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The Swedish alcohol market has for many years been in the hands of the government. The 

question of the monopoly, its being or not being, has for a long time engaged both Swedish 

citizens and politicians. Since joining the European Union it has also been on the European 

agenda, trying to adapt Sweden to the more liberal alcohol politic in Europe.  

 

The suppliers find themselves acting on a completely different market than a market based on 

free competition. The suppliers are faced with one retail channel to the stores which creates 

dependence and uneven power balance towards the retailer. In addition to this, their marketing 

activities are strictly limited due to the laws and claims. Corporate Social Responsibility is 

required goals given from the retailer upon the suppliers. The retailer is also set with strict 

term and rules from the government and has to gain the Swedish citizens approval in order to 

maintain their position as the only distribution channel. The supplier, primarily acting on the 

purpose of selling products and increasing the profit, differ from the retailer who mainly aim 

to limit and regulate the sales of alcohol.  

 

In this difficult market a relationship between the supplier and the distributor is being built up 

and nourished. The relationship in the supply chain is based on four factors; trust, 

cooperation, commitment and conflict. These different factors are shaping and affecting the 

relationship between the supplier and the retailer. The diverse aims of these two 

organizations, together with the regulations of the market and the dependency between each 

other, have an effect and shape the relationship. The analyses argue that equal goals can lead 

to an increased commitment between the supplier and retailer. Further on the members of the 

supply chains appear to use problem solving to resolve a conflict to be able to maintain good 

cooperation and increase trust in the relationship.  

 

The conclusion is that the retailer possesses the power in the relationship towards the supplier. 

All the relationship factors are important in this relationship but trust is required in order to 

obtain cooperation and commitment. Trust is also vital when it comes to solving a conflict.   
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1. Introduktion 
 

1.1 Problembakgrund 
 

Året är 2004. Sveriges detaljhandels monopol för alkoholhaltiga drycker ställs inför vad som, 

enligt Sveriges Radio (2005) ”…är en av de största muthärvorna i Sverige genom tiderna”. 

Leverantörer har mutat flera av cheferna för detaljhandel monopolet för att få dem att 

favorisera just deras produkter, något som strider mot policyn som säger att ingen leverantör 

får favoriseras (DN, 2004). Drastiska åtgärder vidtas och kontrakten sägs upp med de 

leverantörer som är inblandade (ibid).  

 

I Sverige kan alkoholhaltiga drycker endast säljas hos statligt ägda butiker som har en 

monopolställning inom detaljhandeln (SFS 2010:1622). Orsaken till det är att staten vill 

kunna hålla konsumtionen av alkohol på en hälsosam nivå och därmed hålla nere de 

samhälleliga kostnaderna som uppstår på grund av för hög alkoholkonsumtion 

(Folkhälsoinstitutet, 2008). Därmed drivs monopolföretaget främst av sitt uppdrag till staten 

och samhället och målet med försäljningen är enbart att intäkterna ska täcka kostnaderna och 

ingen vinst uppnås (Systembolaget, 2011). På samma marknad agerar också leverantörer med 

renodlade företagsekonomiska mål som exempelvis att uppnå vinstmaximering och expandera 

sin verksamhet genom marknadsföringsaktiviteter (Freeman, 1984).  

  

1.2 Problemdiskussion 
 

Aktörerna i form av leverantör och återförsäljare på den svenska marknaden befinner sig i en 

supply chain som enligt Benton och Maloni (2005, s. 2) kan definieras på följande vis: ”a 

product is delivered to the end customer via a supply chain of firms which consists of 

suppliers, manufacturers and distributors”. I det här fallet, där den ena aktören befinner sig i 

monopolställning, blir förutsättningarna inte desamma som i en klassisk supply chain relation 

eftersom monopolföretaget också har ett socialt ansvar gentemot samhället (Goering, 2011). 

Monopolföretaget har ett uppdrag från staten och ett ansvar gentemot det svenska samhället 

medan leverantören befinner sig på en marknad begränsad av lagar och regler som i allra 

högsta grad påverkar och begränsar marknadsföringen av deras produkter (SFS 2010:1622).  

 

Detaljhandel monopolet ägnar sig åt Social marketing som går ut på att främja ett mer 

hälsosamt beteende i samhället (Hastings & Saren, 2003). Syftet med monopolverksamheten 

är inte att nå vinst utan att med sin ensamrätt på alkoholförsäljning inom detaljhandeln 

begränsa alkoholens tillgänglighet i samhället (Systembolaget [1], 2010). Alkohol ses dock 

till skillnad från tobak inte som något som helt ska elimineras utan bara regleras (Angus & 

Hastings, 2011). Även om monopolföretaget inte har ett vinstmaximerande syfte med sin 

verksamhet måste även de överleva och som Hastings och Saren (2003, p. 310) uttrycker det: 

”Even the most altruistic of doctors still has a career to maintain and a boss to satisfy.”. 

Leverantören däremot har företagsekonomiska mål med sin verksamhet där målen exempelvis 

är att reducera kostnaderna och öka vinsten (Golicic & McCarthy, 2002). Syftet med 

leverantörens marknadsföring blir då att med sina finansiella medel marknadsföra sig mot 

konsumenter för att stärka sin image (Armstrong, Kotler & Wong, 2008). Det här är klassisk 

kommersiell marknadsföring (ibid).  

 

Hastings och Saren (2003) betonar vikten av att samhället och företagen måste kunna 

samarbeta. Trots att monopolföretaget och leverantören har olika förutsättningar och mål med 
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sin verksamhet, samt befinner sig i en ojämn maktbalans, måste de kunna samarbeta 

långsiktigt (Benton & Maloni, 2005). Det finns fyra avgörande relationsfaktorer i en supply 

chain relation (utan inbördes ordning): samarbete, engagemang, tillit och konflikt (ibid). En 

analys kommer att presenteras för att se om de här faktorerna kan appliceras på en reglerad 

marknad med ett detaljhandel monopol och vilken av faktorerna som är mest avgörande.  

 

Vidare har företagen i en business-to-business relation olika roller och identiteter. Relationens 

utseende beror på huruvida aktörerna har olika eller lika mål och värderingar (Danis, 

Deligonul, Elg, Ghauri & Tarnovskaya, 2011). Det är viktigt att medlemmarna i en supply 

chain förstår varandra för då kan det leda till ett gott samarbete och företaget kan prestera och 

uppnå sina mål bättre vilket leder till högre satisfaction (Benton & Maloni, 2005).  

 

Forskning om relationen i en supply chain existerar idag, däremot saknas vetenskapligt 

material på hur relationen ser ut då företag på en monopolistisk marknad med olika och lika 

mål verkar i denna supply chain, i Sverige. Dessutom saknas vetenskaplig litteratur på hur de 

fyra relationsfaktorerna påverkar en supply chain relation mellan leverantör och återförsäljare 

på en reglerad marknad. 

 

1.3 Problemformulering 
 

Hur byggs relationen på den svenska alkoholmarknaden mellan leverantör och återförsäljare 

som har olika och/eller lika mål? 

 

1.4 Syfte 
 

Syftet med den här studien är att undersöka hur relationen ser ut och byggs upp i en supply 

chain mellan leverantör och återförsäljare där dessa två aktörer befinner sig i en ojämn 

maktbalans på en reglerad marknad och har lika och olika mål med sin verksamhet. Etiska, 

hälsoinriktade mål blandas med vinstmaximerande mål.  

 

1.5 Avgränsningar 
 

Företagen som levererar alkoholhaltiga drycker och marknadsför dem på den svenska 

marknaden definieras i denna uppsats som leverantörer. Monopolföretaget som säljer de 

alkoholhaltiga dryckerna till konsumenten är återförsäljaren. De båda befinner sig i en supply 

chain vilket figur 1.1 illustrerar. Uppsatsen tar endast upp relationen mellan leverantör och 

återförsäljare. 

 

 
               Figur 1.1 Supply chain 

 

Uppsatsen avgränsar sig till att kvalitativt undersöka fyra leverantörer på marknaden. Dessa 

fyra har beräknats vara ett lämpligt antal utifrån den begränsade tid som är avsatt för denna 

studie. Författarna av uppsatsen anser även att de till viss del belyser problemformuleringen. 

 

Producent Leverantör Distributör Återförsäljare Konsument 
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1.6 Centrala Begrepp 
 

Corporate Social  Omfattar ett socialt ansvar gällande miljö, ekonomi, produktion och  

Responsibility:        anställda. I den här uppsatsen innebär CSR företagets sociala ansvar       

          gentemot samhällets hälsa och individers välmående.  

Leverantör:             Är i den här uppsatsen ett företag som levererar produkter till      

                                återförsäljaren och är en del av supply chain. 

Monopolmarknad:   När ett enda företag förser marknaden med en vara eller tjänst. I denna   

         uppsats tas detaljhandelsmonopol upp som när ett företag har monopol  

          på en distributionskanal, i detta fall detaljhandeln.  

Mål:            Syftet med ett företags verksamhet och riktningen som företaget drivs      

          emot. 

Performance:          Handlar här om prestation i en relation.  

Relation:                 Samverkan mellan leverantör och återförsäljare.  

Satisfaction:           Hur nöjda parterna i en supply chain är med varandra. Ordet översattes 

 inte till svenska eftersom det får en annan betydelse.  

Supply chain:         En kedja av flera olika aktörer som samverkar. I denna uppsats tas 

 enbart aktörerna leverantör och återförsäljare i en supply chain upp,     

          vilket framkommer i stycket Avgränsningar.  

Återförsäljare:        I den här uppsatsen är det detaljhandelsmonopolet. Återförsäljaren är ett  

företag som säljer de produkter som leverantören distribuerar till dem 

och är en del av supply chain, som utvecklats vidare i stycket 

Avgränsningar. 
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2. Teoretisk Referensram 
 

I den teoretiska referensramen tar vi upp företags olika respektive lika mål, Social marketing, 

etik, maktfaktorer i en supply chain samt relationen mellan leverantör och återförsäljare. Vi 

börjar med att förklara varje ämne och visa vad tidigare forskning diskuterat samt resulterat 

i. Därefter kopplar vi ihop litteraturdelarna för att sedan se hur dessa sammanfattningsvis 

kan se ut på en reglerad marknad.  

 
2.1 Företags lika och olika mål 
 

Världen är i ständig förändring och det finns många faktorer som ett företag måste ta hänsyn 

till (Collins, 1995). ”Everybody knows that the transformations facing us - social, political, 

technological, economic - render obsolete the lessons of the past” (Collins, 1995, p. 1).  

 

Företag har olika mål med sin verksamhet och använder olika sätt att mäta sina framgångar 

(Danis et al., 2011). Det vanligaste är att ett företag strävar efter tre huvudsakliga mål: vinst, 

tillväxt eller att öka aktieägarnas värde (Freeman, 1984). Det här är dock väldigt snäva och 

enkelspåriga mål och Freeman (1984) menar att det finns många andra intressenter som ett 

företag måste ta hänsyn till i sin verksamhet.  

 
 

      Figur 2.1 Stakeholder Map (Freeman, 1984 s. 55) 

 

Figur 2.1 visar olika intressenter som ett företag måste ta hänsyn till (Freeman, 1984). 

Intressenterna är ägare, finansiella enheter, aktieägare, aktivister, kunder, kundförespråkare, 

fack, anställda, återförsäljare, konkurrenter, leverantörer, staten och politiska grupper (ibid).  

 

Alla företag använder sig inte av samma strategier och mål i sin verksamhet och relationer till 

intressenter kan se olika ut beroende på huruvida deras mål och värderingar överensstämmer 
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med företagets (Danis et al., 2011). Det är viktigt att ett företag inser vikten av att dela 

strategier och mål med intressenter och samarbetspartners för det är det som avgör hur 

slutresultatet blir (Benton & Maloni, 2005). Om exempelvis en leverantör inte förstår vikten 

av att slutkunden blir nöjd och inte delar samma strategi och mål som återförsäljaren, kommer 

inte en hög kvalité att genomsyra ledet från leverantör till slutkund (ibid). Gemensamma 

strategier och mål är därför viktigt för att uppnå ett gott slutresultat (ibid). Det finns dock 

svårigheter, då många företag tycker att det är känsligt att dela med sig av information till 

andra och inte vill exponera sin verksamhet eller sina framtidsplaner för mycket (ibid). 

 

Under nästa rubrik utforskar uppsatsen det etiska perspektivet och hur Corporate Social 

Responsiblity (CSR) kan vara ett företagsmål. 

 

2.1.3. Etik och Corporate Social Responsibility  

 

Som tidigare nämnts har ett företag flera olika mål och intressenter som de måste ta hänsyn 

till (Freeman, 1984) och en studie av Chonko och Hunt (2000) visar att företag idag står inför 

etiska konflikter och vägskäl. Det finns konflikter som berör fyra olika parter: kunden, 

medlemmar i företagsledningen, samhället och underordnade (ibid). Kotler (1997) menar att 

det är viktigt att företaget inte bara fokuserar på kortsiktigt marknadskoncept utan även agerar 

långsiktigt med hänsyn till kunden och samhällets intressen. Det är alltså väsentligt för ett 

företag att ta hänsyn till etiska aspekter för att kunna lyckas (ibid). Faktum är att först då kan 

ett företag uppnå långsiktig vinst och konkurrensfördelar (Singhapakdi, 1999).  

 

Corporate social responsibility (CSR) innebär att ett företag inte bara tittar på ekonomiska mål 

och intressen utan även tar hänsyn till samhället och följderna av sina handlingar, ” Social 

responsibility, therefore, refers to a person’s obligation to consider the effects of his decisions 

and actions on the whole social system. Businessmen apply social responsibility when they 

consider the needs and interest of others who may be affected by business actions. In so 

doing, they look beyond their firm’s narrow economic and technical interests” (Blomstrom & 

Davis, 1966, s. 12). En supply chain är den största bidragande faktorn till att uppmuntra 

företag att engagera sig i CSR, då det sätter press på de svagare företagen i kedjan (Agbazue, 

Hamann, Hein & Kapelus, 2005). Företagsledningen måste själva inse att det är positivt för 

företaget att ha etiska värderingar, och att det bidrar till förtroende och respekt för företaget 

(Singhapakdi, 1999). Då kommer deras beslut och agerande att vara mer etiskt (ibid). 

 

Avslutningsvis måste ett företag som vill engagera sig och ha CSR och etik som mål i 

företaget, se över sina partners och samarbeta med de andra företagen i den supply chain som 

den är en del av (Bourlakis & Spence, 2009). Skotillverkaren Nike tillexempel, började med 

ett CSR-program under år 1990 men tyckte inte det var relevant att se över de dåliga 

arbetsförhållanden som rådde hos deras tillverkare, vilket sände ut fel signaler på marknaden 

och drog ned deras trovärdighet (Zadek, 2004). Företagsledningen måste själva inse att det är 

positivt för företaget att ha etiska värderingar, och att det bidrar till förtroende och respekt för 

företaget (Singhapakdi, 1999). Då kommer deras beslut och agerande att vara mer etiska 

(ibid). Det är dock viktigt att en relation mellan en leverantör och en återförsäljare inte går 

över styr (Atkinson, 2003). Det finns en risk att en relation mellan parterna kan bli oetisk om 

parterna står för nära varandra och förlorar sin objektivitet (ibid).  

 

2.1.1. Kommersiell marknadsföring  
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Företag har olika verktyg som de använder sig av för att uppnå sina mål och strategier 

(Freeman, 1984). En vanlig marknadsföringsstrategi går ut på att företaget använder sig av en 

marknadsmix som består av fyra p: produkt, pris, plats och påverkan (Armstrong, Kotler & 

Wong, 2008). Det innebär att företaget måste ha rätt kombination av produkter till rimligt 

pris, tillgänglig på rätt platser och att de är marknadsförda på ett sätt som får individer att 

ändra sitt beteende (ibid). Marknadsmixen kan dock begränsas genom restriktioner, och ett 

exempel på det är i Sverige, där staten försöker reglera alkoholkonsumtionen genom 

alkohollagen (Alkohollagen, kap. 7), är ett exempel på det. Alkohol i Tv-reklam eller radio får 

inte förekomma alls (SFS 2010:1622) och den reklam som tillåts får inte enligt 7 kap. 1 § i 

Alkohollagen (SFS 2010:1622) ”vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av 

alkohol”.  

 

Vanlig klassisk marknadsföring har ett kommersiellt syfte som går ut på att sälja sina 

produkter och i utbyte erhålla pengar, det vill säga uppnå vinst (Bagozzi, 1975). Kunden 

erhåller en produkt och därmed har ett utbyte mellan företaget och kunden skett (ibid). För att 

det här utbytet ska kunna ske krävs följande: att det finns minst två parter, att varje part 

erbjuder något som den andra parten vill ha, att varje part kan kommunicera och leverera, att 

varje part har förmågan att acceptera eller tacka nej till ett erbjudande samt att varje part 

tycker att det är värdefullt att ha med den andra parten att göra (Kotler, 2000). Essensen av det 

hela är att båda parterna måste erhålla något av värde (Hastings & Saren, 2003).  

 

För att ett företag ska överleva måste de sälja sina produkter och erhålla vinst, och om de kan 

ändra människors beteenden ger det möjlighet till ökad vinst. (Hastings & Saren, 2003) 

 

2.1.2. Social marketing 

 

Social marketing innebär att det sker ett utbyte av psykologiska fördelar, med andra ord är det 

ett sorts symboliskt utbyte som sker mellan parterna som är inblandade (Hastings & Saren, 

2003). Precis som kommersiell marknadsföring så går Social marketing ut på att ändra 

människors beteenden (Brown McCormack & Thackeray, 2010). Till skillnad från den 

kommersiella marknadsföringen så handlar den sociala marknadsföringen om att ändra 

beteenden som rör hälsa och samhälle (Hastings & Saren, 2003).  

 

Det finns många olika varianter av Social marketing: företag sätter varningstexter på sina 

produkter, reklamkampanjer i Tv och tidningar eller utbildningsprogram i exempelvis skolor 

eller andra institutioner (Wall, 2007).  

 

Social marketing har oftast statliga institutioner som avsändare men det förekommer även 

Social marketing i kommersiella annonser eller Tv-reklamer tillsammans med produkten 

(Angus & Hastings, 2011.). Studier visar att Social marketing som görs av företag mer gynnar 

företagets egen produkt än spridningen av själva hälsobudskapet (Burton, Christie, Creyer, 

Fisher, Kozup & Smith, 2001). Reklamen som görs medför att konsumenten påminns om 

produkten och kommer ihåg den mer och mer och ingen hänsyn tas till varningstexter eller 

andra budskap som är inbakade i reklamen (ibid). Budskapet blir förvirrande och fyller ingen 

funktion (Angus & Hastings, 2011). För att Social marketing ska fylla sitt syfte och nå ut till 

samhället så krävs det att avsändaren till reklamen är en statlig, oberoende organisation (ibid). 

 

I en vanlig utbytessituation rör det sig om fysiska produkter eller tjänster (Hastings & Saren, 

2003). Social marketing däremot innebär ett utbyte av psykologiska tjänster och uppmaningar 

till att ändra eller förebygga ett skadligt beteende (ibid). Det är svårare för Social marketing 
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att nå ut till människor och få dem att ändra beteenden då det som erbjuds inte är något som 

personer kan ta på eller se, utan istället är varningar om något som kan inträffa om ett visst 

beteende förekommer (ibid). Utbytet är baserat på långsiktiga fördelar, och ger inga garantier, 

bara löften om att ett visst beteende antingen kan hjälpa eller stjälpa personen, beroende på 

vilken väg den väljer att gå (ibid).  

 

Det är viktigt att den sociala marknadsföringen är trovärdig (Hastings & Saren, 2003). 

Personerna måste förstå att avsändarna vill dem väl och att utbytet i längden kommer leda till 

det bästa för alla parterna (ibid). Precis som i en vanlig utbytessituation med produkter och 

tjänster i den kommersiella marknadsföringen måste även den sociala marknadsföringen leva 

upp till sina löften och det är viktigt att känna trovärdighet gentemot marknadsföringen och 

lita på källan som sänder ut den (ibid). Annars kommer den sociala marknadsföringen att vara 

meningslös och syftet blir inte uppfyllt (Angus & Hastings, 2011).  

 

Figur 2.2 illustrerar och sammanfattar styckena ovan. Den visar att ett företag har olika och 

lika mål, presenterade i målrutan i modellen, som den vill uppnå med sin verksamhet (Danis 

et al., 2011). För att uppnå de här målen använder de sig av olika verktyg såsom kommersiell- 

och Social marketing (ibid). Kommersiell och Social marketing går många gånger hand i hand 

och faktum är att Social marketing ofta övergår till att bli kommersiell marknadsföring 

(Angus & Hastings, 2011). McCormack Brown och Thackeray (2010) menar att sociala 

marknadsförare kan använda sig av samma marknadsmix, de fyra p, som företag använder i 

kommersiellt syfte för att nå ut med sitt budskap. Kunden betalar ett pris för att erhålla en 

produkt, på samma sätt kan Social marketing förespråka ett beteende som har mindre 

kostnader och fler fördelar (ibid).  

 

 
                        Figur 2.2 Målfigur Eklöv & Nilsson, (egenritad modell) 
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2.2. Relationen leverantör och återförsäljare 
 

Nu har vi beskrivit att företag har olika mål i sin verksamhet och vi har förklarat verktygen 

som företag använder sig av i form av Kommersiell marknadsföring och Social marketing. 

Företag arbetar inte isolerat utan befinner sig på en marknad där många andra liknande 

aktörer agerar och måste samverka. Den här uppsatsen kommer att fokusera på relationen 

mellan leverantören och återförsäljaren i en supply chain och reda ut hur olika/lika mål 

påverkar relationen. Det här avsnittet kommer till viss del att följa samma struktur som 

Benton och Malonis (2005) modell nedan.  

 

En relation kan beskrivas på många sätt. Mellan leverantör och återförsäljare bygger 

relationen på en gemenskap, ett samarbete och en förbindelse mellan två parter som 

gemensamt ska komma fram till ett resultat (Benton & Maloni, 2005; Synonymer [1], 2012). 

Tidigare forskning visar att makt har en stor inverkan på en relation och dess kritiska 

relationsfaktorer: samarbete, tillit, engagemang och konflikt (Benton & Maloni, 2005). De här 

faktorerna är viktiga för en relation mellan leverantör och återförsäljare i en supply chain. 

Relationen tillsammans med maktbaserna sägs påverka supplier satisfaction och performance 

(ibid). 

 

 

 
                  Figur 2.3 Benton & Maloni (2005, s. 5) 

 

2.2.1 Relationen i en supply chain 

 

En köpare och säljares relation är oftast byggd på informella avtal och flexibla justeringar 

vartefter nya möjligheter utvecklas (Macaulay, 1963). En traditionell leverantörsrelation 

baseras oftast på många medlemmar och ett kortsiktigt perspektiv där makthavaren löser 

uppkommande problem och där priset är en avgörande faktor när samarbetspartner ska väljas 

ut (Benton & Maloni 2005; Stuart, 1993). Ett samarbete i en supply chain ser däremot tvärtom 

ut (ibid). Det är få noga utvalda medlemmar, och en mängd kriterier som ska uppnås innan ett 

samarbete kan träda i kraft (ibid). Relationen byggs långsiktigt och problem löses på en 

gemensam basis (ibid). 
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Ett relationsutbyte, anser Håkansson och Snehota (1995), ska innehålla engagemang och 

investeringar från båda parter. En relation är baserad på en gemensam inriktning med ett 

gemensamt språk och det som gjorts tidigare påverkar framtiden (Axelrod 1984; Heide & 

Miner 1992). Relationsutbytesteorin säger bland annat att en relation är baserad på normer, 

problemlösning och att skapa en relation på lång sikt samt bibehålla den (Haugland & 

Rokkan, 2002). Vilken typ av relation som finns mellan köpare och säljare avgör också hur 

relationen utvecklas över tiden och på vilket sätt engagemang uppstår (Bourlakis & Spence, 

2009). Cox (2004) hävdar att det är rent omöjligt att uppnå en winwin situation i en supply 

chain relation och att vilken typ av utbyte medlemmarna i en den här typen av relation har 

också avgör hur maktbalansen ser ut (Bourlakis & Spence, 2009).  

 

En leverantörs kapacitet har också betydelse för hur relationen ser ut, ju mindre företag desto 

mindre förhandlingsförmåga (Cox, 2004; Holmlund & Kock, 1996). Små företag har därför 

lätt att hamna i en beroendeform (ibid).  

 

2.2.2 Maktbasernas påverkan på en supply chain relation  

 

Enligt Benton och Malonis (2005) modell har maktbaserna medierad och icke medierad stor 

påverkan på de signifikanta faktorer som en relation bygger på (ibid). Uppsatsen erkänner 

dess påverkan medan tyngdpunkten läggs på relationsfaktorernas påverkan på relationen 

(ibid). De kritiska relationsfaktorerna bygger en relation och är utan inbördes ordning: 

engagemang, tillit, samarbete och konflikt. De presenteras i avsnittet nedan (ibid). 

 

2.2.3 De fyra kritiska relationsfaktorerna 

 

Engagemang kommer från ordet engagera som betyder åtagande, förpliktelse (Svenska 

akademins ordlista, 2011). I ordet engagemang läggs också betydelsen av en satsning, ett 

intresse och deltagande (Synonymer [2], 2011). Brown, Lusch och Nicholson (1995) delar in 

engagemanget i en relation, i normativ och instrumental. En relation med normativt 

engagemang är inriktad på att skapa en långsiktig relation som bygger på tillit och ömsesidigt 

engagemang mellan, i det här fallet, leverantör och återförsäljare (Ellram, 1991; Cooper & 

LaLonde, 1989). Social exchange teorin menar att ett företags beteende inte enbart är baserat 

på ekonomiska faktorer utan även på sociala element och att det är viktigt att varje företag i en 

supply chain känner ett långsiktigt ansvar gentemot de andra parterna (Blau, 1964; Kelley & 

Thibaut, 1959).  

 

Att ha tillit innebär att ett förtroende och en tilltro har skapats emellan människor eller i 

förhållande till ekonomiska händelser (Svenska akademins ordlista, 2011; Synonymer [3], 

2012). Sahay (2003) säger att historiskt sett har en affärsrelation hållits på en armslängds 

avstånd och relationen har mer handlat om att förhandla fram lösningar. Numera har en 

omvandling skett och medlemmarna i en supply chain har märkt att relationen måste, för att 

överleva, bygga mer eller mindre på ett partnerskap, ett slags kompanjonskap där 

gemensamma förmåner och värden ersätter maktspelet (ibid). Att uppnå ett kompanjonskap är 

det yttersta målet med relationen medlemmarna emellan men det kräver att det uppfattade 

värdet i relationen är högt tillsammans med en hög pålitlighet och på så sätt utvecklas tillit 

(Sahay, 2003). Tillit beskriver Anderson och Narus (1990, s. 45) som ”the firm’s belief that 

another company will perform actions that will result in positive outcomes for the firm, as 

well as not take unexpected actions that would result in negative outcomes for the firm”. En 

hög nivå av tillit gör medlemmarna i en supply chain villigare att involvera mer resurser i 

samarbetet (Danis et al., 2011).  
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Samarbete definieras som ett gemensamt arbete och medverkan i en gemensam uppgift 

(Svenska akademins ordlista, 2011). Ett samarbete innebär, enligt Handfield och Nichols 

(1999), ett ömsesidigt utbyte av information från en part till en annan och är en viktig del i en 

supply chain relation baserad på tillit. Anderson och Weitz (1992) går så långt att de säger att 

utbyte av information kan öka möjligheterna till en långvarig relation. Forskning talar för att 

samarbete bidrar till förbättrade resultat för företagen i en supply chain (Seifert, 2003). För att 

uppnå goda resultat krävs det dock att alla medlemmarna i en supply chain är villiga att 

samarbeta på bästa sätt och gemensamt sträva efter goda resultat (Angelides & Angerhofer, 

2006). Citatet ”Increase in trust lead to increases in information sharing, which improves 

supply chain collaboration” visar de kritiska relationsfaktorernas påverkan på varandra (Chae, 

Sheu & Yen, 2006, s. 45). Har tillit uppnåtts så kan sedan medlemmarna i supply chain 

fokusera på värdena och förmånerna som kommer ur en långsiktig relation (Sahay, 2003). 

Tillit infinner sig inte naturligt i ett kompanjonskap men krävs för att relationen ska bli 

långsiktig och leder till fler fördelar som beror på relationen (ibid). Därmed inte sagt att 

relationer i en supply chain inte kan implementeras om inte tillit finns (ibid).      

 

En konflikt kan vara allt från en meningsskiljaktighet till en motsättning och strid (Synonymer 

[4], 2012). Dock kan makthavaren även skapa en högre prestation hos medlemmar i en supply 

chain genom just en hårdare påtryckning (Benton & Maloni, 2005). Det bör finnas en 

grundläggande medvetenhet hos parterna i en supply chain om vem som har makten och hur 

makthavaren använder den (Benton & Maloni, 2005). Utnyttjar makthavaren sin makt för hårt 

kan det leda till konflikt och att medlemmarna tappar engagemang och presterar sämre (ibid).  

 

Avslutningsvis menar tidigare forskning att har tillit uppnåtts inom en relation och ett 

kompanjonskap skapats, agerar parterna mot ett gemensamt sätt att arbeta inom den 

långsiktiga relationen, med andra ord: ett samarbete har uppstått (Sahay, 2003). En 

hängivenhet och ett engagemang finns för att förebygga problem och uppnå parternas mål 

(Sahay, 2003). Problemlösning sker för att undvika konflikt och ett ömsesidigt tankesätt där 

storleken på företaget och vem som har makten inte har någon betydelse utan det 

gemensamma värdet i relationen är av vikt (ibid).   

 

2.2.4 Maktbalansen i en supply chain relation 

 

Maktbalansen är av signifikant betydelse både i en vanlig relation (Bourlakis & Spence, 2009) 

och i en supply chain relation (Benton & Maloni, 2005). 

 

Den ojämna maktbalansen inom den amerikanska bilindustrins oligopolmarknad är ett 

exempel där ett fåtal biljättar dominerar marknaden och innehar makten, medan 

leverantörerna pressas för att ständigt nå högre kvalitet till ett lägre pris och slås ut om de inte 

uppnår makthavarens krav (Benton & Maloni, 2005). Det här påvisar hur en asymmetrisk 

maktbalans kan skada medlemmarna i en supply chain (ibid). Bilföretagen i oligopol ställning 

forcerar fram önskade mål med hjälp av sin makt varpå de inte lyckats bygga en tillit mellan 

sig och sina leverantörer varpå supplier satisfaction uteblir (ibid). 

 

En nyckelfaktor för att en långsiktig relation ska kunna frodas är att relationen har en 

symmetrisk maktbalans och att makten då finns representerad åt båda hållen i en supply chain 

som i detta sammanhang representeras av leverantören och återförsäljaren (Bourlakis & 

Spence, 2009). Dock kan, som diskuterats tidigare i teori, en ojämn maktbalans även skapa 

högre prestation hos motparten (Benton & Maloni, 2005; Håkansson & Snehota, 1995).  
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Tidigare forskning går mot den gemensamma ståndpunkten att en långsiktig relation har bäst 

möjlighet att utvecklas när ingen av partnerna är i en beroendesituation till den andra parten 

och ingen av partnerna i relationen utnyttjar den andre, det vill säga att maktbalansen är 

symmetrisk (Haugland & Rokkan, 2002). En asymmetrisk relation har en större grad av 

instabilitet och lägre nivå av tillit än symmetriska förhållanden och Kumar, Sheer och 

Steenkamp (1995) har i sin studie sett att asymmetriska relationer har en högre grad av 

konflikt och lägre tillit och engagemang. Och andra sidan kan en relation i en supply chain 

som är alltför tät orsaka etiska problem då en arbetsrelation även i en supply chain är byggd 

på människor, och dess relationer kan övergå från arbetsmässiga relationer till personliga 

relationer (Atkinson 2003; Campbell, Kitson & Wood, 1996). 

 

2.2.5 Supply chain relationens påverkan på satisfaction och performance  

 

De sista två rutorna i Benson och Malonis, (2005) modell se figur 1.3 tar upp hur satisfaction 

och performance kan påverkas av maktförhållandena och relationsfaktorerna som vi har 

beskrivit tidigare i uppsatsen.  

 

Definitionen av supplier satisfaction beskriver Benton och Maloni (2005, s. 2) som “a feeling 

of equity with the supply chain relationship no matter what power imbalance exists between 

the buyer-seller dyad”. Utan en uppnådd tillfredsställelse hos medlemmarna i en supply chain 

kan inte tillit och engagemang uppnås (Benton & Maloni, 2005), vilket anses vara en 

förutsättning för att skapa en långsiktig relation parterna emellan (Cronin & Taylor, 1992).  

 

Upplevd satisfaction nås först då en långsiktig relation byggs och en relationsbaserad strategi 

bör därför antas. Det är relationen i sig som är viktig för medlemmarna i en supply chain och 

det är den tillit som byggs upp, parterna emellan, som gör att en balans skapas (Benton och 

Maloni, 2005). Hypotesen om att leverantörens prestation ska leda till en upplevd 

tillfredsställelse i en supply chain dementerades eftersom ingen koppling ses mellan de här två 

elementen (ibid). Däremot kan en prestation härstamma från en tillfredställd relation (ibid). 

Ett kritiskt perspektiv till det här är att medlemmarna i en supply chain inte ser hur effekten av 

deras handlande fångas upp av slutkonsumenten, när jämförelsen enbart ligger hos 

medlemmarna i en supply chain och får då inte ett objektivt perspektiv (ibid).  

 

2.3 Den monopolistiska marknadsmiljön 
 

Det finns olika marknader som en leverantör och återförsäljare kan agera på och den här 

uppsatsen undersöker hur dessa aktörer påverkas av en monopolistisk marknad. Därför går 

uppsatsen i nästkommande stycke in och beskriver vad en monopolmarknad är för att sedan i 

modellen sammanfatta hur alla olika delar såsom mål, verktyg, makt och de kritiska 

relationsfaktorerna påverkar relationen mellan leverantör och återförsäljare. 

 

2.3.1. Monopol 

 

En monopolmarknad är när ett enda företag förser marknaden med en vara eller tjänst (Parkin, 

2009). En marknad som är säkrad från konkurrens från andra företag och där inget substitut 

finns tillgängligt (ibid). Monopolföretag har makten att isolerat driva ekonomisk verksamhet 

som exempelvis handel med vissa varor och kan ensamt sätta priserna och sköta transporterna 

(Svenska akademins ordlista, 2011). 
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Det finns tre olika inträdesbarriärer: de naturliga, ägarskapet och de legala (Parkin, 2009). Här 

tas endast legala inträdesbarriärerna upp. Legala inträdesbarriärer kan ske via privata 

franchiseföretag, patent eller statliga licenser (ibid). Statliga licenser är när staten kontrollerar 

ett inträde i exempelvis ett yrke eller industri och det sker främst legala inträdesbarriärer inom 

medicin, juridik och byggbranschen (ibid). De statliga licenserna skapar inte alltid en 

monopolmarknad men ser till att konkurrensen uteblir i hög grad (ibid).  

 

2.3.2 Modell 

 

För att se hur allt flätas samman visas en modell nedan, figur 2.4. Till vänster visas en 

återförsäljare i monopolställning med specifika mål som samhällskostnader, hälsoaspekten 

och Corporate Social Responsibility (CSR). I modellen har verktyget Social marketing 

markerats som det huvudsakliga verktyget, då Social marketing oftast har statliga institutioner 

som avsändare (Angus & Hastings, 2011). Därför antas att monopolföretaget framför allt 

använder sig av Social marketing eftersom det är ett verktyg som utgår från att ändra 

människors beteende (Hastings & Saren, 2003). Därför antas även att monopolets främsta mål 

med verksamheten är att ändra beteenden i samhället som har negativa effekter på hälsan och 

medför skadegörelse som skapar kostnader för samhället. Däremot utesluts inte att 

monopolföretaget använder sig av kommersiell marknadsföring, då Angus och Hastings 

(2011) menar att kommersiell marknadsföring överlappar varandra eftersom Social marketing 

ofta använder sig av de kommersiella marknadsföringskanalerna.  

 

Till höger visas den andra aktören på marknaden, leverantören som antas ha följande mål: 

vinstmaximering, tillväxt, utdelning till aktieägare, etik och CSR. Etik och CSR är markerade 

med frågetecken eftersom uppsatsen vill undersöka om dessa mål existerar hos leverantören.  

Leverantören antas använda kommersiell marknadsföring som huvudsakligt verktyg, eftersom 

kommersiell marknadsföring är ett tillvägagångssätt för att uppnå tillväxt och 

vinstmaximering (Bagozzi, 1975). Däremot utesluts inte att leverantören använder sig av 

Social marketing därför att de agerar på en reglerad marknad som kräver att ett socialt ansvar 

tas (SFS 2010:1622).  

 

Vidare vill uppsatsen undersöka om leverantörerna och monopolföretaget delar något av 

målen ovan. Essensen i uppsatsen är relationen, hur den byggs och påverkas och därför 

undersöks om de lika/olika målen ovan har någon effekt på relationen. Monopolföretaget och 

leverantören är båda del av en supply chain där parternas relation till varandra byggs på fyra 

kritiska relationsfaktorer: engagemang, tillit, samarbete och konflikt (Benton & Maloni, 2005) 

utan inbördes ordning. Förutsättningarna för relationen blir inte densamma som i en klassisk 

supply chain relation eftersom återförsäljaren befinner sig i monopolställning och även har ett 

socialt ansvar mot samhället (Goering, 2011). Makt har visat sig ha stor påverkan på 

relationsfaktorerna och kan göra att relationen hamnar i obalans (ibid). I uppsatsen antas att 

makten ligger hos monopolföretaget (återförsäljaren) och därför blir maktbalansen i supply 

chain relationen skev. Företag har olika mål med sin verksamhet som är baserade på deras 

normer och värderingar som också påverkar vad de vill få ut och uppnå med relationen i en 

supply chain (Danis et al., 2011).  
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              Figur 2.4 Relationsfigur Eklöv & Nilsson 
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3. Metod 
 

 

I det här kapitlet går vi igenom den teoretiska och empiriska metoden. Först presenteras den 

teoretiska metoden där vi går igenom forskningsfilosofierna och forskningsansatserna för att 

sedan övergå till den empiriska metoden. Slutligen redovisar vi och argumenterar för vilka 

olika metoder och strategier vi har valt och förklarar syftet med vår forskning samt hänvisar 

till vår intervjuguide och argumenterar för våra val av frågor.  

 

 

3.1 Teoretisk metod 
 

Först presenteras teoretiska metoder och dess innebörd generellt för att sedan under rubrik 3.3 

Val av metod för uppsatsen redovisa och argumentera för författarnas val av teoretisk och 

empirisk metod. Modellen nedan visar olika stadier som en forskare går igenom under en 

vetenskaplig process (Lewis, Saunders & Thornhill, 2009). Modellen är formad som en lök 

där det första lagret tar upp en forskares olika filosofier, därefter går den in på två olika 

ansatser, strategier, tidsaspekten och datainsamlingsmetoder (ibid). Likt en lök så går en 

forskare igenom olika stadier i sin vetenskapliga process som för honom/henne närmare 

kärnan (ibid). 

 

 
           
           Figur 3.1 Research Process “Onion” (Source: Saunders et al., 2009, s.108)  

 

3.1.1 Forskningsfilosofier 

 

Ontologi är forskarens sett att se på verkligheten, epistemologi är vad forskaren anser vara 

acceptabel kunskap och axiologi är vilken roll som värden har inom forskningen (Saunders et 

al., 2009). Alla de här lärorna ingår i de fyra olika filosofierna: pragmatism, interpretivism, 

realism och positivism (ibid). 
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Positivism går ut på att forskningen ska vara objektiv och huvudsakligen bestå av 

observationer (Saunders et al., 2009). Det är viktigt att kunna generalisera så att extern 

giltighet uppnås (ibid). Realism kräver ett objektivt och realistiskt förhållningssätt till 

omvärlden (ibid). Oberoende av hur omvärlden ser ut, så ska forskaren fokusera på relevant 

fakta och se till att informationen är säkerhetsställd och opåverkad av omvärldens olika sätt 

att se på den (ibid). Den positivistiska forskningsfilosofin används oftast vid stora kvantitativa 

undersökningar och den realistiska forskningsfilosofin kan ha både kvalitativ och kvantitativ 

metod så länge det anpassas till ämnet (ibid).   

 

Interpretivistiska filosofin har ett subjektivt förhållningssätt där forskaren blir en del av själva 

forskningen (Saunders et al., 2009). Informationen samlas in i detalj och på djupet på ett 

kvalitativt tillvägagångssätt. Pragmatism innebär att fokus ligger på problemformuleringen 

och integrerar olika perspektiv för att tolka informationen. Det används olika 

tillvägagångssätt, en blandning av kvalitativ och kvantitativ metod eller både och kan 

användas (Backman, 2008; Höst, Regnell & Runesson, 2006; Jacobsen, 2002; Saunders et al., 

2009).   

 

3.1.2 Forskningsansatser 

 

Det finns olika strategier och tillvägagångssätt för att lägga upp ett arbete: deduktiv och 

induktiv ansats (Backman, 2008; Höst et al., 2006; Jacobsen, 2002; Saunders et al., 2009).  

Deduktiv ansats innebär att forskaren först skapar sig en uppfattning om hur världen ser ut 

genom att läsa på teori och tidigare forskning och därefter går han eller hon ut och ser om det 

stämmer överens med verkligheten (ibid). Nackdelen med den här ansatsen är att 

objektiviteten blir påverkad och förväntningar och fördomar byggs upp redan innan empiri 

samlas in, vilket riskerar att angreppssättet blir för smalt (ibid). Induktiv ansats innebär att 

forskaren först samlar in relevant information och går därefter ut i verkligheten för att testa 

den insamlade informationen. Därmed görs empirin först (ibid). På så vis begränsas inte den 

informationen som samlas in utan teorin anpassas utifrån hur verkligheten ser ut (ibid). 

Svårigheten med en induktiv ansats är att det blir ett stort omfång av material att hantera och 

systematisera då informationen som samlats in troligen är väldigt bred (ibid).  

 

Om forskaren redan från början vet hur en situation ser ut och förhållandena är definierade 

föreslås en deduktiv metod (Saunders et al., 2009). Är situationen odefinierad och 

förhållandena inte är kända så föreslås en induktiv metod (ibid). 

 

3.2 Empirisk metod 
 

Den mörka delen av löken går in på syftet med forskningen, där problemformuleringen ligger 

som grund (Saunders et al., 2009). Det finns tre tillvägagångssätt, och vilken som väljs beror 

på hur frågan har formulerats (ibid). Explorativa studier baseras på sekundärdata som är 

information som samlas in eller hämtas från exempelvis webbsidor, böcker, årsredovisningar 

eller statistik (Jacobsen, 2002; Saunders et al., 2009). Det här tillvägagångssättet är flexibelt 

och anpassningsbart under resans gång (Saunders et al, 2009). Beskrivande studier skildrar 

någonting som redan existerar som tillexempel en person, en situation eller en händelse (ibid). 

Förklarande studier går ut på att förklara ett samband mellan en eller flera variabler (ibid).  

 

Det finns två huvudsakliga metoder att välja mellan: kvantitativ och kvalitativ (Backman, 

2008; Höst et al., 2006; Jacobsen, 2002; Larsen, 2009; Fløistad, Kjeldstadli, O'Gorman, 

Repstad, 2007; Saunders et al., 2009).  Kvantitativ metod är att du har många respondenter 
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vilket medför att urvalet av personer blir mer generellt och därmed mer representativt vilket 

gör att undersökningen uppnår extern giltighet (ibid). Nackdelen blir dock att frågorna blir 

opersonliga och standardiserade (ibid). Vid kvalitativ metod samlas data in från få utvalda 

respondenter och kan innehålla både ett induktivt och ett deduktivt angreppssätt (ibid) 

Metoden är flexibel och frågorna ställs personligen vilket gör det möjligt att lägga till 

följdfrågor under intervjuens gång (ibid). Antalet respondenter blir begränsade på grund av att 

de här intervjuerna är mer tidskrävande och därför uppnås enbart en intern giltighet (ibid).  

 

Det finns olika forskningsstrategier: experiment, enkäter, fallstudie, handlingsbaserad 

forskning, grundad forskning, etnografisk forskning och arkivbaserad forskning. Valet av 

strategi beror på tid, kunskap och tillgången till tidigare forskning (Huber & Solberg Soilen, 

2006; Höst et al., 2006; Saunders et al, 2009). 

 

Saunders et al. (2009) lökmodell delar upp insamlingen av data i tre olika varianter. Mono 

metoden innebär att bara en teknik att samla in data används, multi metoden går ut på att 

samla in data genom att använda fler olika tekniker och slutligen en mixmetod som innebär att 

en kombination av både kvalitativ och kvantitativ metod används (ibid). Forskningens tidsram 

är uppdelad i två perspektiv. Cross-sectional studier, innebär att ett specifikt fenomen studeras 

under en specifik tidpunkt. Longitudinal studier sträcker sig under en längre tid för att kunna 

se en utveckling och studera en förändring (Saunders et al., 2009). Slutligen nås den innersta 

kärnan i lökmodellen där informationsinsamlingen och analys av materialet sker baserat på 

tidigare lager av löken (Saunders et al., 2009).  

 

3.3 Val av metod för uppsatsen 
 

Ovan har olika teoretiska och empiriska metoder introducerats och i det här avsnittet 

presenteras vilka metoder den här uppsatsen lagt fokus på. 

 

Uppsatsens bakomliggande filosofi bygger på pragmatisk filosofi då fokus ligger på 

problemformuleringen (Saunders et al., 2009). Informationsinsamlingen kommer styras av en 

interpretivistisk filosofi därför att undersökningen kommer att ha få respondenter som 

intervjuas på djupet (Backman, 2008; Höst et al., 2006; Jacobsen, 2002; Saunders et al., 

2009). Målet är att uppnå den objektiviteten som realistiska filosofin strävar efter genom att 

presentera fakta från trovärdiga och relevanta källor. Dock utesluts inte den positivistiska 

filosofin som menar att observationer ska göras och präglas av tidigare upplevelser och 

sinneserfarenheter för att upptäcka mönster och därefter kunna göra en generalisering som 

uppnår extern giltighet (ibid).  

 

Målet med uppsatsen är att förstå hur en relation byggs upp och påverkas. Upplägget har varit 

att först samla teori och kunskap för att sedan gå ut i verkligheten och se om den stämmer 

med teorin, vilket är en deduktiv metod (Backman, 2008; Höst et al., 2006; Jacobsen, 2002; 

Saunders et al., 2009). Syftet är också att beskriva vad som aktivt händer i en relation i en 

supply chain mellan leverantör och återförsäljare om företag använder sig av lika och olika 

mål på en monopolmarknad. Därför används det deduktiva tillvägagångssättet så att det 

kausala sambandet i relationen mellan återförsäljare och leverantör kan förklaras (ibid). Den 

induktiva ansatsen tillåter ett mer flexibelt förhållningssätt vid insamlingen av information 

(ibid) vilket inte passar uppsatsens upplägg. Studien är i huvudsak en fallstudiestrategi då den 

besvarar frågor såsom vad, hur och varför (Huber & Solberg Søilen, 2006; Saunders et al., 

2009). Huvudsakligt fokus är på primärdata som samlats in via intervjuer (Saunders et al., 

2009). Till viss del är strategin även baserad på arkivbaserad forskning då insamlingen av 
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information baseras på sekundär data såsom digitala kanaler. Båda tas med då det är viktigt i 

en fallstudie att information hämtas från olika källor (Huber & Solberg Soilen, 2006; 

Saunders et al., 2009). Förberedelse i form av att kritiskt granska och analysera digitala 

kanaler och relaterade artiklar kring leverantör och återförsäljare har genomförts för att 

säkerhetsställa en hög trovärdighet i uppsatsen och dess material (Backman, 2008; Höst et al., 

2006; Jacobsen, 2002; Saunders et al., 2009). Dock kan trovärdigheten hos digitala kanaler 

ifrågasättas då källan är svår att härleda då dessa digitala kanaler kan ge ett perspektiv och en 

ifrågasättande röst kring ämnet i studien som inte vetenskapliga artiklar kan (Saunders et al., 

2009). Saunders et al., (2009, s. 328) understryker: ”prior planning prevents poor 

performance.”  

 

De förklarande och beskrivande syftena utesluts inte då vissa drag av studien hämtar sin 

grund därifrån. Studien kommer i beskrivande form att presentera den existerande relationen 

som äger rum på en monopolmarknad mellan leverantör och återförsäljare. Samt i förklarande 

form när studien analyserar sambandet mellan variablerna företagets mål, verktyg och 

relationen (Saunders et al., 2009).  

 

3.3.1 Trovärdighet och kritik - Val av metod 

 

Anledningen till att den kvalitativa metoden valts är för att fokusera på ett begränsat antal 

organisationer och personer. En kvalitativ metod gör det möjligt att skapa personliga 

intervjuer där ett djup och en relevans uppnås (Backman, 2008; Fløistad et al., 2007; Höst et 

al., 2006; Jacobsen, 2002; Larsen, 2009; Saunders et al., 2009).  En kvantitativ undersökning 

kan ge mer standardiserade svar som kan bidra till extern giltighet (ibid). Tiden för fallstudien 

är begränsad vilket medför att utfallet blir en cross-sectional studie. Det innebär att kvalitativa 

intervjuer producerats under en kort period. Därmed har enbart en metod valts, den 

kvalitativa, vilket benämns som monometoden av Saunders et al. (2009). Risken med att följa 

en kvalitativ metod är att det är inte går att göra en generalisering av materialet som 

presenteras i uppsatsen, då det är för få företag samt respondenter som intervjuas och inte kan 

representera hela marknaden. Däremot har författarna av uppsatsen försökt att öka 

trovärdigheten genom att hämta information från olika källor om de olika leverantörerna samt 

återförsäljaren såsom hemsidor, tidningsartiklar och personliga intervjuer. Allt för att 

säkerhetsställa materialets trovärdighet (ibid). Om mer tid funnits hade även kompletterande 

kvantitativa undersökningar kunnat göras för att samla in information från fler leverantörer 

och då hade uppsatsen kunnat uppnå en extern giltighet. 

 

3.4 Informationsinsamling 
 

Informationsinsamlingen grundar sig på sex kvalitativa intervjuer med totalt åtta personer. 

Två intervjuer ägde rum hos återförsäljaren tillika monopolföretaget och två ägde rum hos två 

olika leverantörer, en intervju hölls via Skype, två stycken via telefon och en via mejl. 

Anledningen till att Skype, telefon och mejl tillkom som intervjumetod var på grund av att 

vissa respondenter hade ont om tid och inte hade möjlighet att delta personligen. Nackdelen 

med att utföra intervjuer över telefon är att man inte kan fånga upp kroppsspråk och mimik, 

vilket kan vara användbart vid analysen (Saunders et al., 2009). Alla intervjuer, förutom en 

ägde rum på en måndag eller fredag och Saunders et al. (2009) anser att måndagar och 

fredagar bör undvikas när sinnestämningen är olika en måndag morgon till skillnad från en 

fredag eftermiddag som ofta upplevs som mer positiv (ibid). Intervjuerna bokades med lång 

framförhållning men på grund av omständigheter var fredagen och måndagen den enda 

tillgängliga dagen vilket kan sänka tillförlitligheten (ibid). För att säkra uppsatsens 
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trovärdighet bokades intervjuer med personer av varierad ställning hos både monopolföretaget 

och leverantörerna (Jacobsen, 2002; Repstad, 2007; Saunders et al., 2009).   

 

Intervjuerna som ägde rum hos leverantörerna hölls på respektive kontor och fördelarna med 

det är att respondenterna känner sig trygga och bekväma samtidigt som det kan innebära att de 

känner sig begränsade att uttrycka sina åsikter (Jacobsen, 2002; Saunders et al., 2009). Därför 

erbjöds fullständig anonymitet för att få fram så ärliga svar som möjligt (ibid). Det gällde 

främst för leverantörerna då det är svårt att erbjuda full anonymitet för monopolföretaget. Det 

var enbart ett företag krävde anonymitet, de övriga gav sitt fullständiga medgivande av 

användandet av materialet efter att de godkänt det transkriberade materialet. Det finns en risk 

att respondenterna försöker påverka materialet och ändra om språket till deras fördel 

(Saunders et al., 2009). Talspråk ändras om till skriftspråk vilket kan försämra nyanserna och 

uttryckssätten i intervjun (ibid). Dock valde författarna av uppsatsen att låta respondenterna 

korrekturläsa sina intervjuer för att upprätthålla ett respektfullt etiskt tillvägagångssätt 

gentemot respondenterna (ibid) Det är även positivt att intervjuerna genomfördes på 

respektive företags kontor då syftet med uppsatsen är att få fram företagets åsikter och inte 

personliga relationer och mål. Övriga intervjuer via Skype, telefon och mejl gjorde det möjligt 

för respondenterna att fritt välja lokalisering varför det kan antas att dessa mer fritt kunde 

uttrycka sin åsikt.  

 

Dessutom skedde endast en intervju i grupp, för att inte personerna skulle känna sig 

begränsade när de uttryckte sina svar (Fløistad et al., 2007; Jacobsen, 2002; Saunders et al., 

2009). Nackdelen med en gruppintervju kan vara att respondenternas frispråklighet hämmas 

(Saunders et al., 2009). I det här fallet var det respondenternas önskan att genomföra intervjun 

tillsammans då de ansåg att deras olika kompetensområden kompletterar varandra. Inga 

intervjufrågor gavs ut i förväg för att undvika dikterade svar och för att uppnå en spontan och 

ärlig effekt hos respondenterna, däremot fick respondenterna i förväg reda på ämnena för att 

säkerhetsställa att respondenterna inte kände att de blev överraskade och förvånade och inte 

ville gå in på vissa ämnen som var tänkta för intervjun (Jacobsen, 2002; Saunders et al., 

2009). Alla dessa faktorer bidrar till att öka intervjuernas trovärdighet (Fløistad et al., 2007; 

Jacobsen, 2002; Saunders et al., 2009).  

 

Provintervjuer gjordes innan för att testa frågorna så att de var förståeliga och att svaren som 

kom fram motsvarade det som problemformuleringen syftar till (Jacobsen, 2002; Wärneryd m 

fl, 1993). 

  

3.4.1 Trovärdighet och kritik - Informationsinsamling 

 

Nackdelen med att alla respondenter fått läsa igenom och godkänna intervjumaterialet är att 

de kan korrigera svaren till sin och företagets fördel (Jacobsen, 2002; Saunders et al., 2009). 

Dock ökar det uppsatsens trovärdighet att respondenterna fått korrigera det transkriberade 

materialet för att säkerhetsställa att informationen uppfattats korrekt. Det är betydelsefullt och 

av etisk vikt att informationen som presenteras i uppsatsen är korrekt eftersom respondenterna 

har valt att publicera sina och företagens namn i uppsatsen (Saunders et al., 2009). 

 

3.5 Urval 
 

Marknaden består av ett antal aktörer som levererar alkoholhaltiga drycker till 

monopolföretaget (Sprit och vin leverantörerna, 2012). 
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Leverantörerna som författarna av uppsatsen slumpmässigt valde ut för kvalitativa intervjuer 

till denna uppsats är företag som representerar marknaden av alkoholhaltiga drycker, både 

större och mindre företag. Dessutom är det leverantörer med en bred och mer nischad 

produktportfölj så att trovärdigheten i uppsatsen ökas. Valen gjordes även för att se om de 

olika leverantörernas storlek och mängd produkter påverkade möjligheten till att bygga 

relationen med återförsäljaren. Uppsatsen ville även undersöka om det på grund av 

leverantörens storlek utgjorde en skillnad i respondenternas svar kring relationen men även 

kring företagens mål. Två av leverantörerna som valdes ut har en bred produktportfölj av 

alkoholhaltiga drycker, medan den tredje är ett bryggeri och författarna av uppsatsen 

klassificerar dem som en nischad leverantör, då de varken har vin eller sprit i portföljen. Den 

fjärde och sista leverantören är mindre och har enbart fyra anställda samt en mindre 

produktportfölj. 

 

Hos leverantör 1 intervjuades en marknadsförare som ville att både hon och företaget skulle 

vara anonyma. Hos leverantör 2 intervjuades Vd:n samt projektledaren för Marknad & 

Kommunikation. Hos leverantör 3 intervjuades försäljningsdirektören samt Marketing 

Manager. Hos leverantör 4 intervjuades ägaren. För monopolföretaget valdes respondenter 

med följande titlar ut; Extern marknadsförare, Omvärldsbevakare och Ansvarig för 

kategoricheferna. Ansvarig för kategoricheferna representerar de personer som har mest 

kontakt med leverantörerna hos återförsäljaren och troligtvis har benägenhet att skapa en 

relation med leverantörerna. Medan positionerna Kommunikationsansvarig och 

Omvärldsbevakare är representanter som arbetar med verktygen Kommersiell marknadsföring 

och Social marketing av olika slag. Tillsammans kan de ge uppsatsen en relevans kring 

återförsäljarens arbete och dess mål.  

 

3.5.1 Trovärdighet och kritik - Urvalet 

 

Ett slumpmässigt urval av företag och respondenter gjordes av författarna vilket kan påverka 

resultaten som samlats in i intervjuerna. Riskerna med valet av respondenter hos respektive 

leverantör är att de befinner sig på olika positioner och har därmed olika perspektiv vilket 

utgör en risk då leverantörernas svar jämförs. Dock, för att besvara problemformuleringens 

olika inriktningar, valdes personer med olika ansvarsområden ut från både leverantören och 

monopolföretaget sida för att ge en bredd och spridning som ger en relevans och högre 

trovärdighet till undersökningen (Fløistad et al., 2007; Jacobsen, 2002; Saunders et al., 2009). 

Dessa uppgiftslämnare valdes baserat på deras kunskap, att de är bra på att uttrycka sig och att 

de är villiga att dela med sig av information (ibid).   

 

3.6 Operationalisering 
 

I operationaliseringen skapades en intervjuguide med hjälp av trattekniken där allmänna 

frågor först ställs för att sedan gå in mer i detalj med specifika frågor (Wärneryd, 1993). 

Öppna frågor kommer att användas, det vill säga frågor som börjar med Hur, Varför eller 

Vad, för att få ett så uttömmande svar som möjligt (Saunders et al., 2009; Wärneryd, 1993). 

Intervjuerna börjar med inledande frågor för att sedan gå in på det mer känsliga området kring 

hur deras relation ser ut (Wärneryd, 1993). Intervjuguiden är uppbyggd så att det finns 

huvudfrågor som är av stor vikt för uppsatsen att få besvarade och under varje huvudfråga 

finns det följdfrågor som är ett stöd ifall respondentens svar inte blir tillräckligt uttömmande 

(ibid).  
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3.6.1 Argumentering för intervjuguiderna  

 

Nedan argumenteras för valet och formuleringen av respektive intervjufråga. Intervjuguiden 

för återförsäljaren respektive leverantören återfinns i Appendix 1 och 2.   

 

Introduktionsfrågorna 1 och 11 är inledningsfrågor som ställs för att börja brett och för att 

följa trattekniken som menar att allmänna frågor bör ställas först (Wärneryd,1993) Det kan 

även bidra till att göra respondenterna mer bekväma (Saunders et. al., 2009).  

 

Företagets mål 

 

Fråga 2 och 12 är till för att ta reda på vilka mål Systembolaget och leverantören har med sin 

verksamhet, så att de målen sedan kan jämföras med varandra och urskilja huruvida de har 

lika eller olika mål. I modell 2.4 har det antagits att återförsäljaren respektive leverantören har 

olika mål med sin verksamhet och frågan är till för att ta reda på om de målen som har 

antagits för respektive part, stämmer. Freeman (1984) säger exempelvis att företag har olika 

mål och mäter sin framgång på olika sätt. Vidare ställs frågan om gemensamma mål finns 

eftersom det i teorin tas upp att gemensamma mål och strategier är viktigt och avgörande för 

hur en relations utseende formas (Danis et al., 2011). Gemensamma normer och värderingar 

kan påverka relationen (Danis et al., 2011; Haugland & Rokkan, 2000).  

 

För att få reda på vilka intressenter som finns ställs fråga 3 och 13. De är relevanta eftersom 

beroende på vilken intressent som företaget tar hänsyn till påverkar det vilken riktning 

företaget går mot. I svaret kan eventuellt urskiljas om någon intressent är viktigare än en 

annan och om exempelvis aktieägarna är den viktigaste intressenten blir utdelning troligtvis 

det viktigaste målet.  

 

Fråga 4 ställs till Systembolaget kring deras roll i samhället. Syftet med frågan är att få svar 

på vad deras uppgifter och ansvar är i samhället samt få en förklaring om vad deras 

monopolställning innebär. Fakta har innan intervjun samlats in via hemsida och artiklar där 

deras uppgifter, ansvar och uppdrag står skrivet men det kan skilja sig från vad som spontant 

kommer upp i en intervju och var tyngdpunkten läggs. 

 

Uppsatsen tar upp CSR som ett mål och i modell 2.4 egenritad modell så finns det ett 

frågetecken huruvida leverantörerna har CSR som ett mål. Därför ställs fråga 14 för ta reda på 

om det arbetar med CSR och på vilket sätt. Genom att ställa den här frågan får vi reda på vem 

det är som orsakar att företaget engagerar sig i CSR. Är det staten och/eller samhället? På så 

vi får vi också automatiskt reda på om det är någon intressent som är särskilt viktig. Teorin 

menar att de starkare företagen i en supply chain kan påverka om ett företag engagerar sig i 

CSR (Hamann et al., 2005) så genom frågan ges också möjlighet till svar på om det är 

Systembolaget som trycker på.  

 

Marknadsföring 

 

Nu går intervjuguiden vidare för att undersöka marknadsföringen hos leverantören och 

återförsäljaren i fråga 5 och 15: Olika mål knyts ihop med olika verktyg (Freeman, 1984). 

Modell 2.4 menar att de två olika parterna, återförsäljaren och leverantören, har olika mål med 

sin verksamhet som avgör vilket verktyg de huvudsakligen använder sig av, är det social eller 

kommersiell marknadsföring? Frågan är till för att få reda på om verktyget som modell 2.4 

har antagit för respektive part stämmer. Frågan hade kunnat ställas som: Vilka 
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marknadsföringsstrategier använder ni er av? Då det kan vara känsligt och inget de vill 

avslöja valdes denna formulering för att komma runt och ändå få reda på deras strategier.  

Olika mål knyts ihop med olika verktyg (Freeman, 1984).  

 

Fråga 6 ställs kring marknadsföringskanaler där den här frågan ses som ett komplement till 

ovanstående frågor eftersom här kan ett mer uttömmande svar ges på vilka olika typer av 

marknadsföring som används. Här kan också urskiljas om Social marketing förmedlas via 

kommersiella marknadsföringskanaler. Angus och Hastings (2011) menar att kommersiell 

marknadsföring överlappar varandra då Social marketing använder sig av samma 

marknadsföringskanaler som den kommersiella marknadsföringen. 

 

Fråga 7 och 18 handlar om begränsningar kring marknadsföring i Sverige. Det här blir en 

fortsättning på frågorna innan och gör att information kring begränsningarna som existerar på 

den svenska alkoholmarknaden (SFS 2010:1622) framkommer.  

 

Fråga 16 är till för att se om företaget använder sig av Social marketing. I uppsatsen har det 

antagits att kommersiell marknadsföring är deras huvudsakliga verktyg (fig 2.4 egenritad 

modell) och nu vill vi se att det stämmer. Vidare ställs fråga 17 för att få veta i vilka 

sammanhang och varför de genomför Social marketing. Är det i form av t.ex. varningstexter 

som staten tvingar (Wall, 2007) dem att ha? 

 

Relationen 

 

Goering (2011) menar att en relation ser annorlunda ut när den ena parten är i 

monopolställning och att förutsättningarna inte blir desamma som i en klassisk supply chain 

relation eftersom monopolföretaget också har ett socialt ansvar gentemot samhället. 

 

Fråga 8 och 19 inleder mjukt frågorna kring relationen. Med de här öppna frågorna ges det 

svar på hur relationen är uppbyggd rent formellt. 

 

Fråga 9 och 20 är till för att ta reda på hur leverantören och återförsäljarens relation ser ut i 

vardagen, hur samarbetet och kommunikationen är uppbyggd. Enligt Handfield och Nicholas 

(1999) är informationsflödet mellan partnerna i en supply chain en väsentlig del för att uppnå 

tillit. Forskning har visat att företag kan uppnå bättre resulat om de samarbetar i en supply 

chain (Seifert, 2003). 

 

För att få mer djupgående information kring relationen som kan påverkas av de kritiska 

relationsfaktorerna, engagemang, samarbete, tillit och konflikt bygger den här relationen 

(Benton & Maloni, 2005) ställs följdfråga 1-3 (Danis et al., 2011; Sahay, 2003; Seifert, 2003). 

Det är viktigt att få fram om Systembolagets mål med relationen är på långsiktig nivå och om 

det finns en strategi bakom relationen. Relationsutbytesteorin säger att en relation måste 

bygga på problemlösning för att relationen ska bli långsiktig och hållbar (Haugland & 

Rokkan, 2002).  

 

För att få reda på hur monopolställningen påverkar relationen ställs fråga 10 och 21: 

Bourlakis & Spence (2009) menar att det krävs en symmetrisk maktbalans för att skapa en 

långsiktig relation och att ingen av parterna ska vara i beroendeställning till varandra 

(Haugland & Rokkan, 2002). En assymetrisk relation har en lägre nivå av tillit (Kumar et al., 

1995) och frågan ställs för att ta reda på om det stämmer i den här relationen, det vill säga att 

makten inte är symmetrisk. I sådana fall kan vi dra kopplingen att tilliten i relationen påverkas 
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då teorin säger att en asymmetrisk relation innebär att tilliten försämras eller uteblir på grund 

av att den ena parten innehar en maktposition (ibid). 

 

Fråga 22 ställs för att utröna om det finns för- respektive nackdelar för leverantörerna vid 

interagering på en monopolmarknad. Här kan en helhetsbild skapas och visa hur supply chain 

relationen påverkas av monopolställningen. Frågan ställs för att få höra leverantörernas 

åsikter. Önskan är att få svar på saker såsom missnöje i relationen eller saker som är positivt 

och förenklar relationen. Genom att i ord få beskrivet hur leverantören ser på det kan en 

klarare bild ges över hur relationen ser ut mellan Systembolaget och leverantören. 
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4. Resultat 
 

Nedan är kapitlet indelat företagsvis med en kort introduktion om företaget, samt information 

kring dess produktportfölj, marknadsföringsarbete och Corporate Social Responsibility 

arbete, för att sedan öppna upp för de intervjuer som gjorts på varje företag. Intervjuerna har 

kompletterats med material från digitala kanlaler. Sofie Eklöv och Madelen Nilsson, 

författare till uppsatsen och håller tillsammans samtliga intervjuer. Systembolaget AB är 

återförsäljaren som innehar detaljhandelsmonopol och Bibendum AB, Företag X (fiktivt 

namn), Carlsberg AB och Handpicked Wines AB är leverantörer till Systembolaget AB. 

 

 

4.1 Systembolaget AB 
 

Systembolaget AB är den part som i uppsatsen refererats till som återförsäljaren. Det är det 

företag som sköter alkoholförsäljningen i Sverige och agerar utifrån ett 

detaljhandelsmonopol. Här nedan berättar vi i korthet Systembolagets historia, dess uppdrag 

och ansvaret uppdraget medför gentemot samhället och dess hälsa. Vi tar även med olika 

röster kring för och nackdelar kring monopolet och vad som förutsätts hända om monopolet 

skulle upplösas. Allt detta för att se hur de olika faktorerna påverkar relationen mellan 

leverantörer och återförsäljare och deras förutsättningar.  

 

4.1.1 Historia i korthet 

 

Systembolagets bakgrund bygger på den svenska spritens historia som har anor från första 

världskriget där sprit ransonerades och under en kort period rådde totalförbud för sprit i 

Sverige (Systembolaget [2], 2010). Men när kriget tog slut infördes istället motboken i hela 

landet. Motboken baserades på inkomst, kön, förmögenhet och samhällsposition för att utse 

hur stor andel sprit personen skulle tilldelas (ibid). Från första världskriget och motboken tar 

den här uppsatsen som fokuserar på nutiden ett raskt steg till år 1995 då Sverige varit med i 

EU i två år och EG-domstolen beslutade att Sverige fick behålla sitt alkoholmonopol men 

endast för försäljningen vilket gjorde att monopolet för produktion, import, export och 

restaurangservering upphörde (ibid). När Sverige gick med i EU ifrågasattes det om 

detaljhandel monopolet skulle få finnas kvar då EU vill främja fri handel (Systembolaget [3], 

2010). EU-domstolen beslutade den 23 oktober 1997 att det fick fortsätta (ibid).  Ett krav var 

dock att ingen leverantör får favoriseras utan detaljhandel monopolet måste behandla alla lika 

(Systembolaget [4], 2010).  

 

I Sverige definierar vi statliga licenser som rättsligt monopol eftersom det grundar sig på 

lagstiftning (Svenska Akademins Ordlista, 2011). Alkohollagen i Sverige är ett exempel på en 

lagstiftning som ligger till grund för ett rättsligt monopol och som styr förhållandena på 

marknaden fram till dags dato (SFS 2010:1622). Staten försöker därför att sätta upp gränser 

och kontrollera tillgängligheten av alkohol (ibid). Det sker exempelvis genom att detaljhandel 

monopolet har begränsade öppettider på vardagar, stängt på söndagar samt inte säljer alkohol 

till ungdomar under 20 år (Systembolaget [5], 2010). Om försäljningen hade fått släppas fri 

hade det fungerat som vilken annan marknad som helst då leverantörernas syfte är att sälja så 

mycket som möjligt så att deras vinst maximeras (Systembolaget [1], 2010). Om detaljhandel 

monopolet upphörde skulle det i praktiken leda till att alkoholen blev mer tillgänglig eftersom 

affärerna skulle börja ha öppet längre och konkurrensen medföra att priserna pressades ner 

(ibid).   
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4.1.2 Intervju med Ulf Sjödin, Systembolaget AB 

 

Vi går in på den diskreta adressen på Kungsträdgårdsgatan 14 där vi i receptionen bemöts av 

en trevlig äldre herre som kort därefter ringer på Ulf Sjödin. Ulf kommer ner och tar glatt i 

hand och välkomnar oss. Vi blir erbjudna kaffe eller annan dryck och han tar med oss i 

Systembolagets anrika lokaler och småpratar lätt med oss. Vi sitter i en öppen soffgrupp 

eftersom alla rum är upptagna och Ulf går villigt med på att vi spelar in mötet med 

bandspelare. Folk går pratandes förbi och det märks att organisationen har högt i tak. Trots 

de cirka 40 minutrar vi har bett om så har Ulf avsatt en timme för intervjun och efteråt tar 

han med oss för att visa på en skärm där vi kan se hur de neutrala vinprovningarna går till. 

För att sedan lämna av oss i receptionen eftersom vi meddelat att vi sedan ska träffa 

ytterligare personer på företaget: Lars-Erik Larsson och Åsa Hessel. Deras intervju 

presenteras längre ned, men först presenteras här intervjun med Ulf Sjödin: 

 

Ulf Sjödin är Ansvarig för Kategoricheferna och har arbetat 16 år i branschen, varav 1,5 år på 

Systembolaget AB. Kategorichefgruppen som han ansvarar för består av fyra personer som 

var och en ansvarar för olika delar av sortimentet. De ser till att erbjudanden blir så bra som 

möjligt för kunden och följer Systembolagets strategier och värdeorden: omtanke, inspiration 

och kunskap. Omtanke innebär att allting som finns på hyllan ska vara där för att antingen ta 

hand om folk genom att inte ha onödigt hög alkoholhaltiga på dryckerna, ekologi för att värna 

om miljön och Fair trade för att värna om arbetsmiljön i världen och hänsyn. Inspiration 

innebär mat och dryck i kombination, så att vi har dryck som passar till olika typer av 

måltider och situationer säger Ulf. Systembolaget vill inspirera till att dricka hälsosamt och 

det har visat sig att dricker man i samband med mat så dricks det mindre och man mår lite 

bättre. Det sista värdeordet är kunskap och innebär att de ska se till att det finns till exempel 

vin av spännande ursprung och druvsorter säger Ulf. (U. Sjödin, personlig kommunikation, 23 

mars, 2012)  

 

Företagets mål 

 

Systembolagets mål med sin verksamhet är att fullfölja sitt uppdrag från staten, begränsa 

skadeverkningar och samtidigt ge en god service (U. Sjödin, personlig kommunikation, 23 

mars, 2012). Dessa två är lika stora mål. Det här är en kort uppdragsbeskrivning, men det är 

det som uppdraget kräver. Skadeverkningar skulle kunna begränsas mer genom att stänga ett 

antal butiker och ställa bruna buteljer på hyllan som det varit en gång i tiden. Det handlar inte 

om att befolkningen ska behöva gå över gränserna för att köpa alkohol. Mellan raderna 

framgår det att Ulf menar att erbjuder inte Systembolaget alkohol så kommer den svenska 

befolkningen att få tag på alkohol på annat sätt som kan ha en högre skadeverkning. Målet är 

komplext menar Ulf och det är svårt att hitta en balans mellan att erbjuda god service och 

inspiration samt tips på nya drycker utan att det bidrar till merförsäljning och mer 

konsumtion. Systembolaget tror dock att en medveten kund konsumerar på ett mer hälsosamt 

sätt. (U. Sjödin, personlig kommunikation, 23 mars, 2012) 

 

Det är kunderna som är den viktigaste intressenten för Systembolaget men leverantörerna är 

oerhört viktiga de också, menar Ulf. Systembolaget är beroende av att de har ett bra samarbete 

med leverantörerna och att de gör ett bra arbete. Leverantören å sin sida är också oerhört 

beroende av Systembolaget eftersom det innebär en så stor vinst för dem att göra ett bra jobb. 

En listning hos oss innebär ganska mycket pengar, säger Ulf och menar att Systembolaget inte 

behöver tvinga fram att leverantörerna ska göra ett bra jobb, det är något de själva vill göra 

för att då finns det chans till att göra stora vinster. Det finns cirka 700 leverantörer varav 84 
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leverantörer står för 99 % av volymen. För honom är dessa viktiga, men politiker är också 

viktiga då 70 % av befolkningen just nu är positiva till monopolet, men saker kan alltid ändras 

menar Ulf. Jonas Jacobsson Gjörtler, Moderaterna, är exempelvis en kritisk röst bland 

politiker som lämnat in en motion där han förespråkar avskaffandet av 

detaljhandelsmonopolet för alkoholhaltiga drycker. Hans främst argument grundar sig på att 

monopolet bidrar till ökad smuggling och olaga tillverkning i Sverige (Motion 2011/12: 

So344). 

 

Sen finns också EU som accepterar monopolet men inte mer än så och de kräver att 

Systembolaget är märkesneutrala. Systembolaget köper in på ett annorlunda sätt, alla andra 

köper in baserat på varumärken medan Systembolagets inköp baseras på blindprovningar. Är 

det någon leverantör som skulle misstro att det inte sköts på ett objektivt sätt har de möjlighet 

att komma hit och titta på när vi gör blindprover för att se att det sköts på ett korrekt sätt. 

Ingen leverantör har krävt att få vara med på en sådan provning hittills äger Ulf. (U. Sjödin, 

personlig kommunikation, 23 mars, 2012) 

 

Systembolagets roll i samhället är att begränsa skadeverkningar och det är inte viktigast att 

folk gillar deras viner.  

 

Marknadsföring 

 

”Syftet med Systembolagets marknadsföring är inte att sälja mer, utan det är att förklara 

affärsidén och varför Systembolaget är en bra grej” säger Ulf. Marknadsföringen handlar 

alltid om två saker, den första är Företaget annorlunda där de i reklamen i tv förmedlar att de 

till skillnad från andra detaljister inte förespråkar köp-tre-betala-för-två och driver därmed 

inte merförsäljning. Den andra stora saken är langning och då framförallt inför 

Valborgsmässohelgen och studenten. Här samarbetar Systembolaget med dotterbolaget IQ 

som skapar material för skolor och arbetsplatser. (U. Sjödin, personlig kommunikation, 23 

mars, 2012) 

 

Vidare berättar Ulf att Systembolaget använder sig av alla typer av marknadsföringskanaler 

som dagspress och reklamfilmer i TV, men de har också 418 butiker som är skyltfönster utåt. 

Det har diskuterats att de skulle marknadsföra sina alkoholfria drycker men de har valt att inte 

göra reklam för dem eftersom deras förpackningar är så lika de med alkohol i och att det 

skulle leda till att även de alkoholhaltiga dryckerna blir marknadsförda, vilket inte är bra. De 

vill heller inte att 13-åringar ska gå omkring med Systembolagspåsar och sitta och dricka 

alkoholfria drycker på parkbänken. Vidare säger Ulf att det också är därför en åldersgräns på 

18 år satts för att få handla alkoholfritt. (U. Sjödin, personlig kommunikation, 23 mars, 2012) 

 

Ulf Sjödin har i många år arbetat på leverantörssidan så han är medveten om begränsningarna 

som finns när det gäller att marknadsföra alkohol i Sverige eftersom han tidigare var 

Marknadschef för vin och sprit. Sprit är det inte tillåtet att marknadsföra alls men om det säljs 

på restaurang får det ske, men måste vara måttfullt. Vin och öl får marknadsföras i tryckta 

medier men produkten måste visas med varningstexter. Där får de även ta med citat ifrån 

pressen, leverantörerna har även möjlighet att göra reklam genom tv kanaler utomlands. Det 

är dock ett fåtal leverantörer som har råd med sådan tv-reklam på vinsidan men för sprit är det 

enda sättet. En stor del av medlen läggs på PR och tryckt media. (U. Sjödin, personlig 

kommunikation, 23 mars, 2012) 
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Neck-hangers måste följa marknadsföringsreglerna och ska godkännas av Systembolaget och 

de tillåts till exempel inte att trycka journalistbetyg på dem. Det får inte stå att, det här vinet 

finns också i vitt, för det kan skapa merförsäljning som inte är tillåtet. Två personer sköter 

denna märkningskontroll. Det finns också regler som säger att alkohol och idrott inte får 

kopplas ihop. Carlsberg, som är en OS-sponsor blev missnöjda när de inte fick ha med sina 

OS-ringar på förpackningar och flaskor. Ulf berättar att de då fick ha ett möte och förklara 

och presenterna orsakerna och skadeverkningarna det kan innebära. Uppkommer ett missnöje 

hos leverantören är det viktigt att Systembolaget tar det till sig och tar sig tid att träffa 

leverantören så att de får prata av sig med Ulf själv eller med hans chef. Då kan de 

argumentera, motivera och ge stöd för besluten som tagits och till sin hjälp har de en tjock 

pärm med inköpsvillkor som innehåller och beskriver reglerna som gäller för att leverera till 

Systembolaget. Pärmen innehåller fakta om vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet att 

göra för leverantörerna berättar Ulf (U. Sjödin, personlig kommunikation, 23 mars, 2012). 

 

Eftersom Ulf, som tidigare nämnts, arbetat många år på leverantörssidan har han förståelse för 

sina gamla kollegor och missnöjet som kan uppstå men kan förklara för dem varför 

Systembolaget tar vissa beslut. Det är heller inte alltid så att kollegorna inom Systembolaget 

kan komma överens om ett beslut och kategoricheferna är kundens röst i Systembolaget som 

ofta får backa till slut. Det är viktigt att tillslut sätta ner foten och till exempel säga att ”idrott 

och alkohol inte hör ihop”. Om varje situation hela tiden tänjer ytterligare på gränsen så skulle 

det tillslut inte finnas några regler kvar menar Ulf. På det leverantörsföretaget där Ulf 

arbetade var han Master of Wine, vilket var en högre position i förhållande till sina kollegor. 

Det menar Ulf bidrar och inger respekt när han möter gamla kollegor i sin nuvarande roll där 

han representerar Systembolaget och kan därför bemöta sina tidigare kollegor på ett sätt där 

problem inte uppstår, vilket kanske kunde uppstått om de varit på samma nivå menar Ulf. (U. 

Sjödin, personlig kommunikation, 23 mars, 2012) 

 

Relationen 

 

I praktiken ansvarar kategoricheferna för två huvudområden där det ena är att förvalta det 

befintliga sortimentet och det andra är planering inför lansering av nya produkter. De ger 

uppdrag till inköparna, tillexempel nu vill vi ha ett rött vin, pris 60-69 kr från Australien. De 

kan ha identifierat ett kundbehov eller ett strategiskt behov från Systembolaget genom 

försäljningsstatistiken och leverantören kan fritt erbjuda en produkt efter dessa kriterier. 

Utöver statistiken följer andra monopolmarknader exempelvis Finland och Norge men 

nackdelen är att de länderna oftast ligger efter Sverige. Därför tittar de främst på 

Storbritannien eftersom de likt Sverige är ett land som inte är vinproducerande själva utan 

importerar viner från hela världen. Behov och trender hämtas därifrån. Många svenskar 

besöker London och över 50 000 svenskar bor även i London så där kan trender hittas (U. 

Sjödin, personlig kommunikation, 23 mars, 2012). 

 

Sen har vi även mycket kontakter och möten berättar Ulf, de största leverantörerna i världen 

kommer hit eftersom Systembolaget är en av deras största kunder av alkoholdrycker i världen. 

De berättar om nyheter och presenterar sina marknadsundersökningar men informationen 

filtreras eftersom behovet leverantören har upptäckt via sin undersökning enligt dem givetvis 

kan mötas med en produkt från deras portfölj. 

 

I relationen till leverantörerna är det främst dem som ringer upp säger Ulf. Det är 

kategoricheferna tillsammans med inköparna som är de som sköter kontakten med 

leverantörerna för Systembolagets räkning, ingen annan, den kontakten stängdes i samband 
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med korruptionshärvan 2003. Vidare berättar Ulf att det är okej att äta lunch med en 

leverantör för kategoricheferna och inköparna men inte för de andra på företaget. 

Systembolaget har en sträng policy kring kontakten mellan leverantörerna av alkoholhaltiga 

drycker och all kommunikation ska ske via verksamhetsområdet Varuförsäljning (U. Sjödin, 

personlig kommunikation, 23 mars, 2012). Inga varuprover, gåvor eller dylikt får lämnas över 

från leverantören till någon medarbetare i organisationen. Detta för att inte kunna påverka 

personalen till att favorisera deras produkter. Personalen i butik får endast träffa 

leverantörerna i utbildningssyfte (ibid). År 2005 utsågs en etisk rådgivare dit medarbetare kan 

vända sig och där de är garanterade anonymitet (ibid). Det är när leverantörerna vill visa 

någon undersökning de låtit göra eller exempelvis byta förpackning som de kontaktar honom 

säger Ulf. När han själv ringer upp leverantörerna så är det för att han upplever ett problem, 

eventuellt en dålig förpackning eller så ringer han exempelvis upp en Kroatisk leverantör för 

att få reda på vart de får tag i det bästa vinet i landet. (U. Sjödin, personlig kommunikation, 23 

mars, 2012) 

 

”Jag skulle vilja säga att jo, vi har en jättebra relation, och det har vi, men det vet ju inte jag 

alltid”, säger Ulf. Han har suttit på andra sidan i 13 år och menar att leverantörer inte vågar gå 

så långt med Systembolaget i och med att de är i monopolställning, ”men de borde veta att vi 

är neutrala säger” Ulf vidare. ”Men det är klart, de är ju helt beroende av oss…” säger Ulf och 

förklarar att 90 % av leverantörernas försäljning sker på Systembolaget och resten på 

restauranger. ”Det vore löjligt att tro att vi har något slags jämlikt förhållande, det är ju inte 

så” säger Ulf, men poängterar att de har ett bra samtalsklimat och en professionell relation 

mellan sig och leverantörerna. Sen skiljer det sig en del mellan olika personer, en del 

leverantörer har oerhört kunnig personal som kan Systembolagets regler inifrån och ut medan 

en del inte kan mycket alls berättar Ulf. (U. Sjödin, personlig kommunikation, 23 mars, 2012)  

 

Andra tillfällen då leverantörerna möter Systembolaget är för att berätta om förändringar som 

sker och Ulf menar att leverantörerna säkert skulle vilja ge utbildningar om sina produkter 

men det får inte ske. Systembolagets inköpare besöker dock leverantörerna och det blir en 

form av utbildning. (U. Sjödin, personlig kommunikation, 23 mars, 2012). Trots det ojämlika 

förhållandet mellan Systembolaget och leverantörerna menar Ulf Sjödin att de bygger upp ett 

bra förtroende och samarbete mellan sig och leverantörerna i relationen till varandra. Det är 

ett stort ansvar Systembolaget har att behandla alla lika och vara neutrala i sin relation och 

vara medvetna om att allt som de gör påverkar leverantörerna. ”Det här är något vi blir bättre 

och bättre på” menar Ulf eftersom Systembolaget har en hel del personal som tidigare arbetat 

på leverantörers företag. (U. Sjödin, personlig kommunikation, 23 mars, 2012) 

 

En del beslut som Systembolaget tar och tror ska vara positivt för alla leverantörer blir inte 

alltid så, eftersom det alltid är någon som inte gynnas av beslutet. Nu levererar alla 

leverantörer till Systembolagets butiker och det har utretts om det vore bättre att det fanns ett 

centralt lager dit leverantörerna skulle leverera. Då skulle det endast finnas ett leveransställe, 

men det visade sig inte vara bra för till exempel Pernod Richard och Carlsberg eftersom de 

kör ut till restauranger ändå, så om Systembolaget skapade ett centralt lager skulle de få köra 

med halvtomma bilar när de levererade till restaurangerna. De hade skapat sig en 

konkurrensfördel och lösningen skulle då bli dyrare för en del menar Ulf. (U. Sjödin, 

personlig kommunikation, 23 mars, 2012) 

 

Administrativa sidan på Systembolaget får ha kontakt med leverantörerna ”så jag hårddrog 

det nog lite i början…” säger Ulf. Alla som är en del av den centrala varuförsörjningen har en 

direktkontakt med leverantörerna och där ingår även laboratoriet, inköpare och administrativ 
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personal förutom kategoricheferna berättar Ulf. Leveransen till butikerna sker via distributörer 

som Lagena, DLT med flera där alla leverantörers drycker distribueras tillsammans så 

butikerna möter en distributör och inte en leverantör menar Ulf.  

 

4.1.3 Intervju med Lars-Erik Larsson och Åsa Hessel, Systembolaget AB 

 

Intervjun på Systembolaget AB fortsätter med att vi träffar Åsa Hessel, Ansvarig 

kommunikationsutveckling och Lars-Erik Larsson, Omvärldsanalytiker som valt att slå ihop 

intervjun på grund av att de tror att det kommer ge oss bättre material eftersom deras olika 

arbets- och kunskapsområden kompletterar varandra bra. Lars-Erik Larsson möter glatt upp 

oss i receptionen och leder in oss till fikarummet där vi erbjuds kaffe eller annan dryck. Sedan 

visar han oss vägen till ett konferensrum som han bokat och kör vänligt men bestämt ut de 

kollegor som sitter där inne och förklarar att han bokat det för vår intervju. Lars-Erik får oss 

att känna oss betydelsefulla och väl omhändertagna. Strax därpå ansluter Åsa Hessel sig till 

konferensrummet och hälsar oss också välkomna med ett varmt leende, varpå intervjun 

börjar.  

 

Lars-Erik Larsson arbetar som Omvärldsanalytiker på Systembolaget AB och hans 

huvudsakliga arbetsuppgifter går ut på att bygga digitala söksträngar för att fånga in 

information. Det är fem strategiska områden som Systembolaget vill fokusera på beskriver 

Lars: aktivt bidra till att förverkliga en folkhälsoinriktad alkoholpolitik, vidareutveckla och 

stärka Systembolagets position, utveckla det goda kundmötet i alla kanaler, utveckla ett 

sortiment i framkant där vi med fokus på hälsa och miljö inspirerar till en större mat och 

dryckesupplevelse samt stärka medarbetarskapet och säkerhetsställa kompetensförsörjning. 

Stärka sin position innebär att Systembolaget vill vara kompetenta när det gäller alkohol.  

Systembolaget värnar om hela samhället. Vidare vill de förespråka att alkohol ska intas i 

samband med mat, att inte sälja till minderåriga och motverka langning, vilket är det 

uppdraget som har tilldelats dem av staten. (L-E. Larsson, personlig kommunikation, 23 mars, 

2012) 

 

Omvärldsbevakningen speglar Systembolagets komplexitet och alla de spektra som 

Systembolaget tar hänsyn till i sin verksamhet. Lars arbetar med att förbättra de här 

söksträngarna (L-E. Larsson, personlig kommunikation, 23 mars, 2012)  

 

Åsa Hessel, Kommunikationsutvecklare på Systembolaget arbetar med extern marknadsföring 

och sitter på varumärkes- och kommunikationsutvecklingsavdelningen. Hon arbetar med 

varumärkesfrågan och den externa kommunikationen. Åsa menar att det är många svenskar 

som inte vet vad det statliga uppdraget som har tilldelats Systembolaget innebär och står för. 

Människor har svårt att sätta fingret på vad Systembolaget gör och står för i skillnad till andra. 

Äldre människor har mer kunskap medan yngre personer inte riktigt vet vad Systembolaget är 

för typ av företag. Åsa arbetar med att försöka hitta sätt för att förtydliga vad Systembolaget 

står för (Å. Hessel, personlig kommunikation, 23 mars, 2012). 

 

Uppdraget från staten går ut på att begränsa alkoholens skadeverkningar, men de har även 

försäljningsregler som är enormt viktiga, vilket människor möter varje gång de handlar. Det 

sker i form av att personalen ber kunder att visa legitimation, att alkohol inte säljs till 

berusade eller vid misstanke av langning (ibid). Det är tre stommar i försäljningsreglerna. 

Åsas arbete går ut på att förbättra och kommunicera vad Systembolaget förebygger så att 

svenskarna tycker det är bra att Systembolaget tar det här ansvaret (Å. Hessel, personlig 

kommunikation, 23 mars, 2012).  



Sofie Eklöv 

Madelen Nilsson 

 

29 

 

Det är viktigt att poängtera menar Åsa att Systembolaget är ett företag, ingen myndighet, som 

har fått det här uppdraget och hela principen är att alkohol ska inte säljas med vinstintresse. 

Det är en stor skillnad i förhållande till ett vanligt företag som vill öka sin vinst och sälja mer. 

Systembolaget skulle aldrig göra reklam för en produkt för då skulle det innebära 

merförsäljning och ökad konsumtion i samhället. Just nu har Systembolaget en kampanj som 

heter Företaget annorlunda som speglar och förklarar varför Systembolaget inte har 

kampanjer som tillexempel ”ta tre betala för 2” eller har extrapriser. Kampanjen vill få 

människor att förstå att syftet med Systembolaget inte är att sälja så mycket som möjligt och 

drivs inte av vinstintresse (Å. Hessel, personlig kommunikation, 23 mars, 2012). 

 

Företagets mål 

 

När intervjun går in på rubriken företagets mål menar Åsa att leverantörerna i säg vill sälja så 

mycket som möjligt, men Systembolaget har en märkesneutralitet som innebär att de inte får 

lyfta fram en vara framför en annan, alla måste ha lika plats, däremot kan vissa som säljer 

väldigt bra få en speciell plats på hyllan (Å. Hessel, personlig kommunikation, 23 mars, 

2012). En gemensam målsättning med leverantören kan vara kvalité och att man ska känna sig 

trygg som leverantör med att ha Systembolaget som återförsäljare. Systembolaget kan vid 

blindprovningar och offerter säga att nu vill vi ha tillexempel ett torrt vitt vin och då får 

leverantörerna komma med förslag och så körs blindprovningar, och så sköts bedömningen 

helt neutralt utifrån smak (ibid). Det ska finnas bredd och djup i sortimentet. Målsättningarna 

får dock inte leda till favoriserande av någon, det får inte finnas mutmisstanke. Muthärvan 

som ägde rum för några år sedan var en rejäl kris. Den dåvarande Vd:n Anita Sten fick 

tillsammans med ägarna genomgå stora organisationsförändringar vilket bland annat innebar 

att nästan alla chefer i försäljningsorganisationen byttes ut. Regler skärptes även när det gäller 

insyn i företaget och mottagande av gåvor med mer (Å. Hessel, personlig kommunikation, 23 

mars, 2012). 

 

”Ägaren kräver givetvis att vi måste vara kostnadseffektiva” menar Lars-Erik och det har 

inträffat att vissa butiker som går dåligt har stängts (L-E. Larsson, personlig kommunikation, 

23 mars, 2012). Går en butik dåligt kan Systembolaget inte bota det genom att försöka sälja 

mer, det går emot det Systembolaget står för eftersom hela tanken är att inte öka 

konsumtionen av alkohol i Sverige utan hålla den på en ansvarsfull nivå. Dock måste en viss 

marginal uppnås för att butiker ska gå runt säger Lars-Erik (L-E. Larsson, personlig 

kommunikation, 23 mars, 2012). 

 

Kunder, ägare, leverantörer är viktiga intressenter för Systembolaget berättar Lars-Erik. 

Systembolaget arbetar mycket med leverantörer i nära dialog och uppföljningar sker. ”De 

flesta leverantörer vill att vi ska köpa mer av dem samtidigt som de känner sig trygga 

eftersom de vet att vi inte favoriserar någon” säger Lars-Erik. Vidare beskriver han att 

undersökningar även görs för att ta reda på om leverantörerna är nöjda. Det är dock många 

intressenter som är viktiga för Systembolaget menar Lars-Erik då de inte hade existerat om 

det inte vore för att politikerna tycker att de gör ett bra jobb eller om kunderna inte vore nöjda 

tillexempel Erik (L-E. Larsson, personlig kommunikation, 23 mars, 2012). När muthärvan 

ägde rum så fick Systembolaget sig en törn, säger Lars-Erik och beskriver hur 

opinionsindexet förändrades drastiskt. Före muthärvan var en stor del av Sveriges befolkning 

för att ha kvar monopolet men efter muthärvan sjönk den siffran till att vara nästan hälften-

hälften som ville ha kvar detaljhandelsmonopolet respektive ville avskaffa de (ibid). Nu har 

siffran ökat igen och Systembolaget kan se att de lyckats återfå sitt förtroende igen till att 

majoriteten i Sverige vill ha kvar monopolet, cirka 70 %. Vidare säger Lars-Erik att det finns 
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väldigt starka intressenter när det gäller alkoholbeskattning och där pågår en debatt om 

spritförsäljningen och att den hamnar på illegala nivåer och på grund av det här blir den 

politiska världen väldigt aktuell. (L-E. Larsson, personlig kommunikation, 23 mars, 2012)  

 

Politikerna är en oerhört viktig intressent och blir allt viktigare säger Åsa. Att ha en god 

relation med politikerna är oerhört viktigt eftersom det är avgörande för att få behålla 

monopolet (Å. Hessel, personlig kommunikation, 23 mars, 2012). Den senaste tiden har 

trenden gått mot en avreglering och det finns många starka krafter i samhället som vill 

avreglera. Ett exempel är apoteketsmonopolet som avreglerades när alliansen fick styre i 

Sverige (ibid). Systembolaget har även många samarbetsintressenter såsom 

Folkhälsoinstitutet, polisen och frivilligorganisationer. Dessa delar Systembolaget samma 

vision med: ett samhälle där man kan njuta av alkohol men utan att ta skada. Åsa försöker att 

hitta sätt att arbeta tillsammans med dessa organisationer för att öka medvetenheten och 

förståelsen i samhället. Alla intressenter är dock av betydelse och är avgörande ”och vi skulle 

inte klara oss utan varken den ena eller den andra”, säger Åsa (Å. Hessel, personlig 

kommunikation, 23 mars, 2012). 

 

Marknadsföring 

 

Systembolagets syfte med sin marknadsföring är inte att sälja mer utan syftet är att förtydliga 

dels nyttan med Systembolaget, för att få fler att förstå och påminnas om varför 

Systembolaget finns, så att det inte faller i glömska berättar Åsa (Å. Hessel, personlig 

kommunikation, 23 mars, 2012). I svenska studier har resultat presenterats som påvisar att 

konsekvensen av att byta ut detaljhandelsmonopolet mot ett privat system i slutändan skulle 

innebära en högre alkoholkonsumtion, vilket i sin tur också skulle medföra högre samhälleliga 

kostnader på grund av de skadorna ökningen skulle medföra (Holder, Miller, Norström, 

Ramstedt, Rossow, Stockwell & Österberg, 2010).  

 

Systembolagets försäljningsregler innebär att vi måste förtydliga att vi tar ansvar och 

informerar om riskerna med alkoholen. Langning, det vill säga att inte köpa ut, är det 

viktigaste. Ju tidigare alkoholdebuten sker, desto större är risken att människor råkar ut för 

våld och olyckor, men det ökar även risken för ett framtida beroende förklarar Åsa. 

Systembolaget lägger ner mycket pengar och resurser på att motverka langning. Det är viktigt 

att personalen som arbetar på Systembolaget AB i butik kan säga nej till dem som är 

minderåriga men de måste också besitta goda kunskaper om produkterna så att de kan ge bra 

service till de som är myndiga och får handla i butiken. Marknadsföringen fyller flera olika 

syften menar Åsa. (Å. Hessel, personlig kommunikation, 23 mars, 2012) 

 

En kanal av stork vikt är den interna säger Åsa. Alla som arbetar i butiken måste vara 

förtrogna med vad de ska förmedla externt och att det internt finns en kultur och kunskap så 

att alla är trygga med vad som ska förmedlas. Systembolaget spenderar 25 miljoner på 

reklam, vilket fördelas på reklamkommunikation, största delen i TV. TV är en 

marknadsföringskanal som har möjlighet att förmedlar mycket känslor och berätta ett 

komplext budskap på kort tid, därför passar TV bra. Systembolaget använder även radio och 

digitala kanaler. (Å. Hessel, personlig kommunikation, 23 mars, 2012) Nya sätt att 

marknadsföra alkohol sker på marknaden genom nya marknadsföringskanaler såsom sociala 

medier, sponsring och produktplacering i tv med flera. Det här har tidigare varit reglerat men 

har numera släppts fritt vilket får till följd att reklamen når en yngre publik än tidigare trots att 

regelverk och lagar förbjuder det och marknadsföringen till minderåriga som sker är svår att 

kontrollera (SFS 2010:1622). En utredning om hur effekten av vad de nya 
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marknadsföringskanalernas påverkan på ungdomars konsumtion kommer genomföras av 

regeringen (ibid). 

 

Alkohollagstiftningen är det som starkast reglerar att marknadsföring av alkohol inte får ske 

på vilka sätt som helst berättar Åsa (Å. Hessel, personlig kommunikation, 23 mars, 2012). Det 

är enbart producenter som gör reklam för produkter, inte Systembolaget. Restriktionerna 

innebär bland annat att människor inte får vara med i bild, inte heller mat eller något som 

förhöjer produkten. Det finns väldigt mycket regler om hur marknadsföringen får se ut och all 

reklam måste innehålla någon form av varningstext (ibid). Problemet, säger Åsa, är att många 

tror att producenternas reklam är gjord av Systembolaget eftersom de alltid innehåller 

varningstexter. Det finns även många som använder uttryck som ”finns på Systembolaget”, 

vilket också gör att människor tror att det är Systembolaget som är avsändare till annonsen 

(Å. Hessel, personlig kommunikation, 23 mars, 2012).  

 

Åsa berättar att investeringen i alkohol har gått upp med 800 %, då det finns så mycket pengar 

att tjäna i alkoholen och är därmed en lockande bransch. Andra aktörer som försöker beskriva 

situationen och dess allvar och konsekvenser som en oansvarsfull alkoholkonsumtion kan leda 

till, är dotterbolaget IQ som gör mycket social marketing i TV bland annat. (Å. Hessel, 

personlig kommunikation, 23 mars, 2012) Systembolaget satsar på olika samarbeten för att 

utöka kunskapen och det sociala ansvaret i samhället (Systembolaget [6], 2012). Genom 

samarbete med Polismyndigheten, Folkhälsoinstitutet och IQ sker en samverkan för att 

minska användandet av alkohol bland ungdomar (ibid). Systembolaget stödjer även 

regelbundet ekonomiskt samhällsvetenskaplig och medicinsk alkoholforskning och 

dotterbolaget IQ fokuserar helt på att förändra unga människors syn på alkohol (ibid). 

Världshälsoorganisationen WHO menar att det krävs att ett högt pris sätts, begränsad 

tillgänglighet och en reglerad marknadsföring för att komma åt och minska alkoholskadorna 

som sker i samhället (ibid).  

 

Systembolaget försöker även påverka och har en möjlighet att påverka tillexempel 

förpackningar och dess utseende (Å. Hessel, personlig kommunikation, 23 mars, 2012). Det 

finns en alkoholgranskningskommitté som Systembolaget kan anmäla till om de anser att en 

förpackning inte är bra och Åsa säger att ”så fort en produkt inte rimmar med vårt uppdrag 

slår vi larm” (Å. Hessel, personlig kommunikation, 23 mars, 2012). Våld och alkohol får inte 

förekomma, tillexempel gevär eller något annat som gör att förpackningen ser mer cool ut. 

Ibland får vi nej från nämnden säger Åsa, tillexempel gjordes motstånd mot alkoläsken när 

den kom, då den så tydligt riktar sig mot en yngre målgrupp. Där fick dock Systembolaget ett 

nej och är tvingade att sälja alkoläsk på grund av märkesneutraliteten (ibid).  

 

Lars-Erik instämmer i att det är ett problem att människor tror att den reklamen som 

producenten gör i media, har Systembolaget som avsändare. Han berättar om en studie från 

Storbritannien som visar att barn och ungdomar känner till Smirnoff mer än vissa 

matvarumärken, vilket är skrämmande. Han menar att på Systembolaget kommer det alla fall 

aldrig att förekomma etiketter som indikerar på våld och sex men det finns många andra sätt 

att attrahera en konsument (L-E. Larsson, personlig kommunikation, 23 mars, 2012). 

 

Relationen 

 

Intervjun går in på relationen mellan Systembolaget och leverantörerna och Lars-Erik säger 

att han inte kommer i kontakt med leverantörer i sin yrkesroll, men i något fall på ett indirekt 

sätt. Han skriver en del om trender, tillexempel hur trender påverkas över tid och 
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konsumenters olika faser, har en person barn är den i en fas exempelvis och har ett då ett visst 

köpbeteende (ibid). Han gör även segmentering av kunder och delar in de i olika grupper. 

Denna information riktar sig till alla leverantörer (L-E. Larsson, personlig kommunikation, 23 

mars, 2012). 

 

Moderaterna hade en stor samling förra året, där var vi med berättar Lars. Vi är med i sådana 

sammanhang för att informera politikerna så att de ska förstå vad Systembolaget gör och 

tillför i samhället. Det pågår ständigt mycket arbete i det tysta säger Lars (L-E. Larsson, 

personlig kommunikation, 23 mars, 2012).   

 

Systembolaget deltar inte så mycket på mässor, men har bland annat ett samarbete med 

Svensk Auktionskammare eftersom Systembolaget även auktionerar ut vissa viner. Åsa 

berättar att ska vara med på en social mässa/workshop som riktar sig mot människor som 

jobbar inom preventionsområde såsom skola, vård, polis, det vill säga alla de som jobbar med 

att förhindra droger och missbruk i samhället. Där informerar Systembolaget om hur de 

arbetar förebyggande (Å. Hessel, personlig kommunikation, 23 mars, 2012). 

 

Fyra gånger per år har Systembolaget provningar där journalister får komma och testa de nya 

lanseringarna. Det journalisterna skriver är dock deras egna personliga åsikter. Den här typen 

av skriverier i tidningar säger Åsa, skapar tydligt merförsäljning av produkterna som det 

skrivs om (Å. Hessel, personlig kommunikation, 23 mars, 2012). Hon menar att det är viktigt 

att hålla koll på vad som skrivs och rekommenderas av experter i medier så att de produkterna 

inte tar slut i butiken. Det kan dock variera regionalt hur olika tips tas till, men det är viktigt 

att inte bli tagen på sängen utan hålla sig uppdaterad. Inköpen anpassas efter kundernas 

efterfrågan vilken måste bemötas så att de blir nöjda och varan finns i butik när den är aktuell. 

All försäljningsstatistik är öppen och tillgänglig men är inget som Systembolaget publicerar 

säger Åsa (Å. Hessel, personlig kommunikation, 23 mars, 2012). 

 

4.2 Ett företag i vinbranschen (Företag X) 
 

4.2.1 Intervju med Jenny (fiktivt namn) på marknadsföringsavdelningen 

 

Vi fortsätter vår intervjudag med att besöka Företag X, beläget i Stockholm. Vi är 5-10 min 

tidiga och blir insläppta. Jenny hälsar oss välkomna med kommentaren ”ni är lite tidiga, jag 

är inte klar ännu”. Vi får slå oss ned och vänta och blir sedan insläppta i ett konferensrum 

där hon i farten undrar om vi vill ha vatten. Lokalerna är omoderna och intrycket är kallt. På 

frågan om det går bra att spela in intervjun säger hon bestämt nej och det är viktigt att både 

hon och företaget får vara helt anonyma och benämnas som ”ett företag i vinbranschen” som 

hon uttrycker det. Inledningsvis talar även Jenny om att hon ska ha ett möte klockan två varpå 

vi förklararar att intervjun uppskattningsvis bara kommer att ta 40 minuter. Under intervjuns 

gång känns stämningen hård och Jenny är inte på något sätt trevlig mot oss. Vi undrar lätt 

varför hon ställt upp på intervjun över huvudtaget.  

 

Jenny arbetar på ett vinföretag i branschen med marknadsföring. Företag X har ett flertal olika 

dotterbolag. På företag X arbetar hon med utländska producenter och utformar reklam för 

deras varumärken i Sverige och är även budgetansvarig. Jenny skriver i sin roll briefer till 

reklambyråer, ansvarar och fördelar budgeten till produktion och marknadsföring och försöker 

lägga så mycket pengar som möjligt på marknadsföringen.(Jenny, Företag X, 23 mars, 2012) 
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Jenny arbetar med marknadsföring som är ATL - above the line, vilket är marknadsföring som 

sker inom TV, skriftlig media och bio Det är olika medieval beroende på vilket land hon 

arbetar med. I Sverige får reklam för alkohol göras i följande kanaler TV 3,5, 6, 8, och 9. BTL 

- below the line som är in-store marknadsföring och det är det inte tillåtet att arbeta med i 

Sverige. Produktchefen är i sin roll ansvarig för event och mässor som de anordnar. (Jenny, 

Företag X, 23 mars, 2012) 

 

Företagets mål 

 

”Vi måste ju ha varningstexter och följa lagen men i övrigt skiter vi i social marketing, vi vill 

ju bara sälja våra produkter och få vinst”, säger Jenny och förklarar att Social marketing har 

företaget inget fokus på eftersom det är en så extremt liten del av befolkningen som inte klarar 

av alkoholen (Jenny, Företag X, 23 mars, 2012). Alkoholmissbruk kan heller inte relateras till 

alkoholmarknadsföringen säger Jenny bestämt. Eventuellt kan befolkningen påverkas om 

alkoholen släpps fritt och finns i tillgänglig i affären. Däremot finns det en förståelse för 

Systembolaget och deras arbete med måttfullheten (ibid). 

 
På frågan om vilken intressent som är viktigast säger Jenny kunderna, eftersom målet är att de 

ska köpa produkterna hon är ansvarig för. Däremot är den viktigaste intressenten för Företag 

X själva kontakten med Systembolaget (Jenny, Företag X, 23 mars, 2012). Det är väsentligt 

att vara snabb i offertsituationer och att Företag X:s leverantörer så snart som möjligt kan 

leverera varuprov så att chansen att komma med i Systembolagets listning blir så hög som 

möjligt. Vad Företaget X säljer beror också på vilken listning de har fått vid upphandlingen 

berättar hon vidare. Det är också av stor vikt att företaget fortsättningsvis finns med i 

listningen. Förutom olika butiksstorlekar som har olika storlekar på sortimentet så finns det 

”Friskt och Fruktigt” och platser inom den gruppen där en skala representerar vilken plats 

som tilldelats, årsvis evalueras detta och kan då tappa försäljning. Jenny menar att det är 

viktigt att bevaka sin listning och framförallt att bevaka så att distributionen inte rasar 

exempelvis vid storhelger. Rasar du på listan är det oerhört svårt att komma tillbaka. Här blir 

marknadsföringen också känslig då perioderna i TV är viktiga att de hålls och inte skjuts på 

framtiden eftersom visibiliteten vid den specifika tidpunkten är viktig för att undvika ras i 

listan. Företag X undersöker även awareness, frequent usage och även på TNS siffrorna på 

konkurrenter (Jenny, Företag X, 23 mars, 2012). 

 

Marknadsföring 

 

Det är väldigt begränsat att marknadsföra sig säger Jenny, det är endast förpackningen och ett 

glas som får exponeras. Till skillnad mot övriga FMCG – fast moving consumer gods 

branschen, så är marknadsföring av alkoholhaltiga drycker väldigt begränsad. Varningstexter 

integreras alltid eftersom vi vill följa lagen säger Jenny (Jenny, Företag X, 23 mars, 2012). 

 

Alkoholgranskningsmannen har haft föredrag om vad de får göra respektive inte får göra. I 

Spot kampanjer är de rätt fria och kan säga mycket mer medan i RBS - run by station 

sponsring är de mer begränsade och får inte ge ut dubbla budskap, det finns med andra ord 

olika saker du får eller inte får göra. I den skriftliga marknadsföringen får inte människor 

förekomma. Så kallade Neck-hangers får man ha i Sverige om man får de godkända av 

Systembolaget först (Jenny, Företag X, 23 mars, 2012) Förpackningarna ger tips på vad 

drycken passar till för mat (Jenny, Företag X, 23 mars, 2012). Estetiskt utvecklade 

förpackningar kommer mer och mer, det kan man arbeta marknadsföringsmässigt med men 
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det finns begränsningar. Exempelvis går det inte att trycka en förstorad vingård på 

förpackningen men det är tillåtet att ha en stor bild på en bag-in-box. Det är många företag i 

branschen som inte följer lagarna menar Jenny och hon hävdar att kunskapsnivån måste öka i 

branschen. (Jenny, Företag X, 23 mars, 2012) 

 

Företag X försöka skapa buzz, men det finns mer och mer brus att ta hänsyn till på 

marknaden. Redaktionella artiklar kan företaget också arbeta med men det är svårt att få en 

sådan artikel publicerad om det inte är något speciellt som har hänt. Jenny arbetar också med 

bloggare, journalister och Facebook och hon säger vidare att varje varugrupp har en specifik 

målgrupp. Brand health studier görs i form av TNS: (Jenny, Företag X, 23 mars, 2012) 

 

Relationen 

 

Säljarna har kontakt med Systembolaget och produktchefer har kontakt med Systembolaget i 

form av offerter. Systembolaget sätter kriterier exempelvis en viss druva från visst land, sen 

får leverantörerna ”pitcha” om dem (företagen tävlar om att få en offert). ”Jag tycker ni ska 

prata med en person som arbetar inom försäljning för de har kontakten med Systembolaget, 

jag har ingen kontakt med dem. Jag vill inte ge förslag på någon säljare, då får ni ringa växeln 

och be dem koppla er till någon” avslutar Jenny.  

 

4.3 Bibendum AB 
 

4.3.1 Historia i korthet 

 

Bibendum ABs historiska bakgrund tar sin början år 1956 när Bror-Eric Berntson, grundare 

av Bernston AB, börjar arbeta som säljare för Lennart Hauckhoff (Bibendum [1], 2012). 

Under slutet av 80-talet tar Bror-Erics söner Johan och Eric över företaget som har ett fåtal 

anställda (ibid). År 1995 blir företaget mer självständigt och tar på sig rollen som egen 

importör och distributör till Systembolaget och restauranger (ibid). Året därpå delas företaget 

in i tre separata bolag: Berntson AB med Johan Berntson som VD, Vinhuset Bibendum AB 

med Eric Berntson som VD och slutligen Snälleröds Ångbränneri AB där både Johan och Eric 

Berntson är ägare (ibid). År 1999 tas ordet ”vinhuset” bort i namnet och bolaget heter nu bara 

Bibendum AB (ibid). 

 

År 2004 blir Altia Corporation, en koncern som producerar och importerar alkoholhaltiga 

drycker och ägs av finska staten, ägare till Bibendum (Bibendum [1], 2012). Hösten 2007 

tillträder Björn Lönnberg, som även i dagsläget är VD för Bibendum (ibid).  

 

4.3.2 Produktportfölj 

 

Bibendum har en bred portfölj av importerade produkter från hela världen som består av vin, 

sprit och öl från många välkända märken (Bibendum [2], 2012). Ett av de senare tillskotten i 

produktportföljen är bland annat vinmärket Chakana som år 2011 var den näst största 

argentinska producenten i Systembolagets sortiment (MyNewsDesk [1], 2011). Bibendum 

satsar även på att bredda sin ekologiska portfölj av produkter och år 2011 lanserades två 

ekologiska nyheter, ett från Chile och ett från Frankrike (ibid).  

 

4.3.3 Intervju med Björn Lönnberg, Bibendum AB 
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Efter vår intervju på Företag X, känner vi oss en aning nedslagna. Vi gör ett spontant besök 

hos Bibendum AB och när vi anländer så möts vi av en trevlig receptionist som med en gång 

får oss att glömma den otrevliga intervjun vi nyss fick uppleva. Hon erbjuder oss att sätta sig 

ner i fåtöljerna intill receptionen och sedan går hon runt och försöker hitta en person som vi 

kan intervjua. Det är ett trevligt kontor och det känns nästan som att stiga in i en trendig bar, 

där mittpunkten och samlingsplatsen i kontoret är designad som en lång bardisk med hyllor 

ovanför som är prydda med flaskor i färgglada färger. Klockan är närmare 15.00 en fredag 

eftermiddag och de flesta är ute på andra uppdrag. Receptionisten berättar att VD för 

Bibendum, Björn Lönnberg, är villig att ta emot oss. Trots vårt spontana besök är han vänlig 

nog att avsätta tid och visar oss in i ett konferensrum där han öppenhjärtligt svarar på våra 

frågor.  

 

Företagets mål 

 

Björn Lönnberg, VD för Bibendum, beskriver de tre övergripande målen för Bibendum som: 

nummer ett, att ge en avkastning till aktieägarna aktieägarna och Altia koncernen. Nummer 

två, att göra samarbetspartners nöjda och nummer tre, att göra konsumenter nöjda. ”Hoppas 

inte det här kommer publiceras i DN nu”, flikar Björn lite skämtsamt in och menar att kunden 

är ju givetvis den som företaget vill ska vara i fokus och vara viktigast, men förklarar att finns 

inte ett gott samarbete med producenter då har vi tillslut inga kvar och då finns det inga 

produkter att leverera till kunden. Därför måste alla leden givetvis fungera för att slutligen nå 

ut med det bästa möjliga till kunden menar Björn. (B. Lönnberg, personlig kommunikation, 

23 mars, 2012). På Bibendums hemsida beskrivs det att företaget siktar på långsiktiga och 

nära relationer med sina producenter och att ingen producent väljs ut slumpmässigt utan med 

noga omsorg för att säkerställa att deras utbud av produkter håller hög kvalitet (Bibendum [3], 

2012) När en producent går in i ett samarbete med Bibendum innebär det att Bibendum sköter 

marknadsföringen och etableringen av varumärket i Sverige (ibid).  

 

Målsättningar som Bibendum delar med Systembolaget menar Björn är att försöka bidra till 

ett hälsosamt drickande vilket i praktiken förespråkar att inte börja dricka i för ung ålder, inte 

dricka för mycket, utan hellre dricka mindre men flera gånger exempelvis. Bibendum har 

även en etisk och moralisk riktlinje som säger att personer mellan 20-25 år, eller personer som 

ligger i gränslandet mot missbruk, de ska Bibendum inte ha varor eller varugrupper som 

attraherar. Det vill säga de har inte lågpris på bag-in-box viner, har inte alkoläsk i sin portfölj, 

vilket är något som primärt vänder sig mot riktigt unga, utan Bibendum försöker att stå för en 

mogen dryckeskultur som ger ett mervärde än bara berusningseffekten. Det är ett 

övergripande mål även för Systembolaget menar Björn. (B. Lönnberg, personlig 

kommunikation, 23 mars, 2012) 

 

Relationen 

 

Det finns två faser för hur Systembolaget och Bibendum samarbetar berättar Björn. Den första 

och mest naturliga är den respondiva fasen, där de svarar på offerförfrågningar som skickas ut 

från Systembolaget till alla leverantörer som har importrätt. Den andra fasen, som är lite mer 

komplicerad, är den proaktiva fasen där Bibendum presenterar sin GAP-analys som är en 

marknadsundersökning som analyserar framtiden och upptäcker nya trender. Sen finns det 

mindre, dagliga kontakter såsom logistik, prisuppdateringar och dagsaktuella saker av mindre 

natur säger Björn. (B. Lönnberg, personlig kommunikation, 23 mars, 2012) 
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Bibendum och alla andra leverantörer får bara arbeta mot inköpsavdelningen, 

logistikavdelningen och prisuppdateringsgruppen på Systembolaget. När den numera 

omtalade mutskandalen uppdagades tillträdde restriktioner för vad som fick och inte fick 

göras. Bibendum var dock inte inblandad och förekom inte i utredningen. På grund av 

mutskandalen är alla leverantörer förbjudna att besöka butiksledet idag. Det är en annorlunda 

FMCG - fast moving consumer goods bransch, den kunden du har får du inte besöka ute i 

butiksledet. ”I övrigt fungerar det väl, Bibendum får vara med och diskutera framtiden, ge 

förslag och influenser, Systembolaget tar gärna emot undersökningar, sen hur de ställer sig 

mot det vet vi inte, men de är villiga att titta på dem” säger Björn. (B. Lönnberg, personlig 

kommunikation, 23 mars, 2012)  

 

Bibendum ingår i Sprit- och vinleverantörsföreningen, SVL, som representerar 80-90 % av 

den legala vin och spritmarknaden. Samarbetet har blivit bättre och Systembolaget lyssnar 

mer på oss och vår samlade expertis säger Björn. (B. Lönnberg, personlig kommunikation, 23 

mars, 2012) 

 

Det blir en relation, men det blir en inofficiell relation säger Björn. I och med att det är statligt 

och kontrollerat så måste Systembolaget hålla sig neutrala i alla situationer. Björn menar dock 

att det aldrig går att vara 100 % rättvis, men skulle det uppstå minsta misstanke om 

favorisering så belyses det. Det kommer alltid att finnas spekulationer. ”De som besöker 

Systembolaget mest och ser till att finna ursäkter till möten, får ju självklart en bättre relation 

än de som inte är där så ofta” säger Björn. Han understryker dock att Bibendum är nöjda med 

samarbetet de har och tycker att Systembolaget gör mer och mer saker som de tycker gynnar 

alla i branschen och även konsumenten. (B. Lönnberg, personlig kommunikation, 23 mars, 

2012) 

 

Utifrån ett konsumentperspektiv så är det negativt att behöva ha en detaljhandel med så 

begränsade öppettider menar Björn. Tillgängligheten är begränsad. För dem som leverantör 

överväger fördelarna nackdelarna säger Björn och lägger till att det som riskeras att gå 

förlorat om monopolet försvinner, det är mångfalden. Sortimentet och bredden som 

Systembolaget erbjuder kommer ingen butikskedja att uppnå och de facto att Systembolaget 

har 410 butiker, som i dagsläget finns i Sverige, kommer inte att finnas om det avregleras. 

Systembolaget borde dock se över sina öppettider säger Björn, och menar att det kanske 

exempelvis kunde finnas Systembolaget butiker i detaljhandelskedjornas butiker, så kallad 

store-in-store, det vill säga att en Systembolaget-butik finns inne i exempelvis ICA-butiken. 

Monopolet bör finnas kvar som instans på ett eller annat sätt menar Björn. (B. Lönnberg, 

personlig kommunikation, 23 mars, 2012) 

 

4.3.4 Skypeintervju med Ulrika Nordgren, Bibendum AB 

 

På grund av en mässa som Ulrika var tvungen att delta i så bokade Ulrika om intervjun i god 

tid och erbjöd sig att istället delta via Skype. Ulrika svarar snabbt och professionellt när vi 

ringer upp henne och svarar villigt på frågorna vi ställer. Vid slutet av intervjun erbjuder hon 

sig att svara på kompletterande frågor via mail. Hon frågar också nyfiket på vad vi ska skriva 

om i uppsatsen. Nedan följer intervjun med Ulrika Nordgren.  

 

Introduktion 

 

Ulrika Nordgren arbetar som Projektledare Marknad & Kommunikation på Bibendum. I sin 

roll arbetar hon med övergripande kommunikations- och marknadsföringsfrågor, där Ulrika 
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tar fram design inför annonser, ansvarar för digitalt kampanjer på bland annat Facebook och 

hemsidan (U. Nordgren, personlig kommunikation, 26 mars, 2012). Hon skriver även PR-

texter och tar fram trycksaker (ibid). Allt det här tas fram för Bibendum men också enskild för 

de varumärken vi företräder säger Ulrika.  

 

Företagets mål 

 

När frågan om Bibendums företagsmål kommer på tal svarar Ulrika med en motfråga: ”menar 

ni ekonomiska mål?” säger hon spontant (U. Nordgren, personlig kommunikation, 26 mars, 

2012). Vidare berättar hon att Bibendums målsättning är att inspirera kunderna och ge en 

fördjupad kunskap och ge dem så bra upplevelse som möjligt vid det tillfälle när de använder 

våra drycker fortsätter Ulrika. Ett annat mål är att behålla kunderna (U. Nordgren, personlig 

kommunikation, 26 mars, 2012). Ulrika menar att de arbetar hårt för att göra sina producenter 

nöjda eftersom det är producenterna som äger varumärkena de företräder.  

 

För Bibendum är både Systembolaget och producenterna som hon nämnde vid företagets mål 

de viktigaste intressenterna, men viktiga mat- och dryckesjournalister samt 

restaurangkunderna är betydande intressenter (U. Nordgren, personlig kommunikation, 26 

mars, 2012). Eftersom Bibendum arbetar med bred försäljning så innebär det att företaget har 

många intressenter säger Ulrika, men menar det ändå är producenterna som de månar om mest 

(ibid). 

 

Marknadsföring 

 

Syftet med Bibendums marknadsföring mot konsumenter varierar mycket eftersom varje 

varumärke har en egen marknadsplan de följer berättar Ulrika (U. Nordgren, personlig 

kommunikation, 26 mars, 2012). De arbetar med tryckt media, mässor och event som 

tillexempel vindagar (ibid).. Ett digitalt arbete sker via både egna hemsidan, Facebook och 

banner-annonsering (ibid). PR kontakter arbetar de med via journalister och Ulrika säger att 

de har uppåt 700 restaurangkunder där de indirekt vänder sig mot konsumenter också. I början 

av året lanserade Bibendum en så kallad app för iphone, som heter ”Dina Drycker” (Livets 

Goda, 2012). Här finns ca 200 av Bibendums produkter som går att köpa på Systembolaget 

samlade. Konsumenten kan via appen få tips och idéer på vilka drycker som passar bra till 

vissa maträtter och dessutom finns en kartfunktion i appen som hjälper konsumenten att hitta 

till närmsta Systembolagetsbutik (ibid). 

 

Så kallade Neck hangers använder de ibland, där har de exempelvis haft med recept men 

eftersom det är kostsamt så har de endast skett vid enstaka tillfällen, men det är ett bra sätt att 

synas vid köptillfället menar Ulrika (U. Nordgren, personlig kommunikation, 26 mars, 2012). 

Hon fortsätter och säger at det är en intressant kanal men att det är en process med 

Systembolaget och de är restriktivt med hur de får marknadsföra sig och synas på hyllan 

(ibid). Bibendum har även ett nyhetsbrev som skickas ut via mejl en gång i månaden där 

relevanta dryckestips och erbjudanden ges samt information om nyheter i sortimentet (Spisa, 

2012). Dessutom gör de sig synliga genom att delta på mässor, vinprovningar och andra 

events som är passande (Bibendum, 2012). 

 

Den moraliska och etiska aspekten är viktigt för Bibendum (U. Nordgren, personlig 

kommunikation, 26 mars, 2012). Deras målgrupp är personer över 25 år och företaget 

använder därför marknadsföringskanaler mot denna målgrupp och inte till yngre personer 

(ibid). Företagets produkter ligger i ett högre prissegment vilket också är en strategi för att nå 
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en viss målgrupp. Bibendum agerar inte bara för att följa lagen utan för att de vill, Ulrika 

menar att den moraliska och etiska aspekten alltid finns med när de arbetar med 

marknadsföring (U. Nordgren, personlig kommunikation, 26 mars, 2012). 

 

Ulrika säger att Bibendum ser positivt på att det är en reglerad marknad. De vill följa de 

restriktioner som finns och tar dem på allvar. Det kan visserligen påverka kreativiteten ibland 

menar Ulrika, när de exempelvis bara får visa produkten i bild känns det svårt eftersom de 

gärna vill framhäva koppling mellan mat och dryck (ibid). Det är begränsat vad man får 

berätta och vart man får sälja och trots att det förstår varför reglerna finns kan det ibland bli 

frustrerande avslutar Ulrika (U. Nordgren, personlig kommunikation, 26 mars, 2012).  

 

Relationen 

 

Fem produktchefer arbetar som varumärkesansvariga och är kontinuerligt i kontakt med 

systemet och en person har daglig kontakt kring offerter, lanseringar och prover (U. 

Nordgren, personlig kommunikation, 26 mars, 2012). Ledningen arbetar med Systembolaget 

på lång sikt säger Ulrika (ibid). 

 

4.4 Carlsberg Sverige AB 
 

4.4.1 Historia i korthet 

 

Carlsberg Sverige ABs första bryggeri startade år 1670 i Stockholm av grundaren Per Hentzig 

(Carlsberg [1], 2012). År 1707 grundas Ramlösa, år 1828 bildas Pripps och år 1896 bildas 

Bryggeriet AB Falken som år 1955 börjar sälja öl under varumärket Falcon (ibid). År 1994 

går Falcon och Falken ihop och bildar Falcon bryggerier AB (ibid). Carlsberg Sverige AB 

bildas år 2001 genom att det sker en sammanslagning av gamla Pripps och Falcon (ibid).  

 

4.4.2 Produktportfölj 

 

Carlsbergs produktportfölj består av flertalet ölsorter (Carlsberg [2], 2012). Förutom sitt eget 

märke är de även leverantör för bland annat BlåGul, Falcon, Millenium och Brooklyn (ibid). 

De tillhandahåller även ett brett cider- och alkoläsk-sortiment med märken såsom Somersby, 

Xide, Cube och Smirnoff (ibid). Förutom sina alkoholhaltiga drycker erbjuder även Carlsberg 

ett sortiment av alkoholfria drycker såsom Ramlösa, Zingo, Pepsi, Pommac och Apotekarnes 

(ibid).  

 

4.4.3 Telefonintervju med Anna-Karin Fondberg, Carlsberg Sverige AB 

 

När vi bokar telefonintervjun med Anna-Karin Fondberg via telefon så är hon trevlig men lite 

avvaktande och mån om att få bekräftat att intervjun inte kommer att ta för lång tid. Hon går 

dock med på att ställa upp på några frågor dagen efter och undrar om vi vill att hon ska se 

frågorna innan så att hon kan förbereda sig. Vi förklarar dock att vi gärna vill ha spontana 

svar men förklarar vilka ämnen vi kommer gå in på under intervjun samt vad som är syftet 

med vår uppsats. Dagen efter genomförs intervjun och inledningsvis frågar Ann-Karin 

återigen om vi vill mejla frågorna till henne så att hon kan svara på dem via den vägen, och 

vi får känslan av att hon känner sig obekväm.  Under intervjun är stämningen spänd och 

Anna-Karin ger väldigt korta svar och det verkar som om hon medvetet inte vill säga eller 

uttala sig för detaljerat. 
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Företagets mål 
 

Carlsberg har väldigt många olika mål, de finansiella är inte offentliga men vision och 

strategier finns beskrivna på hemsidan, säger Anna-Karin. Vårt övergripande koncernmål är 

att vara det snabbaste växande ölföretaget i världen. (A-K. Fondberg, personlig 

kommunikation, 27 mars, 2012). Carlsbergs mål beskrivs på hemsidan som: ” Vi ska leda vår 

verksamhet till lönsamhet och tillväxt, via en kultur som präglas av kvalitet, innovation och 

pågående förbättringar” (Carlsberg [3], 2012). 

 

Relationen 

 

Anna-Karin arbetar som försäljningsdirektör på Carlsberg Sverige. Hon förklarar att 

kontakten med Systembolaget AB sker på olika sätt. Dels genom topp till topp- möten, det vill 

säga vd möter vd, eller via exempelvis leverantörsträffar där Systembolaget presenterar 

aktuella saker om sin verksamhet. Leverantörer kan presentera idéer och dela med sig av 

trender, innovationer etc. Anna-Karin är inte inblandad i den dagliga verksamheten eller att 

skicka in offerter till Systembolaget utan det är andra inom företaget som sköter den biten.”Vi 

har en god relation med Systembolaget. Systembolaget är väl strukturerade och är väldigt 

professionella”, säger Anna-Karin. (A-K. Fondberg, personlig kommunikation, 27 mars, 

2012) 

 

”Systembolaget har det uppdrag de har” menar Anna-Karin och understryker att ”det är något 

som alla är medvetna om, det är ingen nyhet eller något som behövs beskrivas närmare, så är 

det bara”. ”Det är dock en annan arena, Systembolaget är varumärkesneutrala och har en 

likabehandlingsprincip”, förklarar Anna-Karin. ”Något som är mycket positivt med 

Systembolaget är att de är väldigt transparenta, det finns ingen kund som är så öppna som de 

är” säger Anna-Karin avslutningsvis. (A-K. Fondberg, personlig kommunikation, 27 mars, 

2012) 

 

4.4.4 Intervju via mejl med Christina Körmendi, Carlsberg Sverige AB 

 

När vi ringer och ska boka tid med Christina Körmendi är hon en aning stressad och 

förklarar att hon inte har så mycket tid och ber oss att skicka henne frågorna. Hon lovar att 

svara i den mån hon hinner men förklarar att svaren kommer bli korfattade. Intervjusvaren 

följer nedan. 

 

Introduktion 

 

Christina Körmendi arbetar som Marketing Manager på Carlsberg Sverige AB. 

 

Marknadsföring 

 

Marknadsföringskanaler som Carlsberg använder sig av är mediakanaler såsom TV, vilka 

sänds från England, Print såsom tidningar och magasiner, digitala kanaler, butiksmaterial med 

flera (C. Körmendi, personlig kommunikation, 11 april, 2012). 

 

Sverige är en semi dark marknad, det vill säga endast mycket begränsad marknadsföring av 

alkohol är tillåten (C. Körmendi, personlig kommunikation, 11 april, 2012). Norge 

tillexempel är en dark market och ingen marknadsföring av alkohol är tillåten (ibid). Det finns 

mycket strikta regler som måste efterföljas såsom marknadsföringslagen, 
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alkoholombudsmannen och reklamombudsmannen. Dessa måste efterföljas noggrant för att 

undvika anmälan och fällande dom. IOGT, et nykterhetsförbund försöker ständigt få Sverige 

att bli en dark market (C. Körmendi, personlig kommunikation, 11 april, 2012). 

 

Carlsberg kommunicerar aldrig alkohol i samband med idrott, enbart alkoholfria alternativ 

tillexempel Falcon non alcoholic eller Carlsberg non alcoholic. Carlsberg sponsrar idrott, 

bland annat fotboll internationellt och då alla länder har olika lagstiftning gällande 

marknadsföring av alkohol så anpassar företaget sig till den lokala marknadens regler (C. 

Körmendi, personlig kommunikation, 11 april, 2012). Carlsberg är en av huvudsponsorerna 

till EURO 2012 i Fotboll och kan då endast visa non-alcoholic Carlsberg i dessa sammanhang 

(ibid). Carlsberg var även huvudsponsor för fotbolls-EM 2008 och har även sponsrat den 

kända fotbollsklubben Liverpool (Carlsberg [4], 2012). Carlsberg använder sig av mycket Tv-

reklam och uttrycket ”Carlsberg- probably the best beer in the world”, är ett uttryck som 

många känner igen (Carlsberg [4], 2012). 

 

Carlsberg marknadsför sig mycket via sociala medier och i mars 2012 uppmärksammades de i 

tidningen Metro som skrev om en undersökning organisationen IQ gjort (Metro, 2012). 

Undersökningen visar att fler och fler alkoholföretag använder sig av sociala medier vilket 

oundvikligen gör att reklamen nås ut till personer under 25 år, vilket är en målgrupp som inte 

företagen får vända sig till när de gör reklam för alkoholhaltiga drycker (ibid). Henric 

Byström, PR-chef för Carlsberg säger i artikeln att ” Det är oerhört viktigt att vi är vaksamma 

på det vi gör aktivt. Vi ska inte vara uppsökande och inte kommunicera med personer under 

25 år via sociala medier när det gäller våra alkoholhaltiga varumärken” (Henric Byström, 

Metro, 2012-03-29). Han håller dock med om att det är svårt att kontrollera vad konsumenter 

talar om och sprider vidare (ibid).  

 

Carlsberg arbetar mycket aktivt med CSR och har flera projekt som arbetar för en bättre miljö 

och de vill på sikt bidra till ett klimatneutralt bryggeri (C. Körmendi, personlig 

kommunikation, 11 april, 2012). De arbetar även med ansvarsfull konsumtion, tillexempel 

samarbetar vi med Nattvandrarna och har ett projekt som heter Dont drink and Drive där en 

kraschad bil står med det här budskapet utanför barer och nattklubbar runt omkring i Sverige. 

(C. Körmendi, personlig kommunikation, 11 april, 2012). Carlsberg skriver på sin hemsida att 

de tar ett samhällsansvar och att de är medvetna om att deras verksamhet även bidrar till vissa 

negativa effekter och att de har möjligheten att påverka dessa (Carlsberg [5], 2012). Förutom 

samarbetet med Nattvandring.nu som Christina beskriver så stödjer de även Svenska 

Bryggeriers kampanj prata om alkohol (ibid). 

 

4.5 Handpicked Wines AB 
 

4.5.1 Intervju med Måns Lundeberg, Handpicked Wines AB 

 

Vi ringer upp Måns Lundeberg på Handpicked Wines efter att ha avtalat tid för 

telefonintervju som Måns bekräftat via mail med orden ”… det skall bli intressant…”. Vi får 

ett långt samtal med Måns som hjälpsamt berättar om företagets olika bolag och öppet svarar 

på våra frågor. Han avslutar intervjun med att visa intresse för vår uppsats och ber att få läsa 

den. 

 

Företaget mål 
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Måns Lundeberg är tillsammans med sin fru ägare av företagen Klunk AB och Nordic 

Beverage Company/Areim Consulting AB som ingår i Andersson & Lundeberg Handpicked 

Wines AB (Handpicked, 2012). Det är ett mindre företag med fyra personer inklusive dem 

själva som arbetar mot både konsument och restauranger samt Systembolaget. Handpicked 

Wines är det företagsnamn som formellt används (ibid). Företaget är medlem i Sprit och 

Vinleverantörsföreningen (Sprit och vinleverantör föreningen, 2012). Handpicked Wines har 

riktat in sig på viner i prisklassen kring 70-80 kr upp till 200 kr (M., Lundeberg, personlig 

kommunikation, 16 april, 2012). De har ingen specifik målgrupp men Måns berättar att 

målgruppen är de som vill lägga några tior till på viner och som uppskattar att kombinera mat 

och vin (ibid). 

 

Målet med verksamheten är enligt Måns Lundeberg att leva ett ”gott liv”. De brinner för mat 

och vin och att vara egna företagare, då både han och hans fru har en bakgrund som anställda i 

olika företag (M. Lundeberg, personlig kommunikation, 16 april, 2012). Målsättningen är 

också att få arbeta med trevliga producenter (ibid). På frågan om Handpicked Wines och 

Systembolaget har några gemensamma mål så kan Måns Lundeberg först inte komma på 

några men sedan kommer han in på ämnet mat och dryck, men intervjun går in på ett annat 

ämne och vi förstår det som att det är det enda mål de har gemensamt. 

 

Måns berättar att kunderna är deras intressenter, det är bara dem som fokusen ligger på men 

de känner också ett ansvar för producenter säger han vidare (M., Lundeberg, personlig 

kommunikation, 16 april, 2012). 

 

CSR 

 

Handpicked Wines arbetar med Corporate Social Responsibility och anledningen till detta är 

att Systembolaget numera har det som ett starkt krav. Det finns också krav kring hur arbetet 

ska ske (M., Lundeberg, personlig kommunikation, 16 april, 2012). Måns Lundeberg säger att 

de förmedlar ut de svenska kraven till sina utländska producenter men de gör själva ingen 

kontroll av att arbetet följs eftersom de inte har resurserna till detta då de är fyra personer på 

företaget (ibid.). För företagets del handlar CSR om ekologiska producenter och samhällskrav 

framförallt i Sydafrika och Argentina där de handlar om bland annat bostäder för arbetarna 

(ibid).  

 

Marknadsföring 

 

Syftet med marknadsföringen företaget gör är att ta marknadsandelar men inte uppmuntra till 

att dricka alkohol (M., Lundeberg, personlig kommunikation, 16 april, 2012). Det här kan 

vara komplext menar Måns (ibid). Marknadsföringen sker nästan enbart via annonsering i 

mat- och vintidningar men vid enstaka tillfällen har även neck-hangers på flaskor använts (M., 

Lundeberg, personlig kommunikation, 16 april, 2012). Det framkommer även via internet att 

de deltagit på Vin och Delimässan (Vin & Delikatessmässa, 2012) och att deras ekologiska 

viner är omskrivna i Dagens Industris Vinkrönika (Dagens Industri, 2012). Syftet med 

marknadsföringen innebär även att följa överenskommelser inom den svenska branschen 

(ibid). 

 

På frågan om de använder sig av Social marketing i form av exempelvis varningstexter så 

svara Måns Lundeberg att det är en lagfråga eftersom varningstexter är ett krav i Sverige (M., 

Lundeberg, personlig kommunikation, 16 april, 2012). Han säger vidare att de tjänat ut sin 

roll och borde vara lite samtida. Idag märker inte folk att de existerar (ibid). Ingen övrig form 
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av Social marketing används (ibid). Handpicked Wines ser inga begränsningar i att 

marknadsföra alkohol på den svenska marknaden säger Måns Lundeberg vidare.  

 

Relationen 

 

Måns Lundeberg berättar att hans företag har en ansenlig administrativ kontakt med 

Systembolaget rent praktiskt. Med inköpsavdelningen finns en daglig kontakt där de planerar 

framtiden, logistik och förser Systembolaget med varuprover med mera. På frågan om han 

känner att de som litet företag med mindre produktportfölj får färre möjligheter att komma i 

kontakt med Systembolaget och presentera sina produkter svarar Måns ”… det handlar mer 

om vad man fyller agendan med.” (M., Lundeberg, personlig kommunikation, 16 april, 2012). 

 

Relationen med Systembolaget ska i slutändan leda till att företaget får relevanta 

upphandlingar och får leverera vin samt att vinbranschen i världen återspeglas på 

Systembolaget (M., Lundeberg, personlig kommunikation, 16 april, 2012). När vi ber Måns 

beskriva samarbetet säger han frågande ”Samarbete?” och säger vidare att det är en 

monopolistisk marknad. De som företag är glada om de får gehör ibland men han säger även 

att samarbetet fungerar bra. Dock är det frustrerande att Systembolaget inte redovisar mer än 

vad de gör, det finns ingen insyn menar Måns utan förklarar att Systembolaget verkar som ett 

slutet aktiebolag och granskar sig själva med egna revisorer (M., Lundeberg, personlig 

kommunikation, 16 april, 2012). Det är ett ömsesidigt förtroende åt båda hållen som hela 

relationen bygger på menar Måns(M., Lundeberg, personlig kommunikation, 16 april, 2012).  

 

Hela relationen bygger på att Systembolaget har monopolställning, ”…så är det bara...” säger 

Måns och säger vidare att ”Systembolaget inte har förtjänat sin position utan det är något som 

bestämts” (M., Lundeberg, personlig kommunikation, 16 april, 2012). Dock finns det flest 

fördelar med att arbeta på en reglerad marknad. Måns anser att alkoholpolitiken i Sverige är 

bra. Systembolaget har bra produkter för konsumenterna, ett bra sortiment och bra priser. Det 

är en hög lägsta nivå menar Måns. Systembolaget är en samarbetspartner som betalar sina 

räkningar i tid och svara på frågor vilket de uppskattar (M., Lundeberg, personlig 

kommunikation, 16 april, 2012). Nackdelarna är att det är frustrerande som importör att det 

endast finns en kanal på marknaden, säger Måns med en tyngd i rösten. Dock är det en stabil 

och bra kanal men återigen kommer Måns in på att det är frustrerande att det är en myndighet 

som ska bestämma vad svenskarna ska få dricka för alkoholhaltiga drycker (M., Lundeberg, 

personlig kommunikation, 16 april, 2012). 

 

4.6 Tabell 
 

Tabellen nedan sammanfattar de olika respondenternas svar och är baserad på modell 2.4 

(Egenritad modell, Modell 2.4). Tabellen indikerar kärnan i svaren som samlats in från 

respondenterna gällande företagets mål och verktyg som det använder sig av, avgörande 

faktorer som påverkar relationen och slutligen det faktum att allt utspelar sig på en 

monopolmarknad (ibid). 
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5 Analys 
 

 

Analysen är baserad på de fyra relationsfaktorerna samarbete, tillit, engagemang och tillit. 

Uppsatsen analyserar även hur relationen påverkas av olika element i form av företagets mål, 

verktyg som kommersiell marknadsföring och Social marketing samt de facto att relationen 

mellan leverantör och återförsäljare utspelar sig på en monopolmarknad.  

 

 

5.1 Relationsfaktorernas påverkan på relationen  
 

5.1.1 Samarbete 

 

I de båda oberoende intervjuerna med Bibendums representanter framkom att en moralisk 

riktlinje följs och att arbetssättet har utformats så det genomsyrar hela organisationen (B. 

Lönnberg, personlig kommunikation; U. Nordegren, personlig kommunikation, 26 mars, 

2012). Ett arbete med Social marketing framkom även i intervjun med Carlsbergs representant 

Christina Körmendi. Det här är ett gemensamt mål för leverantörerna och återförsäljaren, 

eftersom Systembolaget har som mål att främja en ansvarsfull dryckeskultur och inte sälja till 

ungdomar under 20 år (Å. Hessel, personlig kommunikation, 23 mars, 2012). Systembolaget, 

liksom Bibendum och Carlsberg, arbetar med CSR och ett av deras gemensamma mål är att 

främja en ansvarsfull dryckeskultur. Till skillnad från den kommersiella marknadsföringen så 

är syftet med Social marketing att ändra beteenden som rör hälsa och samhälle (Hastings & 

Saren, 2003). Det har visat sig att det enbart är statliga institutioner som är trovärdiga 

avsändare i sådana här sammanhang (Angus & Hastings, 2011). Det finns studier som visar 

att Social marketing som genomförts av företag mer gynnar företaget och dess image än det 

ändrar personers skadliga beteenden (Christie et al., 2001).  

 

Hamann et al., (2005) menar att stora företag i en supply chain kan påverka de mindre 

företagen att bli mer etiska och moraliska och arbeta med CSR genom att de själva har det 

som fokus i sin verksamhet. Frågan är om Bibendum och Carlsberg hade haft dessa moraliska 

och etiska mål och tankesätt om Systembolaget inte hade funnits? Måns Lundeberg på 

Handpicked Wines menade att de som företag fick instruktioner från Systembolaget om vilka 

CSR- krav som måste uppfyllas och kommunicerade sedan dessa krav till sina producenter 

(M. Lundeberg, personlig kommunikation, 16 april, 2012). Det kan ses som ett tecken på att 

återförsäljaren, Systembolaget, använder sig av hårdare påtryckning som påverkar 

leverantörerna att arbeta med CSR vilket överensstämmer med teorin (Benton & Maloni, 

2005; Hamann et al., 2005). Det här kan också skapa en positiv påverkan på leverantörerna 

prestation kring CSR (Benton & Maloni, 2005). Relationen påverkas om leverantören och 

återförsäljaren har lika respektive olika mål (Danis et al., 2011). Ett samarbete i en relation 

uppstår när två parter deltar i en gemensam uppgift (Svenska akademins ordlista, 2011) och 

det kan argumenteras för att samarbetet inte blir lika effektivt och utbytet inte blir det bästa 

om inte partnerna genuint delar målet. 

 

Carlsberg arbetar med Social marketing i form av Nattvandring.nu (C. Körmendi, personlig 

kommunikation, 11 april, 2012) vilket vi anser inte samstämmer med sortimentet de har i sin 

produktportfölj. De samarbetar med organisationer vars syfte är att förhindra att alkohol ska 

nå en yngre målgrupp samtidigt som sortimentet inkluderar alkoläsk som tilltalar den yngre 
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generationen (Carlsberg [2], 2012). Åsa Hessel uttryckte att alkoläsk är en produkt 

Systembolaget inte önskar sälja och inte hade haft i sitt sortiment om de inte varit tvungna på 

grund av märkesneutraliteten (Å. Hessel, personlig kommunikation, 23 mars, 2012). 

Dessutom befinner sig Carlsberg marknadsföringsmässigt på de kommersiella kanalerna som 

exempelvis Facebook som tydligt har en yngre publik (Metro, 2012). De marknadsför sig 

även i idrottssammanhang och via alkoholfria drycker (C. Körmendi, personlig 

kommunikation, 11 april, 2012). Därför anser vi att syftet med Carlsbergs Social marketing är 

att få företaget att se godare ut och ytterligare stärka dess varumärke. Deras samhälleliga mål 

kan anses vara icke trovärdiga, i jämförelse med Bibendum som har en organisation där deras 

samhälleliga mål genomsyrar hela företaget. Bibendums marknadsföring riktar sig till en 

målgrupp över 25 år och har ett exklusivt sortiment, vilket kan anses tyda på att de inte är 

benägna att locka till sig yngre konsumenter. Här ifrågasätts samarbetets kvalitet i relationen 

när Carlsberg levererar produkter till Systembolaget i form av alkoläsk som Systembolaget 

egentligen inte vill sälja och som helt strider mot deras värdegrund. 

 

Relationens utseende beror på huruvida aktörerna har olika eller lika mål och värderingar 

(Danis et al., 2011). Bibendum, Carlsberg och Systembolaget har, som nämndes tidigare, lika 

mål i form av att de delar samhällsansvaret och följer en etisk och moralisk riktning. Teorin 

menar att en relation påverkas och kan leda till högre satisfaction om parterna delar mål med 

varandra (Benton & Maloni, 2005). Björn Lönnberg sade i sin intervju att Bibendum var 

nöjda med relationen och samarbetet de har med Systembolaget (B. Lönnberg, personlig 

kommunikation, 23 mars, 2012). Anna-Karin Fondberg bekräftar också att de är nöjda med 

samarbetet till Systembolaget, dock berättar hennes tonläge något annat (A-K. Fondberg, 

personlig kommunikation, 27 mars, 2012). En underliggande frustration i hennes röst 

upplevdes när intervjun gjordes vilket indikerade att situationen egentligen kan se helt 

annorlunda ut. Det kan bero på att deras samarbete med Systembolaget inte är ett medvetet 

val utan ett måste. Det samhälleliga målet hade troligen inte funnits för Carlsberg om 

detaljhandelsmonopolet inte existerat. Här knyter uppsatsen återigen till Hamann et al., (2005) 

ansats att det stora företaget påverkar det lilla. Därför finns det argument för att satisfaction 

inte uppnås till fullo i den här relationen (Benton & Maloni, 2005). Ett samarbete kan inte 

alltid innebära en jämn fördelning och teorin menar att en winwin situation inte alltid går att 

uppnå när maktbalansen är ojämn (Bourlakis & Spence, 2009; Cox, 2004).  

 

Bibendum, Carlsberg och Företaget X uttryckte att deras huvudsakliga mål var vinst, tillväxt 

och utdelning till aktieägarna vilket Freeman (1984) beskriver som de vanligaste målen i ett 

företag. I figur 2.4 antog författarna av uppsatsen att leverantörernas mål var vinstmaximering 

och att ge utdelning till aktieägarna och det visade sig att alla leverantörer, förutom 

Handpicked wines, hade någon av dessa som sitt huvudsakliga mål. Här har leverantörerna ett 

tydligt eget mål som skiljer sig från Systembolaget. Systembolaget drivs inte av ett 

vinstintresse som både Åsa Hessel och Ulf Sjödin på Systembolaget påpekat i sina intervjuer 

(Å. Hessel & U. Sjödin, personlig kommunikation, 23 mars, 2012). Det här ifrågasätter vi 

dock eftersom Systembolaget är ett aktiebolag med staten som ägare och måste nå break-even 

menar vi eftersom de annars blir en kostnad för samhället och skattebetalarna. Lars-Erik 

Larsson, Systembolaget säger att en viss marginal måste uppnås för att en butik ska få finnas 

kvar. ”Ägaren kräver givetvis att vi måste vara kostnadseffektiva.” (L-E. Larsson, personlig 

kommunikation, 23 mars, 2012). 

 

Det är viktigt att dela mål och strategier med sina intressenter menar teorin för då kan 

slutresultatet bli bättre (Benton & Maloni, 2005; Danis et al, 2011). Företaget X uttryckte att 

de enbart har vinstfokus med sin verksamhet och inte bryr sig om att ta något samhällsansvar 
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(Jenny, Företag X, 23 mars, 2012). Därmed indikerar de att de inte delar mål med 

Systembolaget vars verksamhet har det som huvudfokus. Bibendum och Carlsberg uttryckte 

också att vinstmaximeringsmålet är viktigt i företaget men har även beskrivit andra mål som 

de delar med Systembolaget till skillnad från Företaget X. Benton & Maloni (2005) menar att 

för att slutkunden, i det här fallet konsumenten, slutligen ska erhålla en hög kvalité bör 

leverantören och återförsäljaren dela samma mål och strategier. 70 % av befolkningen i 

Sverige allierar sig med Systembolaget och dess värdegrund och mål (L-E. Larsson, personlig 

kommunikation, 23 mars, 2012). Företaget X menar i sin intervju att kunden är en av de 

viktigaste intressenterna för företaget (Jenny, Företag X, 23 mars, 2012).  

 

Här går verkligheten ifrån teorin när tillexempel ett framgångsrikt företag, som Företag X, 

väljer att inte ha samma mål som sin återförsäljare. Teorin menar att för att uppnå en 

långsiktig vinst (Singhapakdi, 1999) så måste företaget ta hänsyn till etiska aspekter (Kotler, 

1997). CSR innebär att ett företag inte enbart tittar på finansiella aspekter utan även tar 

hänsyn till samhället och dess intressen (Blomstrom & Davis, 1966). Det kan då ifrågasättas 

om Företaget X kommer att lyckas på lång sikt menar vi eftersom de enbart har finansiella 

mål med sin verksamhet och inte tycks dela några mål med Systembolaget. Dessutom krävs 

ett etiskt förhållningssätt för att skapa förtroende och respekt för företaget (Singhapakdi, 

1999). För att relationen ska fungera mellan parterna så är essensen att båda parter måste 

erhålla något av värde från den andra parten och känna att samarbetet är meningsfullt 

(Hastings & Saren, 2003; Kotler, 2000). Det enda som tycks binda samman Systembolaget 

och Företaget X är det faktum att de inte har något annat val än att samarbeta med varandra. 

Det indikerar att det är en forcerad relation som inte bygger på relationsfaktorerna och dess 

värdegrunder som medför att en relation frodas och blir långsiktig.  

 

”De som besöker Systembolaget mest och ser till att finna ursäkter till möten, får ju självklart 

en bättre relation än de som inte är där så ofta” uttryckte Björn Lönnberg på Bibendum. 

Teoridelen beskrev hur en relation kan vara uppbyggd på olika sätt och att i den här 

uppsatsen, där relationen sker mellan leverantör och återförsäljare, ser förutsättningarna 

annorlunda ut än i en vanlig supply chain relation (Goering, 2011). Det eftersom 

återförsäljaren har en monopolställning samt ett samhällsansvar (ibid). Enligt tidigare 

forskning så bygger en relation på gemenskap, ett samarbete och en förbindelse mellan två 

parter som gemensamt ska komma fram till ett resultat (Benton & Maloni, 2005; Synonymer 

[1], 2012). Även Måns Lundeberg förklarade att det inte handlar så mycket om storlek på 

produktportfölj eller storlek på företaget utan det är snarare vad man fyller agendan med som 

skapar relationen (M. Lundeberg, personlig kommunikation, 16 april, 2012). 

 

Vi vill också argumentera för att ju bättre leverantören är på att tillgodose återförsäljarens 

behov, exempelvis efterfrågan som Systembolaget har på ekologiska och Fair Trade viner (U. 

Sjödin, personlig kommunikation, 23 mars, 2012; L-E. Larsson, personlig kommunikation, 23 

mars, 2012). Desto mer samarbete kan leverantörerna skapa med Systembolaget, till skillnad 

från de som inte kontaktar dem så ofta. Vi menar att leverantörerna är i beroendeställning till 

Systembolaget men att även Systembolaget kan ses vara i en beroendeställning till 

leverantören. Eftersom trender och konsumenterna skapar en efterfråga som Systembolaget 

måste tillgodose i sitt sortiment med hjälp av leverantörerna så menar vi att de också är i 

beroendeställning. Om Systembolaget har gott kompanjonskap med sina leverantörer där 

värden har ersatt maktspel så kan de med hjälp från leverantören snabbt möta konsumentens 

efterfrågan (Sahay, 2003). Här har det framkommit ett exempel på hur ett gott samarbete kan 

förbättra resultaten för både återförsäljaren och leverantören i en supply chain (Seifert, 2003). 
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Sammanfattningsvis så går det att spekulera kring huruvida lika eller olika mål påverkar 

samarbetet. Har företag lika mål så strävar de efter samma sak, vilket skulle kunna vara en 

faktor som ökar närheten och förståelsen mellan företagen. Samtidigt olika mål kan skapa en 

distans mellan företagen och minska potentialen för ett närmare samarbete och en långsiktig 

relation. Det kan även gå så långt att olika mål i vissa fall skulle kunna skapa konflikter 

mellan företagen. Systembolagets etiska riktlinje sätter upp en bromskloss för att samarbetet 

skulle kunna mynna ut i en nära relation. Leverantörernas sätt att komma Systembolaget 

närmre verkar vara genom att finna ursäkter till möten och kontinuerlig kontakt. Samtidigt 

försöker Systembolaget upprätthålla en distans till leverantörerna då de löper större risk att 

inte upprätthålla sin neutralitet om samarbetet till leverantörerna blir för personligt.  

 

5.1.2 Konflikt 

 

En leverantörs kapacitet har också betydelse för hur relationen ser ut, ju mindre företag desto 

mindre förhandlingsförmåga (Cox, 2004; Holmlund & Kock, 1996). Små företag har därför 

lätt att hamna i en beroendeform (ibid). I det här fallet är alla leverantörer, oavsett storlek, 

beroende av Systembolaget eftersom de är den enda distributionskanalen (M. Lundeberg, 

personlig kommunikation, 16 april, 2012). Ulf Sjödin, Systembolaget, hävdade att 

leverantörerna är helt beroende av Systembolaget (U. Sjödin, personlig kommunikation, 23 

mars, 2012). Teorin menar att för att en relation ska blir bra och att den ska frodas på långsikt 

så ska ingen av medlemmarna vara i beroendeställning och utnyttja den andra parten 

(Haugland & Rokkan, 2000). Studier har även visat att när det förkommer en ojämn 

maktbalans i en relation är det större chans att konflikter uppstår och tillit och engagemang 

blir lidande (Steenkamp, 2005). Trots att teorin menar att den här typen av relation inte har 

potential att fungera och bli långsiktig så framkommer det av resultatet att ett samarbete och 

en funktionell relation är etablerad mellan leverantör och återförsäljare. Ulf Sjödin beskrev att 

trots de ojämlika förhållandena som existerar mellan dem och leverantörerna så bygger deras 

relation på ett förtroende och samarbete (U. Sjödin, personlig kommunikation, 23 mars, 

2012).  

 

Det kommer fram i resultatet att Systembolaget värnar om att inte utnyttja den ojämna 

maktbalansen utan försöker skapa ett samarbete och visa förståelse för leverantörernas 

situation. Systembolagets välvilja kan vara avgörande i relationen för att undvika konflikter 

eftersom tidigare forskning menar att makten har en stor påverkan på de kritiska 

relationsfaktorerna (Benton & Maloni, 2005). Börjar Systembolaget utnyttja eller köra fula 

spel kan det antas att det skulle ge upphov till konflikter i relationerna och även påverka alla 

de andra relationsfaktorerna. Här framkommer det hur viktigt det är att alla 

relationsfaktorerna är på plats för att undvika konflikter.  

 

Vid intervjun med Ulf Sjödin uttryckte han att ”... idrott och alkohol inte hör ihop.” (U. 

Sjödin, personlig kommunikation, 23 mars, 2012). Carlsberg som är OS-sponsor blev 

missnöjda när de inte fick använda OS-ringarna på flaskans förpackning, något som inte är 

lagligt i Sverige (U. Sjödin, personlig kommunikation, 23 mars, 2012). Det här är en 

indikation på att deras olika mål krockar och att det ledde till konflikt i relationen. Vid ett 

möte med Systembolaget fick Carlsberg uttrycka sitt missnöje medan Ulf Sjödin 

argumenterade för varför deras beslut tagits (U. Sjödin, personlig kommunikation, 23 mars, 

2012). Här kan ses att Ulf Sjödin försökte tillämpa problemlösning för att få Carlsberg att 

förstå syftet med reglerna och att det inte är möjligt att tänja på gränserna. En ansats till att 

skapa ett ömsesidigt tankesätt genom förståelse och undvika konflikt genom att arbeta mot 

gemensamma mål gjordes här av Ulf Sjödin (Sahay, 2003). 
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Riskerna om ett företag utnyttjar sin maktposition är att det leder till konflikt varpå 

medlemmarna tappar sitt engagemang och presterar sämre (Benton & Maloni, 2005) och här 

kan det spekuleras kring att Carlsberg känner sig bakbundna och oförmögna att påverka 

situationen och får acceptera Systembolagets beslut, vilket leder till en uppgivenhet. Vidare 

argumenteras det för att Carlsberg tappar därför tappar sitt engagemang och presterar sämre i 

relationen. Samtidigt menar Sahay (2003) att den här typen av relation som diskuteras i 

stycket ovan, där lösningar diskuteras fram, är en väldigt ytlig affärsrelation. Systembolaget 

följer sitt uppdrag vilket innebär att de inte kan favorisera någon eller göra ett särskilt avtal 

med en viss leverantör (Systembolaget, 2010). Ulf Sjödin förklarade att det var viktigt att 

sätta ner foten, eftersom det annars inte finns några regler kvar tillslut. Även teorin menar att 

en relation kan gå över styr och skapa etiska problem, då parterna kan förlora sin objektivitet 

om de står för nära varandra (Atkinson, 2003; Chonko och Hunt, 2000; Campbell et al., 

1996). Det är särskilt viktigt för Systembolaget att upprätthålla sin etiska riktlinje så att inte 

muthärvan som ägde rum år 2004 återupprepas vilket skulle kunna medföra att de förlorar 

tillit från samhället (DN 2004; L-E. Larsson, personlig kommunikation, 23 mars, 2012).  

 

Det ömsesidiga engagemanget och tilliten i en relation kan dock bli lidande om relationen inte 

byggs långsiktigt (Cronin & Taylor, 1992; Ellram, 1991; LaLonde & Cooper, 1989). Både 

Anna-Karin Fondberg och Måns Lundeberg förmedlade en frustration över den reglerade 

detaljhandeln och att det är någon annan som bestämmer (A-K. Fondberg, personlig 

kommunikation, 27 mars, 2012; M. Lundeberg, personlig kommunikation, 16 april, 2012).  

 

Sammanfattningsvis så kommer det fram att tillit, samarbete och engagemang bör vara 

närvarande i en relation för att inte konflikt ska uppstå. Det tycks också vara avgörande att 

Systembolaget inte utnyttjar den ojämna maktbalansen som finns utan värnar om relationen 

till sina leverantörer, för att undvika konflikter. Uppstår meningsskiljaktigheter är det av stor 

vikt att skapa en dialog och inneha förståelse gentemot den andra parten i supply chain 

relationen.  

 

5.1.3 Tillit 

 

Anderson och Narus (1990, s. 45) beskriver tillit som ” the firm’s belief that another company 

will perform actions that will result in positive outcomes for the firm, as well as not take 

unexpected actions that would result in negative outcomes for the firm” Narus (1990, s. 45). 

Åsa Hessel uttryckte att en gemensam målsättning som Systembolaget delar med leverantören 

kan vara att man ska känna sig trygg som leverantör med att ha Systembolaget som 

återförsäljare (Å. Hessel, personlig kommunikation, 23 mars, 2012). Måns Lundeberg på 

Handpicked Wines uttryckte att det var en fördel att arbeta med en återförsäljare på en 

reglerad marknad då det är en stabil och bra kanal; de betalar sina räkningar i tid och finns 

tillgängliga när frågor uppkommer (M. Lundeberg, personlig kommunikation, 16 april, 2012). 

Finns en hög tillit i en supply chain relation mellan leverantör och återförsäljare kan 

samarbetet förbättras och mer resurser involveras i relationen (Danis et al., 2011). Det kan 

antas att tilliten förbättrats i relationen på grund av att Systembolaget har monopolställning, 

däremot kan inget sägas om huruvida resurserna påverkas då inget sådant framkommit i de 

empiriska intervjuerna.  

 

Det framkom i intervjuerna med Carlsberg, Bibendum och Handpicked Wines att de inte delar 

samma uppfattning om Systembolagets öppenhet. Anna-Karin Fondberg uttryckte att ”de är 

väldigt transparanta, det finns ingen kund som är så öppna som de är” (A-K. Fondberg, 

personlig kommunikation, 27 mars, 2012). Här skiljer sig åsikterna åt, Måns Lundeberg på 
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Handpicked Wines menar att Systembolaget är ett slutet aktiebolag med vag insyn (M. 

Lundeberg, personlig kommunikation, 16 april, 2012). Björn Lönnberg berättade att 

Systembolaget måste hålla sig neutrala och inte favorisera någon, samtidigt som han 

underströk att det aldrig går att vara hundra procent rättvis (B. Lönnberg, personlig 

kommunikation, 23 mars, 2012). Dock förklarade han att det finns en instans som kontrollerar 

arbetsprocessen vilket säkerställer att förfaranden sker på korrekt sätt (ibid). Övertygelsen 

som Bibendum och Carlsberg har är en annan form av tillit mellan Systembolaget och 

leverantörerna. Här kan det argumenteras för att en tillit har byggts upp parterna emellan 

eftersom Systembolaget är ett bevakat statligt företag som verkar under lagar och regelverk 

och eftersom leverantörerna vet att Systembolaget måste följa en lika-behandlingsprincip. 

Sahay (2003) menar att när parterna har uppnått tillit i en relation kan de istället fokusera på 

värdena och förmånerna som en långsiktig relation mynnar ut i.  

 

Det finns olika typer av tillit och det som nämnts i de två första styckena är den typ av tillit 

som skapas på grund av att Systembolaget har en monopolställning och därmed förpliktelser 

att efterfölja.  

 

Däremot verkar tilliten brista i relationen till Handpicked Wines då Måns Lundeberg 

förmedlar ett missnöje kring att Systembolaget inte är så öppet som han anser att de borde 

vara (M. Lundeberg, personlig kommunikation, 16 april, 2012). Jenny på Företaget X berättar 

när relationen berörs i intervjun, att det fungerar som en slags tävling med andra leverantörer 

och uttryckte inte någon form av tillit gentemot Systembolaget (Jenny, Företag X, 23 mars, 

2012). Teorin menar dock att relationer i en supply chain inte kan implementeras bara för att 

inte tillit finns (Sahay, 2003). Relationen kan existera och fungera ändå (ibid). Även fast 

Måns Lundeberg på Handpicked Wines och Jenny på Företag X indikerade att det finns brist i 

tilliten så är deras verksamhet ett tecken på att relationen kan fungera utan hög tillit.  

 

Vi beskrev tidigare att monopolställningen verkar medföra en ökad tillit i relationen men här 

visas det att åsikterna går isär och vissa leverantörer istället menar att monopolställningen 

medför att Systembolaget inte är så öppna och att insynen är dålig, vilket drar ner tilliten.  
 

Systembolaget och alla leverantörer som intervjuats påvisar att deras gemensamma mål är att 

göra konsumenterna nöjda genom sitt arbete och hålla en god kvalitet på produkterna (A-K. 

Fondberg, personlig kommunikation, 27 mars, 2012, B. Lönnberg, personlig kommunikation, 

23 mars, 2012, Jenny, Företag X, 23 mars, 2012, M. Lundeberg, personlig kommunikation, 16 

april, 2012Å. Hessel & U. Sjödin, personlig kommunikation, 23 mars, 2012). Det här är ett 

nytt mål som inte togs med i uppsatsens figur 2.4, utan har framkommit genom den empiriska 

studien. Det gemensamma målet kan skapa tillit mellan leverantör och återförsäljare. Både 

Bibendum och Handpicked Wines förmedlar att de arbetar med kvalitetsprodukter både i form 

av en högre prisklass och ekologiskt framställda produkter (B. Lönnberg, personlig 

kommunikation, 23 mars, 2012; M. Lundeberg, personlig kommunikation, 16 april, 2012).  

 

En koppling kan göras mellan att kvalitetsprodukter från leverantören ger Systembolaget 

möjlighet att förse konsumenterna med kvalitet på alkoholhaltiga drycker. Systembolaget är 

beroende av leverantörernas kvalitetsprodukter för att kunna tillfredsställa konsumenterna och 

göra dem nöjda. Skulle ett missnöje uppstå bland konsumenterna kommer Sveriges 

befolkning i form av politikerna finna det relevant att driva frågan om att avreglera monopolet 

(L-E. Larsson & Å. Hessel, personlig kommunikation, 23 mars, 2012). Det framkommer i 

intervjuerna med representanterna för Bibendum och Handpicked Wines att Systembolagets 

breda sortiment och höga kvalitet inte skulle uppnås utanför detaljhandelsmonopolet (B. 
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Lönnberg, personlig kommunikation, 23 mars, 2012; M. Lundeberg, personlig 

kommunikation, 16 april, 2012). Det har framkommit att det finns en tillit mellan de båda 

partnerna i supply chain som uppstått på grund av det gemensamma kvalitetsmålet, vilket är 

positivt för att relationen ska vara på lång sikt (Anderson & Narus, 1990; Danis et al., 2009; 

Sahay, 2003). 

 

Här har ytterligare en form av tillit framkommit: tillit baserat på produktkvalité. 

Systembolaget vet om att leverantörerna är beroende av att göra bra ifrån sig så att de får sälja 

sina produkter samtidigt som Systembolaget är beroende av att leverantörerna levererar 

kvalitetsprodukter så att Systembolagets goda rykte upprätthålls. Det här beroendet behöver 

inte existera bara för att det relationen sker på en monopolmarknad utan det kan mycket väl 

vara så att den här beroendeformen existerar även i vanliga supply chain relationer mellan 

leverantör och återförsäljare.  

 

5.1.4 Engagemang 

 

Gemensamma målet kan skapa engagemang mellan leverantör och återförsäljare Ett 

engagemang betyder att företagen satsar och deltar i det gemensamma arbetet mot målet 

(Synonymer [2], 2011). 

 

Inspiration innebär mat och dryck i kombination, så att det finns drycker som passar till olika 

typer av måltider och situationer säger Ulf (U. Sjödin, personlig kommunikation, 23 mars, 

2012). Två av Systembolagets värdeord är inspiration och kunskap, vilket innebär att 

Systembolaget vill inspirera till att kombinera mat och dryck samt kunna ge information om 

olika druvsorter exempelvis (ibid). Ulrika Nordgren beskrev önskan som Bibendum har om 

att inspirera till mat och dryck i kombination (U. Nordgren, personlig kommunikation, 26 

mars, 2012). Även Måns Lundeberg beskrev målet för verksamheten som det goda livet och 

hur de brinner för mat och dryck (M. Lundeberg, personlig kommunikation, 16 april, 2012). 

Som framkommit ovan genom resultatet så brinner dessa företag för att inspirera och sprida 

kunskap om mat och dryck till konsumenterna. Bibendum, Handpicked Wines och 

Systembolaget delar ett ömsesidigt engagemang vilket betyder att de har gemensamt intresse 

och tillsammans strävar mot en gemensam inriktning där fokus är kombinera mat och dryck 

på bästa sätt (Axelrod 1984; Cooper & LaLonde, 1989; Ellram, 1991; Heide & Miner 1992; 

Synonymer [2], 2011).  

 

Både leverantörerna och Systembolaget lägger ner investeringar på att genomföra 

undersökningar som bland annat lokaliserar mat- och dryckestrender (B. Lönnberg, personlig 

kommunikation, 23 mars, 2012; L-E. Larsson, personlig kommunikation, 23 mars, 2012). 

Håkansson och Snehota (1995) menar att en relation ska innehålla engagemang och 

investeringar från båda parter. Den här typen av relation mellan medlemmarna i en supply 

chain anses utveckla engagemanget och avgör den framtida relationen (Cronin & Taylor, 

1992; Spence, 2009). Det stämmer väl överens med Social exchange teorin som säger att 

företag även bygger relationen på sociala element och inte enbart ekonomiska faktorer (Blau, 

1964; Kelley & Thibaut, 1959). Sammanfattningsvis så uppfattar vi engagemang som något 

som företagen brinner för och det här engagemanget ger liv till relationen när parterna delar 

mål och brinner för liknande saker. Engagemanget verkar vara det som driver och inspirerar 

leverantörerna och Systembolaget och talar för att en relation inte bara baseras på ekonomiska 

faktorer utan även sociala. 
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Avslutningsvis så har analysen diskuterat och argumenterat kring de fyra relationsfaktorerna 

och deras påverkan på relationen. I nästa kapitel går uppsatsen in och diskuterar vilka 

slutsatser som kan dras av analysen. Vidare diskuteras kritiska reflektioner och vad uppsatsen 

kan bidra till i form av en kausalitet mellan relationsfaktorerna och relationen uppbyggnad. 
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6. Slutsats 
 

Slutsatskapitlet inleder med att sammanfatta uppsatsen och återigen presentera 

problemformuleringen. Sedan tas slutsatserna upp och en uppdaterad modell som baserar på 

det som kommit fram genom analysen. Därefter presenteras en kritisk reflektion följt av 

uppsatsens bidrag samt förslag till vidare forskning.   

 

Uppsatsens syfte var att besvara problemformuleringen nedan:  

Hur byggs relationen på den svenska alkoholmarknaden mellan leverantör och återförsäljare 

som har olika och/eller lika mål? 

 

6.1 Sammanfattning av uppsatsen  
 

Uppsatsen har baserats på figur 2.4 där antaganden om vilka mål leverantör respektive 

återförsäljare har samt vilka verktyg de använder sig av i form av kommersiell 

marknadsföring och Social marketing. Fyra kritiska relationsfaktorer påverkar uppbyggnaden 

av relationen, utan inbördes ordning; tillit, samarbete, engagemang och konflikt samt de facto 

att relationen utspelar sig på en monopolmarknad.  

 

6.2 Slutsatser 
 

Relationen på den svenska alkoholmonopolmarknaden mellan leverantör och återförsäljare 

byggs upp baserat på företagens mål, målen utgör sedan vilket verktyg som leverantören 

respektive återförsäljare väljer att använda. Leverantörerna väljer Kommersiell 

marknadsföring men vissa leverantörer har även gett sig in på Social marketing och här kan 

det antas att de använder sig av Social marketing för att förbättra sitt varumärke, inte främst 

för att främja samhällets välbefinnande. Återförsäljaren, som i detta fall är ett 

monopolföretag, använder som uppsatsen antagit Social marketing som sitt verktyg men har 

gett sig ut och använt de flesta kommersiella marknadsföringskanalerna. Det stämmer till viss 

del överens med litteraturen som säger att Social marketing går över till att bli Kommersiell 

marknadsföring. Här är det dock de kommersiella marknadsföringskanalerna som använts och 

inte tillvägagångssättet.   

 

Själva relationen mellan parterna byggs på de tre av de fyra relationsfaktorerna sedan tidigare 

presenterade som tillit, samarbete, engagemang och konflikt. Uppsatsens resultat visar att 

dessa tre relationsfaktorer tillit, samarbete, och engagemang som tagits med i figur 2.4 är 

viktiga och avgörande i uppbyggandet av relationen mellan leverantörerna och 

Systembolaget. Dock finns det indikationer på att tillit verkar vara den mest avgörande 

faktorn för att relationen ska kunna byggas upp och bli varaktig på lång sikt. Det tycks vara 

tillit som är grundstenen i relationsbyggnadsprocessen. Tillit är uppbyggd på det faktum 

empirin presenterar att leverantörerna vet att Systembolaget måste följa en lika-

behandlingsprincip och därmed behandla alla leverantörer utifrån samma kriterier och förbise 

leverantörens storlek eller sammansättning av produktportfölj. Det empiriska resultatet 

indikerar att teorins antagande, om att tillit är en förutsättning för att samarbete och 

engagemang ska implementeras i relationen, stämmer.  

 

Samarbetet i relationen tycks påverkas av om leverantörerna och Systembolaget har lika mål. 

Då kan samarbetet bli mer effektivt och utbytet mellan parterna bli bättre eftersom de strävar 

efter samma sak. Samtidigt kan det gemensamma målet skapa en förståelse mellan företagen 
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och närheten mellan parterna växer. Resultatet som leverantören och Systembolaget strävar 

efter verkar också nå en högre nivå med hjälp av samarbetet, dock pekar de empiriska 

resultaten på att det av hög relevans att målen genuint delas och att de eftersträvas av båda 

parterna. Har leverantörerna och Systembolaget olika mål så pekar det på att potentialen för 

samarbete minskar, vilket gör att konflikter kan uppstå. En essentiell slutsats är att samarbetet 

mellan Systembolaget och leverantörerna aldrig kan blir idealiskt eftersom Systembolagets 

etiska förhållningssätt hämmar möjligheten till en nära relation.  

 

Studien visar att engagemang kan uppstå i relationen när leverantören och Systembolaget 

arbetar mot ett gemensamt mål. Ju fler lika mål som parterna har desto större chans till att 

engagemang uppstår i relationen, för det gemensamma målet som delas. Det empiriska 

resultatet antyder att det är ett delat mål och gemensamt intresse att inspirera konsumenterna 

till att kombinera mat- och dryck. Det här verkar engagera både leverantör och 

Systembolaget, ett engagemang som verkar svetsa samman relationen och skapar en närhet i 

samarbetet. Dessa tre relationsfaktorer som nämnts ovan kan vara väsentliga vid 

uppbyggandet av relationen och genom att se till att dessa tre faktorer upprätthålls så kan 

konflikter undvikas. Konflikt som teorin nämner som den fjärde relationsfaktorn skulle kunna 

vara vanligt förekommande i relationen mellan leverantören och Systembolaget om de 

utnyttjade sin maktposition på ett felaktigt sätt. Det går förmodligen aldrig att bli hundra 

procent överens i en relation och meningsskiljaktigheter kommer troligen alltid finnas. 

Resultatet visar dock att en förståelse för leverantörerna från Systembolagets sida är viktig för 

att hantera meningsskiljaktigheter.  

 

Relationen mellan leverantörerna och Systembolaget kan förmodligen aldrig bli idealisk på 

grund av att Systembolaget innehar monopolställning och närheten hämmas genom att 

Systembolaget av etiska skäl måste hålla ett avstånd till sin relationspartner. Trots detta så har 

resultaten visat att relationen kan stärkas genom samarbete, tillit och engagemang om 

företagen delar mål. 

 

Modellen nedan är slutligen en uppdaterad version av figur 2.4 Relationsfigur Eklöv & 

Nilsson, där vi kan se hur relationen fått ta större plats medan aktörerna står tillbaka. Fokus 

har också lagts på de tre relationsfaktorerna tillit, samarbete och engagemang som antagits 

bygga relationen. Konflikt har lagts i bakgrunden då det finns indikationer på att den faktorn 

inte är något som bygger relationen utan istället kan rasera relationen om inte konflikten löses 

på rätt sätt. Tillit har också placerats överst för att markera dess påstådda betydelse i 

relationens uppbyggnadsprocess som framkommit av studien. 
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               Figur 6.1 Uppdaterad Relationsfigur Eklöv & Nilsson 

 

6.3 Kritisk reflektion  
 

Syftet med uppsatsen var att ta reda på hur relationen byggs upp mellan leverantör och 

Systembolaget och hur olika och lika mål påverkade relationen.  

 

Fyra olika företag samt åtta respondenter valdes slumpmässigt ut av författarna och det 

urvalet kan ha påverkan på resultatet. Både större och mindre företag valdes ut med syftet att 

skapa en variation och skapa en bredd i uppsatsen och täcka upp så många vinklar som 

möjligt. Även fast företag av olika storlekar samt med olika produktportföljer valts ut så kan 

de inte representera hela den svenska marknaden som består av cirka sjuhundra leverantörer. 

Därför kan inte en generalisering göras baserat på studiens resultat men en indikation på hur 

relationen är uppbyggd kan i viss mån träda fram.  

 

Respondenternas olika arbetsuppgifter och titlar kan även ha påverkan på svaren och 

informationen de har förmedlat. Även de faktum att respondenterna har intervjuats på olika 

sätt genom personlig intervju, telefon. Skype och mail kan mycket väl ha en inverkan på 

svaren. Nyanser och kroppsspråk som framförallt kan urskiljas vid en personlig intervju kan 

utebli vid telefon- och mailkontakt.  

 

Hade mer tid funnits hade uppsatsen kunnat starta med en kvantitativ studie för att sedan göra 

kvalitativa intervjuer på djupet och då får fram indikationer som möjlighetsvis kunnat leda till 

en generalisering.  

 

6.4 Uppsatsens bidrag 
 

Uppsatsen har bidraget med att belysa hur relationen mellan leverantörerna och 

Systembolaget ser ut. Den har även beskrivit och förklarat grundstenarna i form av 

relationsfaktorerna som kan stärka och förbättra relationen parterna emellan. Det har visat sig 

via studien att det är viktigt att Systembolaget upprätthåller sin tillit gentemot leverantörerna 

då denna faktor är mest avgörande i relationen.  
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Systembolaget kan ta del av uppsatsen och se vilka faktorer som är viktiga för att upprätthålla 

ett bra samarbete och en god relation med sina leverantörer. Det kan även vara av intresse för 

leverantörerna att se vilka mål de har gemensamt med Systembolaget och se att om de delar 

målen genuint så kommer samarbetet dem emellan att frodas. Uppsatsen kan även visa 

Systembolaget och leverantörerna att ett gemensamt engagemang kan bidra till ett bättre 

resultat för båda parter. 

 

Vidare visar uppsatsen att Systembolaget även är i beroendeställning till leverantörerna vilket 

inte har framkommit i tidigare forskning. Det kan vara av intresse att se att båda parter är i 

beroendeställning till varandra när det kommer till att uppnå en hög produktkvalitet och nöjda 

konsumenter. 

 

6.5 Förslag till vidare forskning 
 

Ett intressant ämne till vidare forskning är att alla länder har olika förutsättningar och befinner 

sig i olika utvecklingsstadier. Den globala koncernen kan ha vissa mål kring CSR som sedan 

dotterbolagen i de olika länderna ska följa. För dotterbolagen kan det dock se olika ut 

beroende på i vilket utvecklingsstadium landet befinner sig i. Ett västerländskt land som 

Sverige har infrastrukturen på plats och kan därmed fokusera på att utveckla CSR mål medan 

ett utvecklingsland som Indien kämpar med att upprätthålla distributionen i landet då vägarna 

är dåliga och CSR får en lägre prioritet som mål. Hur uppnås då koncernmålen med CSR när 

koncernen består av dotterbolag i så olika utvecklingsstadier och som har olika nationella 

prioriteringar på målen? 
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Appendix 1 
 

Intervjuguide, Systembolaget 
 

Introduktionsfrågor 

 

1) Vad arbetar du med i din roll som…? 

 

Företagets mål 

 

2) Vad har Systembolaget för mål med sin verksamhet?  

Följdfråga: Har ni gemensamma mål med era leverantörer? 

 

3) Vilka intressenter är viktiga för er/Systembolaget? 

Följdfråga: Finns det någon som är viktigare än den andra? 

 

4) Vad har Systembolaget för roll i samhället? 

 

Marknadsföring 

 

5) Vad är syftet med er marknadsföring?  

 

6) Vilka marknadsföringskanaler använder ni er av?  

 

7) Vilka begränsningar finns det när det gäller att marknadsföra alkohol i Sverige? 

 

Relationen 

 

8) På vilket sätt är du i din yrkesroll i kontakt med leverantörer? 

 

9) Välj en leverantör och beskriv er arbetsprocess, hur det ser ut rent praktiskt 

Följdfråga 1: Vad är viktigast i den här relationen som du nyss har beskrivit? 

Följdfråga 2: Hur skulle du beskriva ert samarbete, mellan er och leverantörerna? 

Följdfråga 3: Hur bygger ni ett ömsesidigt förtroende till mellan er och era leverantörer? 

 

10) Hur upplever ni att monopolställningen som Systembolaget har påverkar er relation? 
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Appendix 2 
 

Intervjuguide, Leverantör 
 

Introduktionsfrågor 

 

11) Vad arbetar du med i din roll som.? 

 

Företagets mål 

 

12) Vad har ni (Bibendum/Philipson Söderberg/Altia) för mål med er verksamhet?  

Följdfråga: Har ni gemensamma mål med era leverantörer? 

 

13) Vilka intressenter har ni? 

Följdfråga: Vilken är viktigast? 

 

14) Arbetar ni (Bibendum/Philipson Söderberg/Altia) med Corporate Social Responsibility?  

Följdfråga: På vilket sätt gör ni det? 

 

Marknadsföring 

 

15) Vad är syftet med er marknadsföring?  

 

16) Använder ni någon form av Social marketing?  

 

17) Hur ser den ut?  

 

18) Vilka begränsningar finns det när det gäller att marknadsföra alkohol i Sverige? 

 

Relationen 

 

19) Vilket sätt är du i kontakt med Systembolaget? 

 

20) Nu har du beskrivit rent praktiskt hur ni arbetar. Hur ser er relation ut mellan er? 

Följdfråga 1: Vad vill ni att den här relationen ska leda till/ Vad har ni för mål?  

Följdfråga 2: Hur skulle du beskriva ert samarbete, mellan er och leverantörerna? 

Följdfråga 3: Hur bygger ni ett ömsesidigt förtroende mellan er som leverantör och 

Systembolaget? 

 

21) Påverkas relationen på något sätt av att Systembolaget har monopolställning? Om ja, på 

vilket sätt i så fall? 

 

22) Finns det några för- och nackdelar med att arbeta på en monopolmarknad/reglerad 

marknad? 

 


