåverkan. Organisationen försöker 

undvika att intressenten ska utöva sin makt genom att organisationen förankrar 

Konkurrensverket och därmed försöker vinna legitimitet. 
 

Sammanfattningsvis visar studiens resultat på en tydlig uppdelning av intressenten samhället. 

Enligt organisationens uppfattning spelar allmänheten och media en central roll i 

anpassningsarbetet. Konkurrensverket hade också en stor inverkan på arbetet, men studien 

gav inga incitament för att Konkurrensverket påverkade organisationens arbete på kort sikt.  
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5.2.5. Ägare 

Meyer och Rowan (1977) skriver att de institutionella reglerna fungerar som normer och 

anger vad som anses korrekt i samhället. DiMaggio och Powell (1991) fortsätter med att 

beskriva att tvingande isomorfism är en organisations förmåga att anpassa sig till 

institutionella myter genom formella krav, till exempel lagar och förordningar. Båda 

författarparen hävdar att organisationer som väljer att anamma institutionella regler hoppas på 

att erhålla legitimitet (Meyer & Rowan. 1977; DiMaggio & Powell. 1991). Formella krav i 

detta sammanhang tar sig i uttryck genom att Systembolagets uppdrag är bestämt av Sveriges 

Riksdag. Intervjustudien konstaterade att Systembolaget existerar på grund av statens 

uppdrag. Respondenterna berättade att uppdraget alltid finns med organisationen i vardagen, 

och att uppdraget har påverkat arbetet med sortimentsmodellen. Studiens resultat visar att 

Systembolagets uppdrag är ett tydligt exempel på en institutionell regel och en tvingande 

isomorfism som den offentliga organisationen försöker efterlikna. Eftersom intressenterna 

påverkar verksamhetens existens måste Systembolaget att följa uppdraget i arbetet med 

sortimentsmodellen, och därmed hoppas den offentliga organisationen att erhålla legitimitet.  
 

Generellt sätt kan ägaren därmed liknas vid en dominant intressent för den offentliga 

organisationen. Den dominanta intressenten erhåller attributen makt och legitimitet (Mitchell 

et al. 1997). Detta generella synsätt på ägarna kan dock inte appliceras på denna studie, vilket 

betyder att ägarna inte kan klassificeras som en dominant intressent. Det grundar sig i att 

majoriteten av intervjuobjekten instämde i att ägarna inte har varit aktivt involverade i arbetet 

med den nya sortimentsmodellen. Samt att ägarna inte varit lika involverade och informerade 

som kunderna, leverantörerna, de anställda och samhället varit. Studien har därför belägg för 

att motivera att utifrån organisationens synsätt är ägarnas roll passiv i anpassningsarbetet. 

Detta kan tyckas vara kontroversiellt för en statligt ägd organisation, men studiens resultat 

tyder på att ägarna påverkar arbetet i ringa mängd. En passiv intressent präglas enbart av 

attributet makt och har bristande intresse i organisationen (Mitchell et al. 1997). Denna 

intressentkategori stämmer bättre överens med ägarna enligt organisationens synsätt och i 

hänsyn till anpassningsarbetet. Ägarna har stor maktpåverkan och kan upplösa 

organisationens verksamhet, men studien visar inga tecken på att organisationens försökt 

vinna legitimitet från ägarna genom involvering, informering och kommunikation. Vidare har 

ägarna heller inte visat tecken på attributet brådskande angelägenheter. Detta grundar sig på 

att ägarna inte var involverade i arbetet och därför tar deras påverkan tid innan den når 

organisationen. Dessutom tyder studien på att så länge organisationen följer de 
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alkoholpolitiska uppdraget kommer inte ägarna att ha åsikter av tidspressande karaktär. 

Arbetet med att anpassa sig till omgivningen har därför bara påverkats av ägarna utifrån deras 

maktposition som enbart utövas om organisationen frångår uppdraget.   
 

5.2.6. Kategorisering av intressenterna  

Studien visar tecken på att enligt organisations uppfattning kan organisationens intressenter 

tydligt kategoriseras i grupper som utmärker olika typer av intressenter (Mitchell et al. 1997). 

Studien ger incitament för att kunderna präglas av samtliga attribut: makt, legitimitet och 

brådskande angelägenheter. Kunderna visar sig därför vara en avgörande intressent. 

Allmänheten och media som delar av samhället kan också kategoriseras som avgörande 

intressenter enligt organisationens synsätt. Sista delen av intressenten samhället, 

Konkurrensverket, saknade dock brådskande angelägenheter och enligt organisationens 

uppfattning är Konkurrensverket därför en dominant intressent. Leverantörerna och de 

anställda saknar både maktpåverkan och brådskande angelägenheter, men påverkar starkt 

genom att organisationen söker deras legitimitet. Intressenterna visar sig därmed vara 

godtyckliga intressenter enligt organisationen. Avslutningsvis visar studiens resultat att 

ägarna enbart präglas av makt. Ägarnas påverkan kan därför klassificeras som en passiv 

intressent enligt den offentliga organisationen.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3. Kategorisering av den offentliga organisationens  
intressenter enligt Mitchells et al modell. 
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6. Slutsats      
I detta avsnitt följer en presentation av studiens slutsatser samt en genomgång av studiens 

begränsningar och förslag till vidare forskning.     

6.1. Slutord 
Studien ämnade besvara forskningsfrågan: Hur påverkar olika intressenter en offentlig 

organisations arbete med att anpassa sig till förändringar i omgivningen? Syftet med studien 

var följaktligen att undersöka hur en offentlig organisation uppfattar olika intressenters 

påverkan på organisationens arbete med att anpassa sig till förändringar på marknaden.  

 

Studiens resultat tyder främst på att en offentlig organisations anpassningsarbete påverkas 

signifikativt av att organisationen söker legitimitet från flertalet intressenter. Organisationen 

var innan anpassningsarbetet en sträng organisation som lade vikt vid att få legitimitet genom 

att vara en verksamhet som inte bidrog till ökad försäljning av alkohol. Organisationen har 

inte tänkt om gällande merförsäljning, men de har insett vikten av att förstå vad allmänheten 

och kunderna vill ha. För att vinna kundernas förtroende tillfredsställer organisationen dem 

genom ett sortiment med god service. Potentiellt är även erhållandet av legitimitet från 

kunderna, samhället, leverantörerna och de anställda utmärkande vid anpassningsarbeten. 

Detta eftersom missnöjsamhet kopplat till en marknadsanpassad förändring ökar risken för att 

organisationen förlorar mandat. Ett missnöje kan därmed förinta organisationens existens. 

Organisationens arbete påverkas därför markant av att tid, resurser och energi läggs på att 

erhålla legitimitet hos dessa intressenter som i sin tur utgör omgivningen.  Alla intressenter 

förutom ägarna präglas i anpassningsarbete av just attributet legitimitet enligt Mitchells et al 

modell (1997).  

 

Efter att ha kategoriserat den offentliga organisationens intressenter enligt Mitchell et als 

modell (1997)  har studien kunnat på ett djupare plan utforska hur intressenterna påverkar 

anpassningsarbetet. Först och främst spelar kunderna, allmänheten och media en central roll i 

inflytandet på arbetet enligt den offentliga organisationen. Efter muthärvan infördes en 

centralstyrd sortimentsmodell som visar tecken på att organisationen försummade kundnyttan. 

Följaktligen har den offentliga organisationen insett att kunderna, som utgör allmänheten, 

främst påverkar en offentlig organisations fortsatta verksamhet på dagens innovativa och 

föränderliga marknader. För en offentlig organisation spelar även media en avgörande roll 

eftersom de har ett kritiskt granskande öga över statliga företag, vilket kan innebära drastiska 
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konsekvenser för organisationer. Konkurrensverket, som en del av samhället kan enbart 

genom en lång process påverka arbetet om organisationen inte följer de bestämda direktiven. 

Organisationen tillgodosåg därför Konkurrensverket kontinuerligt med information för att 

undvika osämja. Leverantörerna och de anställda påverkar också den offentliga 

organisationens arbete genom att organisationen måste informera, involvera och förankra 

intressenterna. Detta görs enbart för att organisationen ska vinna legitimitet och att arbetet ska 

fortgå utan vidare motsättningar. Vidare visar studien att leverantörerna och de anställda 

saknar makt, vilket kan vara ett naturligt resultat av muthärvan som gjorde att leverantörerna 

och butikerna hålls långt ifrån maktpositioner. Makt kan dock ägarna utöva. Trots att studien 

utforskat en statligt ägd organisation visas inga tecken på att organisationen påverkats av att 

de sökt legitimitet från ägarna, och enligt organisationen kan intressenten inte heller påverka 

med kort tidsvarsel. Studien tyder på att ägarna spelar en mindre roll jämfört med resten av 

intressenterna i en offentlig organisations anpassningsarbete. 

 

Slutsatsen är således att intressenter påverkar en offentlig organisations anpassningsarbete på 

olika sätt. Majoriteten av intressenterna påverkar en offentlig organisations arbete genom att 

organisationen söker legitimitet hos dessa intressenter. Vissa intressenter påverkar även 

genom deras maktpåverkan och ibland tidspressande inflytande. Generellt spelar kunderna 

och samhället en central roll i anpassningsarbeten. Leverantörerna och de anställda påverkar 

arbetsprocesser genom fokus på förankring, och ägarna påverkar inte anpassningsarbeten så 

länge organisationen följer statens uppdrag.  

 

6.2. Studiens begränsning 
Forskningsfrågan syftade till att undersöka offentliga organisationer, vilket denna studie har 

utforskat. Något som återigen bör poängteras är det speciella studieobjekt som utgjort 

fallstudien. Den offentliga organisationen är förutom att vara ett statligt ägt bolag ett företag 

som verkar med monopol. Studien är därför delvis begränsad till att inte helt rättvist 

representera hur offentliga organisationer påverkas av olika intressenter. Det grundar sig i att 

det speciella studieobjektet eventuellt utstår större påtryckningar utifrån än vad en offentlig 

organisation utan monopol gör. Faktum kvarstår dock att den valda offentliga organisationen 

är ett statligt ägt bolag som likt andra offentliga bolag behöver balansera ett icke 

vinstdrivande perspektiv mot tillfredsställandet av intressenter. Studien har fokuserat på 

organisationens position som offentlig ägd, således inte som en monopolverksamhet. Viss 
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diskussion har dock förts kring organisationens unika position i Sverige med monopol, vilket 

begränsar tillförlitligheten i studiens resultat.  

 

Eftersom studien också endast behandlar organisationens synsätt begränsar det studien. 

Genom att intervjua experter inom organisation finns det en överhängande risk att 

respondenterna försöker framställa organisationen i god dager. Detta har dock motarbetas 

genom anonymitet i intervjuerna. Sedermera är studiens syfte att utforska en organisations 

perspektiv eftersom det är enligt deras uppfattning de arbetar efter, vilket styrker relevansen i 

att intervjua personer internt på den offentliga organisationen.   
 

6.3. Framtida forskning 
Denna studie har endast utgått från den valda organisationens perspektiv vilket gör att det 

vore intressant att undersöka intressenternas uppfattning om hur de påverkar den offentliga 

organisationens anpassningsarbete. En sådan studie skulle sedermera möjliggöra en 

jämförelse mellan organisationens och intressenternas uppfattning gällande påverkan. Denna 

studie har även undersökt de olika intressenternas påverkan utifrån den offentliga 

organisationens uppfattning som helhet. Olika nivåer inom organisationen har intervjuats i 

denna studie, men särskiljning av deras åsikter har inte gjorts. Ett till förslag till framtida 

forskning är därmed att undersöka eventuella skillnader i uppfattning mellan olika nivåer 

inom organisationen rörande intressenters påverkan.  
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8. Bilaga 1 
Intervjumall 
 
Formaliteter 

1. Tacka respondenten för att hen tagit sig tid för en intervju. 
2. Fråga respondent om inspelning av intervjun är okej. 
3. Berätta för respondenten att Sofia huvudsakligen leder intervjun och att Hanna 

antecknar. 
4. Berätta kort om oss: Uppsala Universitet, 6e termin och C-uppsats. 
5. Återge i korta drag studiens forskningsfråga, syfte och varför Systembolaget och 

sortimentsmodellen är en intressant och relevant fallstudie. Tydliggör även att 
intressenterna som undersöks är valda utifrån organisationens styrkortsperspektiv: 
kunder, leverantörer, ägare, samhälle och anställda. 

6. Redogör för anonymiteten i studien. 
7. Redogör att intervjumaterial sammanställs och skickas till respondenten. 
8. Redogör att när uppsatsen är godkänd skickas den till respondenten. 
9. Fråga respondenten om något är oklart eller om hen har några frågor. 

 
Presentation av respondent 

• Berätta om dig själv och din roll på Systembolaget. 
• Vad har du för position idag på Systembolaget? 
• Vad hade du för position på Systembolaget vid implementeringen av den nya 

sortimentsmodellen? 
• Vilka uppgifter hade/har du i din yrkesroll? 
• Vilken anknytning har du till den nya sortimentsmodellen?  

 
Sortimentsmodellen 
 
Sortimentsmodellens utformning 

• Berätta om den nya sortimentsmodellen som slutligen infördes 2013. 
• Vad initierade den nya sortimentsmodellen? 
• Varför börjades ens ett beslut kring en ny sortimentsmodell att diskuteras? 
• Vad var största drivkraften bakom beslut att införa en ny sortimentsmodell? 

 
Arbetet med sortimentsmodellen 

• Hur såg arbetet med sortimentsmodellen ut? 
• Vilka var involverade i arbetet med sortimentsmodellen? 
• Vilka reaktioner upplevde du att den nya sortimentsmodellen gav uttryck för? 
• Vad var enligt dig projektets största fokus? 
• Vad var det för uppgifter som tog mest tid under arbetet? 
• Hur skulle du säga att Systembolaget påverkades av era kunder, leverantörer, 

anställda, samhället och ägaren i arbetet med den nya sortimentsmodellen? 
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Intressenternas roll 
 
Kunder 

• Beskriv relationen till kunderna i arbetet med den nya sortimentsmodellen. 
• Hur har kunderna påverkat arbetet med den nya sortimentsmodellen? 
• Varför tas/tas inte hänsyn till kunderna i arbetet med den nya sortimentsmodellen? 
• Hur involverade var kunderna i arbetet med den nya sortimentsmodellen?  

 
Ägare 

• Beskriv relationen till ägarna i arbetet med den nya sortimentsmodellen. 
• Hur har ägarna påverkat arbetet med den nya sortimentsmodellen? 
• Varför tas/tas inte hänsyn till ägarna i arbetet med den nya sortimentsmodellen? 
• Hur involverade var ägarna i arbetet med den nya sortimentsmodellen? 

 
Anställda 

• Beskriv relationen till de anställda i arbetet med den nya sortimentsmodellen. 
• Hur har de anställda påverkat arbetet med den nya sortimentsmodellen? 
• Varför tas/tas inte hänsyn till anställda i arbetet med den nya sortimentsmodellen? 
• Hur involverade var de anställda i arbetet med den nya sortimentsmodellen? 

 
Samhälle 

• Beskriv relationen till samhället i arbetet med den nya sortimentsmodellen. 
• Hur har samhället påverkat arbetet med den nya sortimentsmodellen? 
• Varför tas/tas inte hänsyn till samhället i arbetet med den nya sortimentsmodellen? 
• Hur involverade var samhället i arbetet med den nya sortimentsmodellen? 

 
Leverantörer 

• Beskriv relationen till leverantörerna i arbetet med den nya sortimentsmodellen. 
• Hur har leverantörerna påverkat arbetet med den nya sortimentsmodellen? 
• Varför tas/tas inte hänsyn till leverantörerna i arbetet med den nya 

sortimentsmodellen? 
• Hur involverade var leverantörerna i arbetet med den nya sortimentsmodellen? 

 
Sammanfattning 

• Ranka de fem olika intressenterna som Systembolaget tagit mest hänsyn till i arbetet 
med den nya sortimentsmodellen. 

 
• Övrigt? Några avslutande ord? 

 
 

 


