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Abstract 
 

Various business operations have previously been characterized by a shareholder 

perspective, in which the relationship to formal owners and shareholders is regarded as a 

business’s most important relationship. As globalization has increased and information 

dissemination has grown more efficient, it becomes increasingly important to no longer 

ignore other stakeholders. It will therefore be greater demands on companies and 

managers to effectively identify those that represent the company’s stakeholders. In 

previous research, theories for the identification and prioritization of stakeholders have 

been developed by for instance Escoubés (1999) and Mitchell, Agle and Wood (1997).  

These theories are based on the criteria, power, legitimacy and urgency. According to the 

theories, companies may identify and prioritize based on their stakeholders’ level of these 

criteria to determine which stakeholders are most important. However, the identification 

is not without difficulties, partly due to the lack of standards for both stakeholder 

relevance and for how interests are to be balanced.  A further difficulty is that the 

adequacy of the criteria in practice rarely been tested empirically. Due to the lack of 

empirical tests, the purpose of this study was to examine how companies identify their 

stakeholders and then compare their practice with previous theories of identification and 

prioritization. The study had two approaches, how companies identify their stakeholders 

and also how companies incorporate their stakeholders’ needs and demands in their 

overall objectives. The approaches resulted in two separate issues. The first issue 

included the surveyed companies’ interpretation of their stakeholders. We wanted to 

examine the practical relevance of the criteria by comparing them with the criteria the 

companies surveyed used for identification. The second question was about how the 

surveyed companies incorporated their stakeholders’ needs and demands in their overall 

objectives.  

 

The study was conducted with semi-structured interviews with informants from five 

different companies. The results of the study led to two different conclusions. The 

question of interpretation and identification of stakeholders revealed that the informants 

interpreted and identified as in previous theories. However, we found that the informants 

did not use the same criteria as previous theories. Instead, they identified for example 

based on the stakeholders’ ability to influence, their contribution to the company’s 

existence and how powerful their question or order was. We felt that the informants’ 
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criteria and the previous theories’ criteria differed since they were represented by 

different terms but we also felt that they didn’t differ since the different criteria had the 

same meaning.  In the case of incorporation, it became clear that it could be done either 

directly or indirectly among the surveyed companies. We found that the owners were 

incorporated directly while customers and staff were incorporated indirectly. Direct 

incorporation occurred with needs and demands which came from stakeholders who were 

known to the company and had the possibility of personal contact. Indirect incorporation 

was the case for the stakeholders who were unknown and greater in number and lacked 

possibility of personal contact within which opinions and interests could be expressed. In 

the absence of personal contact it became clear that other processes must be used to 

capture the indirect incorporated stakeholders’ interests before they can be incorporated 

into a company’s overall objectives.  

 

This essay is henceforth written in Swedish.  
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Sammanfattning 
 
Olika verksamheter har sedan tidigare präglats av ett ägarperspektiv där relationen till 

formella ägare och aktieägare betraktats som företagets viktigaste relation. I takt med 

globaliseringen och den effektiviserade informationsspridningen blir det dock allt 

viktigare att inte längre bortse från andra intressenter. Det tillkommer därför större krav 

på företag och företagsledare att effektivt kunna identifiera vilka som utgör företagets 

intressenter. I tidigare forskning har teorier för identifiering och prioritering av 

intressenter utvecklats av bland annat Escoubés (1999) och Mitchell, Agle och Wood 

(1997).  Dessa teorier utgår ifrån kriterierna, makt, legitimitet och brådskande karaktär. 

Enligt teorierna kan företag identifiera och prioritera baserat på intressenternas nivå av 

dessa kriterier för att kunna fastställa vilka intressenter som är viktigast. Dock sker inte 

identifieringen utan svårigheter bland annat tillföljd av att det saknas standarder för både 

intressentrelevans och för hur intressen skall balanseras. En ytterligare svårighet är att 

kriteriernas tillräcklighet i praktiken sällan testats empiriskt. Tillföljd av bristen på 

empiriska undersökningar var syftet i studien att undersöka hur företag i praktiken 

identifierar sina intressenter för att sedan jämföra deras praxis med tidigare teorier om 

identifiering och prioritering. Studien hade två angreppssätt, dels hur företag identifierar 

sina intressenter och även hur företag inkorporerar sina intressenters önskemål och krav i 

sina övergripande mål. De två angreppssätten utmynnade i två separata frågor. Den första 

frågan innefattade de undersökta företagens tolkning av sina intressenter. Vi ville testa 

den praktiska relevansen hos kriterierna genom att jämföra dem med de kriterier de 

undersökta företagen använde vid identifiering.  Den andra frågan handlade om hur de 

undersökta företagen inkorporerade sina intressenters önskemål och krav i sina 

övergripande mål.  

 

Studien genomfördes med semistrukturerade intervjuer med informanter från fem olika 

företag. Studiens resultat ledde fram till två olika slutsatser. Ifråga om tolkning och 

identifiering av intressenter framkom att informanterna tolkade och identifierade i likhet 

med tidigare teorier. Vi fann dock att informanterna inte använde samma kriterier som 

tidigare teorier utan använde andra kriterier. De identifierade bland annat intressenterna 

baserat på deras möjlighet att påverka, deras bidrag till företagets existensberättigande 

och hur kraftfull deras fråga eller order var. Vi ansåg att informanternas kriterier och 

tidigare teoriers kriterier skiljde sig åt sedan de utgjorde olika termer men att deras 

betydelse är densamma. Ifråga om inkorporering blev det tydligt att den kunde ske 

antingen direkt eller indirekt hos de deltagande företagen. Vi fann att ägare 

inkorporerades direkt medan kunder och personal inkorporerades indirekt. Direkt 

inkorporering skedde med önskemål och krav vilka kom från intressenter som var kända 

för företaget och hade möjligheten till personlig kontakt. Indirekt inkorporering var fallet 

för de intressenter som var okända och fler till antalet samt saknade möjligheten till 

personlig kontakt där åsikter och intressen kunde uttryckas. I avsaknaden av personlig 

kontakt framkom att andra processer måste utnyttjas för att fånga de indirekt 

inkorporerade intressenternas intressen innan de kan inkorporeras i ett företags 

övergripande mål.   

 

Nyckelord: identifiering, inkorporering, intressentmodellen 
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Förord 

 
Vi vill i inledningen av denna studie passa på att tacka olika personer som på ett eller 

annat sätt bidragit till dess genomförande och resultat. 

 

För det första vill vi tacka de företag som varit villiga att ställa upp och bidra till studiens 

empiriska avsnitt. Inom dessa företag vill vi framförallt tacka de individer som utgjort 

informanter.  

 

För det andra vill vi tacka vår handledare Hossein Pashang som med kunskap och vishet 

bidragit till uppsatsen. Dina tips och idéer har på många sätt varit värdefulla för vår 

arbetsprocess. 

 

Avslutningsvis vill vi även nämna att vi haft ett utomordentligt samarbete vid utförandet 

av denna studie. 
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1 Inledning 
 

I det här kapitlet introduceras en studie om företag och deras relation till sina intressenter. 

Studiens bakgrund om intressenternas viktiga roll i företag utmynnar i en problematisering där 

tidigare teorier om identifiering och prioritering av intressenter sätts i kontrast emot hur företag i 

praktiken hanterar dessa uppgifter. Studiens problemfrågeställningar och syfte har fokus på 

identifieringen och prioriteringen av företags intressenter. Studien fokuserar även på företags 

inkorporering av intressenters önskemål och krav i företags övergripande mål. Kapitlet avslutas 

med en disposition över hela studien. 

1.1 Bakgrund 

 

Studie av litteratur visar att ekonomistyrningens mål är och sedan länge har varit att bringa 

monetära medel till verksamheten samt skapa värde för ägarna. Dessa mål kompletteras med 

andra finansiella mål som överlevnad, undvika konkurs, maximera försäljningen eller 

marknadsandelarna, minimera kostnaderna samt hålla en stadig tillväxt (Ross, Westerfield, Jaffe 

och Jordan, 2008).  Enligt Ross, Westerfield, Jaffe och Jordan (2008) är det tydligt att aktieägarna 

kontrollerar företag och att deras välståndsmaximering skall ses som företags huvudsakliga mål. 

Dock hävdar Scholes och James (1998) att den era då andra intressenters intresse praktiskt taget 

kunde förbises av företag snart är förbi. Enligt författarna är det faktorer som till exempel 

globalisering, effektivare informationsspridning samt nya krav från intressenter som lett till att 

intressenterna fått en allt viktigare roll i företag.  

1.2 Problemdiskussion 

 

Ett problem för företag är, enligt Nixon och Burns (2012), att veta vilka intressentgrupper som 

skall vara i deras fokus. Ska företaget endast maximera aktieägarnas välstånd eller ska det sträva 

efter att uppnå andra intressenters ofta konflikterande mål? Metcalfe (1998) hävdar att övriga 

intressenter skall stå inför samma behandling som aktieägarna och att företag alltid skall stå till 

deras förfogande. Metcalfe (1998) anser att intressentmodellen innefattar anställda, kunder, 

aktieägare, leverantörer, stat och kommun samt bank och andra finansiärer. Pesqueux och 

Damak-Ayadi (2005) tillägger dock att det finns flera definitioner av vad som utgör en intressent. 

En generell definition är den som säger att en intressent är en individ eller grupp som påverkar 

eller påverkas av förverkligandet av företagets mål. Intressenterna kan kategoriseras som primära 

eller sekundära. Enligt Friedman and Miles (2002) behövs det mer fokus kring hur företag ska gå 

tillväga för att göra åtskillnad mellan olika typer av intressenter. 

 

Det är viktigt för företag att, enligt Escoubés (1999), kunna matcha företagets egna mål med 

intressenternas mål. Mitchell, Agle, och Wood (1997) hävdar att chefer, enligt ”stakeholder-

agency”-modellen, har ansvaret att förena olika intressen genom strategiska beslut och strategisk 

fördelning av resurser på ett sätt som är konsekvent med andra intressenters krav. Smith (2003) 

menar att chefer, enligt intressentmodellen, är agent åt alla intressenter och att en av deras 

skyldigheter är att balansera mellan de olika intressenternas intressen vid beslutsfattning. Målet är 

därmed att balansera vinstmaximering med företagets långsiktiga förmåga att bevara 

verksamheten. Wang och Dewhirst (1992) tillägger att chefer i rollen som agent ska ta hand om 
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sina intressenter och därmed skydda sina principaler. Enligt Freeman (2010) ska chefer bland 

annat se till att olika intressen hos olika intressenter är i balans och att de rör sig i samma 

riktning. I verkligheten tvingas chefer möta en massa krav samtidigt och det råder därför en 

uppenbar svårighet att anpassa alla intressenters intressen. Clarkson (1995) tillägger att 

hanteringen av olika intressen även är problematisk sedan intressen kan konfliktera. Konflikten 

existerar enligt Ferrary (2009) mellan de intressenter som både direkt och indirekt är involverade 

i företagets värdeskapande process.  Chefer och anställda kommer att kräva lön, aktieägare 

kommer att kräva utdelning, staten kommer att kräva skatter, kunder vill köpa varor till lågt pris 

och leverantörerna vill sälja till högre priser. Enligt Greenley, Hooley, Broderick, och Rudd 

(2004) leder de konflikterande intressena till att företag alltid kommer att variera den vikt de 

lägger på varje intressentgrupp och intresse. Clarkson (1995) tillägger att även bristen på resurser 

inom företaget lett till att alla intressen inte kan mötas.  

 

Enligt Tse (2011) är svårigheten att möta flera målgruppers önskemål och jonglera med en bredd 

av mål intressentmodellens största svaghet. Det är för det första konfunderande att som företag 

fokusera på olika mål. För det andra, ger vitt skilda mål inom ett företag omgivningen en 

uppfattning av att ett företag utan stabil identitet.  Det krävs enligt Freeman (2010) disciplin, 

vision och engagerat ledarskap för att kunna betjäna olika intressenter. Om en intressentgrupp 

upplever att deras intressen inte beaktas kommer de att lämna företaget för ett företag som 

tillfredsställer dem. Intressenter kan nämligen, vilket inte bör falla i glömska, enligt Fassin (2012) 

påverka företag i samma utsträckning som företag påverkar dem. Chefer måste därmed enligt 

Freeman (2010) finna sätt att ompröva de situationer inom vilka intressen skiljer sig åt för att få 

intressen att fungera tillsammans.  

 

Tidigare forskning har belyst att chefer  kan finna logik i att rikta resurser, lyhördhet och ansvar 

emot de intressenter som är betydelsefulla, de vars beslut är mest brådskande att hantera och de 

vars kraft är den mest inflytelserika (Derry, 2012). Det ligger enligt Derry (2012) även i chefens 

roll att dels kunna prioritera mellan intressenterna efter makt, legitimitet och brådskande karaktär 

samt förstå vilken eller vilka intressenter som betyder mest. Prioritering av intressenter kan enligt 

Clarkson (1995) ske till följd av att chefer inte anser att alla intressenter har ett lika stort anspråk 

på företaget. Mainardes, Alves och Raposo (2011) är inne på liknande spår och uppmuntrar likväl 

företag att beakta relationen med de intressenter som har störst makt. Mainardes, Alves och 

Raposo (2012) ser även prioritering av intressenter som en lösning för att kunna ta hänsyn till 

allas krav. Företag ska även fokusera på förhållandet med sina kritiska intressenter vilka enligt 

Perrini and Tencati (2006) varierar beroende på tidpunkt och situation. Det är enligt Escoubés 

(1999) företagets primära problem att identifiera aktuella intressenter. Chefer måste dock gå 

längre än så genom att också beakta nytillkomna och framtida intressenter. Även enligt Mitchell 

et al. (1997) definierar de tre variablerna makt, legitimitet och brådskande karaktär ett företags 

intressenter. Även Escoubés (1999) ser dessa tre kriterier som användbara för att identifiera 

intressenterna. Escoubés (1999) definierar dem enligt följande:  

 

 Intressentens nivå av makt: intressentens förmåga att influera företagets beslut. 

 Intressentens nivå av legitimitet: intressentens legala eller moraliska auktoritet när den 

använder sin influerande makt på företaget. 

 Intressentens nivå av brådskande karaktär: intressentens nivå av omedelbar inblandning i 

företagets aktiviteter. 
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Enligt Escoubès (1999) innebär det att intressenter som hamnar högt inom de tre kriterierna utgör 

prioritet och en strategiskt viktig intressent.  

 
Figur 1 (Escoubès, 1999) 

 

Escoubés (1999) figur visar en cykel som företag kan följa vid identifieringen och prioriteringen 

av intressenter.  Det första steget innefattar identifiering av intressenterna vilket efterföljs av 

uppgiften att välja ut de kritiska intressenterna. I det steget söker företaget enligt Escoubès 

(1999), rent strategiskt, efter de intressenter på vilka resurserna bör spenderas. Alla intressenter 

har inte samma värde för företaget även fast de i övrigt hamnar på en hög nivå av makt och 

legitimitet. Värdet i fråga kommer att variera beroende på hur viktiga intressenterna är i 

förhållande till företagets mål. 

 

Emellertid behöver chefer, enligt Mainardes et al. (2012), i nuläget en tydlig vägledande teori för 

intressentrelevans som kan ge en förklaring till vem eller vad de bör rikta sin uppmärksamhet 

emot. Derry (2012) tillägger att prioriteringen, i och med bristen på en universell etisk grund för 

intressenters legitimitet, varit en uppenbar uppgift för företag att beakta. Dock är det inte helt 

omöjligt att chefer missuppfattar vilken eller vilka intressenter som är viktigast och därmed inte 

riktar sin uppmärksamhet emot den ”rätta” intressenten. Enligt Tse (2011) är det svårt att rättvist 

fördela det värde som skapas inom företag. En intressents roll som prioriterad intressent är enligt 

Escoubés (1999) heller inte statisk. En intressent kan komma att behandlas som strategisk till 

följd av förändring som sker över en natt. Enligt Parent och Deephouse (2007) har Mitchell et al:s 

teori om intressenters prominens ofta citerats men sällan blivit testad empiriskt. Det finns få 

empiriska undersökningar som prövat ifall de nuvarande beskrivningarna av intressenternas 

attribut är tillräckliga vid undersökningar av verkliga intressenter.  

1.3 Specifik problemformulering 

 

Författare som på ett nyanserande sätt belyst identifiering och prioritering av intressenter är 

Escoubés (1999) och Micthell et al. (1997). Även Derry (2012), Mainardes et al. (2011, 2012) 

och Perrini och Tencati (2006) är i samma tankebanor. I den här studien placeras deras lösningar 

för identifiering och prioritering i förhållande till hur identifieringen och prioriteringen sker i 

praktiken hos studiens undersökta företag. Genom en sådan jämförelse kan betydelsefull analys 
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och betydelsefulla slutsatser dras. Dessa kan visa om identifiering och prioritering av intressenter 

i praktiken sker utifrån samma kriterier som dessa författare utgår från. I den här studien kommer 

Mitchell et al:s (1997) och Escoubés (1999) begrepp, makt, legitimitet och brådskande karaktär 

vara vägledande för att undersöka och analysera praktiken.  

 

I tidigare avsnitt diskuterades att företagets behov av att ta hänsyn till samtliga intressenter blivit 

en allt viktigare del av strategisk planering. Trots att behovet ökar finns det delar av 

intressentmodellen som bör redas ut för att identifieringen samt prioriteringen av intressenter 

skall kunna ske så smärtfritt som möjligt. Balanseringen av intressenters intressen sker inte utan 

problem sedan det saknas kriterier för hur balanseringen effektivt kan ske. Ett företag måste 

acceptera att intressenters åsikter och krav kan komma att krocka vilket medför ett allt större krav 

på cheferna att förlägga tid till att produktivt formulera balansen. Behovet av ett effektivt sätt att 

kunna balansera mellan intressenternas åsikter och krav blir likväl uppenbart sedan det sällan 

finns resurser för att tillfredsställa samtliga intressenter. I och med att standardiserade kriterier för 

både balansering av intressenter och intressentrelevans saknas ligger ansvaret för dessa 

handlingar hos företagets chef.  

 

Studien är sammanfattningsvis därmed tvådelad. Den fokuserar för det första på de undersökta 

företagens tolkning och identifiering av intressenter samt begreppens (makt, legitimitet och 

brådskande karaktär) praktiska betydelse för de undersökta företagen. För det andra fokuserar 

studien på de undersökta företagens inkorporering av deras intressenters önskemål och krav i sina 

övergripande mål. I denna del ligger fokus på att visa hur de undersökta företagen tar hänsyn till 

sina intressenter i sin strategiska planering. Sedan studien har ett tvådelat fokus utmynnar den 

specifika problemformuleringen i två olika frågor. Att genomföra en studie likt denna är relevant 

sedan begreppens tillräcklighet sällan prövats utifrån verkliga intressentrelationer. 

1.3.1 Framställning av frågor 

 

Hur tolkar de undersökta företagen sina intressenter?  

 

Hur inkorporerar de undersökta företagen intressenternas önskemål och krav i företagets 

övergripande mål? 

 

1.4 Syfte 

 

Syftet med studien är att utifrån tidigare teorier om identifiering och prioritering av ett företags 

intressenter undersöka och jämföra hur företag i praktiken genomför detsamma. Undersökningen 

utgår ifrån fokus på hur och med hjälp av vilka kriterier företag identifierar och prioriterar sina 

intressenter, samt hur företag inkorporerar deras önskemål och krav i företagets övergripande 

mål.  

1.5 Definition av begrepp 

 

I den här studien är nedanstående begrepp mycket centrala för studiens genomförande. Escoubés 

(1999) definitioner används för att förklara de centrala begreppen: 
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Intressentens makt 

Intressentens förmåga att influera företagets beslut. 

Intressentens legitimitet 

Intressentens legala eller moraliska auktoritet när den använder sin influerande makt på företaget. 

Intressentens brådskande karaktär 

Intressentens nivå av omedelbar inblandning i företagets aktiviteter. 

1.6 Avgränsningar 

 

Den här studien kommer innefatta intressentrelationen mellan företag och intressenter ur 

företagets perspektiv. De olika intressenternas åsikter och krav kommer därför endast att 

betraktas ur företagens synvinkel.  

1.7 Disposition 

 

I studiens andra kapitel sker en genomgång av studiens metod. Det finns i kapitlet fokus på 

studiens vetenskapliga förhållningssätt och angreppssätt samt dess forskningsansats. Även 

forskningsfält, urval och datainsamlingsmetod presenteras. I kapitlet redogörs även 

metodreflektion och etiska reflektioner.  

 

I studiens tredje kapitel presenteras studiens teoretiska referensram vilken utgör en viktig del för 

kommande kapitel. Referensramen är uppdelad i två delar där den första delen fokuserar på 

studiens fundamentala modell, intressentmodellen. Kapitlets andra del innefattar en genomgång 

av tidigare teori och litteratur om identifiering, prioritering och inkorporering av ett företags 

intressenter.  

 

I studiens fjärde kapitel redogörs studiens empiri. Empirin samlades in med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer vilka genomfördes med fem olika företag. Kapitlet är indelat i tre 

delar. Den första delen fokuserar på företagen och deras tolkning av vem eller vilka som utgör 

deras intressenter. Den andra delen har fokus på hur intressenterna inkorporeras i företagens 

målsättningsprocesser. Den avslutande delen fokuserar på företagens generella uppfattning om 

intressentperspektiv och tidigare teorier om identifiering och prioritering av intressenter. Utifrån 

dessa teorier finns särskilt fokus på studiens viktiga begrepp, makt, legitimitet och brådskande 

karaktär. Studiens resultat är strukturerat för att förenkla förståelsen för dess innehåll samt för att 

visa tydlig koppling till den teoretiska referensramen och forskningsfrågorna.  

 

I studiens femte kapitel redogörs för en analys inom vilken den teoretiska referensramen sätts i 

kontrast till empirin. I kapitlet sker därför en jämförelse kring två förhållanden. För det första hur 

de undersökta företagens tolkning av sina intressenter förhåller sig till teorin. I den delen ligger 

fokus på att definiera de kriterier företagen utgår ifrån för att identifiera och prioritera 

intressenterna. För det andra hur inkorporeringen av intressenternas önskemål och krav i 

företagets övergripande mål förhåller sig till teorin.  
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Studien avslutas, i kapitel sex, med slutsatser. Det avslutande kapitlet har fokus på studiens 

påvisade relation mellan teori och praktik där bland annat teorins rimlighet i praktiken diskuteras. 

Kapitlet innefattar även idéer kring framtida forskning.  
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2 Metod 
 

I detta kapitel beskriver vi hur vi gick tillväga för att kunna besvara våra frågeställningar. 

Kapitlet innehåller sex separata avsnitt. Det första avsnittet redogör för studiens vetenskapliga 

förhållningssätt och efterföljs av vetenskapligt angreppssätt samt forskningsansats. I de två 

efterföljande avsnitten introduceras forskningsfältet, urvalet och datainsamlingsmetoden. I det 

femte avsnittet finns en metodreflektion baserad på sju viktiga begrepp. Kapitlet avslutas med 

etiska reflektioner. 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

 

I denna studie har fokus legat på hur individerna inom vårt forskningsfält betraktat sin egen 

relation till sina intressenter. Det har i studien varit av intresse att höra deras syn på hur de 

bedömer och förhåller sig till sina intressenter sedan deras förhållningssätt, i denna studie, ska 

ställas i perspektiv emot tidigare teorier. Baserat på detta formas studiens epistemologiska samt 

ontologiska perspektiv, interprevtivism och konstruktionism. 

 

Denna studie utgår vidare ifrån ett etnometodologiskt förhållningssätt sedan vi i studien funnit att 

språkets roll är oerhört viktig att beakta i studiet av människor och sociala konstruktioner. I ett 

företag finns det en socialt utformad konstruktion som påverkats av individerna och kulturen 

inom densamma. En individs erfarenhet och tid i ett företag har också en effekt på hur dennes 

språk påverkats av företagets verksamhet. I forskning är det viktigt att vara medveten om att de 

ord och uttalanden som informanten använder starkt påverkats av den sociala miljö inom vilken 

han eller hon verkar. I rollen som forskare handlar det därmed om att bekanta sig med dessa ord 

och uttalanden och integrera sig i informanternas värld. Till följd av dessa orsaker har vi funnit 

argument för studiens etnometodologiska inslag och det har varit viktigt att vid varje interaktion, 

intervjuerna med informanterna, ha dessa reflektioner i åtanke. Under en intervju bekantar sig 

forskare både med informantens kunskap och med dennes språk samt vokabulär. I det stora hela 

gällande etnometodologi var medvetenhet för dess effekter vårt främsta vapen.  

  

I forskningsstudier sker både epistemologiska och ontologiska överväganden (Bryman och Bell, 

2011). Enligt Bryman och Bell (2011) separeras det mellan positivism och interpretivism som 

epistemologiska överväganden och objektivism och konstruktionism som ontologiska 

överväganden. Enligt interpretivismen ligger fokus på förståelsen av en social värld genom en 

undersökning av hur individerna i den världen tolkar sin egen värld.  Att betrakta sociala objekt 

som resultatet av interaktioner mellan individer kallas för konstruktionism.  Enligt Garfinkel 

(1984) är etnometodologi studiet av hur människor konstruerar en stabil social miljö genom 

vardagliga uttalanden och handlingar. Med hjälp av etnometodologi eftersträvas enligt Bryman 

och Bell (2011) en förståelse för hur social ordning skapas utifrån samtal och interaktion. 

Silverman (1997) menar att etnometodologin har fokus på hur språk och kunskap hör ihop samt 

hur de är väsentliga aspekter av socialt liv. Begreppet ”reflexivitet” refererar enligt Silverman 

(1997) till det faktum att våra skildringar av sociala verkligheter samtidigt beskriver och bidrar 

till verkligheten. Våra beskrivningar kan inte separeras ifrån objekten, människorna eller 

omständigheterna de beskriver eller de språk vi använder för att beskriva dem. Enligt Davidson 

och Patel (2003) syftar etnometodologi till att undersöka människors vardagskunskap, livsstilar 
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eller kulturer. En etnometodologisk forskare verkar i den aktuella miljön för att kunna bli en del 

av den aktuella kulturen.    

2.2 Vetenskapligt angreppssätt och forskningsansats 

 

Denna studie utgör en kvalitativ fallstudie med ett deduktivt inslag. Det deduktiva inslaget 

tydliggörs av att studiens datainsamling utgått ifrån studiens teori. Genom deduktion har vi därför 

angripit och testat de fem företagens förhållningssätt utifrån teorierna. Ett deduktivt inslag var 

rimligt sedan syftet med studien inte var att söka generalisering genom ett resultat som omfattar 

en hel population. I och med utförandet av en fallstudie blev det ytterligare uppenbart att syftet 

med studien inte var generaliserbarhet. Syftet med studien var istället att studera tillämpningen av 

den tidigare teorin i de fem deltagande företagen för att få en djupare förståelse för enskilda falls 

identifiering och prioritering av intressenter. Den djupa förståelsen bidrog senare och 

underlättade undersökningen av relationen mellan tidigare teori och studiens empiri.  

 

En studie av kvalitativ karaktär eftersträvades för att undersöka fenomenet om identifiering och 

prioritering av intressenter ur sin egen källa. Det handlade om att visa förståelse för hur 

identifierings- och prioriteringsprocesser är en tolkning hos varje enskilt företag och att det var 

den enskilda tolkningen vi ville nå.  Genom vår fallstudie och empiri ville vi kunna bidra till 

tidigare teorier om identifiering och prioritering av intressenter med ytterligare input om hur den 

upplevs i verkligheten. Denna fallstudie var vidare av explorativ karaktär. Det är tydligt sedan 

syftet med studien som tidigare nämnts varken var att förklara eller beskriva förhållandet mellan 

tidigare teorier om identifiering och prioritering av intressenter och studiens deltagande företag. 

Syftet låg istället i att utifrån enskilda fall utforska förhållandet mellan tidigare teorier och de 

deltagande företagen. I studiens inledning var det viktigt att genomföra en litteratursökning för att 

få en djup kunskap om ämnesområdet och den existerande teorin för att nå en bred 

kunskapsgrund att utforska ifrån.  

 

Enligt Bryman och Bell (2011) kan förhållandet mellan teori och forskning betraktas som 

deduktivt eller induktivt. Genom ett deduktivt förhållningssätt testas teori framför att som i 

induktivt förhållningssätt generera teori. En kvalitativ studie är enligt Bryman och Bell (2011) 

tolkande sedan förståelse för en social värld nås genom att undersöka hur individer inom den 

tolkar sin värld. Vid sidan av denna epistemologiska position finns den ontologiska vilken enligt 

Bryman och Bell (2011) handlar om att sociala objekt är resultatet av interaktioner mellan 

individer.   

 

Enligt Yin (2007) finns det, liksom för andra forskningsstrategier, både för- och nackdelar med 

fallstudier. Yin (2007) tillägger att fallstudie är en lämplig metod då frågor om ”hur” eller 

”varför” ställs. Vid användningen av dessa frågor finns det lite kontroll över den studerade 

situationen och fokus ligger på aktuella händelser i ett konkret socialt sammanhang. Vidare 

menar Yin (2007) att fallstudier kommer till användning i situationer där syftet är att bidra till 

tidigare samlad kunskap och utgörs av en empirisk undersökning vilken studerar en företeelse i 

sin verkliga kontext. Enligt Yin (2007) finns det tre typer av fallstudier: förklarande, explorativa 

och deskriptiva fallstudier.  Vilket av dessa syften en fallstudie har förklaras av den struktur som 

finns i studien. Enligt Davidson och Patel (2003) kan undersökningar klassificeras baserat på hur 

mycket forskaren vet om ett visst problemområde. Luckor i forskarens kunskap kan leda till en 
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explorativ studie. Enligt Davidson och Patel (2003) handlar explorativa studier om att belysa 

problemområdet på ett allsidigt vis. Det innebär att forskare ska inhämta så mycket kunskap som 

möjligt om ett visst område. Ifråga om fallstudier är enligt Bryman och Bell (2011) begreppet 

generaliserbarhet aktuellt. I regel är generalisering inget begrepp för fallstudieforskare sedan ett 

fall inte kan vara representativt för andra fall.  

2.3 Forskningsfält och urval 

 

Sökandet efter företag till forskningsfältet inleddes med en geografisk avgränsning till Västra 

Götalandsregionen vilken motiverades av tre skäl: tid, resa och kostnad. Innan studien inleddes 

var forskningen tidsbegränsad och för att effektivisera studiens genomförande ansågs det lämpligt 

att fokusera på företag inom ett relativt begränsat område. Regionen i studien motiverades av att 

studien genomfördes i densamma och möjligheten att underlätta besök och personlig kontakt med 

företagen i studien. Att behöva resa till andra regioner var både tids- och kostnadskrävande. 

Företagen i studien är samtliga belägna i Borås vilket därmed utgör ytterligare en geografisk 

avgränsning inom Västra Götaland. Sökningen efter företag gjordes via Högskolan i Borås 

databas ”bolagsinfo”. Med hjälp av den sidan kunde lämpliga företag sökas fram utifrån 

egenutformade sökkriterier.  

 

Efter att en lista över lämpliga företag tagits fram tillfrågades ett stort antal företag via telefon 

samt e-mail om de ville delta i studien. Om de önskade att delta i studien blev de tillfrågade om 

var och när de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. I det inledande samtalet med de 

tillfrågade företagen beskrevs studien och dess syfte för att i högsta möjliga grad fånga deras 

intresse och skapa god kontakt. Av de tillfrågade ställde fem olika företag upp på intervju: Hööks 

Hästsport AB, AB Bostäder i Borås, NetonNet AB, Craft och ett stort, svenskt modeföretag, i 

denna studie kallat Företag Mode AB. Informanterna hos de olika företagen hade relativt olika 

positioner i företagen men hade samtliga en inblick i relationen till intressenterna vilket 

betraktades som viktigt. Samtliga informanter i studien hade emellertid en form av chefsposition. 

2.3.1 Företagspresentation 

 

Hööks Hästsport AB omsätter drygt 300 miljoner kronor och är störst på hästsport i Norden
1
. 

Deras kontor finns i Viared strax utanför Borås.  

 

AB Bostäder i Borås har kontor mitt i centrala Borås. Bolaget är ett av Sveriges äldsta 

allmännyttiga bostadsbolag och Borås största kommunala bostadsbolag
2
.  

 

NetonNet AB:s historia började i slutet av 1990-talet. Affärsidén var enkel: sälja hemelektronik 

till lägre priser än i vanliga butiker
3
.  

 

                                                 
1
 Hööks Hästsport AB. (u.å.). Hööks – en lång historia. Hämtad 11 april, 2013, från 

http://www.hooks.se/Assets/Contentpages/info/infoOmHooks.aspx?deptid=970 
2
 AB Bostäder i Borås. (u.å). Om oss. Hämtad 11 april 2013, från http://www.bostader.boras.se/index.php?page=allt-

om-oss 
3
 NetonNet. (u.å). Om NetonNet. Hämtad 11 april 2013, från 

http://www.netonnet.se/Content/CustomerInformation/AboutNetOnNet 
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Craft samarbetar med elitidrottare över hela världen och har i drygt fyra årtionden levererat 

funktionella idrottskläder
4
. Craft ingår i koncernen New Wave Sports AB

5
. 

 

Företag Mode AB är ett stort, svenskt modeföretag. Tillföljd av personliga skäl, från 

informantens sida, används i studien pseudonym för detta företag. I studien används namnen 

Företag Mode AB och Anders Andersson istället för de riktiga namnen. 

2.4 Datainsamlingsmetod 

 

Fallstudien genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer det vill säga relativt öppna 

intervjuer.  Semistrukturerade intervjuer var passande för studien då dess uppgift var att låta 

informanterna själva formulera och vidareutveckla sina svar. En strukturerad intervju upplevdes 

allt för stram för att skapa förutsättningar för informantens egen uppfattning om ämnesområdet. 

Frågorna i intervjuerna kan vid första anblick uppfattas som strukturerade men hade inte som 

syfte att begränsa informanten och dennes svar. Syftet med strukturerade frågor var att kunna 

skapa en ram för ämnesområdet inom vilken informanterna fick uttrycka sig fritt. Intervjuerna 

byggdes därmed upp av strukturerade kärnfrågor vilka kompletterades med följdfrågor som 

baserades på informanternas svar på kärnfrågorna. De strukturerade frågorna i denna studie 

begränsade därmed risken för att informanten skulle sväva iväg i sina svar och hamna bortanför 

det studien berörde. Intervjuerna bestod därför av åtta kärnfrågor vilka vi utgick ifrån vid varje 

intervju.  

 

Intervjuerna genomfördes hos fyra av de undersökta företagen under mellan trettio och sextio 

minuter. En intervju genomfördes via telefon under drygt en timme. I regel önskades en intervju 

på cirka en timme men vi var ödmjuka och tacksamma oavsett hur mycket tid informanterna 

kunde disponera. Under intervjuerna var det viktigt att på bästa möjliga sätt anpassa oss till de 

olika situationerna. Att aktivt försöka anpassa sig var viktigt men lika viktig var acceptansen för 

människors olikheter och den mängd faktorer som påverkar mötet mellan människor. Det gjordes 

flera aktiva val för att undvika variationer i hur de olika intervjuerna genomfördes. För att minska 

risken för variation bar vi vid intervjutillfällena diskreta och propra kläder i enlighet med 

företagets klädkod. Det var även viktigt att försöka bemöta informanterna på liknande sätt. En av 

dess åtgärder var att under samtliga intervjuer låta en av oss i forskningsgruppen alltid ställa 

frågorna medan den andra i forskningsgruppen alltid var ansvarig för anteckningarna. Genom att 

en av oss fokuserade på informanten förbättrades relationen mellan intervjuare och informant 

sedan informanten kunde komma att känna sig mer uppmärksammad. Telefonintervjun 

genomfördes på Högskolan i Borås och anordnades med hjälp från uppsatskoordinatorn Helgi-

Valur Fridriksson och utbildningsadministratören Ingela Hellsten. Inför intervjun bokades en 

liten sal där intervjun kunde genomföras via en högtalartelefon. Att använda en högtalartelefon 

var lämpligt sedan det gav hela uppsatsgruppen möjligheten att höra intervjun. Det var även 

bekvämare att slippa sitta med en telefon tryckt emot örat i en timme. Till skillnad från de 

personliga intervjuerna fanns ingen möjlighet att minska risken för variation genom att till 

exempel bära propra kläder och kläder enligt klädkod. I en telefonintervju får röster och språk en 

viktigare roll. Vi var medvetna om detta och försökte minska risken för variation genom att 

                                                 
4
 Craft. (u.å). Historia. Hämtad 11 april 2013, från http://www.craft.se/sv/livet-paa-craft/historia.html 

5
 New Wave Sports AB. (u.å). New Wave Sports AB. Hämtad 23 april, 2013, från 

http://www.newwavesports.se/hem.html 
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fokusera på att hålla samma röstläge vid varje intervju. Vid intervjuerna tillfrågades även 

informanterna om de ville vara anonyma samt om tillåtelse att spela in intervjuerna. Som tidigare 

nämnt valde ett företag och en informant att vara anonym. Samtidigt tillät samtliga informanter 

användandet av inspelningsinstrument.  

 

Efter att intervjuerna genomförts satte vi oss ner och avlyssnade samt gick igenom de 

anteckningar som förts under varje intervju. I och med att det är allra lättast att återkoppla till 

intervjun precis efter att den genomförts skedde avlyssningen och genomgången av 

anteckningarna direkt efter intervjuerna. Efter att intervjuerna transkriberats skickades 

transkriberingen tillbaks till informanterna. Det gjordes för att försäkra att informantens utsagor 

tolkats korrekt under intervjuerna. Vid intervjuerna frågade vi även om tillåtelsen att skicka nya 

frågor när transkriberingen skulle returneras ifall sådana dykt upp under 

transkriberingsprocessen.  

 

Enligt Yin (2007) är intervju en av de viktigaste källorna till information när en fallstudie 

genomförs. Till datakällans fördelar hör att den är målinriktad sedan fokus ligger direkt på 

studiens frågeställningar och att den kan ge insikter och upplevda kausala kopplingar. Enligt 

Aspers (2007) innefattar semistrukturerade intervjuer dels tydligt fastställda frågor men vid sidan 

av dessa även möjligheten för forskaren att följa upp frågorna. Semistrukturerade intervjuer 

betraktas som strukturerade sedan forskaren fastställt de områden som skall innefattas i intervjun 

och format dessa till frågor. Enligt Bryman och Bell (2011) kan intervjuer genomföras direkt 

genom personlig kontakt eller via telefon. Telefonintervjuer är snabbare och billigare att 

administrera men saknar möjligheten för intervjuaren att avläsa ansiktsuttryck.    

2.5 Metodreflektion 

 

Enligt Bryman och Bell (2011) menar många författare att kvalitativa studier skall utvärderas och 

bedömas baserat på andra kriterier än de som används i kvantitativ forskning. Det är nödvändigt 

att utveckla begrepp som kan fungera som alternativ till reliabilitet och validitet. Två primära 

kriterier är: tillförlitlighet och äkthet. Tillförlitlighet delas in i fyra separata kriterier: trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och bekräftbarhet. I den här uppsatsen kommer metodreflektionen 

baseras på dessa fyra begrepp samt begreppen reflexivitet, skevhet och minnesluckor. 

2.5.1 Trovärdighet och överförbarhet 

 

Redan vid studiens inledande litteratursökningen var det viktigt att satsa på tillförlitligheten och 

framförallt trovärdigheten i studien genom att välja aktuella och relevanta vetenskapliga artiklar. 

Trovärdigheten i studien ökade genom användningen av vetenskapliga artiklar eftersom deras 

trovärdighet i sin tur har erkänts av de tidskrifter som publicerat dem. I studien deltog som 

tidigare nämnt fem olika företag. Att använda just fem företag kändes rimligt sedan en studie 

med flera företag ger en möjlighet att till en viss del eliminera tillfälligheter vilka kan uppkomma 

i en studie. Att eliminera risken för tillfälligheter var ett av våra medel för att öka studiens 

trovärdighet.  I sin helhet gynnades studiens trovärdighet av att vi så noggrant som möjligt 

förklarade tillvägagångssätt det vill säga ett välformulerat metodkapitel. 
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I rollen som intervjuare är det viktigt att vara ödmjuk och därmed inse att det är oerhört lätt att 

misstolka informantens utsagor. Genom att returnera transkriberingen till informanten kunde 

denne kontrollera och notera ifall det de sagt feltolkats. Att genomföra en process likt denna har 

en positiv effekt på studiens trovärdighet eftersom den i större utsträckning garanterar att 

forskningens presentation motsvarar det informanten vill få fram. Även inspelningarna från varje 

intervju hade en positiv effekt på trovärdigheten. Under en intervju samlas en bredd av material 

in och det är svårt att endast hantera den med hjälp av anteckningar. Det är även svårt att tolka 

känslor bakom nedskrivna ord. Genom att spela in intervjuerna kunde vi lyssna efter åsikter vi 

kanske inte hörde första gången samt försöka tolka känslor bakom det som sagts. Genom att 

upprepa inspelningarna flera gånger kan vår förmåga att tolka informanterna korrekt öka. Som 

intervjuare var det även viktigt att vara bekant med att informanter ofta behöver betänketid vilket 

gjorde det viktigt att inte stressa fram några svar. Om informanten upplever att han eller hon får 

tid att fundera och uttrycka sig skulle trovärdigheten i dennes svar likväl kunna öka. En informant 

som upplever att de som intervjuar avbryter dennes funderingar kan komma att bli stressad själv. 

Det kan leda till att denne inte lägger lika stor vikt och omtanke bakom sina svar. 

 

Studiens överförbarhet kopplas en del till dess begränsade generaliserbarhet. Även fast resultatet 

inte kan överföras kan de processer som ingått i denna studie överföras på andra företag för att 

genomföra samma test av teori som oss. Vidare uttrycker vi dels genom forskningsdesignen och 

genom inslaget av deduktion att generaliserbarhet inte syftades i denna studie.  

2.5.2 Pålitlighet och bekräftbarhet 

 

Pålitlighet motsvarar den kvantitativa forskningens reliabilitet. Reliabilitet delas in i extern 

respektive intern reliabilitet (Bryman och Bell, 2011).  Det har varit viktigt i studien att 

presentera ett tydligt och välutformat metodkapitel för att öka studiens pålitlighet. Förutom en 

tydlig metod bifogas även studiens intervjufrågor samt en noggrann referenslista för att öka den 

externa reliabiliteten. Framtida studenter eller forskare med ett intresse att genomföra en liknande 

studie ska kunna göra det utan att riskera att studien skiljer sig alltför mycket från denna. Att 

bevara mycket dokument och information från ens studie har även en positiv effekt på studiens 

pålitlighet. Även fast en sådan process kan vara tidskrävande är det betryggande för framtida 

studier att kunna återkoppla till vår studie i så hög grad som möjligt. 

 

Under intervjuerna separerade vi som tidigare nämnt på vilken uppgift var och en av oss skulle ha 

vid intervjutillfällena. Ett sådant agerande må å ena sidan ha positiv effekt på risken för 

variationen mellan olika individers beteende men medför andra typer av risker. Att alltid låta en 

individ ställa frågorna och alltid låta en individ anteckna kan leda till att frågeställandet och 

anteckningarna blir subjektiva ur respektive individs synvinkel. Den risken kunde minskas 

genom användandet av inspelningsinstrument. Även fast till exempel anteckningarna från en 

intervju starkt påverkades av den som antecknade kunde transkriberingen påverkas av den individ 

i gruppen som intervjuade. Det gjordes genom att båda i gruppen avlyssnade samma band och att 

den som genomförde intervjun muntligt kunde ge sin bild av de svar informanten gav. Tack vare 

inspelningarna ökade objektiviteten även sedan det fanns möjlighet att lyssna på dem upprepande 

gånger. Att endast basera transkriberingen på anteckningar medför stor risk för att subjektiva 

värderingar tillåts styra alltför mycket. Även returneringen av transkriberingen kunde ge oss en 

uppfattning om hur informanten uppfattat vår objektivitet under den processen. Informanterna 

kunde returnera transkriberingarna ifall de upplevde att deras utsagor feltolkats eller 
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felformulerats. Genom upprepade avlyssningar kan informanternas utsagor bli mer lättolkade i 

förhållande till informantens egen ställning och syftning. För objektivitetens skull var det vidare 

viktigt att genomföra opartiska intervjuer. Exempel på sådana åtgärder var att tillåta informanten 

att tala så fritt som möjligt utan att ge denne ledande frågor. Det var även viktigt att undvika att 

avbryta informanten mitt i ett svar. 

 

Det har genom hela studien varit av stort intresse att hålla en hög nivå av objektivitet och inte låta 

personliga värderingar påverka. Förutom våra ställningstaganden till samstämmighet i föregående 

avsnitt har vi i helhet bevarat studiens objektivitet. Vid inledningen av denna studie saknade vi 

mycket kunskap om ämnesområdet vilket automatiskt innebar att vi hade få förutfattade 

meningar om detsamma. Vi läste en bredd av vetenskapliga artiklar och litteratur för att skapa oss 

en bred bild av ämnesområdet. Ifråga om att låta personliga värderingar styra var det viktigt att 

skydda sig emot de genom att agera opartiskt under hela processen. 

2.5.3 Reflexivitet, skevhet och minnesluckor 

 

Under och inför intervjuerna förhöll vi oss till begreppen skevhet, minnesluckor och reflexivitet. 

Att skydda sin studie mot risken att informanten svarar det som han eller hon tror att vi vill höra 

är mycket svårt. Hur frågorna är utformade och hur de ställs kan ha en effekt på det. Genom att 

ställa korta och koncisa frågor skyddar vi oss till en del från risken att informanten tröttnar och 

blir ointresserad. Även mängden frågor kan ha en effekt på hur informanten upplever 

intervjutillfället. För att förhålla oss till dessa aspekter hade vi, som ovannämnt, endast åtta 

kärnfrågor. I övrigt kan personliga händelser och känslor ha en effekt på hur informanten 

förhåller sig under intervjun. Sådana situationer är omöjliga att både förutse och påverka. Det 

enda vi kan göra är att bete oss artigt samt visa intresse och tacksamhet emot informantens 

deltagande. Även företagets lokala arbetsmiljö kan ha en effekt på informantens agerande. Om 

intervjun till exempel genomförs i samma stund som arbetsmiljö verkar stressad kan det ha en 

effekt på hur informanten beter sig under intervjun. En sådan faktor kan dock inte vi som 

intervjuar påverka i större utsträckning vilket innebär att vi endast kan acceptera dess möjliga 

existens. För att skydda studien emot risken för skevhet i informanternas respons var ramen och 

kärnfrågorna för intervjuerna mycket viktig. I övrigt var inspelningsinstrument ett lämpligt 

verktyg för att minska risken för minnesluckor det vill säga att glömma bort vad som sagts under 

intervjuerna. Genom upprepande avlyssning av inspelningarna kan eventuella minnesluckor efter 

varje intervju fyllas igen.  Genom att förhålla oss till dessa tre begrepp tog vi hänsyn till Yins 

(2007) tre nackdelar med att genomföra intervjuer: 

 

- Skevhet - frågorna är inte tillräckligt välutformade eller att det råder skevhet i responsen. 

- Minnesluckor - vilka kan leda till brister i studien 

- Reflexivitet - respondenten besvarar såsom han eller han tror att intervjuaren vill.  

2.6 Etiska reflektioner  

 

I denna studie har det varit av stor vikt att ständigt, genom hela processen, beakta hur vårt 

agerande har påverkat studien ur etiska perspektiv. Ur etisk synpunkt har det varit viktigt att 

respektera våra informanter, deras företag och deras åsikter. Informanterna har dels gett 

möjligheten att vara anonyma. De har under hela processen haft möjligheten att ställa frågor om 
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oss och forskningen samt haft möjligheten att frånsäga sig sin roll i studien. Det har under hela 

processen varit av stor vikt att respektera både forskningsdeltagare och vår roll som representant 

av Högskolan i Borås. 
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3 Teoretisk referensram 
 

I det här kapitlet presenteras en litteraturgenomgång med syfte att ge studien en teoretisk 

referensram. I referensramens första avsnitt ges en inblick i studiens fundamentala modell, 

intressentmodellen, för att ge en bild av modellen. I det andra avsnittet presenteras teori om 

identifiering och prioritering av intressenter samt om inkorporering av intressenters önskemål och 

krav i företags övergripande mål. 

3.1 Intressentmodellen 

 

Intressentmodellen uppkom enligt Mainardes et al. (2011) i mitten av 1980-talet som en form av 

strategisk metod för styrning och ledning. R Edward Freeman och hans verk ”strategic 

management: a stakeholder approach” från 1984 väckte senare ytterligare intresse för begreppet 

intressent. Intressentmodellen har enligt Mainardes et al. (2011) under de senaste åren vunnit ett 

teoretiskt djup och därmed blivit viktig inom företagande och organisation. Mainardes et al. 

(2012) tillägger att intressentmodellen bygger på fyra samhällsvetenskaper: sociologi, ekonomi, 

politik och etik.  

 

Som nämnt i inledningskapitlet omfattar intressentmodellen enligt Metcalfe (1998) anställda, 

kunder, aktieägare, leverantörer, stat och kommun samt bank och andra finansiärer. Enligt 

Pesqueux och Damak-Ayadi (2005) finns det dock flera definitioner av vad som utgör en 

intressent. En intressent kan för det första definieras som alla agenter vars främsta intresse är ett 

företags utveckling och välstånd. För det andra bedöms en grupp eller individ som påverkar eller 

påverkas av förverkligandet av ett företags mål vara en intressent. Intressenterna kan även 

kategoriseras som antingen primära eller sekundära intressenter. De primära intressenterna är de 

som har direkta och kontraktila relationer till företaget. Intressenter som är belägna strax utanför 

företaget och påverkas av företagets handlingar utan kontraktila förbindelser bedöms som 

sekundära. Enligt Clarkson (1995) utgörs de primära intressenterna av kunder, konkurrenter, 

anställda, investerare, aktieägare och leverantörer. Dessa anses vara primära sedan deras fortsatta 

deltagande i företaget är nödvändigt för företagets överlevnad. Missnöje hos en eller flera av 

företagets primära intressenter kan leda till allvarlig skada av företaget. Det kan i värsta fall leda 

till att verksamheten inte kan fortgå på grund av att intressenterna återkallar sitt intresse. Enligt 

Fassin (2012) har enskilda primära intressenter begränsad influens på företaget men får en stärkt 

roll när de går samman för att gemensamt arbeta för sina mål. Många maktlösa intressenter måste 

förlita sig på att företaget frivilligt uppfyller deras efterfrågan eller förlita sig på att andra mer 

maktfyllda intressenter framför deras efterfrågan. Enligt Greenley et al. (2004) utgörs sekundära 

intressenter av myndigheter, stat, intressegrupper och media. Dessa kan påverka eller påverkas av 

företaget men ses inte som nödvändiga för företagets överlevnad. Enligt Clarkson (1995) kan alla 

sekundära intressenter, om de är emot företagets tillfredsställelse av de primära intressenternas 

behov och förväntningar, vända sig emot företaget.  

 

Clarkson (1995) hävdar att hanteringen av olika primära intressen kan ses som mycket 

problematisk. Dels kan intressena konfliktera men även i vissa fall inte mötas tillföljd av 

resursbrister. Företag är trots sina skyldigheter inte alltid benägna eller villiga att möta alla 

intressen vilket leder till prioritering av dem. Ett företags överlevnad och fortsatta framgång är 
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därmed enligt Clarkson (1995) starkt beroende av dess chefs förmåga att skapa välstånd och 

tillfredställelse för dem som utgör intressenter. Traditionellt sett har ett företags framgång 

baserats på tillfredsställelsen och värdeskapande för endast aktieägarna. Clarkson (1995) anser att 

jakten på en sådan tillfredsställelse är självförgörande sedan begreppet intressent inte är 

synonymt med aktieägare. Ett företags ekonomiska och sociala syfte är att skapa värde för de 

primära intressenterna utan att favorisera en grupp intressenter på andra intressenters bekostnad. 

Liksom Fontrodona och Sison (2006) tillägger Metcalfe (1998) att det finns logiska argument för 

företaget att agera oberoende av sina aktieägare. Trots att investerare tar stora risker när de satsar 

sitt kapital vill Fontrodona och Sison (2006) påminna om att andra intressenter utsätts för 

liknande risker. Att säga att aktieägarna tar den största risken är därmed inget argument för att 

förneka andra intressenter sina rättigheter.  

 

Redan i problemdiskussionen presenterades synen på intressenternas självklara rättighet att få 

ställa krav på chefer och företag (Tse, 2011). Enligt Jones och Wicks (1999) kan inte ett företags 

prestanda bedömas endast baserat på dess finansiella prestation. Hill och Jones (1992) tillägger 

att chefer har ett ansvar att förena skilda intressen genom strategiska beslut. Chefer ska även 

allokera strategiska resurser på ett sätt som är konsekvent med intressenternas anspråk i företaget. 

Fassin (2012) tillägger att företag bör beakta hur olika beslut och handlingar kan komma att 

påverka samtliga av företagets intressenter. Att beakta alla intressenters intressen är enligt Smith 

(2003) viktigt även om det riskerar att leda till en minskad lönsamhet i företaget. Freeman (2009) 

syftar till att det är nästintill omöjligt att skapa värde om företag inte har de produkter och tjänster 

kunderna efterfrågar, leverantörer som hjälper företaget att förbättras och anställda som är 

produktiva. Ett ökat intresse för samtliga intressenter skapar enligt Tse (2011) fler 

konkurrensfördelar för företaget. Ett lågt intresse för intressenterna kan å andra sidan leda till 

allvarliga konsekvenser. Enligt Freeman (2009) går intressenters intressen i framgångsrika och 

hållbara företag i ungefär samma riktning. Att ett företag betraktas som hållbart baseras på om 

det har ett syfte, förutom ett vinstsyfte, och att det finns en anpassning mellan intressenterna 

gällande det syftet.  Olika modeller för företagande blir framgångsrika när de lyckas hitta 

skärningspunkten mellan olika intressenters intressen.  

 

Enligt Fassin (2012) handlar ”stakeholder management” och dess underliggande komponenter 

om företags rättvisa behandling av sina intressenter. Enligt Steurer (2006) betraktas ”stakeholder 

management” hos många som ett medel för att kunna nå företagets mål. Denna typ av styrning 

sker enligt Mainardes et al. (2012) på tre nivåer: 

 

 Identifieringen av intressenter  

 Utvecklingen av processer som kan känna igen intressenters olika behov och intressen 

 Inrättandet och uppbyggnaden av relationer med dessa.  

 

Perrini och Tencati (2006) hävdar vidare att företag behöver system som kontrollerar deras 

beteende för att kunna bedöma om de reagerat på intressenternas frågor på ett effektivt sätt. Om 

företagets relationer till sina intressenter ses som nödvändiga för företagets hållbarhet är det 

viktigt att även mäta intressenternas förtroende och tillfredsställelse.  

 

Moore (1999) anger att det finns tre olika sätt att använda intressentmodellen på: deskriptivt 

användningsområde, instrumentalt användningsområde och normativt användningsområde. Det 
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deskriptiva användningsområdet innebär att teorin används för att beskriva och förklara företags 

beteenden och egenskaper. Instrumentala användningsområdet gör en koppling mellan 

intressenternas synsätt och allmänt önskvärda mål inom företagande som lönsamhet, stabilitet 

och tillväxt. Det normativa användningsområdet innebär att intressenternas intressen baseras på 

egen värde. Det betyder att varje grupp av intressenter förtjänar ersättning för sin egen skull och 

inte endast baserat på deras förmåga att främja intresset hos andra intressenter. Den allra 

viktigaste delen hos intressentmodellen är enligt Berman, Wicks, Kotha, och Jones (1999) den 

normativa det vill säga hur intressenterna ska hanteras.  

3.1.1 Intressentmodellens svagheter 

 

Minoja (2012) hävdar att det finns stora risker med att försöka möta intressenternas 

motsägelsefulla krav och inkonsekvenser med företagets strategi eller identitet. Ett sådant försök 

från företagets sida kan resultera i att intressenterna inte längre identifierar sig med företaget och 

att samarbetet mellan dem och företaget försämras. Ytterligare svårighet gäller enligt Kaler 

(2002) fördelningen över definitioner kring vad det egentligen innebär att vara intressent. Det är 

normalt för olika begrepp att ha ett brett spektrum av definitioner åtminstone inom olika 

ämnesområden. I begreppet intressents fall finns dock detta spektrum av definitioner inom 

samma ämnesområde vilket är oroande.  Enligt Friedman and Miles (2002) måste 

intressentmodellen även beakta att intressentrelationer kan ändras och i sådana fall bekanta sig 

med hur och varför de ändras. March (1982) tillägger vidare att förändringen hos preferenser 

försvårar möjligheten att prognostisera för dem. På samma sätt är både individer och 

organisationer bekanta med att några av deras preferenser krockar med andras. Dock görs det en 

väldigt liten satsning för att lösa dessa motsägelser.  

3.2 Tidigare teorier om identifiering, prioritering och inkorporering av 
intressenter 

3.2.1 Att identifiera, prioritera och inkorporera intressenterna 

 

Enligt Escoubès (1999) möter företag idag ett ökat intresse från externa observatörer gällande 

deras interna praxis och prestanda. Ferrary (2009) hävdar därför att företag bör se över tre 

punkter: 

 

 Nödvändigheten att veta vilka intressenterna är  

 Veta vad intressenterna vill ha 

 Veta hur intressenterna kommer att försöka nå dit 

 

Enligt Mitchell et al. (1997) utvecklade Freeman ”The Principle of Who and What Really 

Counts” vilken omfattar frågor om vem eller vad som är företagets intressent samt vem eller vad 

chefer uppmärksammar mest. Mitchell et al. (1997) tillägger att det finns ett tydligt behov av en 

teori som trovärdigt kan separera intressenterna från icke-intressenterna. Enligt Escobués (1999) 

finns det tre kriterier som är användbara instrument för att klassificera externa och interna 

aktörer: 

 

 Intressentens nivå av makt: intressentens förmåga att influera företagets beslut. 
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 Intressentens nivå av legitimitet: intressentens legala eller moraliska auktoritet när den 

använder sin influerande makt på företaget. 

 Intressentens nivå av brådskande karaktär: intressentens nivå av omedelbar inblandning i 

företagets aktiviteter. 

 

Mitchell et al. (1997) har likväl definierat de olika attributen men på följande sätt: 

 

 Makt: sannolikheten att en aktör i ett förhållande är i en position där denne kan uttrycka 

sin vilja trots motstånd. Ytterligare definition är att makt innebär person A:s förmåga att 

få person B att göra något som B tidigare aldrig haft tanke på att göra.  

 Legitimitet: ett generaliserat antagande om att en enhets agerande är önskvärt eller 

lämpligt inom socialt konstruerade system av normer och värden.  

 Brådskande karaktär: till vilken grad en intressent fordran kräver omedelbar 

uppmärksamhet.  

 

Att som intressent hamna på en hög nivå inom alla dessa attribut innebär enligt Escoubés (1999) 

att intressenten utgör en prioriterad intressent för företaget. Parent och Deephouse (2007) menar 

att en intressent med hög nivå av makt, legitimitet och brådskande karaktär är en framträdande 

intressent i termer av uppmärksamhet från företagsledningen. Dock är inte den höga nivå och 

intressentens roll som prioriterad enligt Escoubés (1999) statisk. En intressent kan komma att 

behandlas som strategisk till följd av förändring som sker över en natt.  

 
 

Figur 2 (Escoubès, 1999) 

 

Enligt Escoubés (1999) inleds företagets cykel för identifiering och prioritering av intressenter 

med identifieringen av dem. I nästa skede väljs de kritiska intressenterna ut och företaget inleder 

en konsultation med dessa för att bedöma deras behov och önskemål. Att välja ut kritiska 

intressenter innebär att företaget söker efter de intressenter det bör spendera sina resurser på. Det 

är enligt Escoubés (1999) viktigt att identifiera sina prioriterade partners sedan företagets intresse 

för olika intressenter varierar beroende på vart företaget vill nå. Förutom att bedöma behov och 

önskemål bedömer företaget hur kompatibla intressenterna är med företagets valda strategi. Att 

kunna styra omgivningen handlar i nästa steg om att matcha företagets mål med intressenternas 

mål och förväntningar. De två frågorna som företag därmed enligt Escoubés (1999) bör beakta är: 
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 Hur ska intressenterna identifieras? 

 Hur ska det fastslås vilka intressenter som är nyckeln till företagets strategi? 

 

Enligt Escoubés (1999) är identifieringen av intressenter inget obetydligt problem för företaget. 

Identifiering kan försvåras av att gruppen av intressenter är talrik och att de inte är aktiva vid 

samma tillfälle. Enligt Escoubés (1999) kommer därför inte alla intressenter ha ett högt värde hos 

företaget trots att de hamnar på en hög nivå av makt och legitimitet. Beroende på vad företaget 

vill få ut av relationen med sina intressenter kommer de att ägna en varierad mängd hänsyn till 

dem. 

 

Även Mitchell et al. (1997) betraktar makt, legitimitet och brådskande karaktär som egenskaper 

vilka definierar ett företags intressenter. Att en individ eller grupp tituleras intressent innebär att 

de utgör enheter som chefer bör rikta sin uppmärksamhet emot. Enligt Parent och Deephouse 

(2007) definieras makt som en intressents möjliga förmåga att införa sin vilja i ett förhållande 

genom tvingande, utilitaristiska och normativa medel. Mitchell et al. (1997) bedömer makt som 

en övergående variabel sedan den kan förvärvas likväl som den kan förloras. Att som intressent 

inneha makt är samtidigt inte en garanti för inflytande i företaget. För att en intressent med makt 

skall betraktas som framträdande för cheferna måste intressenterna vara medvetna om makten. En 

intressents makt aktiveras även av förutsättningar som är uppenbara i de andra variablerna, 

legitimitet och brådskande karaktär. Makt ger med andra ord auktoritet genom legitimitet och 

utövas i och med sin brådskande karaktär.  

 

Parent och Deephouse (2007) definierar en legitim intressent som en intressent vars handlingar 

och fordran betraktas som lämpliga och åtråvärda i kontexten av ett socialt system. Enligt 

Mitchell et al. (1997) garanterar legitimitet inte något inflytande i de situationer där intressenten 

saknar makt. Legitimitet kan nämligen inte existera utan de andra variablerna sedan makt ger 

legitimiteten rättigheter och den brådskande karaktären ger legitimiteten en röst. Enligt Agle, 

Mitchell och Sonnenfeld (1999) avgränsas legitimitet av kulturella normer och beteende. Det 

innebär att det kan göras legitima åtskillnader men att dessa betraktas som perceptuella. Enligt 

Mitchell et al. (1997) kan inte heller brådskande karaktär, på egen hand, garantera en 

framträdande roll hos cheferna. Dock räcker det att den kombineras med endast en av de två 

andra variablerna för att nå en sådan roll. I kombination med både makt och legitimitet aktiverar 

dock den brådskande karaktären en ömsesidig bekräftelse och handling mellan intressenter och 

chefer.  

 

Trots styrkan i de tre variablernas samspel tillägger Mitchell et al. (1997) att det inte räcker. I 

slutändan är det nämligen chefen som avgör om en intressent är framträdande och inte de tre 

ovannämnda variablerna. Grupper i företagets miljö kan därmed, grundat på sina egenskaper, 

betraktas som en intressent men ändå inte uppfattas korrekt av cheferna. Med andra ord är det 

enligt Mitchell et al. (1997) de intressenter som vinner företagsledningens uppmärksamhet som 

uppfattas som mest framträdande. Även chefens värderingar i förhållande till sociala regleringar 

har en stark effekt på hur han eller hon kommer reagera på intressenterna. Enligt Crane och 

Ruebottom (2011) är variabeln makt allra viktigast när det kommer till att rangordna och 

prioritera bland intressenterna. Det är väldigt sällan chefer rangordnar intressenter utan att beakta 

deras makt vilket har lett till att variabeln anses nödvändig vid identifiering av intressenter.  
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Figur 3, (Mitchell et al., 1997) 

 

I figuren ovan visar Mitchell el al.(1997) åtta olika typer av intressenter och deras definition i 

förhållande till de variabler de innehar. Fält nummer ett, två och tre i figur 3 ses som latenta 

intressenter. Intressenter inom fält fyra, fem och sex antas förvänta sig något av företaget och ses 

därför som förväntande intressenter. Fält sju är intressenter med en hög framträdande roll. De 

latenta intressenter har endast en av de tre uppmärksammade egenskaperna och ses som vilande 

(=dormant), skönmässiga (= discretionary) eller krävande (=demanding). Förväntande 

intressenter har två av de tre egenskaperna och ses som dominanta (=dominant), farliga 

(=dangerous) eller beroende (=dependent). Grupp nummer åtta motsvarar individer och grupper 

som ses som icke-intressenter eller potentiella intressenter. Intressenter i fält sju är definitiva 

intressenter och har därmed alla de uppmärksammade egenskaperna. I situationer med begränsad 

tid, energi och andra resurser kan chefer välja att inte göra något åt intressenter som endast har en 

av egenskaperna. I vissa fall kan chefer till och med välja att inte ens erkänna dessa intressenters 

existens. På samma sätt kommer de latenta intressenterna (grupp ett, två och tre) inte ge företaget 

någon bekräftelse. Vilande intressenter (grupp ett) har makt att föreskriva företaget men eftersom 

de varken har legitimitet eller är av brådskande karaktär kommer makten förbli outnyttjad. Dessa 

interagerar sällan med företaget men det är viktigt att företagsledningen är medveten om dem 

eftersom deras styrka som intressent kommer öka om de förvärvar ytterligare egenskaper. Chefer 

kan välja att interagera med de skönmässiga intressenterna (grupp två) men sedan de saknar makt 

och brådskande karaktär behöver inte företaget känna sig tvingat att interagera. De krävande 

intressenter (grupp tre) kan inte ses som annat än latenta i och med att de saknar legitimitet och 

makt. Dock brukar de ändå kallas för ”myggorna” runt cheferna. De kan nämligen vara 

irriterande men inte farliga samt besvärande men inte rättfärdigade nog för annat än att passera 

företagsledningens uppmärksamhet.  Gruppen av förväntande intressenter (grupp fyra, fem och 

sex) har en högre förbindelse med cheferna än de latenta. Dominanta intressenter (grupp fyra) har 

en säkrad roll i verksamheten tack vare sin makt och legitimitet och bör beaktas av chefer. 
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Beroende intressenter (grupp sex) har fått sitt namn från att de, då de saknar nödvändig makt, 

måste förlita sig på andra intressenter för att få sin vilja igenom. Intressenter som saknar 

legitimitet ses som tvingande eller farliga (grupp fem) då de kan påverka förhållanden mellan 

chefer och intressenter samt skada individer och enheter inom företaget. Det är viktigt att 

identifiera denna typ av intressent för att företaget skall kunna vara förberett inför en eventuell 

attack från deras sida. Av de tre intressenterna inom fält fyra, fem och sex är det de dominanta 

intressenterna som är troligast att stiga en nivå och därmed bli definitiva intressenter. Intressenter 

inom fält sju är av mycket framträdande karaktär och skall beaktas av företaget i högre 

utsträckning än många andra intressentgrupper.  

3.2.2 Att anpassa intressenterna till verksamheten och intressenternas kontroll 
över resurserna 

 

Enligt Scholes och James (1998) är företagets förmåga att balansera mellan sina intressenter ett 

tecken på ett välmående företag. Intressentgrupper kan bedömas emot företagets strategiska mål 

baserat på tre kriterier: influens, påverkan och anpassning: 

1) I vilken utsträckning kommer strategin påverka varje intressentgrupp, positivt eller 

negativt? 

2) I vilken utsträckning är strategin anpassad till intressentgruppernas tro om företagets 

värderingar och syften? 

3) I vilken utsträckning delar intressentgrupperna och företaget värderingar?     

4) Vilken möjlighet har intressenterna att influera företaget direkt/indirekt eller 

positivt/negativt? 

5) Hur robust är företagets befintliga rykte med intressenterna? 

 

I strävan efter en god kommunikation med intressenterna är det vidare enligt Scholes och James 

(1998) förnuftigt att:  

 Bjuda in intressenterna att kommentera på de områden de själva agerar inom. 

 Skapa forum för intressenter att delge sina förväntningar 

 Bjuda in intressenterna vid själva skapandet av värderingar 

 Involvera intressenterna i revideringen av hur väl företaget följer sina värderingar och 

policys.   

 

Enligt Mitchell et al. (1997) influeras företag av aktörer som kontrollerar kritiska resurser. 

Frooman (1999) menar att företagets behov av resurser innebär en möjlighet för andra att ta 

kontroll över resurserna. Externa parter kan kontrollera företaget genom att bestämma om 

företaget ska få resurser eller inte och genom att bestämma att dessa används så som de externa 

parterna vill. Detta är ett exempel på en strategi för hur intressenter kan gå tillväga för att få ut 

vad de vill av företaget. Ett sätt för intressenter att ta kontroll är att undanhålla sina resurser vilket 

till exempel kan innebär att anställda, istället för att arbeta, väljer att strejka. Intressenter kan med 

avsikten att vilja förändra företagets beteende fördela sina resurser med vissa begräsningar för att 

visa sin makt. En skillnad mellan dessa två metoder är att intressenter genom undanhållande helt 

stänger av flödet av resurser vilket inte sker genom begräsningsstrategi. En strategi av 

undanhållande kan i praktiken enligt Frooman (1999) endast genomföras om företaget är ensidigt 

beroende av intressenten och att intressenten kan undanhålla resurser utan på så vis skada sig 

själv. Det är på många sätt tydligt att makt är avgörande för utfallen av de situationer där 
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företaget och intressenten är av motsatta åsikt.  De två typerna av strategier kan vara antingen 

direkta eller indirekta. 

 

 
Figur 4, (Frooman, 1999) 

 

I figur 4 visar Frooman (1999) de fyra typerna av resursförhållande som avgörs av beroendet 

mellan intressenterna och företaget:  

 

 Om varken intressenten eller företaget är beroende av varandra: lågt beroende  

 Om intressenten är beroende av företaget men företaget inte är beroende av intressenten: 

företagets makt 

 Om intressenten inte är beroende av företaget men företaget är beroende av intressenten: 

intressentens makt 

 Om företaget och intressenterna är beroende av varandra: högt beroende.   

file:///C:/Users/Cissi/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/D8292F7Q/utkast%2020%20mars%20inga%20böcker%20(1).docx%23_ENREF_16


 

- 23 - 

4 Resultat av den empiriska undersökningen 
 

I det här kapitlet redogörs studiens resultat vilket innefattar en sammanställning av de fem 

intervjuer som genomfördes i studien. Kapitlet är uppdelat i tre delar. Det första avsnittet 

innefattar en presentation av studiens informanter där deras aktuella arbetsplats och tjänst samt 

deras tidigare erfarenheter introduceras. I det andra avsnittet sker en genomgång av vem eller 

vilka som respektive informant tolkat som sitt företags intressenter. Avsnitt 4.2 är uppdelat i två 

separata delar, primära respektive sekundära intressenter. Uppdelningen baseras inte på någon 

form av rangordning från informanternas sida utan refererar till hur informanterna har berättat om 

intressenter i relation till övriga intressenter. Intervjuerna har haft mer fokus på vissa intressenter 

vilket därmed kategoriserar dem som primära. I det tredje avsnittet sker en presentation av hur 

respektive företag genomför sin målsättningsprocess och hur de olika intressenterna inkorporeras 

i den. Kapitlet avslutas med en kort redogörelse för företagens inställning till 

intressentperspektivet och tidigare teorier om identifiering och prioritering av intressenter.  

4.1 Presentation av informanter 

 

Vice VD hos Företag Mode AB, Anders Andersson
6
, har arbetat inom Företag Mode AB i mer än 

30 år framförallt inom logistik och distributionsteknik.  Andersson har sedan tidigare en fyraårig 

teknisk gymnasial utbildning. Andersson har haft de flesta roller inom Företag Mode AB med 

undantag för ekonomi och ”human resources” (HR).    

 

Bengt Engberg
7
 arbetar som affärsutvecklingschef och har arbetet på AB Bostäder i Borås i 11 år. 

Han har en bygg- och anläggningsteknisk utbildning i grunden vilken han har kompletterat med 

fastighetsekonomi. Engberg har tidigare arbetat som byggare, entreprenör samt 

fastighetsförvaltare i tre olika företag.  

 

Patrik Back
8
 arbetar som ”Chief Financial Officer” (CFO) på Hööks Hästsport AB. I den rollen 

är han ansvarig för den så kallade ”business support” vilken bland annat innehåller ekonomi, 

finans, IT och administration. Hans främsta ansvar innefattar dock ekonomiska frågor. Back har 

studerat civilekonomprogrammet vid Handelshögskolan i Göteborg. Han har arbetat hos Hööks 

Hästsport AB i tio år och under denna tid har han haft flera olika roller i verksamheten.  

 

Harald Ennen
9
 arbetar som VD för NetonNet AB och har arbetat där i drygt ett år. Han har 

studerat till civilekonom och har tidigare arbetat på bland annat BRIO (vice VD) och Ellos 

(Ekonomidirektör). 

 

Jonas Peterson
10

 arbetar inom New Wave Sports AB och är VD för den internationella delen av 

det underliggande konceptet Craft. Peterson har studerat ekonomi med inriktning emot 

affärsutveckling på magisternivå. Han har tidigare arbetat på Salomon med ekonomi och 

                                                 
6
 Anders Andersson, Vice VD Företag Mode AB. Telefonintervju 3 april 2013 

7
 Bengt Engberg, Affärsutvecklingschef AB Bostäder i Borås. Intervju 4 april 2013 

8
 Patrik Back, CFO Hööks Hästsport AB. Intervju 9 april 2013 

9
 Harald Ennen, VD NetonNet AB. Intervju 15 april 2013 

10
 Jonas Peterson, VD Craft. Intervju 23 april 2013 
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redovisning samt arbetat som produktchef och sälj- och marknadschef (för den svenska 

marknaden) på Craft.  

4.2 Tolkning av intressenter 

4.2.1 Primära intressenter 

 

Andersson ansåg att företagets ägare till stor del utgör Företag Mode AB:s primära intressent. 

Denna intressentgrupp har ett så kallat ägarintresse vilket Andersson anser att Företag Mode AB 

är bekanta med. I stora drag betraktar han ägarna som de mest betydelsefulla för verksamheten 

sedan Företag Mode AB:s vardag starkt präglas av dem.  Andersson betraktar även styrelsen, 

vilken han likställer med ägare, som en stark enhet i verksamheten. Han tillägger även att börsen 

och aktieägarna besuttit stor kraft under åren med börsnoterade ägare. Aktieägare ligger enligt 

Andersson steget bortanför de som utgör de formella ägarna. Dessa betraktar Andersson som en 

stark intressent vilka ställer krav på till exempel månadsbokslut med fokus på tempo och riktighet 

i informationen. Börsen är därmed en viktig intressent att beakta sedan företag har en stor 

skyldighet gentemot denna intressentgrupp. Under börsnoterat styre är det viktigt att siffrorna 

skyddas och att verksamhetens resultat hela tiden tillfredsställer börsen (aktieägarna). 

 

När Andersson diskuterar styrkan i ägarnas respektive kundernas makt är han bekant med att 

ägarna inte är lika många som kunderna. Även fast kunderna är många fler har de dock sällan 

samma påtagliga makt som ägarna. Andersson menar att kundmakten inte uppfattas som lika 

konkret av Företag Mode AB. Andersson nämner även att personal likt han själv aldrig möter 

kunderna såsom ett butiksbiträde gör. En kund upplevs säkerligen som en viktigare intressent än 

ägarna i butiksmiljö eftersom de då kan uttrycka sina åsikter direkt till personalen. Andersson 

menar därmed att den fysiska kontakten vare sig den är med kund eller ägare kan ha en effekt på 

hur betydelsefull intressenten är och ligga till grund för prioriteringen av intressenter. Andersson 

anser att röster och möjligheten att avläsa känslor är viktig. Kunden kan dock betraktas som 

viktigast i och med att ägarna inte kommer att få utdelning om kunderna inte är villiga att 

konsumera. I det stora hela är samtliga involverade beroende av kunden. Enligt Andersson är 

ägarna den viktigaste intressenten i det korta perspektivet medan kunderna är viktigast i det långa 

perspektivet. Dock vänder sig Företag Mode AB i regel emot den intressent de har nära relation 

till samt möjligheten till fysiskt kontakt med. I Företag Mode AB:s fall innebär det en närmre 

relation till ägarna än till kunderna sedan de till exempel inte har fysiska butiker. Många företag 

vill enligt Andersson gärna ha kunden nära men i valet om peng eller kund väger pengen oftast 

tyngst. Enligt Andersson är en av Företag Mode AB:s grundläggande frågor: hur mycket säljer 

och tjänar vi? Frågan kring hur kunderna mår besvaras istället i nästa steg. Andersson menar att 

en hög försäljning visar att kunderna tycker om ens produkter. 

 

AB Bostäder i Borås är ett kommunalt bolag och ägs enligt Engberg ytterst av Borås kommuns 

invånare. Enligt Engberg utgår verksamheten från uppgiften att balansera affärsmässighet med 

ägardirektiven. AB Bostäder i Borås har ett ansvar att leverera det som styrelsen respektive 

ägaren förväntar sig. Engberg säger att AB Bostäder i Borås betraktar alla boråsare som bolagets 

intressenter. Baserat på ägardirektiv har nämligen verksamheten till uppgift att förse Borås 

invånare med bostäder. Enligt Engberg har AB Bostäder i Borås ett tätt samarbete med sociala 

myndigheter, vilka betraktas som en intressent, och förser människor som av olika skäl inte 

lyckas få en bostad med detsamma. Verksamheten har i regel hyresnivåer och bostäder för 
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individer med både stora och små plånböcker. Kapitalet som genererar verksamheten insamlas 

endast från bolagets kunder det vill säga hyresgästerna.  

 

Enligt Back är Hööks Hästsport AB:s främsta intressenter medarbetarna och kunderna. 

Medarbetarna kan enligt Back likställas med företaget i helhet sedan de utgör Hööks Hästsport 

AB. I verksamheten görs det enligt Back försök att fånga in medarbetarnas önskemål och 

intressen genom att genomföra medarbetarundersökningar. Genom att mäta personalomsättning 

och sjukfrånvaro kan de enligt Back också fånga upp medarbetarnas hälsa. Medarbetarna kan 

även lämna förslag till ledningen via en digital förslagslåda. Dessa förslag filtreras aldrig utan går 

direkt från medarbetare till ledningen för analys. Medarbetare som bidrar med förslag belönas 

med en trisslott samtidigt som förslag vilka införs belönas ytterligare. Trots medarbetarnas 

möjlighet att komma i direktkontakt med ledningen är det enligt Back vanligast att medarbetarna 

lämnar sina förslag via sin avdelningschef. Back tillägger att det finns ett stort intresse från 

ledningens sida att medarbetarna vågar förmedla både positiva och negativa åsikter. Back vill 

dock fokusera på att kundernas viktiga roll alltid skall prioriteras först. Det är nämligen de som 

enligt Back ger verksamheten ett existensberättigande och Hööks Hästsport AB har därför ett 

stort ansvar för dem som använder deras produkter. Back konstaterar att det därför är mycket 

viktigt att fånga upp vad kunderna tycker. Det görs till exempel genom att beakta hur många som 

besöker butikerna samt hur många av besökarna som handlar. Hööks Hästsport AB genomför 

även kundundersökningar både på eget initiativ och även i form av ”mystery shoppers”. Syftet 

med dessa processer är enligt Back att fånga kundens intressen och upplevelser. Informationen 

som samlas in från dessa processer utgör sedan en viktig del för verksamheten och framförallt för 

styrningen av butikerna.  

 

I regel betraktas kunderna och personalen som NetonNet AB:s viktigaste intressenter sedan de 

enligt Ennen kan betraktas som grunden i verksamheten. Tillfredsställelsen av kund och personal 

kan därför betraktas som ett medel för att i slutändan kunna motsvara ägarnas intressen. I 

NetonNet AB är det enligt Ennen kunderna som ger verksamheten existensberättigande. Utan 

sina kunder kan inte företaget generera någon försäljning och utan försäljning blir det heller 

ingen vinst och företaget förlorar därmed sin möjlighet till fortlevnad. En metod för att indirekt 

notera förändringar i kundintresset är enligt Ennen att notera svängningarna i försäljningen. För 

att kunna betrakta kundintresset har NetonNet AB även en anställd som dagligen noterar 

förändringar och åsikter på sociala medier som twitter, facebook och instagram. De har även 

utvecklat en chattfunktion för de kunder som vill höra av sig med frågor eller åsikter kring 

produkterna. Ytterligare möjlighet för kunderna att uttrycka sina åsikter om köpta produkter är att 

skriva en recension om dem. NetonNet AB brukar även enligt Ennen mäta produktintresset hos 

kunderna genom att lägga ut annonser för olika produkter för att notera vad kunderna vill ha. Det 

är otroligt viktigt att vara bekant med kundernas efterfrågan.    Enligt Ennen består inte relationen 

till en anställd endast av utbytet arbete mot lön. I det stora hela handlar relationen om att ge alla 

anställda en trygg anställning med allt vad det innebär. Relationen är viktig att förvalta bland 

annat genom att följa rådande lagar och förordningar gällande semesterätt och tillsättning av nya 

tjänster. NetonNet AB erbjuder till exempel sina anställda möjligheter till friskvård. Ennen 

värderar även personalens möjlighet att utvecklas samtidigt som det är mycket viktigt att se till att 

personalen har en kontinuerlig tillgång av nödvändig information.  

 

Enligt Peterson har Crafts ägare ett stort intresse i verksamheten. Förutom dessa är även 

verksamhetens kunder en viktig intressent. Ägaren, Torsten Jansson som är VD för New Wave 
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Group AB, har gett underliggande bolag som till exempel Craft fria händer att aktivt styra sin 

egen utveckling. Han må ha särskilda krav på monetär framgång och tillväxt men säger 

uttryckligen att Peterson kan sköta den operativa delen av Craft utan pådrivningar från honom. 

Peterson är tydlig med att ett sådant förtroende är otroligt triggande för hans eget arbete och 

utveckling. Peterson tillägger att relationen till VD:n är mycket god och i och med tät relation och 

dialog veckovis till densamme har Peterson en god bild av vart ägaren strävar.  Det är därmed 

enligt Peterson relativt enkelt att fysiskt integrera med ägaren genom att vid olika situationer 

fråga vad han tycker och/eller få reda på hans ambitioner. Ifråga om de tre kriterierna makt, 

legitimitet och brådskande karaktär anser Peterson att ägaren är en intressent som innehar 

samtliga av dessa.  

 

I grund och botten är kunderna de viktigaste intressenterna sedan de enligt Peterson ger Craft 

existensberättigande. Verksamhetens fundamentala uppgift är att skapa en efterfråga bland 

kunderna för utan en efterfrågan finns det inget syfte med att ha god relation till övriga 

intressenter. Peterson önskar en djupare relation med kunderna för att få tillgång till ytterligare 

kunskap om vad de vill få ut av sin relation till Craft. I det stora hela menar Peterson att 

relationen till slutkonsumenten försvåras sedan det är en relativt svår process att fånga vad de vill 

ha. Sedan Craft saknar möjligheten till fysisk kontakt med kunderna strävar Craft aktivt efter att 

bekanta sig med deras önskemål och förväntningar. För drygt två år sedan genomfördes en 

kundundersökning för att få kunskap om hur kunderna uppfattar varumärket. Med hjälp av 

undersökningen kan Petersons tidigare uppfattning om kunderna bekräftas eller kompletteras tack 

vare att andra preferenser uppmärksammas. Peterson menar vidare att det är viktigt att ha en 

kontinuerlig dialog med kunderna. Craft har därför anställt en extern person som aktivt bevakar 

förändringar och kunderna på facebook. Peterson ser positivt på att utnyttja sociala medier för att 

fånga kundernas intresse och även låta de själva aktivt engagera sig via facebook. Att kunderna 

själva gör aktiva val att engagera sig i Craft ser Peterson som mer positivt än att Craft ska pressa 

kunderna till köp genom att till exempel skicka ut mängder med reklamblad. Peterson tillägger 

även att det är tydligt att sociala medier förändrat och till en del förskjutit maktbalansen i 

relationen mellan företag och kund. Att maktbalansen har förändrats och kunderna getts mer 

makt ser Peterson som något väldigt positivt. I övrigt lyssnar Craft i stor utsträckning till säljarna 

hos deras distributörer sedan de innehar en tydligare uppfattning om kunderna. Peterson tillägger 

avslutningsvis att ett varumärke utan kundfokus och respekt för vad kunderna förväntar sig inte 

kommer att överleva särskilt länge.  

4.2.2 Sekundära intressenter 

 

Andersson uppfattar även sekundära intressenter för Företag Mode AB. Andersson talar till 

exempel om anställda, samhället, leverantörer och distributörer. De anställda betraktas av 

lagstyrda skäl det vill säga att det finns krav på hur företag ska förhålla sig till sina medarbetare. I 

frågan om dem handlar det enligt Andersson om att ”hålla sig till spelreglerna” och den lagstyrda 

skyldigheten. Relationen till samhället är också viktig menar Andersson sedan Borås stad till 

exempel erbjuder mark, elnät och fjärrvärme. Företag Mode AB erbjuder i gengäld 

arbetstillfällen och därigenom skatteintäkter. Vilken makt och roll som intressent leverantörerna 

spelar avgörs av leverantörens storlek och beroenderelationen mellan Företag Mode AB och 

leverantören. Om Företag Mode AB är en stor kund hos en liten leverantör blir Företag Mode AB 

viktigare för leverantören än vice versa. Om motsatsen råder ändras maktbalansen vilket är 

vanligt förekommande när det gäller unika varumärken. Dessa leverantörer har en särskilt 
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utpräglad makt. Andersson ser leverantörer som en tillhandahållare av produkt och en typ av 

intressent med indirekt makt. I regel betraktas leverantörer som en partner sedan beroendet och 

intresset av varandra i många fall är balanserat. Distributörer betraktas som intressent eller 

snarare som tillhandahållare av tjänst.  Tidigare när endast posten delade ut till Företag Mode 

AB:s kunder rådde en ojämn maktbalans i och med att posten hade totalt monopol över 

distributionen. Styrkan i intressentrelationen är mycket viktig. Om till exempel båda parter är lika 

beroende av varandra kan parterna hjälpas åt för att få ett bra flöde i relationen. 

 

Engberg tillägger att samarbetspartners och personal utgör intressenter för AB Bostäder i Borås. I 

den gruppen ingår ramavtalsentreprenörer (till exempel målare, och golvläggare), 

försäkringsbolag och konsulter de samverkar med på ramavtal. Dessa samarbetar för att 

gemensamt nå sina mål. Avtal med till exempel elektriker och liknande sker genom offentlig 

upphandling och löper under en flerårsperiod innan de omprövas på nytt. Alla avtal är av 

affärsmässig karaktär och betraktas som samarbeten.  AB Bostäder i Borås känner enligt Engberg 

ett stort ansvar gentemot sina anställda. Det finns en personalpolicy samt fokus på personalvård 

inom vilken friskvård inräknas. Engberg belyser att verksamheten har en lägre sjukfrånvaro än 

genomsnittet. AB Bostäder i Borås har inget bonussystem för sina anställda men fokuserar 

ständigt på deras utveckling och kompetens inom verksamheten. 

 

Förutom medarbetarna och kunderna tillägger Back att Hööks Hästsport AB har ett 

samhällsansvar för de samhällen inom vilka de är verksamma och att relationen till banken är 

mycket viktig. Utöver dessa är även leverantörerna intressenter. Ifråga om samhällsansvar menar 

Back att alla som verkar i samhället har ett ansvar för att det fungerar och utvecklas. Det kan 

innebära grundläggande ansvar som att till exempel betala skatt men Back tillägger att ansvaret är 

djupare än så. Samhällsansvar handlar även om att värna om relationen till sin omvärld och 

därmed sköta om hur Hööks Hästsport AB uppfattas som organisation. I relationen till banken 

handlar det både om ett djupt ömsesidigt beroende och om ett ömsesidigt förtroende som byggts 

upp under lång tid. I Hööks Hästsport AB:s fall är det en slitsam och omfattande process att 

behöva byta bank och det krävs enligt Back relativt stora incitament för att det ska ske. I 

relationen till leverantörerna är det enligt Back viktigt att upprätthålla ett gott samarbete. Det ska 

förekomma en välfungerande relation och ansvaret för leverantörerna ska även innefatta ett 

ansvar för underleverantörerna. Enligt Back kan relationen till leverantörerna ses som ett 

ömsesidigt beroende sedan förhandlingar med dem om villkor och priser ska resultera i att båda 

parterna känner sig nöjda. Han tillägger emellertid att relationen till olika leverantörer kan variera 

i styrka. Vissa leverantörer kan betraktas som viktigare än andra och därför kan ett djupare 

samarbete förekomma med dessa. Att en leverantör betraktas som viktig baseras till exempel på 

svårigheten i att ersätta dem ifall det skulle krävas. I relationen med vissa leverantörer 

förekommer gemensamma satsningar där både Hööks Hästsport AB och leverantören bidragit 

med personella och monetära resurser. Ifråga om relationen till olika leverantörer kan det handla 

om ett maktförhållande vilket styrs av deras möjlighet att påverka. Hööks Hästsport AB kan ha 

mer makt än vissa leverantörer men det är väldigt sällan ett sådant ”maktkort” spelas för hårt. Ett 

sådant beteende är nämligen enligt Back kortsiktigt tänkande.   

 

Hööks Hästsport AB ägs sedan mars 2011 av riskkapitalbolaget Accent Equity, syskonen Maria 

och Joakim Höök och några av medlemmarna i styrelsen och ledningen. Accent Equity har 

majoritet i styrelsen och Back anser att samarbetet med dem fungerar väl och enligt Back 

sammanfaller deras mål mycket väl med Hööks Hästsport AB:s satta mål. Accent Equity har gett 
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ledningen ett stort ansvar att styra den operativa biten av Hööks Hästsport AB:s verksamhet och 

enligt Back lägger de sig inte i hur Hööks Hästsport AB väljer att sköta verksamheten. Det enda 

de kräver, vilket Hööks Hästsport AB tillgodoser dem med, är regelbunden rapportering. Förutom 

återkommande styrelsemöten förekommer tät kontakt med ägarna mellan mötena.  

 

Ennen påpekar att även Borås som stad och samhället i stort ses som en intressent för NetonNet 

AB. I och med internationella relationer till exempel genom sitt kontor i Kina blir även delar av 

världen en viktig intressent. Även skatteverket, andra myndigheter, kreditgivare och leverantörer 

betraktas som intressenter. Ytterligare en intressent är ägarna, familjen Bengtsson. NetonNet AB 

ägs idag av ett holdingbolag vilket heter Waldir AB. Waldir AB ägs i sin tur av familjen 

Bengtsson vilka därmed betraktas, sedan de styr Waldir AB, som en viktig intressent för 

NetonNet AB. Ägarnas målsättning i NetonNet AB är att erhålla avkastning på insatt kapital. 

NetonNet AB:s uppgift blir därmed att genom sin verksamhet möta ägarnas resultatkrav. 

Styrelsen stämmer av NetonNet AB:s målsättningar några gånger per år för att se till att de 

fortfarande motsvarar deras önskemål. I det stora hela anser Ennen att verksamhetens 

målsättningar motsvarar ägarnas initiala målsättningar. 

 

I relationen till samhället finns det ett miljömässigt ansvar från NetonNet AB:s sida bland annat 

gällande innehållet i deras produkter. Det är viktigt att allt de köper in innehåller ämnen som 

följer rådande regler och lagverk. De har även ett socialt ansvar i världen bland annat genom att 

starkt ställa sig emot barnarbete. NetonNet AB innehar en viktig roll i Borås stad bland annat 

genom att de kan erbjuda arbetstillfällen och därmed skatteintäkter. Ennen menar även att 

NetonNet AB genom sin utveckling kan skapa ytterligare arbetstillfällen i kommunen och 

därmed få kommunen att utvecklas i samma takt. Precis som NetonNet AB:s lagershop i Borås 

har ett ansvar för Borås kommun har NetonNet AB:s andra lagershopar också ett ansvar gentemot 

den kommun där de är verksamma.  Med respekt för utländska intressenter presenteras till 

exempel både vision och ”mission” på engelska. I relation till skatteverket handlar det enligt 

Ennen om att följa de skatteregler som finns och därmed betala in skatter och liknande. Det finns 

även andra regler och förordningar företag måste följa bland annat gällande hur redovisningen 

skall utformas. I relationen till kreditgivare och banken handlar det enligt Ennen om ett 

ömsesidigt beroende. Verksamheten är i vissa skeden inte självfinansierad vilket innebär att det 

finns ett behov av ytterligare kapital. Banken i sin tur har krav på återbetalning och behöver 

information om till exempel soliditet och lageromsättningshastighet vilket NetonNet AB måste 

leverera. I relationen till leverantörer handlar det enligt Ennen om ett välfungerande samspel 

genom att bevara långsiktiga relationer. Förutsättningen för en långsiktig relation är ”win-win”-

situationer vilket enligt Ennen handlar om förhandlingar där båda parter i slutändan känner sig 

nöjda med uppgörelsen. Det finns även relationer av kortsiktig karaktär, så kallade ”win-lose”, 

där ena parten pressar priser och villkor så långt det går. Dessa relationer blir som ovannämnt 

dock kortsiktiga och är inget Ennen rekommenderar i längden. Det är enligt Ennen nödvändigt att 

bibehålla goda relationer till sina leverantörer sedan det är de som levererar och tillsammans 

kompletterar NetonNet AB:s sortiment. Utan deras tjänster finns det inga produkter att erbjuda 

kunderna. Om ett företag misshandlar leverantörerna menar Ennen att även kunderna 

misshandlas i det långa loppet. 

 

Peterson nämner att Craft, förutom ägare och kund, betraktar leverantörerna, personalen och 

samhället som viktiga intressenter. I gruppen av leverantörer ingår förutom leverantörerna av 

klädesplagg även leverantörer av tjänster såsom marknads- och webbkommunikation. Peterson 



 

- 29 - 

tillägger att det krävs ett stort arbete för att förvalta och skapa långsiktiga relationer med sina 

leverantörer. Relationen till leverantörerna försvåras enligt Peterson av att Craft som koncept har 

ett fristående inköpskontor vilket gör avståndet mellan Craft och leverantör relativt långt. Dock 

tillägger Peterson att relationen till leverantörerna förändrats bara under de senaste åren och att 

maktförhållandet mellan Craft och vissa leverantörer förändrats från då han var produktchef till 

hur förhållandet ser ut idag. Peterson tillägger dock att Craft trots sin makt i vissa relationer inte 

bör driva på makten alltför hårt. Enligt Peterson kan nämligen förändringar på den globala 

marknaden ha en effekt på hur leverantörer prioriterar sina kunder.  När till exempel den 

kinesiska klädproduktionen utvecklades kraftigt kunde Crafts leverantörer, trots att Craft 

motsvarade mer än hälften av deras omsättning, prioritera andra kunder framför dem. Till följd av 

den risken är det enligt Peterson viktigt att visa ömsesidig respekt sedan Craft och leverantören 

till stor del är beroende av varandra. I vissa situationer finns det en rimlighet i att utnyttja sin 

makt men för kvaliténs skull är det enligt Peterson viktigt att undvika det för att kunna 

kvalitetssäkra varumärket. Ifråga om leverantörerna kan till exempel kriteriet brådskande karaktär 

spela en viktig roll. Peterson tar som exempel en leverantör som meddelar att deras leverans är 

uppskjuten med två månader. En sådan situation stämplas hos Craft som brådskande eftersom de 

genast måste finna en annan leverantör för att inte riskera förtroendet hos kunderna.       

 

Ifråga om personalen hos Craft handlar det enligt Peterson om att trygga deras välmående för att 

kunna säkerställa en trygg arbetsplats. Peterson anser likväl att det är mycket viktigt att på en 

grundläggande nivå engagera och integrera personalen för att se till att de är bekanta med vad 

Craft egentligen står och vill stå för. Förutom ett mer självklart samhällsansvar som till exempel 

att inte tillåta barnarbete, menar Peterson att samhällsansvaret börjar redan på en lokal nivå. 

Samhällsansvar handlar även om att driva en verksamhet med ett vinstsyfte och redan på lokal 

nivå satsa på relativt enkla ting som tillfredsställande arbetsmiljö och erbjudande av 

arbetstillfällen. Peterson tillägger att Craft till stor del kan försäkra sitt sociala ansvar genom ett 

utländskt inköpskontor där deras egen personal arbetar och kontrollerar produktionen. Att 

inköpskontoret är placerat utomlands visar enligt Peterson att Craft förutom att säkerställa 

leverantören även kan bidra till förbättrade produktionsförhållanden och industrimarknader i 

utländska samhällen.  

4.3 Målsättningsprocesser och inkorporering av intressenter 

 

Företag Mode AB:s verksamhet inleds med ett objekt, produkten, vars syfte är att passa 

företagets konsument. Ifråga om Företag Mode AB:s mål och produktens roll i verksamheten blir 

kunden därmed en viktig intressent. Huvudintressenten, ägaren, föder verksamheten men det är 

kunden som har makten att skapa ett intresse vilket produkten skall möta. Försäljningen skall 

generera vinst och så lite resurser som möjligt ska förbrukas för att i slutändan ge ett så högt 

resultat som möjligt. Dock kan ägaren ibland inleda med att sätta försäljningsmål vilka sedan ska 

uppnås genom att skapa en produkt som kan besvara målet. Vilken ända företaget börjar i 

varierar och Andersson menar att dessa två krafter verkar i symbios. Företag Mode AB:s 

övergripande mål är enligt Andersson att nå en tillväxt genom att sälja mer och därmed tjäna mer. 

Andersson tillägger att medlet för att nå dit är kunderna och produkterna. Företag Mode AB:s 

mål sätts utifrån information och fakta från olika avdelningar i organisationen och i nästa skede 

synkroniseras de olika avdelningarnas mål till verksamhetens övergripande mål. Andersson 
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menar vidare att Företag Mode AB utifrån kundregistret har ett statistiskt system över vad 

kunden hittills velat ha och handlat.  

 

AB Bostäder i Borås planerar i nuläget för sina övergripande mål vilka styrelsen har till uppgift 

att utforma. I den processen har Borås stads ”Borås 2025 – vision och strategi” en viktig roll och 

stor betydelse sedan AB Bostäder i Borås mål skall matcha den. Det är enligt Engberg viktigt att 

AB Bostäder i Borås är med och stöttar Borås stad med sina egna mål och visioner sedan det 

ligger i ägarnas intresse. Engberg tillägger att AB Bostäder i Borås kan bidra till målen genom att 

sponsra olika föreningar i de områden där de har fastigheter. Borås stad har även som mål att 

skapa tillväxt. Därtill kan AB Bostäder i Borås bidra med bostäder i form av hyresrätter. Enligt 

Engberg vill AB Bostäder i Borås ses som en samhällsbyggare vilket till stor del är allmänhetens 

bild av deras verksamhet. Verksamheten har i övrigt inga direkta tillväxtmål. I frågan om tillväxt 

har AB Bostäder i Borås enligt Engberg direktiv från ägarna om att de ska inneha ungefär samma 

procentandel av fastigheterna i Borås år efter år. Från ägarna kommer dock andra typer av krav 

som till exempel avkastnings- och vinstkrav. Även fast AB Bostäder i Borås är ett allmännyttigt 

bolag möter de fortfarande affärsmässiga krav precis som vilket annat bolag. I frågan om tillväxt 

har istället AB Bostäder i Borås enligt Engberg ett ansvar att förvalta och förädla de bostäder och 

fastigheter de innehar för att kunna kvalitetssäkra kommunens bostadsmarknad.   

 

AB Bostäder i Borås bekantar sig enligt Engberg med hyresgästernas intressen med hjälp av 

årliga enkätundersökningar. AB Bostäder i Borås är måna om att ha ett så bra serviceindex som 

möjligt och genom enkäterna lyssnar de till hur nöjda hyresgästerna är med den ”produkt” 

verksamheten levererar. Engberg tillägger att det naturligtvis är bättre att hyresgästerna besvarar 

deras frågor framför att de ska gissa sig till hyresgästernas önskemål och åsikter. Genom att AB 

Bostäder i Borås bekantar sig med hyresgästernas synpunkter kan de integrera dem i målarbetet. 

Verksamheten kvalitetssäkrar sina enkäter genom att tillfråga en tredjedel av hyresgästerna varje 

år. Efter tre år, då sista tredjedelen tillfrågas, har AB Bostäder i Borås täckt alla sina hyresgäster i 

samma undersökning. På så vis kan verksamheten enligt Engberg presentera statistiskt 

säkerställda undersökningar där alla hyresgäster får möjligheten att delta. Engberg tillägger att 

AB Bostäder i Borås tar hänsyn till och kommunicerar med sina hyresgäster kontinuerligt. 

Engberg tillägger att bolaget har ett särskilt kundansvar i och med sin roll på bostadsmarknaden. 

Ett värdegrundsarbete för personalen integreras också i AB Bostäder i Borås målarbete. 

 

Ett av Hööks Hästsport AB:s övergripande mål är enligt Back att maximera aktieägarvärdet. I 

övrigt lever verksamheten på konceptet att göra kunderna nöjda vilket i längden skapar ett 

aktieägarvärde. Att hålla medarbetarna och andra intressenter nöjda under resan kan också 

betraktas som ett mål. Hööks Hästsport AB:s affärsplan, vilken betraktas kontinuerligt, innefattar 

enligt Back både hårda (monetära) och mjuka (till exempel som avser personal) mål. Enligt Back 

finns det mål för fem år ända ner till mål för en dag. De olika målen berör i sin tur olika delar av 

verksamheten vilket innebär att olika individer deltar i målsättningsprocessen. Enligt Back 

utvecklas femårsmålen och affärsplanen av ledningen och styrelsen. Dock utvecklas inte alla mål 

i styrelsen för att hanteras av ledningen och verksamheten. Ett exempel på en sådan målprocess 

kan vara budgetplaneringen. Enligt Back klassificeras den som så kallad ”bottom up” vilken 

innebär att den kan starta med till exempel butikscheferna och deras bild av framtida försäljning 

för att sedan vandra upp i organisationen. Efter att den genomgått hela organisationen presenterar 

Back tillsammans med VD:n budgeten för styrelsen som då får bedöma dess rimlighet. Om 

styrelsen har invändningar eller kommentarer sker en dialog om eventuella förändringar. En 
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annan typ av målsättningsprocess kan även ske i varje enskild avdelning. Ibland deltar enligt 

Back hela avdelningen, i andra fall deltar endast avdelningschefen tillsammans med ledningen. 

Hööks Hästsport AB utvärderar och följer upp hur väl målsättningsprocessen och målen fungerat 

och genomförts. Vissa mål är enligt Back svårare att följa upp framförallt de mjuka målen. Hööks 

Hästsport AB har enligt Back en relativt liten ledning med fyra personer och de har en ständig 

kontakt med bland annat inplanerade möten varje vecka. Under dessa möten analyseras och 

filtreras både mål och uppkomna målförslag från olika medarbetare och avdelningar.  

 

NetonNet AB:s verksamhet utgår enligt Ennen från deras vision, ledstjärnan för vart de vill nå. 

Visionen kompletteras sedan med ”mission” det vill säga hur de ska gå tillväga för att uppnå 

visionen. ”Mission” bryts ner i olika strategier som i sin tur bryts ner i aktiviteter. Nedbrytningen 

möjliggör enligt Ennen att hela företaget kan involveras i vision och ”mission” vilket är mycket 

viktigt.  Företagets vision är ”the most respected and loved brand within consumer electronics” 

och är enligt Ennen till stor del riktad emot kunderna. ”Mission” i sin tur är uppbyggd av två 

delar dels ”Brand Platform” vilken handlar om att bygga varumärket NetonNet och innefattar de 

mjuka värdena som till exempel intressenternas uppfattning om varumärket. Den andra delen av 

”mission” kallas ”Business Platform” och handlar om hårda värden som till exempel resultat- och 

balansräkning. Relationen mellan de två plattformarna speglas i ett diagram där x-axeln 

motsvarar graden av ”Business Platform” och y-axeln motsvarar graden av ”Brand Platform”. 

Syftet med diagrammet är därmed att utifrån origo hamna mittemellan dessa axlar för att balans 

mellan plattformarna ska uppstå.  Enligt Ennen handlar ”mission” om att laborera mellan dessa 

mjuka och hårda värden för att genom balansen kunna uppnå visionen. NetonNet AB:s ”mission” 

är ”we will be the customer’s best tech friend” vilken enligt Ennen likväl riktar sig emot 

kunderna. För att kunna uppnå både ”mission” och vision har NetonNet AB värderingar. Det 

finns fyra olika värderingar, ”knowledgeable, simple, honest, innovative”, vars innehåll enligt 

Ennen kan kopplas till personalen och de blir därmed en viktig intressent för företaget. Det är 

därför mycket viktigt att personalen är bekant med innebörden av både vision och ”mission”.  

 

Enligt Ennen kan ”Business Platform” till stor del likställas med ägarna medan ”Brand Platform” 

kan likställas med kunderna och personalen. Att enligt Ennen fokusera alltför mycket på ägarna 

kan till exempel resultera i alltför höga resultatkrav. Om de istället satsar alltför mycket på 

kunderna och personalen genom att sänka priserna kan det leda till alltför låga priser och 

försäljning som inte kan generera någon vinst. Baserat på dessa aspekter förtydligar Ennen 

återigen vikten av att balansera mellan dessa två förhållanden.  Balansen påverkas enligt Ennen 

även av den tidsskillnad som finns mellan plattformarnas tidsperspektiv. ”Brand Platform” är till 

skillnad från ”Business Platform” ett mer långsiktigt projekt sedan det tar tid att bygga upp 

varumärket. Ifråga om ”Business Platform” råder en kortsiktighet sedan till exempel amortering, 

ränta och andra skulder måste betalas direkt. ”Business Platform” förändras också mer 

kontinuerligt sedan till exempel budgeten dels sätts årligen men samtidigt redigeras och 

utvärderas vid flera tillfällen under årets gång. ”Brand Platform” är mer intakt under årens gång 

och skiftar sällan alltför mycket. Processen där dels vision och ”mission” utvecklas innefattar 

NetonNet AB:s ledningsgrupp. Ledningsgruppen består av Ennen och avdelningscheferna inom 

organisationen. Varje avdelningschef bidrar därmed med både sina egna och sin personals 

synpunkter till processen. I regel syftar Ennen till att alla avdelningar i grund och botten har 

kunden i främsta fokus men att varje avdelning även har sina egna intressenter.  
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Crafts verksamhet utgår dels från en affärsplan och en varumärksplattform inom vilka 

verksamhetens övergripande mål, enligt Peterson, är att vara ledande inom funktionella 

sportkläder. Ifråga om hur intressenter integreras i målet och dessa processer är det enligt 

Peterson viktigt att på en grundläggande nivå integrera interna intressenter. Peterson syftar till att 

Craft aktivt försöker sammanföra den interna verksamheten för att se till att verksamheten både 

lokalt och globalt verkar för samma målsättning. Både intern kommunikation och operativ 

verksamhet skall styras av den övergripande målsättningen. En sådan styrning är en förutsättning 

för att enligt Peterson kunna skapa och förvalta ett globalt varumärke. Konsumenterna integreras 

inte genom att mål och liknande direkt vänds emot dem. Istället integreras de indirekt sedan Craft 

genom till exempel sponsring och marknadskommunikation vill ge konsumenterna uppfattningen 

att Craft är ledande inom funktionella sportkläder. Peterson betraktar Craft och dess 

målsättningar utifrån en kärna som innefattar VD och ledningsgruppen. En inre cirkel motsvaras 

sedan av personalen och distributörer som integreras innan verksamheten når en yttre cirkel där 

kunder och leverantörer integreras.  

 

Ledningsgruppen på Craft innefattar förutom Peterson själv avdelningscheferna. Inom denna 

grupp sker den grundläggande processen vilken fokuserar på Craft som varumärke och hur 

varumärket ska utvecklas. Gruppen får via Peterson direktiv från styrelsen kring deras önskemål 

och förväntningar på verksamheten. Craft genomför enligt Peterson även så kallade 

”träningsdagar” där större delen av personalen involveras för att de fullständigt ska bekantas och 

få förståelse för Crafts vision. Syftet med det är att på ett motiverande sätt ge dem förståelse för 

vad det krävs från varje enskild avdelning för att kunna nå framgång. Ledningsgruppen är enligt 

Peterson många gånger drivande för verksamheten och ska under sin resa få med så stor del av 

personalen som möjligt för att nå dit Craft vill. Syftet är därmed att gemensamt kunna nå satta 

mål och visioner. Peterson tillägger att det är viktigt att de interna delarna är överens för att 

verksamheten i nästa steg ska fungera problemfritt.  

4.4 Intressentmodellen och makt, legitimitet och brådskande karaktär 

 

Andersson menar att intressentmodellen i stora drag inte är ett begrepp vare sig han eller Företag 

Mode AB är bekanta med. Han menar att de aldrig satt sig ner och redogjort vilka intressenterna 

är men tillägger samtidigt att den kunskapen redan är inbyggd i systemet. Vidare tillägger 

Andersson att situationen gällande vems intresse som kommer först, ägarnas eller kundernas, kan 

betraktas som ett moment 22. Han menar att utan produkt genereras inga pengar och utan pengar 

kan inga produkter köpas in eller tillverkas. Andersson tillägger att det finns beroenderelationer 

och en samverkan mellan olika delar och intressenter inom verksamheten. De anställda, vilka 

deltar i produktionen, är beroende av lön vilket företaget levererar. Ägarna är beroende av att 

produktionen kan generera de vinster de önskar samtidigt som vinsten ifråga möjliggörs av att det 

finns kunder som vill konsumera.  

 

Andersson är osäker på om makt är en rimlig egenskap för en intressent i och med att han själv 

inte alltid uppfattar makt som något positivt. I relationen till ägarna talar Andersson hellre om 

förtroende och tillit från deras sida. Makt kan sammankopplas till missbruk och Andersson menar 

att toppstyrda verksamheter där ägarna lägger sig i för mycket saknar det viktiga förtroendet 

mellan företag och ägare. Andersson tillägger dock att företag gärna vänder sig till individer eller 

intressenter vilka är ovanför i hierarkin. Dessa är generellt väldigt kraftfulla i sin egen fråga eller 



 

- 33 - 

order och prioriteras därför. Andersson tillägger att det är en naturlig instinkt hos människan att 

vända sig till dem som försörjer en och därför betrakta dem som viktigast. Andersson antar att 

kunden i och med sociala medier har en nyfunnen möjlighet till makt i företaget, vilken inte fanns 

i samma utsträckning innan sociala mediers era. I och med sociala medier blir det tydligt att 

många individer, alltså alla kunderna samlade, innebär makt. Sociala medier är därmed en orsak 

till att företags intressentperspektiv förändras. Enligt Andersson finns det en rädsla för den makt, 

framförallt ilska mot Företag Mode AB, kunder kan utöva via sociala medier. Denna rädsla sätter 

tidigare idéer om att ägarna bestämmer i gungning. 

 

Back anser att makt kan betraktas som en egenskap hos en viktig intressent. Han talar om makt 

ifråga om intressentens möjlighet att påverka. Sedan kunderna håller i plånboken är det de som 

innehar mycket makt i form av deras frihet i att välja leverantör av den produkt de söker. Back 

tillägger att det finns en logik i att prioritera intressenter baserat på makt, legitimitet och 

brådskande karaktär. Han reflekterar indirekt i dessa termer när det gäller prioriteringen av 

intressenter. Back menar sammanfattningsvis att det finns en logik i teorin men att den inte 

genomförs så precist i verkligheten. Enligt Back är det till exempel självklart att en intressent 

med brådskande karaktär skall prioriteras framför andra.  

 

Ennen betraktar makt som en rimlig egenskap men anser likväl att det inte riktigt passar in i 

sammanhanget sedan det har en viss negativ klang. Han menar att intressenter som till exempel 

kunden kan ha indirekt makt i verksamheten. Dock är det även gällande makt viktigt att hålla 

balansen jämn. En ojämn maktbalans är ett kortsiktigt tänkande. Om syftet är att sträva efter 

långsiktighet är det enligt Ennen viktigt att i alla intressentrelationer satsa på att skapa ”win-

win”-situationer. Ennen betraktar även legitimitet som en viktig egenskap bland annat i relation 

till miljöpåverkande produktion eller farligt innehåll i produkterna. Kunder som söker 

miljövänliga produkter ska kunna finna det i NetonNet AB:s sortiment. Ennen tillägger att 

begreppen till stor del går in i varandra. Ennen tillägger även att förekomsten av 

intressentperspektiv blivit alltmer påtagligt i företagsvärlden. Det beror enligt honom på att 

informationsspridningen vidgats och att det inte längre finns samma tröghet i informationsflödet. 

Ennen vill gärna undvika någon form av rangordning av intressenterna sedan han menar att alla 

hänger ihop och bidrar till verksamheten. Även fast kunderna ses som allra viktigast menar 

Ennen att de inte kan tillfredsställas utan att det finns personal som kan tillverka och sälja de 

produkter de efterfrågar. I grund och botten kan enligt Ennen tillfredsställelse av kund och 

personal betraktas som verksamhetens grundläggande trygghet. I det skedet finns det nämligen 

någon som vill köpa produkterna och någon som kan tillverka dem. Ennen menar därmed att 

NetonNet AB:s omgivning kan betraktas som en kedja där alla länkar måste fungera och hålla 

ihop. Det räcker till exempel inte att ha ett samhällsansvar och tillverka miljö- och hälsovänliga 

produkter om ingen kund vill köpa dem. Peterson anser att kriterierna makt, legitimitet och 

brådskande karaktär är rimliga som instrument för att prioritera intressenter. Han tillägger även 

att han tror att företag blir allt bättre på att lyssna på sina intressenter. Enligt Peterson beror det 

huvudsakligen på marknadens ökade konkurrens.   
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5 Analys  
 

I det här kapitlet redogörs studiens analys vilken innefattar en redogörelse för studiens teoretiska 

referensram i förhållande till dess empiriska studie. Analysens första avsnitt beaktar 

informanternas tolkning av intressenterna. I avsnittet är det av intresse att finna vilka kriterier de 

undersökta företagen identifierar och prioriterar utifrån. Genom att finna dessa kan de i detta 

avsnitt sättas i perspektiv till den tidigare teorins kriterier, makt, legitimitet och brådskande 

karaktär. I analysens andra avsnitt ligger fokus på hur de undersökta företagen inkorporerar 

intressenternas önskemål och krav i deras övergripande mål. Inkorporeringen kommer i detta 

avsnitt att ställas i relation till vad tidigare teori säger om relationen mellan mål och intressenter.  

5.1 Tolkning av intressenter 

 

Enligt Andersson kan situationen gällande vems intresse som kommer först, ägarnas eller 

kundernas, betraktas som ett moment 22. Utan produkt kommer inga pengar genereras och utan 

pengar kan inga produkter köpas in eller tillverkas. Det finns enligt Andersson genom hela 

verksamheten beroenderelationer och en samverkan mellan verksamhetens olika delar. De 

anställda, vilka deltar i produktionen, är beroende av sin lön vilken företaget måste leverera. 

Ägarna i sin tur är beroende av att produktionen kan generera de vinster de önskar samtidigt som 

vinsten endast kan förverkligas av kunder som är villiga att konsumera produkten ifråga. Även 

Ennen bekräftar att det inte bör finnas någon rangordning av intressenter sedan alla hänger ihop 

och bidrar till verksamheten. Även fast kunderna är viktiga kan de enligt Ennen inte 

tillfredsställas utan att det finns personal som kan tillverka och sälja de produkter kunderna 

efterfrågar. Utan kunder kan inte NetonNet AB generera någon försäljning och utan försäljning 

och vinst kan inte företaget fortleva. Ennen berättar även att NetonNet AB:s omgivning kan 

betraktas som en kedja där alla länkar måste hålla ihop. Även fast ett företag tar samhällsansvar 

genom att tillverka miljö- och hälsovänliga produkter fallerar kedja enligt Ennen om det inte 

finns kunder som vill köpa dem. Ennen och Andersson har därmed en uppfattning i enlighet med 

Freemans (2009) uppfattning om att det är nästintill omöjligt för ett företag att skapa värde om de 

inte har produkter och tjänster vilka kunderna efterfrågar, leverantörer som hjälper företaget och 

anställda som är produktiva. Det är även tydligt att informanterna har en uppfattning vilken kan 

kopplas till Clarksons (1995) uppfattning om att företagets syfte är att skapa värde för primära 

intressenter utan att favorisera en grupp framför en annan.  

5.1.1 Makt, legitimitet och brådskande karaktär 

 

Enligt Escoubés (1999) och Mitchell et al. (1997) är det egenskaperna makt, legitimitet och 

brådskande karaktär som definierar och klassificerar intressenterna. Escoubés (1999) definierar 

makt som intressentens förmåga att influera ett företags beslut. Ifråga om kriteriet makt fann 

varken Andersson eller Ennen begreppet passande i sammanhanget. Bedömningen baserades av 

de båda på den negativa klang begreppet i vissa sammanhang kan inneha. Back betraktade makt 

som ett kriterium för en viktig intressent men enligt han innebär makt intressenternas möjlighet 

att påverka. Backs uppfattning om att likställa makt med möjlighet att påverka överensstämmer 

med Escoubés (1999) definition av makt och intressentens förmåga att influera. Istället för 

kriteriet makt fann Andersson begreppen förtroende och tillit mer passande i relationen till 
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företagets ägare. I alltför toppstyrda verksamheter saknas enligt Andersson det viktiga 

förtroendet. Peterson menar att det finns särskilda krav på Craft om monetär framgång och 

tillväxt från ägarna men att han samtidigt tillåts driva den operativa verksamheten utan 

pådrivningar. Ett sådant förtroende uppfattar Peterson som mycket triggande. Även Back hos 

Hööks Hästsport AB menar att deras ledning givits ett stort ansvar från ägarna att styra den 

operativa verksamheten utan att ägarna lägger sig i.  

 

Det fanns bland relationen till vissa intressenter en form av makt. Andersson menade att 

kunderna har viss makt men att den inte är lika påtaglig som ägarnas vilket innebär att 

kundmakten inte uppfattas som lika konkret. Även Back talade om kundernas makt sedan det är 

de som håller i plånboken och har friheten att på egen hand välja leverantör av den produkt de 

söker.  Ennen talade om att kunder har indirekt makt i företaget och tillägger att det oavsett 

maktbalans är viktigt att hålla den jämn. Enligt Andersson har kunder genom uppkomsten av 

sociala medier en nyfunnen källa till makt. Via sociala medier blir det enligt Andersson 

uppenbart att individer som får en plattform där de kan gå samman innebär makt. Detta är tydligt 

relaterat till Fassin (2012) som menar att enskilda primära intressenter får en stärkt roll när de går 

samman för att gemensamt arbeta för sina mål. Andersson menar vidare att sociala medier är en 

orsak till att företag och deras intressentperspektiv förändras. Sociala medier skapar även rädsla 

för den makt kunder kan utöva via dessa. Denna rädsla sätter enligt Anderson tidigare idéer om 

ägarnas viktiga roll i gungning.  Att ägarnas viktiga roll kan komma att sättas i gungning är 

tydligt sammankopplat till Mitchell et al:s (1997) uppfattning om att makt är en övergående 

variabel och att den kan förvärvas likväl som den kan förloras. I relationen till Mitchell et al. 

(1997) uppfattar även Peterson att makt kan vara övergående, i hans fall i relationen till vissa 

leverantörer. Dessa leverantörer har nämligen tillföljd av förändringar på den globala marknaden 

förändrat vilka de betraktar som prioriterade kunder vilket har påverkat Peterson och Craft. Detta 

stärker Froomans (1999) syn på att företagets behov av resurser innebär en möjlighet för andra att 

ta kontroll över resurserna. Ifråga om sociala medier anser även Peterson att dessa har förändrat 

och till en del förskjutit maktbalansen i relationen mellan kund och företag. En förändring av 

maktbalansen betraktar Peterson som något positivt. Förutom Peterson och Craft utnyttjar 

NetonNet AB enligt Ennen sociala medier.  Hos NetonNet AB handlar det om en bevakning av 

diverse sociala medier för att kunna notera förändringar och åsikter. Tidigare propositioner från 

Escoubés (1999) säger att en intressents roll som prioriterad inte är statisk sedan intressenter kan 

komma att betraktas som strategisk till följd av tillfälliga skiftningar. En sådan tillfällig, och 

antagligen pågående, skiftning har beaktats av informanterna i studien i och med deras 

uppfattning om sociala medier.  

 

Ifråga om makt kan det även enligt Andersson förekomma i relationen till de leverantörer som 

innehar unika varumärken. Dessa har enligt Andersson en utpräglad makt. Han tar som exempel 

även relationen till Posten på den tiden då de var de enda som distribuerade varor åt Företag 

Mode AB. Under den tiden var maktbalansen enligt Andersson ojämn. I enlighet med Mitchell et 

al. (1997), baserat på Anderssons uppfattning, blir det tydligt att företag influeras av aktörer som 

kontrollerar kritiska resurser. Back menar att Hööks Hästsport AB har mer makt än vissa 

leverantörer men att de sällan spelar dessa ”maktkort” för hårt sedan det innebär ett kortsiktigt 

tänkande. I relationen till olika leverantörer kan maktförhållandet mellan dem och Hööks 

Hästsport AB enligt Back styras av leverantörens möjlighet att påverka. Ennen talar också om 

situationer där ena parten pressar villkor och priser för hårt vilket ger upphov till ”win-lose” – 

situationer. Precis som Back betraktar Ennen dessa relationer som ett kortsiktigt tänkande sedan 
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han hellre rekommenderar långsiktiga relationer baserat på ”win-win” - situationer.  Även 

Peterson anser att makten inte ska drivas på alltför hårt i relationen till leverantörer.  

 

Andersson tillägger dock att olika leverantörer i regel betraktas som partners sedan beroendet och 

intresset i många fall är balanserat. Ifråga om leverantörer talar Andersson mer om indirekt makt. 

Även Engberg menar att deras avtal med samarbetspartners (till exempel ramavtalsentreprenörer) 

betraktas som samarbeten där parterna gemensamt försöker nå sina mål. Back menar att Hööks 

Hästsport AB:s relation till banken handlar om ett ömsesidigt beroende och ett ömsesidigt 

förtroende. Vidare handlar även relationen till leverantörer enligt Back om att upprätthålla ett gott 

samarbete och relationen betraktas som ett ömsesidigt beroende. Ennen talar om ömsesidigt 

beroende i relationen till banken och andra kreditgivare. Verksamheten är i vissa skeden inte 

självfinansierad men i takt med att banken bidrar med kapital medföljer krav om återbetalning. I 

relationen till leverantörerna menar Ennen att det handlar om ett välfungerande samspel genom 

att bevara långsiktiga relationer. Ennen menar att förutsättningen för långsiktiga relationer är 

”win-win” – situationer det vill säga förhandlingar där båda parter känner sig nöjda med 

uppgörelsen. Även Peterson påpekar vikten av ömsesidig respekt i relationen till leverantörer 

sedan det förekommer ett beroende mellan Craft och dem. Han tillägger även att det krävs ett hårt 

arbete för att bevara långsiktiga relationer med leverantörerna. Andersson talar om positiviteten i 

att parterna i en relation är lika beroende av varandra. Det eftersom parterna då kan samarbeta för 

att få ett bra flöde i relationen. Det är därmed tydligt att ömsesidighet präglar de deltagande 

informanternas relation till olika intressenter. 

 

Ifråga om legitimitet menar Ennen att ett sådant kriterium är viktigt bland annat i förhållande till 

miljöpåverkande produktion eller farligt innehåll i produkterna. Det är enligt Ennen viktigt att 

köpa in produkter som innehåller ämnen vilka tillåts av rådande lagar och förordningar. Ifråga om 

lagar och förordningar finns det enligt Ennen även lagverk att följa i relationen till skatteverket 

och vid hanteringen av redovisningen. Peterson menar att Crafts samhällsansvar börjar redan på 

en lokal nivå. Det handlar till exempel om att satsa på relativt enkla ting som en tillfredsställande 

arbetsmiljö. Peterson menar likväl att det sociala ansvaret speglar sig i Crafts utländska 

inköpskontor där Crafts egen personal arbetar och kan kontrollera. Ett utplacerat inköpskontor 

ökar möjligheten att säkerställa leverantörer och bidrar samtidigt till förbättrade 

produktionsförhållanden på utländska marknader. Förutom Peterson talar även Ennen om vikten 

av att, i arbetet för samhällsansvar, undvika och skydda sin produktion från barnarbete. Enligt 

Back finns det ett samhällsansvar som innefattar vikten av att värna om sin relation till omvärlden 

och förvalta hur Hööks Hästsport AB uppfattas som organisation. Back menar vidare att det finns 

ett samhällsansvar gällande samhällets utveckling. Även Ennen menar att det finns 

samhällsansvar gentemot Borås stad om att till exempel erbjuda arbetstillfällen och därmed 

ytterligare skatteintäkter för att främja kommunens fortsatta utveckling. Andersson talar också 

om Företag Mode AB:s roll i samhället baserat på deras bidrag till kommunen i form av 

arbetstillfällen. Enligt Enberg har AB Bostäder i Borås ett tätt samarbete med sociala 

myndigheter för att underlätta för människor som av olika skäl inte kan få en bostad på egen 

hand.  

 

Enligt Andersson finns det ett ansvar för Företag Mode AB:s personal och medarbetare. Ansvaret 

styrs till stor del av lagstyrda skäl det vill säga att det finns lagstiftning som ställer krav på hur 

företag ska förhålla sig till sin personal. Även Ennen talar om lagar och förordningar som 

påverkar relationen till personalen. Ennen menar vidare att relationen till en anställd inte endast 
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handlar om utbytet av lön för arbete. Relationen handlar om att ge personalen en trygg 

anställning och även ge dem möjligheten att utvecklas och få tillgång till friskvård. Engberg 

menar att AB Bostäder i Borås visar ansvar gentemot medarbetarna genom att ha både 

personalpolicy och fokus på deras hälsa. Även Back och Hööks Hästsport AB engagerar och 

involverar sina medarbetare genom fokus på deras intressen och deras hälsa. Enligt Peterson är 

det i Craft viktigt att trygga personalens välmående. Att säkerställa en trygg arbetsplats är viktigt 

ur både personal- och samhällsperspektiv. Det är även viktigt att engagera personalen för att 

bekanta dem med vad Craft står för. Även utveckling och kompetens är två viktiga frågor. 

Liksom Craft och Peterson anser även NetonNet AB och Ennen att personalen skall ges 

nödvändig information. De deltagande företagens inställning till lagar, förordningar, samhället 

och personalen överensstämmer med Scholes och James (1998) uppfattning om att företag ska 

beakta (1) i vilken utsträckning strategin är anpassad till intressentgruppernas tro om företagets 

värderingar och syften och (2) i vilken utsträckning intressentgrupperna och företaget delar 

värderingar. Genom att ta hänsyn till aspekter som samhället och personalen visar företagen hur 

de förhåller sig till de krav dessa grupper kan komma att ställa. Mitchell et al (1997) och Agle et 

al. (1999) definition av legitimitet, att en enhets agerande är önskvärt eller lämpligt inom ett 

socialt konstruerat system av normer och värden samt att legitimitet avgränsas av kulturella 

normer och beteende, passar likväl in på de deltagande företagens ställningstaganden ovan. Att 

som i NetonNet AB:s fall förhålla sig till miljövänliga produkter är ett sätt att visa sin inställning 

till miljö i ett samhälle där miljöfrågor betraktas som viktiga. Även inställningen kring hur 

företagen vill betraktas utifrån sin relation till personalen eller gentemot barnarbete är 

legitimerande överväganden.  

 

Brådskande karaktär handlar enligt Mitchell et al. (1997) om till vilken grad en intressents 

fordran kräver omedelbar uppmärksamhet. Den definitionen matchar Petersons uppfattning om 

att kriteriet brådskande karaktär kan spela en viktig roll i relationen till leverantörerna. Om en 

leverans blir uppskjuten blir det brådskande, för att inte riskera kundernas förtroende, att finna en 

ny leverantör. I helhet menar Back att det finns en logik i de tre kriterierna, makt, legitimitet och 

brådskande karaktär, men att de sällan förekommer så precist i verkligheten. Han menar till 

exempel att det är självklart att en intressent med brådskande karaktär prioriteras. Ennen ansåg att 

begreppen till en del går in i varandra. Även Peterson ansåg att de tre begreppen var rimliga som 

instrument för att prioritera intressenter. Peterson menade vidare att ägaren är ett exempel på en 

intressent som innehar alla egenskaperna. 

5.1.2 Andra kriterier  

 

Ifråga om vad som gör en intressent viktig förekom hos flera informanter kriteriet att den/de ger 

verksamheten ett existensberättigande. Back hos Hööks Hästsport AB menade att kundernas 

viktiga roll ska prioriteras först sedan de ger företaget existensberättigande. Hos NetonNet AB 

menade Ennen att kunderna ger existensberättigande sedan det utan dem inte kan genereras 

någon försäljning. Ingen försäljning innebär enligt Ennen i slutändan att verksamhetens möjlighet 

till fortlevnad äventyras. Även Peterson hos Craft menade att kunderna i grund och botten är 

viktigast sedan de ger existensberättigande. Enligt Peterson finns det inget syfte i att ha god 

relation med andra intressenter om Craft inte kan sköta sin fundamentala uppgift, skapa efterfråga 

hos kunderna. Peterson menar att varumärken utan respekt för kunden inte kommer att överleva 

särskilt länge. För Back är det även viktigt att fånga medarbetarnas intresse sedan det är de som 

utgör företaget. Enligt Andersson är ägarna den viktigaste intressenten i det korta perspektivet 
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medan kunderna är viktigast i det långa perspektivet. Kunden kan dock betraktas som viktigast i 

och med att ägarna inte kommer att få utdelning om kunderna inte är villiga att konsumera. Precis 

som Andersson betraktar Ennen kunden som ett medel för att nå ägarens intressen. Vid sidan av 

kunden är även personalen enligt Ennen en viktig grundsten i verksamheten. I AB Bostäder i 

Borås menar Engberg att det kapital som genererar verksamheten endast insamlas från 

hyresgästerna det vill säga kunderna. I stycket ovan nämns tre, enligt Clarkson (1995), primära 

intressenter nämligen kunderna, medarbetarna och ägarna. Informanternas förhållningssätt till 

dessa kan ytterligare kopplas till Clarkson (1995) sedan informanterna är medvetna om att de är 

nödvändiga för företagens överlevnad. Ennen talar om att NetonNet AB utan sina leverantörer 

inte skulle kunna erbjuda kunderna några produkter. Ennen menar vidare att misshandel av 

leverantörer innebär att även kunderna misshandlas i det långa loppet. Baserat på Ennens 

medvetenhet finns det ytterligare koppling till Clarksons (1995) uppfattning om att missnöje hos 

en primär intressent kan leda till allvarlig skada av företaget. Även Petersons uppfattning om att 

det inte finns något syfte i att ha god relation till övriga intressenter om företaget inte har det 

kunderna efterfrågar samverkar med Clarksons (1995) uppfattning.  

 

Back talar även om att en viktig leverantör betraktas som detsamma sedan det finns en svårighet i 

att ersätta dem ifall det krävs. Även i relation till banken handlar det enligt Back om en slitsam 

och omfattande process som måste genomföras ifall bankbyte måste ske. Andersson uttrycker att 

fysisk kontakt eller möjligheten till fysisk kontakt kan ha en effekt på hur betydelsefull 

intressenten är. Även Peterson förklarar att möjligheten till fysisk kontakt med ägarna underlättar 

relationen till dem. Andersson menade även att kunderna hade kunnat inneha en annan typ av 

makt ifall Företag Mode AB haft fysiska butiker där kunderna kunnat utnyttja fysisk kontakt. 

Andersson förklarar även att hierarkisk ordning och den grupp eller individ som försörjer en 

betraktas som en naturlig riktning att rikta sitt intresse mot. Ägaren kan enligt Andersson 

betraktas som den som föder verksamheten. Individer och grupper ovanför i hierarkin anses vara 

den eller de som är kraftfullast i sin order eller fråga.  Ifråga om ägare finns det enligt Andersson 

också en skyldighet att till exempel skapa resultat som är tillfredsställande. Ytterligare krav från 

aktieägare kan vara krav om riktighet och tempo i informationen i månadsboksluten. Engberg 

nämner att det finns ett ansvar hos AB Bostäder i Borås att leverera det ägarna förväntar sig. 

Ennen menar att sedan ägarnas målsättning i NetonNet AB innebär avkastning på insatt kapital 

ska NetonNet AB genom verksamheten möta dessa resultatkrav.  

5.2 Inkorporering av intressenter i målsättningsprocesser 

 

Enligt Mainardes et al. (2012) ska företag beakta dessa uppgifter: identifiera intressenterna, 

utveckla processer som kan känna igen olika intressenters behov och intressen samt bygga upp 

relationer med dessa intressenter. Det är tydligt att samtliga informanter, i deras verksamheter, 

både har identifierat intressenterna och utvecklat processer för att kunna möta deras behov och 

intressen. I Företag Mode AB försöker de fånga vad kunderna hittills handlat och velat ha baserat 

på verksamhetens statistiskt säkerställda kundregister. Bostäder i Borås utnyttjar också statistiskt 

säkerställda enkäter för att få möjlighet att beakta hur nöjda hyresgästerna är med deras 

”produkt”. För att kunna samla in viktig information till verksamheten genomför Hööks 

Hästsport AB kundundersökningar både på eget initiativ och via externa tjänster. Kundernas 

intresse beaktas även genom att beakta hur många som besöker butikerna och hur många som 

handlar. NetonNet AB utövar en mängd processer för att kunna bevaka kundintresset. Förutom 
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indirekt bedömningen vilket sker genom att bevaka svängningar i försäljningen använder de även 

bevakning av kundrecensioner, chattfunktioner, produkttester via annonser samt sociala medier. 

Även Peterson och Craft bevakar de sociala medierna vid sidan av sina kundundersökningar. 

Crafts distributörer kan även ge Craft en bild av kunderna. Peterson menar vidare att det är viktigt 

att få ny kunskap om hur kunderna ställer sig till Craft och han eftersträvar därför både en djupare 

relation och en kontinuerlig dialog. Ifråga om personalen genomför Hööks Hästsport AB 

medarbetarundersökningar för att kunna fånga deras intressen. Hos Hööks Hästsport AB kan 

även medarbetarna lämna förslag till ledningen via deras digitala förslagslåda. Enligt Back 

filtreras inte dessa förslag och medarbetare som bidrar med förslag belönas med en trisslott och 

även ytterligare belöning ifall förslagen införlivas. Från Backs sida finns det ett stort intresse för 

att medarbetarna ska våga förmedla sina åsikter. Ifråga om budgetplaneringens utformning 

utnyttjar Back och Hööks Hästsport AB en teknik som kallas ”bottom up”. Tekniken innebär att 

målprocessen inte startar hos styrelsen utan börjar i andra avledningar som till exempel från 

butikscheferna.  Utifrån dessa processer kan informanterna och framförallt deras företag införliva 

Mainardes et al. (2012) tredje uppgift, uppbyggnaden av relationer till dessa intressenter. Även 

Perrini och Tencati (2006) menar att det är viktigt att som företag bevaka hur väl de reagerat på 

intressenternas frågor. Genom ovannämnda processer förhåller sig de olika informanterna och 

deras företag till Perrini och Tencatis (2006) idéer. I tidigare del av analysen belyser 

informanterna de intressenter vilka är nödvändiga för deras företags fortlevnad. Att 

uppmärksamma dessa är viktigt och enligt Perrini och Tencati (2006) är det därför nödvändigt att 

mäta deras förtroende och tillfredsställelse vilket informanternas genom ovannämnda processer 

gör. I enlighet med Scholes och James (1998) och deras jakt på god kommunikation baserat på 

fyra riktmärken är det tydligt att dessa processer uppfyller det första av dessa riktmärken, att 

bjuda in intressenterna att kommentera på de områden de själva agerar inom. Ifråga om det andra 

riktmärket, att skapa forum för intressenterna att delge sina förväntningar, kan kopplas till både 

NetonNet AB:s och Crafts användning av sociala medier. I NetonNet AB:s fall representerar 

även kundrecensionerna och chattfunktionen en möjlighet för kunderna att delge sina 

förväntningar. I Hööks Hästsport AB syftade medarbetarundersökningarna till att fånga deras 

intressen vilket i enlighet med Scholes och James (1998) är ett sätt att bjuda in dem att 

kommentera på de områden de agerar inom. 

 

Escoubés (1999) menar att ett företags intresse för olika intressenter varierar beroende på vart 

företaget vill nå. Det är därför vanligt att företag bedömer hur kompatibla intressenterna är med 

företagets valda strategi. Det är uppenbart att samtliga informanter och deras verksamheter 

relaterar till Escoubés (1999) uppfattning. I Företag Mode AB är det tydligt att verksamhetens 

övergripande mål om att nå en tillväxt genom högre försäljning och i sin tur högre resultat kan 

matchas till ägarnas önskningar om särskilda resultat. Andersson bekräftar att vardagen präglas 

av ägarna vilket förklarar varför en av deras grundläggande frågor är: hur mycket säljer vi och 

hur mycket tjänar vi? Det är därmed uppenbart att ägarna enligt Escoubés (1999) idéer kan 

betraktas som en intressent vilken är kompatibel med Företag Mode AB:s strategi. Escoubés 

(1999) och hans idéer om att bedöma intressenter baserat på hur kompatibla de är med företagets 

strategi passar vidare in i Crafts verksamhet. Enligt Peterson involveras VD:n och 

ledningsgruppen i det första steget av målprocessen och till den processen bidrar styrelsen, via 

Peterson, med sina önskemål och förväntningar. Redan i målprocessens första steg, där Craft 

enligt Peterson skall involvera interna intressenter, finns styrelsens önskemål och förväntningar 

inbakade.  Escoubés (1999) menar vidare att en matchning av företagets och intressenternas mål 

är viktigt för att kunna styra omgivningen. I AB Bostäder i Borås är denna matchning mellan 
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företagets och en intressents mål tydlig. Engberg menar att AB Bostäder i Borås skall utveckla 

mål vilka matchar de mål Borås stad satt. Borås stad har till exempel mål om att skapa tillväxt 

vilket AB Bostäder i Borås kan bidra till genom nya hyresrätter. Det är därför tydligt att ägarna är 

kompatibla med AB Bostäder i Borås mål sedan förverkligandet av deras mål innebär ökad 

möjlighet för förverkligandet av Borås stads mål. Även Hööks Hästsport AB har ägare vilka 

enligt Escoubés (1999) bedömning är kompatibla med verksamhetens mål sedan deras egna mål 

enligt Back sammanfaller med verksamhetens. Sedan deras övergripande mål är att maximera 

aktieägarvärde är det tydligt att ägarna direkt kan kopplas till detta. I enlighet med Escoubés 

(1999) är Hööks Hästsport AB intresserade av ägarna sedan de har gemensamma mål att sträva 

efter det vill säga att ägarna är kompatibla med Hööks Hästsport AB:s mål. Även Ennen hos 

NetonNet AB menar att deras målsättningar motsvarar ägarnas initiala målsättningar.  

 

Escoubés (1999) idéer om att ett företags intresse för olika intressenter varierar beroende på vart 

företaget vill nå passar likväl in på informanternas, och deras företags, relation till kunderna. I 

Företag Mode AB är det enligt Andersson kunderna respektive produkterna som är medlet för att 

nå högre försäljning, högre resultat och därmed tillväxt. Back menar i Hööks Hästsport AB:s fall 

att ett aktieägarvärde skapas på långsikt om verksamheten lever på konceptet att göra kunden 

nöjd. Indirekt säger därmed även Back att kunden, liksom i Företag Mode AB, utgör medlet för 

att nå andra intressenters mål. Förutom Andersson och Back betraktar även Ennen 

tillfredställelsen av kund och personal som medlet för att nå ägarnas intresse. För Peterson och 

Craft integreras kunderna indirekt i målsättningarna i steget efter personalen. Baserat på deras 

övergripande mål, att vara ledande inom funktionella sportkläder, är det 

marknadskommunikationens uppgift att ge kunderna den uppfattningen.  I ovanstående fall har 

både Företag Mode AB och Hööks Hästsport AB lyckats, vilket Escoubés (1999) syftar till, 

fastslå vilka intressenter som är nyckeln till strategin. Genom att betrakta kunden som ett medel 

för att nå ägarnas mål, vilka i regel överensstämmer med verksamhetens, utgör kunderna nyckeln 

för att uppnå verksamhetens övergripande mål. Även NetonNet AB har funnit sin nyckel till 

förverkligande av strategi genom att liksom Företag Mode AB och Hööks Hästsport AB betrakta 

kunden som medel att nå ägarnas intressen. Ifråga om kunderna menar Ennen även att alla 

avdelningar i verksamheten har kunderna som främsta fokus. Det är ytterligare ett tecken på hur 

verksamheten förtydligar för hela organisationen vilken intressent som utgör nyckeln. I NetonNet 

AB är både vision och ”mission” riktade emot kunderna. Sedan visionen är ledstjärnan för vart 

NetonNet AB vill nå är det återigen tydligt att kunderna är nyckeln för att nå dit. Det är tydligt 

dels sedan ”mission” riktas emot dem och ”mission” i sin tur utgör planen för hur NetonNet AB 

ska nå visionen. 

 

Escoubés (1999) idé om hur företag ägnar varierad uppmärksamhet åt en intressent beroende på 

vad de vill få ut av relationen passar till stor del in på informanternas uppfattningar om relationen 

till kunderna. I Företag Mode AB utgör kunden en viktig intressent ifråga om företagets mål och 

produktens roll. Baserat på det är det tydligt att Företag Mode AB är bekanta med att deras mål 

inte kan uppnås utan kundernas vilja att köpa Företag Mode AB:s produkt. Hela verksamheten 

utgår från uppgiften att utveckla en produkt vars syfte är att passa verksamhetens kunder. I 

enlighet med Escoubés (1999) är det därför rimligt för Företag Mode AB att ägna 

uppmärksamhet åt kunderna sedan alla i verksamheten är beroende av kunden. Företag Mode AB 

vill ägna mycket uppmärksamhet emot kunderna sedan resultatet av deras relation, förutsatt att 

produkten väckt kundens intresse, innebär hög försäljning. En hög försäljning är sedan tidigare 

stycke en känd faktor för att kunna nå högre resultat och därmed kunna möta ägarnas krav. I AB 
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Bostäder i Borås speglar Escoubés (1999) idé en särskild roll gällande varför de ägnar 

uppmärksamhet åt sina kunder. Enligt Engberg genereras allt kapital i verksamheten från bolagets 

hyresgäster vilket leder till att de uppmärksammas av verksamheten. AB Bostäder i Borås har 

därmed mycket att få ut av relationen till kunderna sedan deras hyresintäkter innebär 

verksamhetens enda inkomstkälla.  

 

I NetonNet AB och deras ”mission” blir den balans som eftersträvas mellan ”Business Platform” 

och ”Brand Platform” jämförbar med Freemans (2009) resonemang. Freeman (2009) menar att 

modeller för företagande blir framgångsrika när de finner skärningspunkten mellan 

intressenternas intressen. Syftet med NetonNet AB:s ”mission” är att balansera ”Business 

Platform” och ”Brand Platform” för att uppnå visionen. Sedan ”Business Platform” och dess 

hårda värden motsvarar ägarna och ”Brand Platform” med sina mjuka värden motsvarar kunderna 

och personalen är det tydligt att NetonNet AB och Ennen vill finna balansen mellan två olika 

intressentgruppers intressen. 

 

Ifråga om personalen blir det likväl tydligt att Escoubés (1999) uppfattning om att ett företags 

intresse för olika intressenter varierar beroende på vart företaget vill nå, matchar informanternas 

uppfattning. AB Bostäder i Borås integrerar till exempel personalen i sitt målarbete genom 

värdegrundsarbetet de genomför. Förutom sin personalpolicy så fokuserar AB Bostäder i Borås 

även på sin personalvård och de är stolta över sin framgångsrikt låga sjukfrånvaro. Vid sidan av 

detta fokuserar de även på personalens utveckling och kompetens. Även Back hos Hööks 

Hästsport AB anser att det är viktigt att fånga upp medarbetarnas hälsa genom att mäta 

personalomsättning och sjukfrånvaro. I enlighet med Escoubés (1999) har Back och Hööks 

Hästsport AB även i förhållandet till personalen funnit deras roll som nyckeln för strategin. Back 

menar nämligen att det är viktigt med nöjda medarbetare för att kunna nå övergripande mål. 

Ennen hos NetonNet AB vill erbjuda en anställning baserad på trygghet samt ge personalen en 

chans att utvecklas. Även NetonNet AB erbjuder sin personal friskvård. Ennen vill även att 

personalen skall vara införstådd med vad vision och ”mission” står för. Dessa två bryts ner för att 

underlätta personalens involvering i deras innebörd. I det avseende är NetonNet AB:s fyra 

värderingar för att uppnå vision och ”mission” tydligt riktade emot personalen. Precis som i 

Hööks Hästsport AB:s fall, i enlighet med Escoubés (1999), har NetonNet AB genom 

personalens integration i de fyra värderingar funnit en nyckel till strategin för att kunna uppnå 

visionen. Även Peterson syftar till vikten av att personalen hos Craft involveras i visionen genom 

sina ”träningsdagar”. Syftet är enligt Peterson att få med så stor del som möjligt av personalen på 

sin resa och det är viktigt att de interna delarna är överens för att den fortsatta processen ska 

fungera. Inom Crafts affärsplan och varumärkesplattform är det övergripande målet att vara 

ledande inom funktionella sportkläder. I det första steget integreras interna processer för att se till 

att verksamheten verkar för samma målsättning. Baserat på den tidiga integrationen i de 

processerna är det tydligt att även Craft, i enlighet med Escoubés (1999), har funnit att 

personalens medvetenhet är nyckeln för att uppnå strategin.  Personalen ska reda på en 

grundläggande nivå enligt Peterson integreras för att bli införstådda med vad Craft står för och 

vill stå för. I övrigt vill Peterson att Crafts personal ska ha en trygg anställning och trygg 

arbetsplats. 
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6 Slutsatser  
 

I det här kapitlet redogörs studiens slutsatser utifrån de forskningsfrågor som presenterades i 

studiens inledning. Kapitlet är uppbyggt av två slutsatserna där den ena omfattar studiens första 

forskningsfråga om de undersökta företagens identifiering och tolkning av intressenter. Kapitlets 

andra avsnitt omfattar studiens andra forskningsfråga om hur de undersökta företagen 

inkorporerar sina intressenters önskemål och krav i sina övergripande mål. Kapitlet ger 

avslutningsvis även förslag på framtida studier.  

6.1 Praktisk identifiering och tolkning av intressenter 

 

I tabellen nedan presenteras en begreppsexpansion av studiens tre begrepp för identifiering 

baserat på vår tolkning av informanternas utsagor:  

 

Tidigare teoriers 

begrepp 

Escoubés (1999) definition av 

begreppen  

Vår begreppsliga 

tolkning av 

informanternas 

identifiering av sina 

intressenter 

   

Möjlighet att påverka 

  Förtroende och tillit 

Makt Intressentens förmåga att influera 

företagets beslut. 

Ömsesidighet 

  Ger existensberättigande 

Legitimitet Intressentens legala eller moraliska 

auktoritet när den använder sin 

influerande makt på företaget 

Hierarkisk ordning och 

försörjning 

  Kraftfullast i sin fråga eller 

order 

Brådskande 

karaktär 

Intressentens nivå av omedelbar 

inblandning i företagets aktiviteter. 

Möjligheten till personlig 

kontakt 

  Lagar och förordning 

  Svårighet att ersätta 

 

Tabell 1, Sammanställning av tidigare teoriers begrepp för identifiering av intressenter och vår 

begreppsliga tolkning av informanternas identifiering av sina intressenter  

 

Vår uppfattning är att informanternas begreppsliga idéer i stor utsträckning motsvarar tidigare 

teoriers kriterier, makt, legitimitet och brådskande karaktär.  Dock är det som några av 

informanterna själva bekräftar, nämligen att de inte tolkar i dessa termer. Det första kriteriet, 

möjlighet att påverka, är enligt oss en form av makt, vilket bekräftas av till exempel Backs 

uppfattning. I situationer där en individ eller grupp innehar möjligheten att påverka finns en 
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möjlighet för individen eller gruppen att influera ett företags beslut vilket överensstämmer med 

definitionen av makt. Ifråga om makt blev det även tydligt att informanterna istället för begreppet 

makt utnyttjande andra termer, vilka varierade beroende på vilken relation de syftade till. De 

likställde bland annat makt med förtroende och tillit (i relation till ägarna), ömsesidighet (i 

relation till leverantörerna) och existensberättigande (i relation till kunderna). Samtliga av dessa 

stämmer enligt vår mening in på definitionen av makt men uttrycks i olika termer. Anledningen 

till att andra termer som förtroende och tillit, ömsesidighet och existensberättigande används kan 

bero på begreppet makts negativa klang. I dagens företagande uppfattas det inte alltid som något 

positivt att inneha en maktposition. I denna studie blir det därmed tydligt att retorik spelar en stor 

roll. I vår mening kan olika begrepp användas, det vill säga olika former av retorik, men i 

slutändan har samtliga av dessa samma betydelse och definition. Samma retoriska inslag förekom 

ifråga om begreppet ömsesidighet vilket enligt informanterna hellre användes som definition på 

en relation än alltför hårt utnyttjad makt. Även kriterierna, hierarkisk ordning och försörjning 

samt kraftfullast i sin fråga eller order, överensstämmer med definitionen av makt sedan dessa två 

är ett tillvägagångssätt för att influera företag. Möjligheten till personlig kontakt kan inte 

direktöversättas till makt men utgör en indirekt makt och möjlighet att influera företags beslut. En 

individ eller grupp vilka har möjligheten att personligen diskutera med företaget ifråga har en 

större möjlighet än intressenterna utan personlig kontakt att influera företaget. Med det sagt anser 

vi att möjligheten till personlig kontakt ger större utrymme för intressenter generellt men 

framförallt för intressenter som även innehar andra kriterier som till exempel kraftfullast order. 

Även om en individ eller grupp har möjligheten till kontakt innebär inte det någon direkt makt. 

Kriteriet behöver enligt vår mening kompletteras med andra kriterier för att kunna utgöra makt 

därav definitionen indirekt makt.   

 

Liksom med makt fanns begreppet legitimitet i många situationer inte uttalat men situationerna 

kunde definieras som sammanhörande med legitimitet. Det är till exempel fallet i hur företagen 

valt att förhålla sig till lagar och förordningar i relation till myndigheter, samhälle och personal. 

Samtliga av dessa intressentgrupper kan stödja sin makt i företag på sin legala och moraliska 

auktoritet. Det finns till exempel lagar om att betala skatt, om hur företag ska redovisa och hur 

företag skall hantera sin personal. Företag som inte följer dessa lagar och förordningar kommer 

inte kunna fortleva sedan deras relation till myndigheter, samhälle och personal inte efterlevs i 

enlighet med dessa intressentgruppers normer och värderingar. På samma sätt innehar samhälle 

och myndighet moralisk auktoritet ifråga om miljö och socialt arbete sedan de inom dessa 

områden likväl utformat lagar och förordningar. Att inte vilja tillverka miljöfarliga produkter 

motsvarar miljövänliga normer hos många människor och är samtidigt en respons till dagens 

globala miljöarbete. Även förhållningssättet till barnarbete visar på legitimitet för samhällets 

generella uppfattning om att barnarbete inte ska förekomma. I regel kan flera intressentgrupper 

utöva sin legitimitet. En kund kan till exempel vägra att handla sedan företaget ifråga säljer 

miljöfarliga produkter vilket i sin tur har en effekt på företagets möjlighet att tillfredsställa sina 

kunder. På samma sätt kan leverantörer utnyttja sin makt och legitimitet ifall de genom sin 

uppfattning om till exempel barnarbete eller miljöfarliga produkter väljer att inte integrera med 

företag som sysslar med det. Ifråga om legitimitet är det enligt vår mening tydligt att intressenters 

legitimitet aktiveras av att de innehar något av de andra kriterierna i spalten längst till höger.  

 

Kriteriet brådskande karaktär var likväl i studien indirekt förekommande men inte brett uttalat 

bland informanterna. Dock är det uppenbart att kriteriet införlivas genom andra kriterier i 

ovanstående sammanfattning. I förhållande till kundens existensberättigande hade informanterna 
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uppfattningen om att de utan en produkt som matchar deras intresse, till exempel tillföljd av att 

de saknar en uppfattning om deras efterfrågan, fanns risk för att verksamheten inte kunde 

fortleva. Indirekt blir det därmed, om kundernas efterfrågan inte noteras, av brådskande karaktär 

för företagen att finna efterfrågan. Även ifråga om legitimitet spelar brådskande karaktär in. Om 

till exempel miljöfarligt innehåll upptäcks, personalen är missnöjd eller risken för barnarbete 

uppdagas blir det av brådskande karaktär för företagen att åtgärda detta. Även situationer där 

personalen eller ägarna blir missnöjda kräver brådskande hantering. Kriteriet ”svårighet att 

ersättas” kan också innebära en form av brådskande karaktär. I relationer till intressenter som är 

svåra att ersätta är det nämligen av brådskande karaktär att finna nya intressenter ifall relationen 

till den ursprungliga intressenten skulle upphöra. För företag som av olika skäl förlorar 

leverantörer eller banken bli finnandet av nya leverantörer eller en ny bank nödvändigt för 

företagets överlevnad. Det är i studien tydligt att samtliga av de olika intressenterna skulle 

komma att prioriteras i situationer där deras fråga är av brådskande karaktär. I regel säger därför 

inte kriteriet brådskande karaktär enligt vår uppfattning särskilt mycket om tolkningen av 

intressenterna. Det skulle nämligen krävas en situation där flera intressentgruppers fråga kräver 

brådskande hantering för att kunna notera vilket underliggande kriterium som leder till att en 

intressent prioriteras framför en annan. Därmed avgör andra kriterier än brådskande karaktär, i 

situationer där flera intressentgrupper drabbas, vilken intressents fråga som är mest brådskande.    

 

Sammanfattningsvis tolkar de undersökta företagen sina intressenter i likhet med hur tidigare 

teorier föreslagit utformningen av identifiering och prioritering. I regel var det som ovannämnt 

andra termer som utnyttjades men deras definition kan enligt oss överensstämma med tidigare 

teoriers kriterier. Till stor del handlade skillnaden mellan tidigare teorier och informanternas 

tolkning om olika former av ordval. Trots att det rörde sig om olika ordval och begrepp anser vi 

att dessa ord och begrepp till stor del har samma betydelse och definition därav likheten mellan 

tidigare teoriers kriterier och informanternas kriterier.  

6.2 Praktisk inkorporering av intressenters önskemål och krav i 
övergripande mål 

 

Ifråga om inkorporering av intressenternas önskemål och krav i företagets övergripande mål 

fanns det intressanta kopplingar i de undersökta företagens förhållningssätt. Samtliga av de 

deltagande företagen utnyttjar, i likhet med teorin, olika processer för att fånga intressen hos 

personalen och framförallt kunderna. Vikten av att fånga deras intressen kan kopplas till 

uppfattningen om två ovannämnda kriterier, existensberättigande och personlig kontakt. 

Företagen i studien var samtliga bekanta med kundens viktiga roll och hur de förutsatte 

existensberättigande. Utan dem och utan att fånga deras intressen, kan företagets fortlevnad 

komma att riskeras. Utnyttjandet av olika processer med uppgiften att fånga kundernas intressen 

används därmed i avsaknaden av personlig kontakt. Ifall företagen hade kunnat fråga varenda 

kund vad den ville ha hade processen att fånga intressen underlättats. Sedan samtliga företag är 

medvetna om omöjligheten att fånga kundernas intressen via personlig kontakt är de processer de 

använder exemplarisk hantering av situationen. I och med att informanterna använder dessa typer 

av processer för att fånga kundernas och personalens intressen anser vi att dessa intressenter 

inkorporeras indirekt i företagens övergripande mål. Indirekt inkorporering definieras enligt oss 

som inkorporering av intressen vilka inte kan nås via personlig kontakt utan måste sökas fram 

genom olika processer. Processer som måste genomföras och fungera för överlevnad. I studien 
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definierade även informanterna kunderna som medlet för att uppnå andra mål. Att utgöra ett 

medel för att kunna uppnå högre mål betraktar vi som ytterligare tecken på intressenter vilka 

indirekt inkorporeras. De intressenter som utgör målet, vilka kunderna utgör medlet för att 

uppfylla, kan enligt oss definieras som intressenter vilka direkt inkorporeras i företagens 

övergripande mål. I denna studie var det tydligt att ägarnas intressen inkorporeras direkt sedan 

samtliga informanter syftade till att deras verksamhets målsättningar starkt präglades av ägarnas 

målsättningar. Informanternas relation till ägarna och deras inkorporering är enligt oss därför av 

en annan karaktär, direkt inkorporering. Med återkoppling till kriteriet personlig kontakt anser vi 

att sådan är mer förekommande i relationen till ägarna än till kunderna. Ifråga om att som 

intressent kunna inkorporeras direkt är därför möjligheten till personlig kontakt en viktig 

förutsättning. 

 

 
Figur 5, Sammanfattande figur över hur intressenters intressen, önskemål och krav inkorporeras i 

företagens övergripande mål. 

 

I figuren ovan visas en sammanställning över våra resonemang kring hur olika intressenters 

önskemål och krav inkorporeras i företags övergripande mål. Enligt vår mening finns det 

naturliga skäl till att personalen och framförallt kunderna inkorporeras indirekt. Till skillnad från 

många företagsägare är vanligtvis ett företags kunder många fler än ägarna och dessutom okända 

för företaget. Sedan gruppen av kunder är okända samtidigt som de saknar möjligheten till 

personlig kontakt blir det naturligt för företag att söka efter deras intressen via särskilda 

processer. Dessa processer, olika typer av kundundersökningar, existerar inte i företagets relation 

till sina ägare eftersom dessa är kända för företaget samt har en annan möjlighet till personlig 

kontakt där åsikter och krav direkt kan uttryckas. Vi vill här bekräfta två saker; (1) det kommer 

tillföljd av ovannämnda anledningar vara svårt att någonsin kunna inkorporera dessa intressenter 

direkt och (2) det behöver inte innebära en nackdel att inkorporeras indirekt. Att det inte måste 

innebära en nackdel att inkorporeras indirekt förutsätter att företaget ifråga utvecklat processer 

vilka kan fånga in intressenternas intressen och krav.  Pilarna i figuren, mellan ägare och kund 

respektive personal, symboliserar ytterligare en anledning till att de intressenter vars intressen 

fångas in indirekt inte är i sämre position än de som fångas in direkt. Dessa hänvisar nämligen till 
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att företag generellt, liksom informanterna i studien bekräftade, är bekanta med att kunder och 

personal ger existensberättigande och att deras tillfredsställelse krävs för överlevnad. Med andra 

ord finns det en viktig relation och balans att uppnå mellan ägare och kunder samt personal för 

företagets överlevnad. Ett företag som inte bekantar sig med kundernas önskemål och krav eller 

ignorerar personalens önskningar om friskvård och utvecklingsmöjligheter kommer inte att 

överleva särskilt länge. I och med att det enligt oss är uppenbart att alla företag i regel önskar 

fortleva kommer indirekt inkorporering aldrig behöva uppfattas som sämre än direkt 

inkorporering. Det finns därför heller ingen risk att företag kommer att sluta visa intresse för att 

fånga kundernas önskemål och krav. Det krävs emellertid hårdare satsning från företags sida för 

att fånga intressen och krav hos de intressenter vilka inkorporeras indirekt. Dock är vi säkra på att 

det är en satsning företag kommer att genomföra för sin överlevnad. Även fast slutsatserna främst 

har kretsat kring ägare och kund kan vi kortfattat även säga att vi anser att övriga intressenter som 

till exempel stat, kommun, bank och leverantörer liksom kunder och personal har intressen som 

inkorporeras indirekt. På samma sätt som ägarna, kunderna och personalen är dock deras 

medverkan nödvändig för att den kedja som formar en organisation inte ska fallera. 

Sammanfattningsvis kan vi därmed ifråga om hur de undersökta företagen inkorporerar sina 

intressenters önskemål och krav i sina övergripande mål konstatera att inkorporeringen sker 

direkt eller indirekt beroende på vilken intressent som avses.  

6.3 Förslag på vidare forskning 

 

I och med att intresset för intressentperspektivet växer bör forskningen kring begreppet likväl 

fortsätta. Sedan tidigare teori, i denna studie, visade sig överensstämma med hur företag i 

praktiken identifierar föreslår vi ett fortsatt fokus på den. Vi vill till exempel hänvisa till de olika 

figurerna i vår teoretiska referensram vilka efterföljande forskare skulle kunna ta med sig till nya 

informanter för att ytterligare implementera ett intressentperspektiv hos dem. Med hjälp av dessa 

figurer skulle företag själva formulera sin relation till olika intressenter för att få en uppfattning 

om vilka som till exempel bör prioriteras eller vilka som är aktuella och inte. En vidare forskning 

skulle därmed kunna vara ett specificerat exjobb hos ett företag med ett intresse att lära sig 

ytterligare om sina intressenter, priortiering av dem och få en mer generell uppfattning av 

intressentmodellen.  

 

Som tidigare nämnt i och med intressentmodellens tillväxt rekommenderar vi även att ytterligare 

forskning kring dess svagheter aktualiseras. I och med att vår studie visade uppenbara likheter 

mellan tidigare teori och företags praxis upplevs det rimligt att testa samma samband men med 

andra företag och informanter. I framtiden kan gemensamma styrkor i olika studier, ifall samtliga 

påvisar likheter, användas som utgångspunkt för forskning kring intressentmodellens svagheter. 
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IV 

BILAGA 1: 

 

Forskningsfrågor 

 

Hur tolkar de undersökta företagen sina intressenter?  

 

Hur inkorporerar de undersökta företagen intressenternas önskemål och krav i 

företagets övergripande mål? 

 

 

Intervjufrågor:  
 

1) Vad heter du? 

2) Vad har du för position? Utbildning? Tidigare erfarenheter? 

 

Frågor om intressenter: 

 

Hur identifieras intressenterna? Vilka kriterier ger en intressent? 

 

1) Vem/Vilka är era intressenter? Varför? 

2) Vem/vilka intressenter är mest betydelsefulla för er verksamhet? Varför?  

3) Vad skiljer en kritisk intressent från övriga intressenter? 

 

Målsättningsprocessen och intressenterna 

 

4) Vilka är era övergripande mål? (enstaka punkter, 1-3 st) 

5) Vilka deltar i målsättningsprocessen? Varför? 

6) Vilka önskemål och krav har era kritiska intressenter uttalat? Hur bekant är du med 

deras önskemål? Ge exempel! 

7) Hur anpassas intressenternas önskemål och krav med era mål? Konkreta 

handlingar? 

8) I vilken utsträckning påverkar intressenterna målen? 

9) Mäter/återkopplar ni i efterhand hur väl era målsättningar tillfredställt era 

intressenter? Vid ja, hur? 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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