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Förord 
Jag vill börja med att rikta ett stort tack till alla som hjälpt mig med denna uppsats. Tack 
till Andris Zvejnieks för att du tog dig tid att svara på frågor och hjälpa mig att komma i 
kontakt  med  andra  inom  Systembolaget.  Tack  till  mina  kollegor  inom  Systembolaget 
som kom med intressanta tankar och synvinklar. Michael Karlsson, min handledare, för‐
tjänar också ett stort tack för alla gånger han läst och haft funderingar kring uppsatsen. 
Tack! 
 
Karlstad, mars 2011 
Linnéa Flodkvist 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Abstract 
A brand is significant for an organization or a company. An important part of the brand 
is the organizational identity. It influences the employees and thru them the customers. 
This makes the organizational identity an essential tool for management in the process 
of strengthening a brand.  
 
The Swedish Alcohol Retailing Monopoly (Systembolaget) lacks official competitors, but 
this does not decrease the value of a strong brand. The existences of the monopoly de‐
pend on consumers demand. This means that satisfying your customer is even more im‐
portant.        
 
To see how well the management of the Swedish alcohol retailing monopoly is success‐
ful in their identity‐building communication, three studies were implemented. A survey 
among the employees gave a picture of the staff members’ organizational identity. This 
image was  compared with  the  information  that  was  found  on  a  qualitative  interview 
with  the  alcohol  retailing  monopoly’s  communication  director  Andris  Zvejnieks.  The 
study showed that the management has succeeded in communicating the organization's 
values  and  characteristics  internally.  The  organizational  identity  of  the  management 
concurs with the employees with only minor differences. A document analysis was per‐
formed on the material that new employees within the monopoly receive in an introduc‐
tory course. This resulted in a more diverse picture of what management wants to con‐
vey when it comes to the construction of identity information. 
 
Another important issue was which methods and strategies management uses for com‐
munication  of  this  type.  Information  on  this  emerged  during  the  interview with  Zve‐
jnieks. The  internal magazine  and  thematic meetings proved  to be  important both  for 
the employees and management. The survey showed strong indications that the compe‐
tence tool KORUS was not used enough or not understood by the employees. In addition, 
the results indicated that the intranet Vinet is used in more ways by the employees than 
management expects. 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Sammanfattning 
Ett varumärke är av stor vikt för en organisation eller ett företag. En viktig del av varu‐
märket  är  organisationsidentiteten.  Den  påverkar  anställda  och  genom dem  organisa‐
tionens kunder. Det här gör att organisationsidentiteten är ett centralt verktyg för orga‐
nisationsledningen i arbetet med att stärka ett varumärke.  
 
Systembolaget är ett företag med monopol på alkoholhandeln i Sverige. Men att företa‐
get saknar officiella konkurrenter minskar inte värdet på ett starkt varumärke, snarare 
tvärtom. Systembolagets existens hänger på att organisationens kunder vill ha dem kvar. 
Detta betyder att man måste lägga extra mycket vikt vid att få sina kunder nöjda.  
 
För att se hur väl ledningen för Systembolaget lyckas med sin identitetsskapande kom‐
munikation genomfördes tre undersökningar. En enkätundersökning bland de anställda 
gav en bild av de anställdas organisationsidentitet. Denna bild jämfördes med informa‐
tionen som framkom under en kvalitativ samtalsintervju med Systembolagets kommu‐
nikationsdirektör Andris Zvejnieks. Det visade sig att ledningen lyckats bra med att för‐
medla organisationens värderingar och egenskaper  internt. Ledningens och de anställ‐
das  organisationsidentitet  stämde  överrens  med  bara  obetydliga  skillnader.  Även  en 
mindre dokumentanalys utfördes på det material som nyanställda inom Systembolaget 
får under en introduktionskurs. Denna gav en mer mångsidig bild av vad ledningen vill 
förmedla när det kommer till identitetsskapande information.   
 
En annan viktig  fråga var vilka metoder och strategier som  ledningen använder sig av 
vid kommunikation av den här typen. Även information om detta framkom under inter‐
vjun med Zvejnieks. Personaltidningen och temamöten visade sig vara viktiga både för 
de anställda och  för  ledningen. Enkätundersökningen visade starka  indikationer på att 
kompetensverktyget KORUS inte uppfattades som tillräckligt viktigt av de anställda och 
att  de  inte  använder  sig  av det. Dessutom  tydde  resultaten på  att  intranätet Vinet  an‐
vänds på fler sätt av de anställda än ledningen räknar med. 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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Systembolaget  är  ett  välkänt  företag med monopol på alkoholhandeln  i  Sverige. Deras 
affärsidé är ”att med ansvar och bästa service sälja alkoholdrycker och ge kunskap om 
alkohol  och hälsa.”  (systembolaget.se). De  flesta  svenskar  vet  att  Systembolaget  är  ett 
statligt  ickevinstdrivande  företag med  krav  på  sig  att  följa  det  avtal  som  finns mellan 
staten och organisationen. Systembolaget har en unik ställning på marknaden i och med 
sitt monopol. Även om organisationen inte har några officiella konkurrenter är ett starkt 
varumärke viktigt, då monopolets existens hänger på kundernas vilja att ha dem kvar. 
Denna vetskap väcker frågor kring hur organisationen arbetar med sitt varumärke och 
sin profil. 
 
Ett  framgångsrikt varumärke  formas genom ett samarbete mellan strategiska visioner, 
organisationens identitet och den image som publiken har av organisationen (Heide m.fl. 
2005:177). En organisations medlemmar är en viktig del utav imagearbetet. Det är ofta 
butiksanställda som kunderna har mest kontakt med och  får sin bild utav organisatio‐
nen  ifrån.  Därför  är  det  viktigt  att  organisationsidentiteten  innehåller  de  värderingar 
som  ledningen vill  kommunicera  externt.  Identiteten  är  alltså  inte  enbart  ett  fenomen 
inom en organisation utan den tar sin form i interaktioner både externt och internt. Hur 
jobbar Systembolaget med medarbetarnas organisationsidentitet för att få den att över‐
ensstämma med profilen?  
 
2010  utsågs  Systembolaget  till  Årets  Kompetensföretag.  Kriterierna  som  juryn  utgår 
ifrån när de väljer en vinnare är bland annat att företaget ska uppmuntra till att integre‐
ra lärandet i det dagliga arbetet. Man ska också se verksamheten i ett större perspektiv 
än den egna produktionen och ta hänsyn till större frågor så som etik och samhällnytta. 
(http://www.kompetensmässan.se/pristagare/kompfor.asp)  En  av  anledningarna  till 
att Systembolaget vann titeln är deras verktyg KORUS – Kompetens och roll utvecklings‐
system. Målet är att alla medarbetare ska ha en rollprofil och därigenom omfattas utav 
gemensamma arbetssätt. Hur påverkar dessa roller organisationens identitet? Hur job‐
bar ledningen med att kommunicera värderingar och egenskaper internt?  
 

1.2 Syfte 
Organisationsidentitet är ett begrepp som man allt oftare stöter på inom organisations‐
litteraturen. Att knyta emotionella band och kommunicera bestämda och önskade vär‐
deringar  till  sina kunder  är  av  största  vikt  i  dagens konkurrenskraftiga organisations‐
klimat.  (Heide  m.fl.  2005)  En  viktig  del  av  denna  kommunikation  är  organisationers 
medarbetare, som ofta är de som möter och påverkar potentiella kunder. Därför är or‐
ganisationsidentiteten en viktig del  för  ledningen att  tänka på  i  arbetet med sitt  varu‐
märke.   
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ett stort och välkänt företag jobbar med 
att kommunicera sin organisationsidentitet till sina medarbetare. 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Identitet är ett komplext begrepp som kan vara svårt att definiera och förstå. En organi‐
sation kan tjäna på att jobba med frågan, även om det kan vara en svår och otydlig upp‐
gift. Det finns flera faktorer som tyder på att en tydlig organisationsidentitet i många fall 
är  betydelsefull  för  ett  företags  framgång.  Genom  att  få  sina  anställda  att  värdesätta 
samma saker som organisationen och på så sätt få dem att känna sig som en del av den 
större organisationen kan ledningen få en mer flexibel, samarbetsvillig och lojal perso‐
nal.  

1.2.1 Frågeställningar 
• Vilka metoder och strategier använder Systembolagets ledning för att kommuni‐

cera en önskad organisationsidentitet till sina anställda?  
• Hur väl överensstämmer ledningens önskade organisationsidentitet med de an‐

ställdas faktiska organisationsidentitet?   

1.3 Definitioner av begrepp 
För  att  förenkla  för  läsaren  kommer  här  några  begreppsdefinitioner  som  kan  vara  an
vändbara inför läsningen av detta arbete. 

1.3.1 Organisation 
En formell organisation definieras som ”ett antal individer som utför olika arbetsuppgif‐
ter på ett samordnat sätt för att uppnå vissa mål”. En sådan organisation kan vara till 
exempel Systembolaget. Man skiljer den formella organisationen från den sociala orga‐
nisationen, som avser det mer allmänna samspelet mellan människor såväl innanför 
som utanför formella organisationer. När organisationsbegreppet i fortsättningen tas 
upp menas den formella organisationen om inget annat anges. (Bruzelius, Skärvad uppl 
8:16) 

1.3.2 Organisationsidentitet 
Organisationsidentitet är de normer, värderingar och egenskaper som särskiljer en or‐
ganisation  från  andra  och  gör  den  unik.  Identiteten  är  det  som  organisationens med‐
lemmar ser som det centrala hos organisationen och det som finns kvar över tid. (Albert 
Whetten, 1985) 
 
Det kan finnas två förklaringar till organisationsidentitetsbegreppet. Den ena betonar de 
värderingar, normer och attityder som ledningen vill  förmedla till sina anställda, detta 
kallas även av vissa forskare för företagsidentitet. Den andra fokuserar på vad organisa‐
tionsmedlemmarna själva ser som organisationens unika egenskaper och de värderingar 
som man uppfattar som centrala, de som skiljer på dessa två typer av identiteter kallar 
detta  för  organisationsidentitet.  I  uppsatsen  kommer begreppet  organisationsidentitet 
syfta på både  ledningens och medlemmarnas uppfattning om identiteten. Att skilja be‐
greppen åt känns inte nödvändigt. (Hatch & Schultz, 1997:357) 

1.3.3 Organisationskultur 
Begreppet organisationskultur kan ibland krångla till förståelsen om vad organisations‐
identitet är då begreppen ligger väldigt nära varandra. Vanligast är att betrakta organi‐
sationsidentiteten som en del av den mer allomfattande organisationskulturen. Kultur‐
begreppet handlar om gemensamma värderingar och uppfattningar  som speglas  i  den 
sociala verkligheten på företaget. De kulturella värderingar som finns på en arbetsplats 
vägleder  tänkande,  känslor  och handlandet. Organisationsidentiteten kan  ses  som den 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synliga delen av organisationskulturen till exempel normer och handlingsmönster. Detta 
betyder att organisationskulturen är en ram där identiteten skapas och påverkas. (Heide 
m.fl. 2005:171) 
 
Organisationskultur är sammankopplat till organisationsidentitet genom att de båda rör 
frågor kring helhet, tillhörighet och gemensamma föreställningar. Båda begreppen mås‐
te  förstås  som kollektiva  fenomen. Men  tillskillnad  från  kulturen  är  identitet  närmare 
förknippad med vad organisationens konkreta  funktion är. Organisationsidentiteten är 
nära knutet till organisationens centrala karaktär och verksamhet på ett sätt som kultu‐
ren inte är.(Alvesson, Björkman 1992) 

1.3.4 Image 
Den bild och uppfattning som olika externa grupper har av en organisation kallas image. 
Publikens image av en organisation är resultaten av deras tolkning och meningsskapan‐
de kring organisationens kommunicerade bilder och organisationens agerande. Ett före‐
tags  image är kopplat  till  imaginära och  immateriella värden, det vill  säga  sådant  som 
inte är möjligt att direkt  ta på. Dessa värden  tillför något utanför det påtagliga hos en 
produkt eller organisation och är ofta något kunden är villig att betala extra för. (Heide 
m.fl. 2005:173) 

1.3.5 Profil 
Profil är ett begrepp som står för den bild som ledningen för en organisation önskar att 
andra  har  av  organisationen. Man  kan  också  se  det  som  en  önskad  framtida  bild  som 
förmedlas genom organisationens kommunikation. En profil är planerad och skapad för 
att uppnå vissa syften och göra ett visst intryck på omgivningen. Precis som en image är 
en profil kopplad till imaginära och immateriella värden. (Heide m.fl.2005:173) 

1.3.6 Varumärke 
Ett företags eller en produkts varumärke är ett kännetecken som ska särskilja och iden‐
tifiera produkten/företaget i relation till andra. Begreppet varumärke kopplat till en or‐
ganisation, som Systembolaget, kan ofta  likställas med profilbegreppet. Många ser idag 
varumärket som en av de viktigaste tillgångarna en organisation kan ha. Att uppnå emo‐
tionella  kopplingar  till  sina  kunder  och  att  kommunicera  önskvärda  värderingar  kan 
idag vara avgörande på en konkurrenskraftig marknad. (Heide m.fl.2005:175–177) 
 

1.4 Avgränsningar 
Varumärkesforskning  kan  göras  väldigt  bred.  För  att  hålla  sig  inom  de  resurser  som 
finns har vissa avgränsningar gjorts. Organisationsidentitet kommer att vara i fokus och 
begreppen image och profil blir sekundära, även om de har stor betydelse för varumär‐
ket. Som studieobjekt har Systembolaget valts ut, vid en större undersökning kunde flera 
organisationer  studerats  men  på  grund  av  resurser  har  endast  en  organisation  valts. 
Ytterligare en begränsning har gjorts och det är att fokus ligger på den interna kommu‐
nikationen. Hade tyngdpunkten legat på profil eller image hade den externa kommuni‐
kationen varit nödvändig att studera, men det är det inte när det handlar om organisa‐
tionsidentitet. 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2 Teorier och tidigare forskning  
För  att  få  en  bild  utav  organisationsidentitet  inom  tidigare  forskning  kommer  nu  en 
genomgång  av  det  viktigaste  som  forskare  inom  ämnet  hittills  kommit  fram  till.  Forsk
ningen satte egentligen  igång på mitten av 80talet när Stuart Albert och David Whetten 
definierade  begreppet  organisationsidentitet  och  genom  preciseringen  gjorde  konceptet 
mer  lättillgängligt  att  forska  kring.  Denna  definition  har  de  senaste  femton  åren  börjat 
ifrågasättas utav nya forskare som Dennis A. Gioia, Majken Schultz och Kevin G. Corley. För 
att  läsaren ska få en struktur över det analytiska ramverket har det delats  in  i  tre delar. 
Varje del har en viktig funktion som kommer att leda fram till de svar som uppsatsen har 
till uppgift att ta reda på. Först kommer en del som vill förklara begreppet organisations
identitet och varför det är viktigt för en organisations framgång. Sen följer en del som för
klarar hur organisationsidentiteten hänger samman med varumärkets andra delar, image 
och profil. Den tredje delen handlar om hur  individen socialiseras  in  i en ny organisation 
och organisationsidentitet.  

2.1 Identitetsbegreppet  
För att  förstå vad en organisationsidentitet är behövs som bas  förståelse av begreppet 
identitet. Identitetsfrågor har diskuterats sedan urminnes tider. ”Vem är jag?” och ”Vad 
är meningen med att jag finns här?” är frågor som filosofer som Sokrates, Aristoteles och 
Platon ställde sig redan under antiken. Under historien har människan aldrig slutat stäl‐
la sig dessa  frågor och  försökt  formulera en definition av begreppet  identitet. Tänkare 
har  genom  åren  kommit  fram  till  olika  slutsatser men  gemensamt  verkar  vara  att  se 
identiteten som ett ramverk för att förstå sig själv, detta ramverk skulle vara uppbyggt 
utav sociala interaktioner. (Gioia 1998:19) 
 
Man kan enklare säga att en persons identitet handlar om hur vi uppfattar oss själva – 
vår självbild. Denna bild byggs upp av våra handlingar, tankar, erfarenheter, vilken kon‐
text vi befinner oss i och vilken kultur vi tillhör. (Heide m.fl 2005)   
 
När  forskare överför  identitetsbegreppet till en organisation får de något som i många 
fall  liknar definitionen av en persons  identitet. Frågor  som ”Vem är  jag?  ” och  ”Vad är 
meningen med att jag finns här?” är fortfarande aktuella och relevanta för en organisa‐
tion  att  jobba  med.  John  Balmer  har  definiera  begreppet  organisationsidentitet  som 
summan av alla gripbara och icke‐gripbara värden som gör en organisation till en tydlig 
enhet. Identitetens grund är en blandning av de anställdas värderingar, ledningens stra‐
tegier, organisationens strukturer, kommunikation och kultur. (Heide m.fl., s170) 
 

2.2 Organisationsidentitet 
Begreppet  identitet  fördes  över  till  organisationsfältet  utav  Stuart  Albert  och  David 
Whetten 1985 då de skrev artikeln ”Organizational identity”. Denna artikel blev början 
på  hela  diskussionen  kring  organisationsidentitet.  Enligt  Albert  och Whetten  kommer 
organisationsidentiteten  först  fram  när  någon  ställer  sig  frågorna  ”Vilka  är  vi?”  eller 
”Vilken sorts affärer sysslar vi med?”. En organisation ställs hela tiden inför olika val de 
behöver  ta ställning  till, det kan handla om nya marknader, nya produkter, uppköp av 
andra företag eller liknande frågor. Albert och Whetten(1985) hävdar att när diskussio‐
ner gällande den här typen av frågor blir svårstyrda kommer ofta frågor gällande orga‐
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nisationens identitet upp, ”Vilken typ av företag är vi?” eller ”Vad vill vi jobba med, vil‐
ken  typ  av  företag  vill  vi  vara?”.  Identitetsfrågor  som ofta  kan vara  svåra  att  svara på 
kommer upp först efter att lättare frågor med tydligare lösningar har gåtts igenom utan 
att en lösning framkommit.   
Albert och Whetten kom fram till tre punkter som summerar vad organisationsidentitet 
är: 

1. Det som organisationsmedlemmarna ser som kärnan och det centrala hos organi‐
sationen. 

2. Det som särskiljer organisationen från andra organisationer. 
3. Det  som  ses  av  medlemmarna  som  företagets  långvariga  och  hållbara  känne‐

tecken som knyter dagens organisation till det förflutna och förhoppningsvis ock‐
så dess framtid. (Albert, Whetten, 1985:90)  
 

Dessa tre punkter använder Albert och Whetten (1985) som ett ramverk för att kunna 
forska empiriskt på identiteter som annars är ett svårt ämne att få fram konkreta mät‐
bara svar runt. Varje punkt ses som nödvändig och tillsammans ska dessa punkter vara 
tillräckliga för att kunna diskutera organisationsidentiteter (Albert och Whetten, 1985). 
Efter  1985  då  dessa  definitioner  blev  publicerade  och  allmänt  kända  har  i  princip  all 
forskning  kring  organisationsidentitet  utgått  från  dessa  tre  grundpelare  (Corley  m.fl 
2000).  
 
Michael G. Pratt  (1998) hävdar att  identifikation är en process som alla genomgår och 
som  även  är  grundläggande  för  organisationer.  En  organisation måste  frambringa  en 
identifikation för att underlätta sitt fungerande. (Pratt 1998:171) Tanken att en organi‐
sation har en identitet är för vissa svårt att greppa eftersom identitetsbegreppet ofta ses 
som ett mänskligt  fenomen. Att då ge en organisation en  identitet är att behandla den 
som om det vore en individ, vilket det ju inte är. Men ändå är det många som har en ”vi‐
känsla” med organisationen de jobbar med, eller kan ge organisationer egenskaper som 
är mänskliga. Exempelvis ”CSN är hopplösa”, ”Body Shop är godhjärtade”(Hatch, Schultz 
2004) 
 
En organisation bestämmer vem den är genom att upprätta ett schema över andra orga‐
nisationer och sedan placera sig  i detta schema. På en marknad kan det vara en fördel 
mot konkurrenter om organisationen har tydliga egenskaper och värderingar som led‐
ningen och organisationen står för. Dessa kan vara immateriella men ändå ha stor bety‐
delse för kunden. Identiteten växer fram i interaktionen med andra organisationer, ofta 
inom samma bransch. Man kan se detta som en socialisation, i likhet med den socialisa‐
tion som en individ genomgår när den tar sig in i en ny grupp(Gioia 1998). En närmare 
förklaring av socialisationsbegreppet dyker upp senare i teoridelen.   
 
En annan likhet mellan organisationsidentitet och en individs identitet är hur ledningen 
för en organisation när den socialiseras in i en ny grupp/marknad både försöker förefal‐
la  lika  andra  gruppmedlemmar  och  samtidigt  vill  organisationen  urskilja  sig. Men  det 
viktigaste är  inte att organisationen faktiskt urskiljer sig  från andra, utan att organisa‐
tionens medlemmar ser det som att man gör det och därför själva främjar denna bild och 
den kollektiva identiteten (Gioia 1998).  
 
Har en organisation då en eller flera identiteter? På senare tid har forskare som Alves‐
son och Gioia kritiserat uppfattningen att en organisation bara skulle ha en identitet och 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att denna skulle vara företagsledningens. Istället tror forskarna att det i en organisation 
kan  existera  flera  identiteter  som  ibland  till  och med  är  konkurrerande.  Gioia  (1998) 
skriver att det inom en organisation ofta är en självklarhet med multipla identiteter, be‐
roende på att en organisation ses som en komplex enhet med flera olika sidor beroende 
på vilken publik man har. Men även om det existerar både flera identiteter och kulturer 
finns det ofta gemensamma uppfattningar om vissa saker som hur man uppfattar mark‐
naden, branschen och konkurrenter. Vissa värden som servicegrad och kundanpassning 
är ofta också gemensamma då detta diskuteras bland anställda och en gemensam upp‐
fattning uppstår.(Heide m.fl. s172) 
 
Organisationer  kan  precis  som  individer  ha  flera  identiteter  beroende  på  kontext  och 
publik. Detta kan vara den  största  skillnaden mellan  identitetsbegreppet  för organisa‐
tioner och individer. Inom en organisation är det ofta en självklarhet med multipla iden‐
titeter, beroende på att en organisation ses som en komplex enhet med flera olika sidor 
beroende på vilken publik man har. En person med multipla identiteter kan däremot ses 
som  fragmenterad  och  till  och med  schizofren.  En  organisations  olika  identiteter  kan 
bygga på faktorer som värderingar och kanske mer tydligt produkter och service. (Gioia 
1998)  
 
Det  finns olika  sätt  att  se på organisationsidentiteten  som ett  stabilt  eller  föränderligt 
fenomen. Ser man på identiteten som stabil medför detta en uppfattning att identiteten 
som kommer från ledningen är något som anställda förväntas förstå och acceptera. Gio‐
ia, Schultz och Corley (2000) hävdar att organisationsidentiteten är ett dynamiskt feno‐
men som kontinuerligt prövas,  förändras och omdefinieras utav organisationsmedlem‐
marna. Detta  betyder  att  ledningen  inte har  kontroll  över  identiteten utan det  blir  ett 
samspel mellan organisationens ledning och medlemmar. (Corley m.fl. 2000)En organi‐
sationsidentitet kan ses som flytande, detta på grund av att den kan  förändras relativt 
snabbt även om den består av mer och mindre bestående sidor. I dagens samhälle för‐
ändras  en  organisations  verklighet  nästan  konstant,  förändringar  på marknaden,  pro‐
dukter  och  servicekrav  är  exempel  på  saker  som  snabbt  kan  ändras  och  därför  också 
kräva förändringar inom organisationens identitet. (Gioia 1998) 
 
En annan fråga är hur pass hållbar en organisationsidentitet egentligen är. Synen på det‐
ta har under åren förändrats, från att ha varit ett av de kriterier som definierar organisa‐
tionsidentitet  till  att  idag  flitigt  diskuteras  utav  forskarna.  Dagens  organisationer  be‐
höver konstant förändras, smått eller stort.”Is identity really durable, or is it mainly an‐
other illusion preserved for the purpose of appearing stable and consistent over time for 
internal and external consumption?” (Gioia 1998:24). Att  identiteten  inte är helt stabil 
utan att den förändras i takt med att företaget förändras känns självklart. Men som tidi‐
gare tagits upp har Albert och Whetten kommit fram till tre punkter som definierar be‐
greppet  organisationsidentitet. Den  tredje  och  sista  punkten handlar  just  om  identite‐
tens hållbarhet: Det  som ses  av medlemmarna  som  företagets  långvariga och hållbara 
kännetecken som knyter dagens organisation till det förflutna och förhoppningsvis ock‐
så dess framtid (Albert, Whetten 1985). Flertalet forskare, exempelvis Gioia och Heide, 
verkar numera ändå vara utav den meningen att organisationsidentiteten är föränderlig 
till stora delar. 2000 skrev Gioia, Schultz och Corley att organisationsidentitet är ett dy‐
namiskt  fenomen och att  identitetens hållbarhet är en  illusion. Att den från början ens 
räknats som varaktig är på grund av de etiketter som sätts på en identitet utav organisa‐
tionsmedlemmar  för att beskriva vad de tycker att organisationen står  för. Etiketterna 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är beständiga men innebörden av dem varierar på grund av yttre  faktorer och föränd‐
ringar  och  dessutom  hur  organisationens  image  för  tillfället  ser  ut.  (Corley  m.fl 
2000)Frågan är hur man som företagsledning kan hålla kvar essensen av företagets vär‐
deringar och vad de står för i det långa loppet samtidigt som en förändring sker.  
 

2.3 Därför är organisationsidentiteten viktig för ett företags framgång 
När man  läser  forskningen om organisationsidentitet  är  det  tydligt  att  ett  företag  kan 
dra  fördelar av att ha en  tydlig organisationsidentitet  inom sitt  företag. Många  företag 
jobbar med  organisationsidentiteten  för  att  få  sina  anställda  att  ha  företagets  bästa  i 
minnet.  Vidare  har  forskningen  visat  att  en  stark  organisationsidentitet  leder  till  att 
medarbetarna är mer medgörliga vid mindre förändringar, färre slutar på sina jobb, det 
blir mer  sällan  konflikter  inom  organisationen  och  att medarbetar  oftare  gör  val  som 
överensstämmer med organisationens identitet.(Pratt 1998) 
 
En  organisationsidentitet  skapas,  reproduceras  och  utvecklas  i  kommunikationen  om 
företaget och dess produkters värde, vad de står för och vad som är unikt. I dagens ofta 
komplicerade  organisationer  kan  det  ibland  vara  svårt  för medlemmar  att  förstå  vad 
man tillverkar, hur organisationen fungerar och vilken del man själv som anställd bidrar 
med. Ett vikigt mål för ledningen blir därför att kommunicera de värden som företaget 
vill stå för till medarbetarna (Heide m.fl. 2005:169). Alvesson och Björkman (1992:30) 
är inne på samma spår, de skriver att organisationsledare ofta strävar efter att definiera 
organisationens centrala karaktär som en vägledning för eget och medlemmarnas hand‐
lande inom organisationer som Systembolaget.  
 
Genom att som anställd i en organisation identifiera sig med organisationen tar man del 
av de värden som organisationen utgörs av och de uppgifter man har. En social identifi‐
kation  gör  också  att  anställda  känner  sig  lojal  med  organisationen,  vilket  medför  ett 
större engagemang. (Heide m.fl. 2005:170) Gioia har samma uppfattning av hur organi‐
sationsidentiteten gör medarbetarna mer samarbetsvilliga. (Gioia 1998:21) 
 
Alvesson och Björkman (1992) skriver att om individer identifierar sig med en grupp är 
de mer benägen att ta till sig de värderingar, normer och övriga kulturella uttryck som 
kännetecknar denna grupp. Detta fungerar åt båda hållen, har en individ samma värde‐
ringar och ideal som en grupp har individen lättare att identifiera sig med den gruppen 
av människor. Detta betyder att ett företags ledning lättare kan genomföra förändringar 
och få ett samtycke från de anställda i de fall där organisationsidentiteten är stark. (Al‐
vesson, Björkman 1992:33) 
 
Förutom att särskilja en organisation från andra har identiteten en annan mycket viktig 
roll. Att binda samman organisationens olika delar genererar en känsla av att man till‐
hör samma kollektiv med en organisationsbaserad gemensam identitet. Relationen mel‐
lan hur pass väl ledningen internt lyckas förmedla vad organisationen står för och orga‐
nisationsmedlemmarnas  upplevelse  av  identifikation  står  för  hur  väl  organisationen 
som kollektiv enhet är förankrad hos sina medlemmar. (Alvesson, Björkman 1992:32) 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2.4 Relationen mellan organisationskultur och organisationsidentitet 
Begreppet organisationskultur kan ibland krångla till förståelsen om vad organisations‐
identitet är då begreppen ligger väldigt nära varandra. Vanligast är att betrakta organi‐
sationsidentiteten som en del av den mer allomfattande organisationskulturen. Kultur‐
begreppet handlar om gemensamma värderingar och uppfattningar  som speglas  i  den 
sociala verkligheten på företaget. De kulturella värderingar som finns på en arbetsplats 
vägleder  tänkande,  känslor  och handlandet. Organisationsidentiteten kan  ses  som den 
synliga delen av organisationskulturen till exempel normer och handlingsmönster. Detta 
betyder att företagskulturen är en ram där identiteten skapas och påverkas. (Heide m.fl. 
2005:171) 
 
Organisationskultur är sammankopplat till organisationsidentitet genom att de båda rör 
frågor kring helhet, tillhörighet och gemensamma föreställningar. Båda begreppen mås‐
te  förstås  som kollektiva  fenomen. Men  tillskillnad  från  kulturen  är  identitet  närmare 
förknippad med vad organisationens konkreta  funktion är. Organisationsidentiteten är 
nära knutet till organisationens centrala karaktär och verksamhet på ett sätt som kultu‐
ren inte är.(Alvesson, Björkman 1992) 
 
Fiol,  Hatch  och  Golden‐Biddle  (1998)  definierar  organisationskultur  som  människors 
förståelse av de sociala system som de är medlemmar i. Detta  inkluderar aspekter och 
vanor  i det vardagliga  som en grupp av människor  tar  till  sig  för att  förstå vad de ser 
som normalt och som stödjer det som de ser som nödvändigt eller värdefullt. Organisa‐
tionskulturen blir ett tolkningsschema som trätt fram över tid och som upprätthålls av 
sociala interaktioner. Schemat hjälper människor att förstå och strukturera sin verklig‐
het och andras roll i den. Kulturen är symbolisk och har framkommit genom tolknings‐
processer som bildar en kontext där individer kan skapa mening både om sin organisa‐
tion  och  om  verkligheten  runt  omkring  organisationen.  (Fiol,  Hatch,  Golden‐Biddle 
1998) 
 
Vidare beskriver Fiol, Hatch och Golden‐Biddle (1998) relationen mellan organisations‐
identitet  och  organisationskultur  som  den  del  av  kulturellt  meningsskapande  som  är 
fokuserat på individen. Det definierar vem man är i relation till det större sociala system 
som vi tillhör. Även om kulturen ger oss en översikt som definierar systemet är det iden‐
titeten som ger oss en insikt i de regler som styr oss till förståelse av oss själva i relation 
till det större systemet. (Fiol, Hatch, Golden‐Biddle 1998) 
 
Begreppet organisationskultur tycks ha flera definitioner, vissa forskare framhåller ge‐
mensamma känslor och organisationens anda medan andra poängterar värderingar och 
normer. Återigen andra framhäver gemensamma föreställningar eller ser kulturen som 
ett symbolsystem. Att se kulturen som allt informellt handlande, alltså alla de små hand‐
lingar som individer gör på ett visst sätt utan att tänka på varför inom organisationen, är 
också vanligt. Om man sätter ihop alla dessa definitioner är det inte mycket som inte är 
kultur. Detta gör att olika ”kultur”‐forskare inte nödvändigtvis behandlar samma ämne 
eller har mycket  gemensamt.  (Alvesson 2001) Varför  är då kulturbegreppet  relevant  i 
organisationssammanhang? För att människors ska kunna fungera inom en grupp eller 
organisation är innebörder, meningar och symboler centrala, precis som de är viktiga i 
privata sammanhang. (Alvesson och Björkman 1992) 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Alvesson och Björkman (1992) definierar begreppet kultur som mentala  fenomen som 
betydelser, innebörder och meningar – inte om yttre, objektiva saker som sedvanor och 
beteenden. Eftersom kulturen uttrycks och förmedlas i form av verbal kommunikation, 
handlingar och händelser på ett yttre plan blir kulturbegreppet svårt att förstå. Men det 
är  inte handlingarna  i sig utan uppfattningarna bakom som är viktiga  för kulturen och 
hur  den  ter  sig.    De  viktiga  aspekterna  är  alltså  de  gemensamma  föreställningar  och 
tolkningar om händelser och materiell ting som förenar en grupp. (Alvesson, Björkman, 
1992)     
 
Enligt Heide (2005) finns det två olika perspektiv bland kulturforskarna. Det första per‐
spektivet går ut på att kulturen inom en organisation är konsekvent och homogen, det är 
en gemensam verklighetsuppfattning som uppstår bland organisationsmedlemmarna – 
detta kallas integrationsperspektivet. Det andra kallas differentieringsperspektiv och då 
menar Heide att det finns ett bristande samförstånd om verklighetsuppfattningen mel‐
lan medlemmarna,  och  att  subkulturer  då  uppstår.  De  flesta  organisationskultursfors‐
karna är numera överrens om att det inte kan finnas enbart en kultur inom organisatio‐
ner. Istället tror forskarna att det existerar flera subkulturer sida vid sida, ibland i har‐
moni – ibland i konflikt med varandra. (Heide m.fl. 2005:88) Differentieringsperspekti‐
vet är vad denna uppsatts kommer att utgå ifrån.  
 
Men  även om olika  subkulturer  existerar  inom en organisation  är  det  viktigt  att  vissa 
saker är gemensamma. Att alla förhåller sig på samma sätt till både formellt styrda situa‐
tioner som styrsystem och organisationsscheman och icke formellt styrda situationer är 
väsentligt.  Även  om  väl  utvecklade  strukturer  och  regler  existerar  finns  det  alltid  ut‐
rymme för individen att själv bestämma riktning. Detta betyder att kulturen på ett före‐
tag blir av största vikt för att arbetet ska flyta på bra. Ett exempel på detta är de sociala 
relationer som finns inom en organisation. Om en anställd ser sin chef som en i gänget, 
en annan ser honom som teknisk expert, en tredje ser honom enbart som en överord‐
nad, medan chefen själv ser sig som en teambuilder kommer  ledarskapet att blir svårt 
och dåligt. För att en organisation ska  fungera är de kulturella aspekterna viktiga.  (Al‐
vesson, Björkman 1992) 

2.5 Relationen mellan organisationsidentitet och företagsidentitet 
Hatch och Schultz (1997) hävdar att en organisations  identitet kan delas  in  i organisa‐
tionsidentitet och företagsidentitet och att detta är två olika saker. Företagsidentitet är 
vad marknadsföringslitteraturen mest  har  fokuserat  på medan  organisationslitteratur 
och  forskning  lagt  sin  fokus  på  organisationsidentitet.  Skillnaden  i  begreppen  ligger  i 
vems  synpunkt  man  utgår  från.  Organisationsidentitet  utgår  från  vad  medlemmarna 
uppfattar och känner om sin organisation medan företagsidentitet fokuserar på ledning‐
ens visioner och  strategier. Även det  som  ledningen kommunicerar  som det  centrala  i 
organisationen  till  den  externa  publiken  hör  till  företagsidentitet.  Företagsidentiteten 
och dess symboliska konstruktioner  förmedlas även från  ledningen till medarbetarna  i 
organisationen,  som  sedan  tolkar  detta  baserat  på  organisationskulturen,  arbetserfa‐
renheter  och  sociala  influenser  från  omgivningen  utanför  organisationen.  (Hatch  & 
Schultz, 1997) 
 
Denna uppdelning går även att göra med kulturbegreppet, ‐ organisationskultur och fö‐
retagskultur. Där är företagskulturen de ideal, värderingar och betydelser som höga che‐
fer  framhåller som eftersträvansvärda och organisationskulturen är den ”verkliga” bil‐
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den och ett mer deskriptivt intresse för olika typer av kulturmönster. Alvesson diskute‐
rar frågan gällande kulturbegreppet och kommer fram till att tona ner distinktionen lite, 
han använder begreppen som överlappande men med skilda konnotationer. Precis som 
Alvesson  använder  kulturbegreppen  synonymt  kommer  identitetsbegreppen  inte  att 
skiljas på.  I den här uppsatsen kommer begreppet organisationsidentitet att användas. 
(Alvesson 2001:8)  

2.6 Image, identitet och profil 
Image,  identitet och profil är  tre begrepp som hör  ihop och som ofta kommer upp när 
det talas om varumärken. En enkel  förklaring till begreppen är att  identiteten, som re‐
dan tagits upp, är hur organisationsmedlemmarna ser på sin egen organisation. Imagen 
är hur utomstående ser på organisationen och slutligen profil som är hur ledningen för‐
medlar  och  vill  att  utomstående  ska  se  på  organisationen.  Dessa  tre  koncept  är  alla 
kopplade till immateriella värden, det vill säga de värden kunden inte kan se och känna 
på men som ändå finns där. Ett varumärkes status eller anseende eller uppfattningen om 
en produkt är exempel på  immateriella värden som en kund kan betala extra  för även 
om han inte kan se eller känna på dem (Heide 2005).  
 

2.6.1 Profil 
En profil är något som en organisations ledning jobbar aktivt med för att få den att upp‐
fylla ett visst syfte och utstråla särskilda värderingar till kunder och potentiella kunder. 
Den image som uppfattas utav utomstående bygger på profilen som organisationen vill 
ha. Men hur en publik kommer att tolka och skapa mening utav de bilder ledningen sän‐
der ut kan inte förutses till 100 procent. Men den del som bygger på profilen är ofta li‐
ten,  den  större  delen  bygger  antingen  på  egna  erfarenheter  av  organisationen  eller 
andra i ens närhets erfarenheter. Människor litar mer på ens bekantas erfarenheter än 
på olika typer av marknadsföring. Men den viktigaste källan till en image är nog ändå de 
egna erfarenheterna, det är här organisationsidentiteten kommer in i bilden. När du som 
kund möter ett  företags personal kommer detta möte  leda  till att din bild av  företaget 
förändras. Om personalen är medveten om organisationsidentiteten och genomsyras av 
den kommer de anställda att visa att den profil företaget visar utåt stämmer, detta gyn‐
nar företaget (Heide 2005).  
 
En av de största utmaningarna för moderna organisationer är hur skillnaden mellan ex‐
terna och interna kontakter har minskat. Förr kunde man separera det interna från det 
externa eftersom det fanns få kontakter mellan utomstående och människor på insidan. 
Media  intresserar  sig mer  och mer  för  organisationers  interna  verksamhet,  och  visar 
upp allt som kan skilja mellan den profil organisationen visar utåt och vad som egentli‐
gen pågår inne i organisationen. Högre uppsatta personer inom ett företag, marknadsfö‐
rare och strategiska planerare kunde  förut  ta hand om de externa kontakterna medan 
personalavdelningen, redovisningsavdelningen och andra chefer tog hand om det inter‐
na. Numera är kundfokus, att nätverka och att leta nya produktionstekniker del av var‐
dagen för många medlemmar av en organisation när det förut enbart var en uppgift för 
de  som  jobbade med  externa  kontakter.  Dessa  förändringar  betyder  att  uppdelningen 
mellan externt och internt inte längre är lika tydlig utan måste arbetas med gemensamt. 
Direktörer  och  andra  uppsattas  handlanden  påverkar  både  organisationens  identitet 
och image, detta beror på ökad interaktion mellan organisationsmedlemmar och kunder, 
leverantörer och andra utomstående. Det beror också på att organisationsmedlemmar 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får  flera  roller  som både  ”insiders”  (medarbetare, och anställda) och  ”outsiders”  (kon‐
sumenter, samhällsmedborgare eller medlemmar i intressegrupper). (Hatch och Schultz, 
1997)   
 

2.6.2 Image 
En del utav imagestyrningen kan centraliseras och utföras genom specifika åtgärder och 
initiativ, detta blir en uppgift för ledning och marknadsföringsavdelningen. Men image‐
styrning kräver också stöd och aktiva insatser från de anställda. Speciellt i branscher där 
de anställda utgör den primära förbindelsen mellan klienter och organisationen, till ex‐
empel inom detaljhandeln och företag som Systembolaget. Om det de anställda förmed‐
lar inte överrensstämmer med den bild som ledningen vill sända ut kommer ledningens 
bild  av  organisationen  att  undergrävas.  Organisationens  identitet  måste  alltså  ligga  i 
någorlunda linje med organisationens image för att det ska vara möjligt att använda sig 
av personal för att förmedla det rätta budskapet till klienter (Alvesson 2004). 
 
De senaste årtiondena har  forskare blivit allt mer  intresserade av att studera  identitet 
och  image. Detta hävdar Gioia, Schultz och Corley (2000) beror på att båda koncepten 
bygger på både individuella och organisationsfrågor och att båda kan ge insikt i organi‐
sationer  och  dess  medlemmars  beteende  och  karaktär.  Image  och  identitet  har  blivit 
nyckelord använda för att beskriva och förklara individuella och organisationsrelaterade 
beteenden.  Corley  och  de  andra  argumenterar  för  att  organisationsidentitet  och  olika 
typer av  image har en nära ömsesidig relation, som förändrar hur man normalt ser på 
och förstår begreppet identitet. Dess nära relation till organisatorisk image, som karak‐
täriseras utav sin  flexibilitet och obeständighet, gör att  identiteten  inte kan vara stabil 
utan att även den är av en mer flexibel karaktär (Corley m.fl. 2000).  
 
Den image som en organisation har kan beskrivas som en katalysator som får organisa‐
tionsmedlemmarna att fundera över sin organisations självbild och identitet. En organi‐
sations alla medlemmar är inte enbart medlemmar utav sin organisation utan även med‐
lemmar utav externa grupper. Kundgrupper eller den mediepublik  som övervakar ens 
organisation. Detta påverkar den organisationsidentitet som medlemmarna har genom 
att de jämför sin egen identitet med den image som organisationen har externt. Organi‐
sationsmedlemmarna  utvecklar  organisationsidentiteten  genom  att  interagera  med 
andra, att tala om och höra andra tala om ens organisation. Denna respons får organisa‐
tionsmedlemmarna att fundera över hur man själv och hur andra ser på organisationen 
och  detta  kan  leda  till  att  organisationsidentiteten  förändras.  Men  om  bilderna  över‐
rensstämmer kan en organisationsmedlems motivation och organisationsidentitet istäl‐
let stärkas (Corley m.fl 2000). En image kan också försvagas om organisationsmedlem‐
marnas agerande och den kommunikation som sker inte stämmer överens med den pro‐
fil som ledningen vill förmedla. Relationen mellan en medlems uppfattning om organisa‐
tionens image och den egna organisationsidentiteten har en koppling till både den per‐
sonliga motivationen och organisationens resultat. Om ett stort glapp  finns mellan bil‐
derna minskar motivationen, detta kan i sin tur påverka hur ens resultat blir i negativ‐
riktning.  Det  fungerar  på  samma  sätt  åt  andra  hållet  också,  överensstämmer  bilderna 
ökar motivationen och resultaten blir då ofta bättre (Heide 2005). 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2.7 Hur identifierar sig individer med organisationer? 
Enligt Pratt (1998) uppstår organisationsidentifikation när en individs övertygelser om 
sin organisation blir självrefererande eller självdefinierande. Alltså när en individ inte‐
grerar sin självbild med sin bild av organisationen man är medlem av. Några aspekter av 
den här definitionen är värda att tas upp. Först hur den handlar om övertygelser, och att 
det individen egentligen identifierar sig med är ens egen övertygelse om hur en person, 
symbol eller organisation ser ut.  (Pratt 1998) Var denna bild och övertygelse kommer 
ifrån blir då intressant, beror den på medarbetare, ledning eller den kultur som identite‐
ten uppstår i.  
 
En annan intressant del i denna definition är att den ger två möjliga vägar till identifika‐
tion med en organisation som Systembolaget. Den ena är att individen hittar egenskaper 
hos organisationen som man tycker är lika sig själv, den andra måste vara att individen 
ändrar sig och sin självbild till att mer likna sin organisation. Båda dessa ”vägar” belyser 
olika sätt att se på identifiering.(Pratt, 1998:174) 
 
Att koppla identifiering med innebörden ”att känna igen” är en av dessa vägar. Det blir 
framträdande  när  individer  identifierar  sig  med  organisationer  som  han  eller  hon  är 
övertygad om har egenskaper som man även ser hos sig själv. Denna väg kallar Pratt för 
identifikation genom Affinity, vilket i denna uppsats kallas identifikation genom samhö‐
righet.  Identifikation  genom  samhörighet  kräver  inte  några  förändringar  i  individens 
självbild men däremot kräver den att  individen använder sin självbild som ett verktyg 
för att bestämma att det finns en relation eller enighet mellan organisationen och jaget. 
Det är också möjligt att koppla identifiering med innebörden ”att göra lika”, detta är den 
andra vägen som Pratt kallar identifikation genom Emulation eller i denna uppsats iden‐
tifikation genom efterliknande. Den här modellen bygger på att man som individ identi‐
fierar  sig med  en  organisation  genom  att  själv  ta  till  sig  värderingar  och  normer  som 
organisationen står för. (Pratt, 1998:174) Denna syn på organisationsidentitet och iden‐
tifiering kan liknas vid Tajfel och Turners teori om sociala identifikationer, denna går ut 
på att en individ formar sin självbild genom att ta till sig värderingar och normer som en 
specifik social grupp har. En närmare förklaring följer i nästa stycke.  
 

2.7.1 Social identitytheory – SIT 
Social  identity  theory  handlar  om hur  sociala  kategorier  blir  ett  system  för  att  kunna 
orientera sig, skapa och definiera sin plats i det sociala (Pratt 1998). Sociala kategorier 
har två huvudsakliga funktioner, den första är att segmentera och definierar den sociala 
miljön runt omkring en för att kunna sortera in människor i ens omgivning. Den andra 
funktionen är att individen ska kunna hitta sin egen roll i dessa segment. Social identifi‐
kation hjälper en att  svara på den viktiga  frågan ”vem är  jag?” genom segmenteringen 
som man ger sig själv. En kvinna kan till exempel dela in sig i grupper som ”Jag är kvin‐
na” och ”Jag är svensk” och då känna en gemenskap med andra i dessa grupper. När en 
individ  identifierat sig med en grupp känner denne sig som en del av gruppen och ser 
gruppens framtid som en del av sin egen framtid. (Ashforth, Mael 1989) 
 
Henri Tajfel och John Turner (1979)  , som arbetat  fram denna teori, hävdar att sociala 
kategorier inte bara är ett verktyg för att segmentera, klassificera och ordna den sociala 
miljön runt omkring oss. Utan också är ett system för självorientering, som skapar och 
definierar individens plats i samhället. Sociala kategorier ger sina medlemmar en identi‐
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fiering i sociala sammanhang. Dessa identifieringar är ofta satta i ett jämförande system 
som  specificerar  individen  som  ”bättre”  eller  ”sämre”,  ”lika”  eller  ”olika”  andra  med‐
lemmar av andra sociala grupper eller kategorier. (Tajfel, Turner, 1979)   
 
Enligt SIT är identifikation en grundläggande mänsklig process som sker så fort männi‐
skor ser sig själva som en del av en grupp. Vi behöver inte ha speciellt starka band till 
andra gruppmedlemmar för att känna oss som en del av gruppen. SIT hävdar också att 
om  vissa  värderingar  är  framträdande  i  en  grupp  kommer medlemmarna  att  ta  efter 
dessa värderingar och normer. Detta gör att man inom en grupp kan hålla ihop och und‐
vika  tvister. Skillnaden mellan medlemmar av gruppen och utbölingar blir väldigt  stor 
och konflikter mellan grupper kan inom organisationer bli vanliga om identitetsskillna‐
der mellan olika avdelningar eller grupper blir för stor. (Pratt 1998, s187)   
 
Det finns tre faktorer som gör SIT viktig i organisationssammanhang, det första elemen‐
tet är hur individer tenderar att göra val som stöds av deras identitet och då stödja insti‐
tutioner som står  för samma saker  individen. Detta skulle  i organisationssammanhang 
betyda att  om en anställd  identifierar  sig med en organisation eller det  företag denne 
jobbar på kommer den anställde i fler fall göra val som stöttar och gynnar företaget än 
om personalen inte identifierar sig med det. Den andra faktorn är hur människor när de 
identifierar sig med en grupp har lättare att hålla ihop gruppen, samarbeta och undvika 
konflikter. Det kan till och med vara så att man gillar människor som gruppmedlemmar 
medan man ogillar dem som individer. Den sista faktorn är hur en identifiering med en 
grupp ofta leder till att människor tar till sig gruppens värderingar, traditioner, normer 
och  attityder. Detta  leder  i  sin  tur  till  att  individen  avpersonaliseras  och  känner  ännu 
större identifikation med gruppen (Ashforth, Mael 1989). Dessa tre faktorer tyder på att 
det är viktigt att undersöka de sociala relationerna som finns inom en organisation, ex‐
empelvis i en organisation som Systembolaget.   
 
Gioia hävdar att en viktig observation är hur individer  inte bara klassificerar sig själva 
genom en identitet utan denna tillåter mig också att associera mig själv med en grupp av 
människor som jag antingen vill bli associerad med eller som jag tycker att jag har mest 
gemensamt med. (Gioia 1998 s19) 
 

2.7.2 Identity theory (rolladoptering) 
Identity  theory  hävdar  att  jaget  består  av  en  samling  av  identiteter,  varje  identitet  är 
baserad på en roll man spelar. Identiteterna kan definieras som svaret på frågan ”Vem är 
jag?”, alltså  ”Jag är en mamma; en väninna; en  lärare”. Dessa roller och  identiteter har 
alla egna  innebörder och  förväntningar kopplade  till  sig som beskriver hur människor 
ska agera i olika situationer. (Pratt 1998) 
 
Den sociologiska teorin identity theory hävdar att socialisering är den process individen 
går igenom för att ta till sig de sociala kunskaperna och färdigheterna denne behöver för 
att kunna anta en organisations roll. Dessa organisatoriska roller är centrala för att kun‐
na utveckla sociala  identiteter. Precis som SIT utgår  Identity  theory  från att  Jaget eller 
identiteten  utvecklas  genom  social  interaktion. Men  fokus  och  ursprung  skiljer  de  två 
teorierna åt. Identity theory är i princip en mikrosociologisk teori som försöker förklara 
individens rollrelaterade beteende medan SIT vill förklara de processer som rör grupper 
och grupprelationer. När SIT förklarar identifieringsprocessen genom olika sätt som en 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organisation kan främja identifiering förklarar identity theory hur anammandet av roller 
leder till att identiteter formas (Pratt 1998:196‐198).   
 
Identity theory ser Jaget eller identiteten som om den kommer ur sociala interaktioner 
genom roller. Identiteten är en mångfacetterad social konstruktion som uppstår genom 
människors roller  i  samhället. Variationer  i  självuppfattningen beror på de olika roller 
som människor  innehar. Dessa olika roller är hierarkiskt arrangerade efter hur många 
olika situationer de passar i. (Pratt 1998) 
 
Det finns olika metoder för att främja att nya medarbetare ska ta till sig organisationens 
identitet enligt Identity theory. Den socialiseringstaktik som framhålls för det här ända‐
målet  kallas  för  institutionaliseringsmetoden.  I  enkelhet  går  denna  ut  på  att  separera 
nykomlingarna gruppvis för att klargöra hur den önskade rollen som de ska ta sig ann 
ser ur, ledarna ger de nya en uppsättning steg som ska leda till målrollen och ett schema 
för när de olika stegen ska vara nådda. För att detta ska fungera används erfarna kolle‐
gor för att hjälpa och träna de nya. Den här tekniken ska inte enbart leda till att nykom‐
na ska komma in i organisationsidentiteten. De medlemmar som hjälper till att socialise‐
ra in nya medlemmar får ytterligare en roll inom organisationen vilket leder till ett stör‐
re åtagande inför sina uppgifter och sin roll. Ju mer engagerad individen är i sin organi‐
sationsroll  desto  mer  framträdande  blir  organisationsidentiteten.  En  stark  organisa‐
tionsidentitet  leder  med  stor  sannolikhet  till  att  organisationsmedlemmarna  ser  den 
som självrefererande (Pratt 1998:196–198). Även om inga starka teoretiska bevis finns 
för att denna metod fungerar kan man anta att identifieringen sätter igång enbart genom 
att dela in människor i grupper. 

2.8 Ledarskap och organisationsidentitet 
Modern  ledarskapsforskning  fokuserar  starkt  på  de  kulturella  aspekterna  av  ledning. 
Detta  betyder  att  ledare  fokuserar  mindre  på  de  traditionella  chefsaktiviteterna  som 
planering, övervakning och kontroll, och mer på chefen som en kulturpåverkare, överta‐
lare och entusiasmerare. De nya ledarna har insett att man kan tvinga folk till att bete sig 
på ett visst sätt men för att göra någon riktig nytta fodras ett positivt inflytande som in‐
ternaliserar vissa värderingar och normer. Chefens uppgift blir framförallt att definiera 
företagets situation och behov av förändringar, att arbeta fram en handlingslinje och att 
vinna stöd för den. (Alvesson, Björkman, 1992) 
 
I  likhet med Alvesson och Björkman (1992) skriver Charlotte Simonsson (Heide 2005) 
att ett doktrinskifte har skett inom ledarskap. Förändringen kan beskrivas som en strä‐
van att gå från hierarkiska och regelstyrda organisationer till decentraliserade organisa‐
tioner där man jobbar i självständiga och målinriktade team. I en sådan horisontell or‐
ganisation blir det inte längre hierarkier och regler som är den sammanhållande kraften 
utan gemensamma värderingar och idéer. (Heide m.fl. 2005)     
 
Michael G. Pratt hävdar att organisationsidentiteten hjälper ledningen att få kontrollen 
över  sina medarbetare. Detta  ska grunda sig  i  arbetare  som känner  sig nöjda med sitt 
arbete och engagerade i sin organisation till följ av just identiteten. (Pratt, 1998:184)  
 
Alvesson (2001) menar att det är viktigt för organisationsledningen att påverka indivi‐
dens självbild i syfte att (a) uppnå kontroll över organisationen, (b) skapa en inre orga‐
nisatorisk  bas  för  imagestyrning,  (c)  säkra  medlemmarnas  lojalitet  och  se  till  att  de 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stannar kvar i organisationen och (d) motverka existentiell osäkerhet hos medlemmarna 
och  bygga  upp  deras  självaktning  och  självförtroende.  (Alvesson,  2001: 
177)Företagsledningar  jobbar  ofta  med  att  konstruera  en  organisationsidentitet  och 
uppmuntra de anställda till att identifiera sig med organisationen. Att förmedla ideal och 
värderingar som särskilt vänder sig till de anställdas självförståelse är också ett bra sätt 
att få med sig sina anställda. Att specificera egenskaperna hos den ”normale” organisa‐
tionsmedlemmen som anses passa in till exempel genom arbetsbeskrivningar eller feed‐
back är vanligt. (Alvesson, 2004:205)    
 
I dessa nya organisationer där kultur och identitet blir allt viktigare kommer kommuni‐
kationen att vara i behov av förändring. Till skillnad från de vertikala organisationernas 
enkelriktade och  formella kommunikationsprocess är det nu ofta en stark betoning på 
nätverk, flöden och processer. Relationen medarbetare ‐ chef har också förändrats. Från 
en distanserad och opersonlig kontakt till en ofta informell och personlig relation. (Hei‐
de m.fl. 2005)  
 

2.9 Summering 
Forskarna är överrens om att organisationsidentiteten är en viktig del i många organisa‐
tioners  framgång.  Flera  faktorer  pekar  på  att  en  organisations  medlemmar  blir  mer 
samarbetsvilliga, de klarar förändringar bättre och tvisterna blir färre med en stark or‐
ganisationsidentitet.  
 
Albert  och Whettens definition  av begreppet  organisationsidentitet  har  använts  sedan 
1985.  Även  om  forskare  har  ifrågasatt  organisationsidentitetens  hållbarhet  känns  be‐
greppsförklaringen fortfarande användbar.  
 
Relationen mellan image och identitet är intressant för forskare. Att använda sig av or‐
ganisationsmedlemmar i sitt arbete med varumärke och profil är ofta en avgörande del. 
Detta kräver att organisationsmedlemmarnas identitet stämmer överrens med vad led‐
ningen vill  förmedla  till kunder. Genom en socialiseringsprocess kan detta underlättas 
för nya medlemmar.    
 
 
 
 
 
 



 
 

 
22 

3 Metod 
I den här delen kommer uppsatsens olika studier att gås  igenom. Detta  för att  läsaren ska 
kunna se vilka tillvägagångssätt som använts vid genomförandet av uppsatsen. För att kun‐
na ge svar på  frågeställningarna har det utförts  två kvalitativa metoder och en kvantitativ 
enkätundersökning.  

3.1 Metodval 
Efter  att  ha  gått  igenom  olika  forskningsmetoder  grundligt  och med  uppsatsen  fråge‐
ställningar  i minnet har valet  fallit på att använda en kvalitativ samtalsintervju, en en‐
kätundersökning och en mindre kvalitativ innehållsanalys. Svaren som undersökningar‐
na ska  leda fram till är komplexa och en triangulerande undersökning kändes nödvän‐
dig.  
 
Den kvalitativa intervjun ska leda fram till  information angående hur ledningen vill att 
Systembolagets organisationsidentitet ska se ut och hur ledning försöker kommunicera 
ut denna bild. Information om detta behövs för att kunna ge svar på frågeställningarna 
och speciellt den gällande vilka metoder och strategier som Systembolagets ledning an‐
vänder sig av för att kommunicera identitetsskapande information. Det vore optimalt att 
intervjua  en högt uppsatt person på kommunikationsavdelningen  som har  insyn  i  hur 
ledningen arbetar med detta. Andris Zvejnieks är kommunikationsdirektör på System‐
bolaget och uppfyller alla krav som fanns på den tänkta informanten. Anledningen till att 
en samtalsintervju har valts ut beror dels på att tillgång till den rätta begreppsapparaten 
behövs inför den kommande enkätundersökningens fråge‐ och svarsalternativsformule‐
ring. Men också för att kunna kartlägga den process som ligger bakom internkommuni‐
kationens utformning när det gäller att få ut organisationsidentiteten. Det känns viktigt 
att kunna ställa följdfrågor under intervjuns gång om det är något som är oklart, efter‐
som informanten måste förklara och få forskaren att förstå hur internkommunikationen 
fungerar  på  just  deras  företag.  Att  använda  en  kvalitativ  samtalsintervju  är  den  enda 
metoden som skulle kunna ge en djupare insikt i detta område.  
 
Anledningen till att en enkätundersökning kommer att passa uppsatsens syfte är att det 
är viktigt att skaffa en bredare och mer generell bild över hur Systembolagets anställdas 
organisationsidentitet ser ut. Genom en enkätundersökning får man en bredare bild av 
en population än om man väljer fokusgrupper eller intervjuer. Dessutom är en enkätun‐
dersökning kostnadseffektiv och anonym, vilket betyder att man kan ställa känsliga frå‐
gor till en stor grupp människor. (Ostbye m.fl 2004:133) 
 
För  att  kunna besvara den  första  frågeställningen behövs  en  tydlig  bild  av  ledningens 
metoder för att kommunicera den önskade organisationsidentiteten. En viktig del är hur 
nyanställda socialiseras in i organisationen och hur de får organisationens värderingar 
och  egenskaper  förklarade  för  sig. Därför  kommer det  utöver de  två  större undersök‐
ningarna  genomföras  en  kvalitativ  dokumentanalys  av  det  material  som  nyanställda 
inom Systembolaget  får. Den  analysen  kommer bli  ett  komplement  till  den  kvalitativa 
samtalsintervjun. 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3.2 De kvalitativa metoderna 
För att få förståelse för komplicerade fenomen, deras egenskaper och kännetecken och 
om de variationer och avvikelser som ryms i dessa fenomen är en kvalitativ undersök‐
ning aktuell (Ekström, Larsson 2000:50). Trost (2007) håller med när han skriver att en 
kvalitativ studie är rätt att använda sig av när man försöker förstå människors sätt att 
resonera eller reagera. Eller  för att  förstå och hitta mönster  istället  för att kunna ange 
frekvenser (2007:23) 

3.2.1 Kvalitativ samtalsintervju 
En  kvalitativ  samtalsintervju  kan  också  kallas  för  en  personlig  intervju.  För  att  gå  in 
närmare på den typ av intervju som behandlas i uppsatsen kan det kallas för en profes‐
sionsintervju. Detta kännetecknar en  intervju med en  informant som valts ut på grund 
av sin profession, till exempel en politiker, journalist eller i det här fallet en kommunika‐
tionsdirektör. I en sådan intervju är syftet att få kunskap av den intervjuade och denne 
förväntas  också  stå  för  den  största  delen  av  informationsutbytet.  (Ekström,  Larsson 
2000:49–51)  
 
En kvalitativ  intervju har  flera  fördelar som är viktiga  för att kunna uppnå uppsatsens 
syfte.  För  att  ta  reda  på  hur  Systembolagets  ledning  kommunicerar  värderingar  och 
egenskaper till sina anställda kunde det valts att göra enbart en större dokumentanalys. 
Detta valdes bort då en kvalitativ samtalsintervju visar hur ledningen vill kommunicera 
medan en dokumentanalys visar hur de faktiskt gör, vilket inte alltid är samma sak. Ge‐
nom att  först  intervjua den ansvariga och sedan göra en dokumentanalys kommer det 
fram en mer riktig bild av vad ledningen vill och hur det sen blir. Meningen med samtals‐
intervjun är också att få höra informantens begreppsapparat under intervjuns gång. De 
rätta begreppen kommer att vara en fördel att ha koll på när man som forskare vill kom‐
binera den kvalitativa intervjun med en annan kvantitativ metod. I till exempel enkätun‐
dersökningen är det viktigt att använda sig av korrekta termer då det inte finns chans att 
förklara sina frågor som vid en intervju. Vid kartläggning av processer, som hur intern‐
kommunikationen  fungerar,  är  en  samtalsintervju  perfekt.  Eftersom  intervjuaren  kan 
ställa  följdfrågor till sin  informant eller  få bekräftelse eller kommentarer till  fakta som 
fåtts  från andra källor. Detta kan forskaren inte genom någon annan metod och därför 
blir den kvalitativa intervjun ett attraktivt val. I en intervju kan det vara svårt att ställa 
känsliga frågor då informanten inte är anonym. Vidare kan intervjuaren påverka sin in‐
formant på olika  sätt  som  forskaren måste  tänka på  innan denne  sätter  igång med en 
intervju. Laddade  frågor och  ledande  frågor bör undvikas  likaså att ställa en  fråga och 
med sitt kroppsspråk eller sin intonation visa var man själv som intervjuare står. (Ost‐
bye m.fl. 2004) 
 
Björn Häger tar  i sin bok Intervjuteknik  (2007) upp hur man ska formulera sina frågor 
för  att  få  ut  så mycket  som möjligt  utav  intervjun.  Att  ställa  öppna  frågor  är  viktigt,  i 
motsatts till en sluten fråga som enbart begär att informanten svarar ja eller nej kräver 
en öppen  fråga att du utvecklar och  förklarar med dina svar. Öppna  frågor börjar ofta 
med frågeorden: Vad? Hur? Varför? En annan viktig aspekt att tänka på vid en intervju är 
att  få  informanten att  själv säga det viktiga. Vem som  introducerar ett ämne, ord eller 
påstående  är  betydelsefullt  för  citat  och  trovärdighet  i  många  fall.  Frågorna  ska  vara 
öppna men inte ledande, vilket de inte blir om du låter informanten själv ta upp de star‐
ka orden. Om intervjuaren  lägger  fram ett påstående och enbart  låter  informanten be‐
kräfta eller förneka det blir det inga bra citat. Om intervjuaren istället ställer en öppen 



 
 

 
24 

fråga och  låter  informanten utveckla  fås ett bättre och  innehållsrikare citat.  (2007:56–
60) Det  finns vissa  frågor  som  intervjuare  ska undvika också,  som  ledande  frågor och 
dubbelfrågor.  Istället  ska man  satsa  på  enkla,  konkreta  och  fokuserade  frågor.  (Häger 
2007) Dessa tips och råd togs i beaktande när en frågemall skrevs inför intervjun med 
Andris Zvejnieks. Läsaren finner den transkriberade intervjun som bilaga (Bilaga 1, sida 
52). 
 
Inför  en kvalitativ  samtalsintervju behöver  intervjuaren  samla på  sig mycket  informa‐
tion  om  ämnet  som  ska  talas  om. Detta  behövs  både  för  att  intervjun  ska  bli  ett  kon‐
struktivt  samtal  som  intervjuare  kan  förstå  och  ställa  relevanta  följdfrågor  till.  Den 
andra anledningen är att arbetet efter  intervjun, analysen,  ska bli givande.  Inför  inter‐
vjun med Andris Zvejnieks lästes en mängd dokument, tidigare forskning och intressan‐
ta teorier. Eftersom intervjuaren själv  jobbar på Systembolaget fanns dessutom en för‐
kunskap som skaffats genom observationer och studier av Systembolagets intranät. Ef‐
tersom  intervjun  till  stor del handlar om  internkommunikationen  inom Systembolaget 
var  kunskaper  om  företagets  struktur  och  kommunikation  viktig.  (Ekström,  Larsson 
2000:68–69) 
 
Intervjun med Andris Zvejnieks blev en blandning mellan en strukturerad och en semi‐
strukturerad intervju. Eftersom en frågemall efter förfrågan hade skickats till informan‐
ten var det svårt att inte följa denna. Frågor tillkom och togs bort där det behövdes men i 
grunden fanns hela tiden mallen. En semistrukturerad intervju kännetecknas av att  te‐
man fastställs innan intervjun och det är dessa som tas upp och diskuteras. En struktu‐
rerad intervju utmärks av att frågorna på förhand är bestämda och gärna ställs i en viss 
ordning. Det går inte att bestämma vilken typ av intervju som genomfördes, utan forska‐
ren får utgå ifrån att det var en blandning. (Ostbye m.fl. 2004:103) 
 

3.2.2 Kvalitativ innehållsanalys 
Utöver samtalsintervjun genomfördes en kvalitativ dokumentanalys. Detta för att få en 
bredare bild över vilka metoder som ledningen använder sig av vid kommunikation av 
identitetsskapande  material  till  sina  anställda.  För  denna  studie  har  organisationens 
introduktionsmaterial för nyanställda valts ut. Enligt de socialiseringstorier som redovi‐
sats för tidigare är introduceringsmaterialet ofta viktigt för socialiseringsprocessen in i 
en ny organisation, denna speglas ofta i organisationsidentiteten.  
 
I boken Metodbok för medievetenskap (Ostbye m.fl. 2004) benämns kvalitativ innehålls‐
analys som textanalys eller dokumentanalys och förklarast som en metod som både kan 
vara ett kvalitativt eller ett kvantitativt sätt att närma sig texter på. Är det av intresse att 
ta reda på vad medierna erbjuder oss och hur de gör det är det rimligt att börja med en 
textanalys. Men den här metoden berättar ingenting om hur texterna tas emot och tolkas 
utav mottagaren, utan ger bara kunskap om själva texterna. Man skiljer mellan textens 
Hur och Vad. Det  innebär att man skiljer på  textens  innehåll och uttryck och sättet att 
förmedla materialet.  I  den  här  undersökningen  av  introduktionsmaterial  kommer  vad 
texterna vill berätta om att studeras. En sympatisk läsning kommer att genomföras, där 
upphovsmannens syften med  texten är  i  fokus.(2004:65)För att komma  fram  till bety‐
dande material utgår analysen ifrån teorierna om rolladoptering och socialisering. Med 
dessa kunskaper i minnet läses och studeras introduktionsmaterialet ett flertal gånger. 
Viktiga citat och symboler i dokumenten kommer att tas upp extra. Hur Systembolagets 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nyanställda  tar  emot  och  tolkar materialet  går  inte  att  komma  fram  till  genom denna 
analys. Istället belyses ledningens intentioner bakom de tryckta dokumenten.  
Textanalyser är objektsstyrda vilket betyder att det arbetssätt man har med texten styrs 
av  textens egna egenskaper.  I det här  fallet kommer  frågan ”Vilken  identitetsskapande 
information  vill  denna  text  förmedla  till  sin  läsare?”  att  ställas  till  texterna.  Frågan 
kommer att besvaras med texterna som underlag och med de teorier och den kunskap 
som sedan tidigare samlats in som bakgrund. Den teori som kommer att ligga till grund 
för analysen är teorin om rolladoptering – identity theory.  
Analytikern i det här fallet har personlig erfarenhet av att vara nyanställd inom System‐
bolaget,  och  har  dessutom  varit med  som  deltagare  under  introduktionsdagen  där  de 
nyanställda får de dokument som kommer att analyseras. Detta betyder att en viss för‐
förståelse  för  texterna kommer att  finnas. Denna kontext kan man  inte  frigöra sig helt 
ifrån, men det är heller  inte nödvändigt.  I mötet mellan de tankar som finns innan och 
texten i sig skapas en tolkning av texten. (Ostbye m.fl. 2004:69‐71)   
 

3.3 Kvantitativ metod 
Genom en kvantitativ undersökning kan forskare ofta hitta mer generella slutsatser än 
vid en kvalitativ undersökning. Detta är ett av huvudargumenten för att använda sig av 
en kvantitativ undersökningsmetod (Ekström, Larsson, 2000:78 ). Trost förklarar något 
förenklat att om det gäller siffror rör det sig om kvantitet. Det behöver inte vara enbart 
riktiga siffror utan  i  större mening ord som fler, mer och  längre. Detta betyder att om 
ens frågeställning gäller hur ofta, hur många eller hur vanligt något är ska man göra en 
kvantitativ undersökning (2000:18–23). I det här fallet eftersöks en generell bild av hur 
anställda ser på Systembolagets organisationsidentitet. Jag vill finna mönster som påvi‐
sar hur anställdas tankar om organisationens identitet ter sig.   

3.3.1 Enkätundersökning 
Det  finns  två  olika  typer  av  enkätundersökningar,  postenkät  och  gruppenkät.  Vid  en 
postenkät skickas enkäten ut till respondenterna via post och returneras på samma sätt, 
även en enkät som distribueras via e‐post räknas till postenkät. Vid en gruppenkät sam‐
lar forskaren sina respondenter och delar ut och samlar ihop enkäterna efter enkätens 
genomförande.  Denna  typ  av  enkät  blir  aktuell  när  respondenterna,  oberoende  av  att 
enkäten ska genomföras, är samlade av naturliga orsaker. Till exempel när enkäter ska 
delas ut till en skolklass. (Ostbye m.fl. 2004:133) För att få reda på hur Systembolagets 
anställdas  organisationsidentitet  ser  ut  används  en  webbaserad  enkätundersökning. 
Denna kommer att distribueras via två områdeschefer som e‐postar en länk till sina bu‐
tiker. Eftersom Systembolaget inte kan tillåta att anställda öppnar okända länkar via en 
butiksdator  kommer  de  anställda  uppmanas  att  öppna  länken  hemma  vid  sin  privata 
dator. För att komplettera dessa svar kommer enkäten även att distribueras via den fa‐
cebook‐grupp som finns för Systembolagets anställda.  
 
När man ska använda sig av en webbaserad enkät finns det många programvaror för att 
utforma sin enkät. Den här typen av program innehåller ofta funktioner som kan hjälpa 
forskaren med att få svar på alla sina frågor, genom att respondenten inte kan lämna in 
enkäten utan att svara på samtliga frågor. Programmet kan också lägga till eller ta bort 
frågor beroende på vad respondenten svarat på tidigare frågor. Detta kan effektivisera 
enkätunderökningen genom att varje respondent bara  får se de  frågor som är aktuella 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för denne. Men det finns även nackdelar med att använda sig dessa funktioner. Om man 
som respondent måste svara på alla frågor för att kunna skicka in sina svar ökar risken 
för bortfall. Om en respondent inte kan eller vill svara på en fråga men tvingas utav pro‐
grammet är risken stor att denne väljer att inte svara på enkäten alls. Att få ett intern‐
bortfall på någon fråga är att föredra framför att inte få några svar alls. (Trost, 2007:131‐
132) 
 
När det gäller en webbaserad enkät bör den ofta innehålla färre frågor och vara kortare 
än en vanlig tryckt enkät. Detta eftersom man inte får samma överblick av en enkät på 
datorn. En tryckt enkät kan man bläddra igenom för att se hur mycket man har kvar att 
fylla i, dessutom kan man lägga den åt sidan för att fortsätta fylla i senare. Detta är svå‐
rare med webbenkäten, hur många frågor den innehåller kan man inte på förhand veta 
eller titta efter. Därför behöver man hålla den kort så att ingen fyller i nästan alla frågor‐
na men till slut ger sig innan den är helt klar för att man inte vet hur många frågor som 
återstår.  (Trost 2007: 132) Med detta  i minnet kommer enkätfrågorna  i denna under‐
sökning hållas fokuserade och så få som möjligt.   
 
Svarsfrekvensen blir ofta sämre när man gör webbenkäter istället för postenkäter. Detta 
kan bero på att man har lättare att glömma av att svara på en enkät som ligger i din in‐
korg på datorn  istället  för  framme  i ditt hem. Att  skicka påminnelser är billigt när det 
gäller webbenkäter men forskaren måste vara försiktig då dessa lätt kan uppfattas som 
tjatiga. (Trost 2007:135) Att svarsfrekvensen kan bli låg kommer att tas i beaktande vid 
distributionen av uppsatsen enkätundersökning. Så många som möjligt kommer att kon‐
taktas även om det räcker med 100 enkätsvar.   
 
Vid utformandet av missivbrev till sin undersökning finns det vissa saker att  tänka på. 
Missivbrevet  är  en  väsentlig  del  som måste  tilltala många  och  dessutom motivera  re‐
spondenten att svara på enkäten. Brevet  får  inte vara allt  för  långt eftersom detta kan 
avskräcka många från att ta sig igenom brevet och då strunta i enkäten. Speciellt vid en 
enkät som skickas via e‐post är det viktigt att hålla missivbrevet extra kort eftersom en 
text på datorn lätt kan kännas längre än den är. Det är viktigt att formulera sig väl efter‐
som det är en mängd information som ska få plats i ett kort brev. Börja med att skriva 
vad enkäten har för syfte och vad den innehåller. Vidare berättas vad resultaten kommer 
att användas till. Vilka som ombeds svara och varför kan kännas viktigt för responden‐
ten att  få reda på  likaså hur många som blivit  tillfrågade. Att respondenten är anonym 
kan vara viktigt att berätta, speciellt när det handlar om känsliga frågor som frågor om 
ens arbetsplats. För att avsluta bör avsändaren tacka för besväret och ange hur respon‐
denten kan komma i kontakt med en ansvarig vid eventuella frågor. (Trost 2007) I det 
här fallet finns en kontakt mellan mottagaren och avsändaren av enkäten då avsändaren 
jobbar  inom Systembolaget. När en kollega (även om man aldrig träffats) ber om hjälp 
med en kort enkät är chansen större att man vill svara än om en okänd människa ber om 
samma sak.   

3.4 Validitet och Reliabilitet 
En undersöknings hållbarhet mäts i dess validitet och reliabilitet, dess giltighet och till‐
förlitlighet. Det betyder att forskaren ska undersöker det som från början varit avsett att 
undersöka och att detta görs på ett forskningsmässigt korrekt sätt. Ytterligare ett viktigt 
begrepp  är  forskningens  generaliserbarhet.  Det  betyder  att  resultaten  från  en  under‐
sökning ska kunna ge information om en större del än det som undersökts. En studie ska 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alltså inte bara ge kunskaper om det fall som undersökt utan också ge en mer generell 
bild över ämnet. (Ekström, Larsson 2000) 

3.4.1 Samtalsintervjun 
Inför  intervjun med Andris  Zvejnieks,  kommunikationsdirektör  på  Systembolaget,  för‐
des en diskussion om var  intervjun skulle hållas – via  telefon eller på huvudkontoret  i 
Stockholm.  Ekström  och  Larsson  hävdar  att  en  samtalsintervju  kräver  ett  personligt 
möte vid sökande av att ta reda på människors uppfattningar och värderingar om sam‐
mansatta fenomen (2000:54). Därför valdes att hålla intervjun i Stockholm på Systembo‐
lagets huvudkontor.  Som Ostbye m.fl.  skriver  (2004:104)  är det  inte  lämpligt  att  hålla 
intervjun på en plats där man kan bli avbruten av telefoner eller informantens kollegor. 
Ett mindre konferensrum på huvudkontoret fungerade bra under intervjun med Zvejni‐
eks.    
 
Eftersom intervjuaren i det här fallet är anställd på Systembolaget kan det vara nödvän‐
digt att diskutera huruvida en eventuell beroendeställning existerar. Eftersom Zvejnieks 
inte  är  den direkta  chefen över  intervjuaren  finns  inga  klara  beroendeband. Men där‐
emot är intervjuaren en underställd till Zvejnieks och detta går inte att komma ifrån, en 
vilja att vara tillags och visa sina positiva sidor existerar utan tvekan. Detta betyder att 
känsliga frågor och eventuella följdfrågor, som kan ses som tjatiga, kanske undviks. I just 
den här intervjun var ämnet inte av känslig karaktär och alla frågor kunde ställas utan 
problem. Därför påverkade inte beroendeställningen intervjuns utfall.   
 
Samtalsintervjuer är normalt byggda runt olika teman, under varje frågeområde formu‐
leras sedan mer konkreta frågor (Ekström, Larsson, 2000:59). Zvejnieks ville redan in‐
nan  intervjun  få  se  frågorna  för  att  kunna  förbereda  sig.  Det  kändes  acceptabelt  och 
förståligt eftersom intervjutiden enbart var en timme och tid inte fanns för att söka reda 
på svar under intervjuns gång. Frågemallen blev under intervjun som ett schema, även 
om följdfrågor och nya frågor tillkom. I efterhand iakttas att svaren informanten gav ofta 
var konkreta och att hans förberedelser inte var något problem. Hade forskaren velat få 
till ett överraskningsmoment för att se en riktig reaktion hade frågemallen varit ett hin‐
der, i detta fall hade den inga sådana negativa effekter. 
 
Hur intervjun dokumenteras har relevans för validiteten och reliabiliteten. Används en 
inspelningsapparat förstärks den metodologiska reliabiliteten, alltså hur pålitlig databe‐
handlingen är. Forskningens validitet kan också stärkas eftersom intervjuaren inte mis‐
sar vad informanten säger, vilket ofta kan hända om man väljer att enbart anteckna. Det 
som kan vara ett problem med att använda sig av en inspelningsapparat är att informan‐
ten kan känna sig trängd av att bli inspelad och därför inte våga öppna sig. Om intervjua‐
ren  i  dessa  fall  väljer  att  anteckna  istället  stärks  validiteten  i  intervjun.  (Ostbye m.fl. 
2004:121)  Intervjun med Andris Zvejnieks spelades  in digitalt och  transkriberades se‐
dan. I det här fallet var det inte nödvändigt att skriva ut varje tvekljud, skratt, harklingar 
eller liknande då det inte påverkar resultatet av intervjun. Ekström och Larsson skriver 
att forskaren i vissa fall kan spara på resurserna genom att utesluta sådana delar av in‐
tervjun som anses saknar betydelse för analysen. Detta lämpar sig inte för alla discipli‐
ner men inom medie‐ och kommunikationsvetenskapen brukar det  fungera utan nack‐
delar (2000:64). 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Vilka de exakta frågorna som ställdes under intervjun var kan läsaren se i bilaga 1. En av 
de  viktigaste  frågorna  som  diskuterades  var  hur  Zvejnieks,  som  representant  för  led‐
ningen, ser på organisationens identitet. Detta var intressant för att sedan kunna jämfö‐
ra  ledningens bild med hur organisationens medarbetare  ser på  ämnet. Även hur  led‐
ningen  kommunicerar  identitetsskapandeinformation  till  sina  anställda  var  en  angelä‐
gen fråga att tala om. Vilka kanaler ledningen använder sig av var viktigt att få reda på 
då  dessa  svar  behövdes  för  att  kunna  konkretisera  frågorna  till  enkäten.  Eftersom de 
tilltänkta respondenterna inte är insatta i termerna kring kommunikation och organisa‐
tionsidentitet var det ett måste att bryta ner svaren från intervjun till mindre bitar i en‐
kätens  frågeformuleringar.  För  att  intervjuare  och  informant  skulle  vara  överrens  om 
ämnet man  diskuterade  under  intervjun  startade  intervjun med  en  kort  definition  av 
begreppet organisationsidentitet. Denna definition  fick  informanten  sedan  chansen att 
motsätta sig eller modifiera efter sina egna tankar.  
 
Hur forskarens närvaro och den eventuella inspelningsapparaten påverkar informanten 
är  också  en  faktor  som  spelar  in  på  intervjuns  validitet.  Svarar  informanten  som  han 
brukar när forskaren och inspelningsapparaten inte är med, eller förändras hans svar på 
grund av situationen? Det kommer naturligtvis att påverka projektets validitet och ge‐
neraliserbarhet om informanten  inte kan ge en korrekt bild utav sina åsikter och upp‐
fattningar. (Ostbye m.fl. 2004:121) För att få en så korrekt bild som möjligt är en triang‐
ulerande undersökning en hjälp. Genom att studera relevant material som Systembola‐
gets ledning sänder till sina anställda får vi se bakom den bild som informanten ger oss.  

3.4.2 Innehållsanalysen 
Eftersom forskaren som kommer att analysera introduktionsmaterialet i den här studi‐
en själv har genomgått en  introduktionskurs  inom Systembolaget  finns det risk  för att 
dessa erfarenheter  färgar  resultatet.  För  att undvika  för  stort  inflytande kommer  jobb 
att  läggas på att analysen ska bli så objektiv och saklig som möjligt. Men att resultatet 
kommer att påverkas utav tidigare erfarenheter är oundvikligt, på samma sätt som att 
resultaten  kommer  att  påverkas  utav  de  kunskaper  som  samlats  ihop  innan  intervjun 
och innan enkäten sattes samman. Att vara helt objektiv är knappast möjligt i någon un‐
dersökning. I detta fall kan forskarens erfarenheter kanske till och med vara till nytta för 
att  på  djupet  förstå  vad  som krävs  av  en  anställd  inom Systembolaget. När  resultaten 
läses bör publiken ändå vara medveten om kopplingen som  finns mellan  forskare och 
undersökningsmaterialet.  

3.4.3 Enkätundersökningen 
Ett av problemen som fanns med att hitta de rätta frågorna till enkätundersökningen var 
kopplingen mellan  teori och empiri,  operationaliseringen  (Ekström, Larsson 2000:79). 
Begreppet  identitet kan definieras på många olika sätt och organisationsidentitetskon‐
ceptet är inte något självklart för de allra flesta människor. Därför behövdes ett sätt att 
fråga efter de här sakerna utan att använda dessa termer. Genom att dela upp varje fråga 
i mindre bitar var det  lättare att nå kärnan av varje  fråga. Ett exempel på detta är hur 
enkäten istället för att fråga vad som särskiljde Systembolaget från andra organisationer 
fick respondenterna sätta betyg på hur mycket olika egenskaper kännetecknade organi‐
sationen. Detta gav en bild av medarbetarnas egen syn på organisationsidentiteten utan 
att behöva använda detta ibland komplicerade och svårförståeliga begrepp. 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Generaliserbarheten hos en enkätundersökning beror på två faktorer, antalet enheter i 
urvalet och den metod forskaren använder  för att bestämma vilka som ska vara med i 
urvalet. Detta hänger ihop med reliabiliteten hos en undersökning. Forskaren bör fråga 
sig om de generaliseringar som görs är pålitlig utifrån ens urval (Ostbye m.fl. 2004:42). 
Flera problem dök upp när distributionen av enkäten till Systembolagets anställda bör‐
jade diskuteras.  Eftersom december  är  en  av de mest  hektiska månaderna på  året  för 
Systembolaget var ledningen först tveksam till att ens tillåta enkäten. Efter diskussioner 
kom forskare och ledning fram till att det låg i både organisationens och forskarens in‐
tresse att hålla enkäten kort och fokuserad. Detta gjorde att ledningen för Systembolaget 
godkände att en enkätundersökning fick genomföras. Att  lägga ut enkäten som en länk 
på  intranätet,  som hade varit den enklaste  lösningen utifrån  forskarens  synvinkel,  var 
problematiskt då restriktionerna kring intranätet var många. Att skicka länken till enkä‐
ten via e‐post visade sig också vara svårt då länkar inte kan öppnas på butiksdatorerna. 
Efter att ha pratat med Systembolagets It‐support fick även denna plan skrotas.  
 
Ett annat sätt att nå anställda på Systembolaget var att använda sig av det sociala mediet 
Facebook. På Facebook har anställda på Systembolaget en egen så kallad grupp. Genom 
att e‐posta alla i gruppen, som vid tiden (2010‐12‐13) bestod av 319 utav Systembola‐
gets ca 4650 anställda, nås relativt många utan att stöta på problem med restriktioner 
eller butiksdatorer. Utöver detta distributionssätt valdes att kontakta  två områdesche‐
fer, en från norra verksamhetsområdet och en från södra verksamhetsområdet i Sverige. 
Dessa bads att kontakta sina butiker och att uppmana sina anställda att hemifrån gå in 
på länken och svara på enkäten. Det externa bortfallet vid denna typ av distribution blir 
stort då många olika steg krävs för att nå enkäten. Denna typ av urvalsmetod kallas snö‐
bollsurval. Detta går ut på att en respondent kommer i kontakt med enkäten genom en 
annan respondents hänvisningar (Ekström, Larsson 2000).   
 
En risk som forskaren tar när denne använder sig av en webbaserad enkät och speciellt 
en som distribueras via ett socialt medium som Facebook är att många automatiskt blir 
bortsållade. I det här fallet blir alla som inte använder Facebook eller som inte är med‐
lemmar i gruppen Systembolaget bortsållade. Detta betyder att flera grupper inte kom‐
mer med i undersökningen. Äldre respondenter kommer till exempel vara svåra att nå 
genom denna distributionsväg. Detta påverkar hur pass generaliserande undersökning‐
en blir.  
 
Vilken svarsfrekvens enkäten fått är svårt att ta reda på. Enkäten har distribuerats till 2 
områdeschefer som sedan distribuerat till 21 butikschefer. Vilka utav dessa butikschefer 
som sedan skickat enkäten vidare är oklart, likaså hur många anställda varje butikschef 
har. Facebook‐gruppen har 319 medlemmar men eftersom ingen fråga ställdes gällande 
var respondenten fått  information om enkäten är det omöjligt att säga hur många som 
fått enkäten genom Facebook eller sin butikschef. 
 
Precis som i den kvalitativa samtalsintervjun är ledande och känsliga frågor ett problem 
om det som önskas är sanningsenliga svar vid en enkätundersökning. Att gå igenom en‐
käten många gånger och att göra en mindre undersökning är ett plus då forskaren måste 
undvika misstolkningar och missförstånd. Detta gör man inte bara för att slippa felaktiga 
svar utan också  för att minska det  interna bortfallet.  Internt bortfall är när en respon‐
dent inte svarar på alla frågor utan hoppar över vissa. Det interna bortfallet kan minskas 
genom att se till att frågorna är rätt ställda och att de är relevanta för syftet. För att testa 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enkätens frågor och svarsalternativ fick en av Systembolagets butiker i Karlstad enkäten 
till  sig och en mini‐undersökning genomfördes. Efter synpunkter  från anställda ändra‐
des  några  svarsalternativ  och  en  fråga  omformulerades.  Ett  annat  sätt  att minska  det 
interna  bortfallet  är  att  ha med  kontaktuppgifter  till  den  ansvariga  för  enkäten  så  att 
respondenten  kan  ta  kontakt  vid  eventuella  frågor.  Det  interna  bortfallet  på  enkäten 
som genomförts var minimalt, endast någon enstaka  fråga hade ett bortfall och då en‐
dast på 1‐3 personer. Detta kan bero på att en mini‐undersökning genomförts och frågor 
som var svåra att förstå formulerades om.   
 
Externt  bortfall  är  när  respondenten  väljer  att  inte  svara  på  enkäten  överhuvudtaget, 
detta kan undvikas genom att ha med ett missivbrev. Även längden på enkäten kan av‐
göra  om  respondenterna  svarar  eller  inte.  (Ostbye  m.fl.  2004)  Hur  stort  det  externa 
bortfallet blev på enkäten som genomförts är omöjligt att svara på då antalet kontaktade 
respondenter är okänt. För läsaren finns enkätens frågor som bilaga 2 på sida 60.  
 

3.5 Summering 
Andris Zvejnieks är den rätta personen att intervjua när det kommer till frågor gällande 
kommunikation eller organisationsidentiteten. Hans svar gav en bra bild av hur identite‐
ten ser ut och hur den kommuniceras, det finns ingen anledning att ifrågasätta informa‐
tionen  som  han  gav.  Enkätundersökningens  generella  bild  av  hur  anställda  inom  Sy‐
stembolag  ser på  sin organisationsidentitet  kan däremot  ifrågasättas. Eftersom många 
äldre, och andra  ickeanvändare av Facebook,  sållades bort när enkäten distribuerades 
via Facebook blir generaliseringsgraden lägre. Dessutom är det oklart vilka som egentli‐
gen svarar på enkäten när den skickas ut  i en  facebook‐grupp. Före detta anställda på 
Systembolaget  som ännu  inte gått ur  gruppen kan mycket väl ha  lämnat  svar utan att 
man kan stoppa dem. Detta får man ta i beaktning och se resultaten som intressanta in‐
dikationer istället för absoluta sanningar. 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4 Empirisk bakgrund – Systembolaget 
För att ge  läsaren en chans att få en helhetsbild av organisationen Systembolaget följer nu 
en kort bakgrund om företaget. Denna kan också komma att hjälpa läsaren att förstå resul‐
tat och slutsatser på ett djupare vis. 
  

I mitten på 1800‐talet starta‐
de Sveriges och världens  för‐
sta  alkoholmonopol.  Model‐
len  spreds  över  hela  landet 
och 1955 slogs de lokala mo‐
nopolen ihop till Systembola‐
get. 
 
Systembolagets  urval  av  al‐
koholvaror är ett av världens 
största  och  det  pågår  ett 
ständigt  arbete med  att  upp‐
datera  sortimentet.  System‐
bolagets  sortiment  innefattar 
cirka  3000  artiklar  av  öl,  vin 
och  sprit  från  ett  40‐tal  län‐
der  i  det  ordinarie  sortimen‐
tet  och  lika  många  i  beställ‐
ningssortimentet.  Enstaka 
produkter som endast  finns  i 
mycket  begränsade  kvantite‐
ter, hittar du enbart  i de spe‐

cialbutiker som kallas Systembolag med Vinkällare. Systembolaget består av cirka 410 
butiker runt om  i  landet och  i de mindre orter som  inte har någon butik  finns ofta ett 
ombud för Systembolaget i en lanthandel eller annan butik. Hos något av dessa cirka 520 
ombuden kan man beställa varor och hämta dem efter ett par dagar. (Systembolaget.se) 
 
Systembolagets  vision  är  enligt  dem  själva  ett  samhälle  där  alkoholdrycker  njuts med 
omsorg om hälsan  så att  ingen  tar  skada. De vill  bidra med kunskap om sina dryckers 
smakegenskaper,  i  kombination  med  mat, och  om alkoholens  påverkan  på  hälsan.  De 
skriver: ”Vi är övertygade om att ju mer man vet ‐ desto bättre kan man handskas med 
alkoholhaltiga drycker”. På Systembolagets webbplats hittar man också hur de själva har 
definierat sin affärsidé, vision och sitt uppdrag.  
 
Vårt uppdrag Bidra till att begränsa alkoholens skadeverkningar. 

Vår vision Ett samhälle där alkoholdrycker njuts med omsorg av hälsan så att ingen tar 
skada. 

Affärsidé Att med ansvar och bästa service sälja alkoholdrycker och ge kunskap om al‐
kohol och hälsa.(Systembolaget.se) 

Ålderskontrollen och försäljningsreglerna är extremt vikiga för Systembolagets verk‐
samhet. De är ett måste för att företaget ska kunna utföra sitt uppdrag att begränsa al‐

Figur 1 Systembolagets organisationsschema 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koholens skadeverkningar. Försäljningsreglerna innebär att: 

– inte sälja till någon under 20 år.  

– inte sälja till någon man misstänker ska langa. 

– inte sälja till någon som är påverkad. 

Genom regelbundna internkontroller i butikerna jobbar Systembolaget för att hela tiden 
förbättra hur väl ålderskontrollerna sköts, målet är att alla under 25 år ska visa legitima‐
tion.  
 
Sedan ett par år tillbaka har Systembolaget ett gemensamt verktyg för att på ett struktu‐
rerat och organiserat sätt arbeta med kompetensutveckling inom organisationen. Detta 
verktyg kallas  för KORUS, vilket står  för Kompetens och Roll Utvecklingssystem. Målet 
med detta är att alla medarbetare ska omfattas av ett gemensamt arbetssätt från det att 
man rekryteras till företaget tills dess att man lämnar det. KORUS består av flera delar ‐ 
rollprofiler för alla roller inom organisationen, kompetensbiblioteket som innehåller alla 
kompetenser  som  varje  medarbetare  ska  ha,  läraktiviteter  och  intervjufrågor  som  är 
kopplade  till olika roller vid en anställningsintervju.  (Ansvarsredovisning 2009) Totalt 
finns ca 100 roller inom Systembolagets organisation, till varje rollprofil finns sedan ett 
antal  kompetenser  knutna.  Systembolagskänsla  och  kundfokus  är  kompetenser  som  är 
knutna  till  alla  roll  inom  organisationen.  Kompetensen  Systembolagskänsla  beskrivs  i 
kompetensbiblioteket: ”Förmåga att leva Systembolagets uppdrag och förstå kopplingen 
till den egna rollen. Känsla  för  företagets kultur och värderingar.” (Kompetensbibliote‐
ket) 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5 Resultat 
I den här delen redovisas resultaten utav de tre studier som genomförts utan att försöka hit‐
ta samband eller analysera vidare. Detta kommer att tas upp senare i uppsatsen. 

5.1 Intervju med Andris Zvejnieks 
De viktigaste frågorna som togs upp under intervjun med Andris Zvejnieks var hur han, 
som representant för företagets ledning, ser på organisationens identitet och vilka me‐
toder och strategier man använder sig av vid identitetsskapandekommunikation.   

5.1.1 Ledningens syn på organisationsidentiteten 
För  Andris  Zvejnieks  är  varumärket  nära  kopplat  till  organisationens  identitet.  Varu‐
märket ska  inte bara vara en  logotyp eller ett märke, utan det ska vara sammanlänkat 
med identiteten och utifrån det ska all kommunikation ske. ”Jag använder gärna ett be‐
grepp som att vi ska leva vårt varumärke. För det omfattar väldigt mycket utav (…) or‐
ganisationsidentiteten, vi vill vara ett värderingsstyrt  företag.” Zvejnieks beskriver hur 
många, inklusive han själv, är besjälade av uppdraget (Att bidra till att begränsa alkoho‐
lens skadeverkningar) som organisationen har. ”Jag har aldrig jobbat på ett företag som 
är så besjälat och folk är så engagerade för att vi har ett så meningsfullt uppdrag.”.  Zvej‐
nieks ser uppdraget som en föremån att få jobba med. Han berättar att chefer redan vid 
anställningsintervjuer försöker få en bild av om den sökande har glöden som krävs för 
att kunna jobba med de viktiga värderingar som organisationen står för. Han beskriver 
att detta är viktigt för kulturen inom organisationen. Det är därför organisationen har en 
introduktionskurs  för  nyanställda.  ”Egentligen  allt  vi  gör  i  vårt  lärcentrum utgår  ifrån 
våra värden och värdeord – omtanke, inspiration och kunskap. De sammanfattar väldigt 
bra det som vi vill ska känneteckna vår organisationsidentitet.”. Dessa tre värdeord ska 
vara genomgående genom hela organisationen. Från det att  ledningen gör affärsplaner 
som ska starta i uppdraget, värdeorden och visionen och sen byggs mål och aktiviteter 
därifrån  till  arbetet  i  butikerna  eller depåerna.  ”Hela  tiden kommer vi  tillbaka  till  den 
här kärnan på ett  sätt  som  jag  ser  som mer konsekvent än på något annat  företag  jag 
jobbat på.”   
 
Hur värdeorden, visionen och uppdraget  finns aktuellt genom hela organisationen tror 
Zvejnieks är lite unikt för Systembolaget. ”Ja, jag tror att det är unikt, just för att vi är ett 
unikt  företag. Om vi  inte var annorlunda då skulle vi kränga som de  flesta  företag gör. 
(…) Så att vår organisationsidentitet är ju att vi är ett annorlunda företag. Vi är ett före‐
tag som vill mer och som tar ett socialt ansvar. Vi har ett svårt uppdrag för det handlar 
hela tiden om en balans, en balans mellan ansvarstagande och den goda servicen.” Zvej‐
nieks förklarar att eftersom Systembolaget har ett monopol på alkoholen har man extra 
mycket press på sig att vara bra. Kunderna kräver ett bra sortiment, bra kundmöten och 
mycket kunnig personal. Om kunderna inte ville ha Systembolaget kvar skulle man inte 
längre få existera. Men samtidigt måste Systembolaget ha en balans mellan att ge kun‐
derna  bra  service men  inte  få  dem  att  köpa mer.  ”Det  är  väl  det  (balansgången)  som 
Systembolaget handlar om, det är en viktig del av organisationsidentiteten. ”  
 
Inom  Systembolaget  används  rollprofiler  för  att  varje medarbetare  ska  veta  vad  som 
krävs utav honom/henne. I denna rollprofil ingår olika kompetenser beroende på vilken 
roll den anställde har inom företaget. En kompetens som ingår i alla roller är Systembo‐
lagskänslan,  som  beskrivs  som  förmågan  att  leva  Systembolagets  uppdrag  och  förstå 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kopplingen till den egna rollen. Dessutom ingår att den anställde ska ha känsla för före‐
tagets  kultur  och  värderingar.  Zvejnieks  berättar  att  ledningen  varje  år  genomför  en 
Nöjd Medarbetar Indexundersökning – NMI – där man bland annat undersöker hur väl 
medarbetarna  uppfattar  organisationens  visioner  och  värderingar.  ”Vi  ligger  väldigt 
högt på  just Systembolagskänslan. Vi är ett av de  företag som har högsta värdena som 
jag känner till av det som vi kallar Systembolagskänsla eller  företagskänsla.” Zvejnieks 
tror  inte  att  alla medarbetare  på  rak  arm  kan  säga  vilka  organisationens  värdeord  är 
men han tycker heller inte att det är det viktigaste. Utan att alla ska känna att arbetets 
centrala delar är att visa omtanke, ge inspiration och att ge kunskap till kunderna.     

5.1.2 Metoder och strategier vid identitetsskapandekommunikation 
Eftersom  ledningen  vill  att  Systembolaget  ska  vara  ett  värderingsstyrt  företag  startar 
alla strategier i visionen om ett samhälle där alkoholdrycker njuts med omsorg om häl‐
san så att ingen tar skada. ”Alla de beslut som jag tar som kommunikationsdirektör, om 
jag  står  i  valsituationer,  så  går  jag  tillbaka  till  det. Om  jag har  de här  två  valen,  vilket 
kommer effektivast att ta oss närmare vår vision, kommer mest förstärka att det märks 
att vi är företaget annorlunda, att det märks att vi har det här uppdraget?” 

För att nå ut med identitetsskapande‐ eller  identitetsstärkandekommunikation är Bou‐
quet  en  vikig  kanal  till  medarbetarna  inom  Systembolaget.  Bouquet  är  en  tidning  för 
systembolagets medarbetare, den kommer ut fyra gånger per år och skickas till alla an‐
ställda, ombud och pensionärer (ur Bouquet nr 1/2010). Zvejnieks ser Bouquet som en 
viktig  kulturstärkare,  ”Bouquet har  som  roll  att  lägga  en matta,  en kulturellmatta. Det 
här är vi som Systembolaget, det här är hur vi  tänker, och här möter  jag kollegor som 
också har  liknande roller som  jag och vi drar åt  samma håll”. Genom Bouquet vill  led‐
ningen  stimulera  till  en  diskussion  i  butikerna  om  frågor  som  till  exempel  kan  vara 
kopplade till det goda kundmötet utifrån vad det är  för  företag man vill vara. Eftersom 
många i butikerna jobba få timmar per vecka kan Bouquet vara vad många i praktiken 
ser utav företaget mer än butiken den anställde jobbar i. ”Så det är där (i Bouquet) som 
vi ser en möjlighet att skapa en gemensam identitet och att förstärka den. ”  
 
Temamöten och ledarmöten är också viktiga kanaler till de anställda. Zvejnieks berättar 
att de senaste temamötena har haft en stark koppling till organisationens uppdrag. Vida‐
re säger han att det nu kommer att trappa ner mer och mer mot kundmötet och kundlöf‐
tet för att  förstärka dessa sidor av organisationens verksamhet. ”Sen handlar det  jätte‐
mycket, som med alla förändringar man vill åstadkomma, om ledarna hela vägen. Att alla 
ledare har samma syn och att man drar åt samma håll. Att vi pratar om de här sakerna 
på  liknande sätt och att vi  inte spretar  iväg.”. Zvejnieks  talar om att man måste ha re‐
spekt för att saker tar sin tid. Systembolaget har ca 500 ledare som behöver hålla igång 
sin löpande verksamhet samtidigt som ledningen vill fokusera på att de ska lära sig hur 
de ska förmedla information till sina anställda. Han säger att Systembolaget har en för‐
del då de har monopol på sin marknad eftersom att de då inte har konkurrenter flåsande 
i nacken. ”Vi kan unna oss att ha en idé om vad vi ska uppnå på tre års sikt och sen kon‐
sekvent jobba oss fram till det. (…) en av framgångsnycklarna till att Systembolaget har 
så stark inre kultur är att det finns möjligheten att verkligen jobba igenom och inte hafsa 
igenom aktiviteter som har till syfte att stärka identitet och kultur.”  
 
Ett annat viktigt verktyg för att strukturerat jobbar med identiteten och de olika roller 
som  Systembolagets  anställda  har  är  KORUS  –  Kompetens  och  rollutvecklingssystem. 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(Målet med detta är att alla medarbetare ska omfattas av ett gemensamt arbetssätt från 
det att en individ rekryteras till företaget till dess att man lämnar det. KORUS består av 
flera delar  ‐  rollprofiler  för alla  roller  inom organisationen, kompetensbiblioteket  som 
innehåller alla kompetenser som varje medarbetare ska ha,  läraktiviteter och  intervju‐
frågor som är kopplade till olika roller vid en anställningsintervju.(Ansvarsredovisning 
2009))  ”kompetens‐  och KORUS‐arbetet  är  en viktig pusselbit  i  hur  vi  bygger upp vår 
identitet och att vi gör det systematiskt.” 
 
Andra viktiga kanaler som Zvejnieks nämner är Vinet – intranätet, läraktiviteter, fokus‐
samtal med butikscheferna, läraktiviteter och de regelbundna fredagsmötena som varje 
butik själva håller i.   
 

5.2 Analys av introduktionsmaterial 
Det första mötet man som nyanställd har med Systembolaget som stor organisation är 
vid en introduktionsdag som kallas ”Jag i Systembolaget”. Kursen hålls på 15 olika orter 
runt om i Sverige, det är interna handledare som håller i dem. Genom att hålla en kurs 
som den här vill man socialisera in nyanställda i organisationen. Varje nyanställd ska få 
en mapp med ett välkomstbrev, några viktiga dokument, tre broschyrer, en folder och en 
liten inbunden bok. För att få en bredare förståelse av den socialisation som ledningen 
vill  att nyanställda ska gå  igenom kommer en  fråga att  ställas dessa dokument. Vilken 
identitetsskapande information vill denna text förmedla till sin läsare? 
 

 
 
Boken, ”Tänk dig att du är VD för systembolaget…”, berättar hur ledningen ska tänka när 
de tar beslut inom Systembolaget och hur de prioriterar. Man skriver att den innehåller 
”eviga värden” och att det är därför den ges ut i bokform istället för som broschyr. Bilder 
och text talar snabbt om att detta är Systembolagets produkt genom sin layout och gra‐
fiska profil. Den inger en känsla av lite finare bok, något att läsa och spara. 

Figur 1, Ur Tänk dig att du är VD för Systembolaget... 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Broschyr 1,  ”Tänk dig att du är kund på  systembolaget”,  är upplagd som en bilderbok 
med exempel på hur kunder vill att ens Systembolags butik ska se ut och hur kunder inte 
vill att den ska se ut. Allt  från varuplacering, personalens tillgänglighet till kundkorgar 
och köer tas upp. Broschyren påpekar att Systembolaget bara kommer att kunna finnas 
till så länge som folk vill, och att det därför är viktigt att se butiken ur ett kundperspektiv 
ibland. Broschyren är tryckt på tjockt matt papper och känns välarbetad. Layouten på‐
minner om ett gammalt skrivhäfte som man fick i skolan, med namnetikett på framsidan 
och anteckningssidor i slutet. Detta får en att känna att man vill behålla och skriva noter‐
ingar  i  den.  Genom  sin  grafiska  profil  ser  man  tydligt  att  broschyren  kommer  från 
systembolaget. Bilderna som är tecknade har hög igenkänningsfaktor och skulle kunna 
var från vilken Systembolags butik som helst.  
 

Figur 1, Broschyren Av omtanke 

Figur 1, Ur Tänk dig att du är kund på 
Systembolaget 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Broschyr 2, ”Av omtanke – en broschyr om legitimationskontroll”, handlar om just vad 
den skriver att den ska handla om – legitimationskontroll. Detta kan för många vara en 
svår del av  jobbet, en tydlig broschyr kan vara till hjälp. En genomgång av varför kon‐
trollerna är viktiga och varför man gör dem, vem som har ansvar för dem och vad alko‐
hollagen säger inleder broschyren. Sedan kommer några handfasta regler och praktiska 
tips om hur man ska göra. Den här broschyrens layout skiljer sig från de andra, genom 
sitt glansiga lite tunnare papper och sina riktiga fotografier.  
 
 

 
 
Broschyr  3,  ”Kompetensbiblioteket”,  ska  vara  ett  verktyg  för  kompetensförsörjning  i 
Systembolaget. Man har  intervjuat  chefer  och medarbetare  för  att  få  fram vad  som är 
avgörande för att lyckas i Systembolaget och för att Systembolagets vision ska nås. Man 
berättar att det inom organisationen finns ca hundra olika roller och att alla dessa roller 
har  en  egen  rollprofil  (Även denna profil  finns med  i mappen). Till  varje  roll  finns  ett 
antal kompetenser knutna. I broschyren har man samlat de 31 viktigaste kompetenser‐
na som behövs inom Systembolaget. Kompetenserna är indelade i grupper så som ”Jag”, 
”Kommunikation”  och”  uppgift”.  För  denna  studie  kommer  kompetensen  ”Systembo‐
lagskänsla”  vara  den  viktigaste. Den här  broschyren  är  av  samma  stil  som  flera  av  de 
övriga, skrivhäfte. Tjocka matta papper och färgrik layout.     
 

Figur 1, Broschyren Kompetensbib‐
lioteket 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Foldern, ”Systembolagets kundmöte”,  tar upp de tre värden som Systembolaget vill att 
de anställda ska förmedla till kunderna. Dessa värden är Kunskap, Omtanke och Inspira‐
tion. Man skriver att kundmötet är av avgörande betydelse för hur Systembolaget upp‐
fattas och att man alltid ska tänka på att man i butiken är en representant för organisa‐
tionen.  Folderns  papper  är  matta  och  tjocka,  de  har  samma  layout  och  utgår  från 
Systembolagets  grafiska  profil  som  flera  av  broschyrerna  och  påminner  också  om  ett 
skrivhäfte.  

   
 
Förutom dessa broschyrer finns också ett välkomstbrev med i mappen, detta är skrivet 
av Personaldirektören Karin Furevik.  
 
En lista, ”Aktivitets‐ och checklista Jag i butik 1 för medarbetaren”, finner man också i sin 
mapp. Här går man igenom och checkar av olika aktiviteter och genomgångar som ska 
genomföras det första halvåret av sin anställning.  

 
Figur 3, Ur Rollprofilen försäljare 

 
Sist  hittar man  en  profil  som  går  igenom  ens  organisationsroll  och  dess  karaktär.  Ar‐
betsuppgifter, ansvar och befogenheter beskrivs, mål och nyckeltal som rollen mäts på 
likaså och dessutom rollens syfte och arbetets karaktär. Sist tar man upp formella krav 
och vilka kompetenser som är kopplade till rollen.  
 

Figur 2, Ur Systembolagets kundmöte 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Känslan  i dokumenten är att de vill  förmedla  information rakt på sak. Hur du som an‐
ställd ska vara, vad du ska tänka på, vilka ord som är viktiga. Genom sin raka kommuni‐
kation vill de att alla ska förstå och ta informationen till sig. Identitetsskapande material 
som dessa dokument är viktiga byggstenar för att forma en organisationsidentitet. Någ‐
ra citat som visar på den här observationen följer nedan. 
 
Citat  1:  ”Systembolagskänsla  –  förmåga  att  leva  Systembolagets  uppdrag  och  förstå 
kopplingen  till den egna rollen. Känsla  för  företagets kultur och värderingar”  (Kompe‐
tensbiblioteket)   
 
Systembolagskänsla är en kompetens som hör ihop med alla roller inom Systembolaget. 
I Systembolagets fall kan denna ”företagskänsla” i princip likställas med organisations‐
identiteten.  
 
Citat 2: ”Mötet är avgörande för hur Systembolaget uppfattas av våra kunder. När vi är i 
butiken, oavsett  vad vi  gör,  ser kunderna oss  som representanter  för Systembolaget.  I 
butiken är det som om vi är på teaterscenen, med kunderna som vår publik. Vi agerar 
därför så att vi alltid utstrålar kunskap, omtanke och inspiration, värden som vi vill för‐
medla till våra kunder. Varje möte är en möjlighet att marknadsföra Systembolaget, det 
måste vi våga!” (Systembolagets kundmöte) 
 
Systembolagets  ledning  har  förstått  kopplingen mellan  image  och  identitet.  Att  dessa 
överrensstämmer är oerhört viktigt för att inte undergräva organisationens profil.  
 
Citat  3:  ”Systembolagets  verksamhet  bygger  på  omtanke och  socialt  ansvar.  Vårt  upp‐
drag ger oss också en unik möjlighet att visa omtanke i alla kundmöten. Inte bara när vi 
ger kunden bästa tänkbara service, utan också när vi ibland nekar köp. Omtanke är att vi 
inte säljer till vem som helst – och vi är stolta över att vi gör skillnad.” (Av omtanke ‐ en 
broschyr om legitimationskontroll) 
 
Systembolaget är en unik verksamhet eftersom det är ett monopol. Men man vill även 
vara unik på andra sätt, genom att  inte  framhålla säljandet utan servicen och ansvaret 
man har.  
 
Citat 4: ”Vi i systembolaget har ett viktigt uppdrag, och via din introduktion vill vi ge dig 
förutsättningar för att du ska kunna göra ditt bästa. För oss är varje kund viktig, och där‐
för är du viktig. Vår ambition är att du snabbt och enkelt ska komma in i arbetet, och att 
du ska utvecklas i din roll. Utgångspunkten för introduktionen är din rollprofil som för‐
säljare” (Välkomstbrev från Karin Furevik ‐ personaldirektör)  
 
Systembolaget jobbar mycket med att de anställda ska ha roller. Genom att ta dig an en 
viss roll, som till exempel försäljare, ska nyanställda snabbare komma in i arbetet. Denna 
socialisering kan liknas vid rolladopteringsteorin som tidigare gåtts igenom.  
 
Citat 5: ”Det är avgörande för Systembolaget att kunderna är nöjda. Med butikerna, sor‐
timentet, servicen och hur vi tar vårt samhällsansvar. Alkohol monopolet kommer bara 
att finnas kvar så länge folk vill.” (Tänk dig att du är kund på Systembolaget) 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5.3 Enkätundersökningen bland Systembolagets anställda 
Det var 110 medarbetare på Systembolaget som svarade på enkäten. Svaren kommer nu 
att redovisas i text och i vissa fall i diagram‐ eller tabellform.  
 
Bara 26 % av respondenterna som svarade på enkäten var män. Detta speglar System‐
bolagets könsfördelning ganska bra. Inom hela Systembolaget är andelen män 32 % och 
Kvinnor 68 %. 
 
50 % av de som svarat på enkäten är födda mellan 1980 – 1989. Detta är inte ett oväntat 
resultat då unga är de flitigaste användarna av mediet där enkäten distribuerats, inter‐
net och Facebook. Hade enkäten istället genomförts i form av en postenkät hade antagli‐
gen  äldre människor  varit  överrepresenterade.  Denna  övervikt  av  unga  behöver man 
vara medveten om då man analyserar resultaten.  
 
Utav de 110 som svarade på enkäten var 88 av dem butiksanställda. Detta är bra efter‐
som det i första hand var deras åsikter som eftersöktes. Ingen specifik grupp var överre‐
presenterad när det gäller hur  länge man arbetat  inom Systembolaget. Detta är bra då 
det inte kommer att påverka resultaten i någon riktning.  
 
 
 

 
Diagram 1, visar hur många utav respondenterna som gått en introduktionskurs I början av sin anställning på 
Systembolaget. 

 
Att hela 32 % inte har gått någon introduktionskurs är förvånande. Hur detta påverkar 
vad man ser som centralt hos sin organisation bör undersökas. 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 Ja  Nej 
Ansvar  94 %  94 % 
Hälsa  67 %  63 % 
Inspiration  74 %  80 % 
Opartiskhet  85 %  80 % 
Omtanke  77 %  63 % 
Kunskap  93 %  97 % 
Pålitlighet  86 %  77 % 
Service  93 %  94 % 
Tabell 1, visar hur många procent utav de som gått och de som inte gått en introduktionskurs som tycker att 
begreppen i kolumn ett kännetecknar systembolaget starkt eller mycket starkt. 

 
Tabellen visar hur många procent utav de  som gått och de  som  inte gått  en  introduk‐
tionskurs som tycker att Systembolaget kännetecknas Starkt eller Mycket starkt av be‐
greppen  i  tabellen. De  som har  gått  introduktionskursen  står  under  Ja medan de  som 
inte gått kursen står under Nej. Skillnaden mellan de som har gått och de som inte har 
gått  introduktionskursen  är  i  stort  sett  obetydlig.  Hos  de  som  inte  gått  kursen  ligger 
Kunskap, Service och Ansvar högst och Hälsa och Omtanke sist. Hos gruppen som gått 
kursen ligger också Ansvar, Service och Kunskap högst medan Hälsa och Inspiration lig‐
ger lägst.  
 
 

 
Diagram 2, visar hur många av respondenterna som tycker att de får värderingar och annan liknande infor‐
mation från ledarna inom Systembolaget. 

 
I frågan om huruvida man får information om värderingar från ledare inom organisatio‐
nen är de flesta överrens. 100 personer utav de 110 som svarade anser att de får infor‐
mation om dessa frågor från ledare. Detta ger en stark indikation på att ledarna har en 
kommunikativt viktig roll  inom Systembolaget. När denna kommunikation sker är där‐
emot  lite oklart då varken  fredagsmöten eller  fokussamtal med chefer  får några högre 
siffror vilket man kan se i diagram fyra. 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77% av de som svarat på enkäten anser att  ledningen  för Systembolaget  jobbar aktivt 
eller mycket aktivt för att kommunicera värderingar till de anställda. 

 
Diagram 4, visar hur väl respondenterna anser att de får information om Systembolagets värderingar genom 
angivna kanaler. 

 
De kanaler  som  ligger  i  topp bland värderingskommunicerande  är Vinet, Bouquet och 
Temamöten. I absoluta botten ligger KORUS som bara 26 respondenter tyckte att de fick 
värderingar och liknande information ifrån. 33 personer kände sig osäkra på om de fick 
denna typ av information från KORUS. 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visar 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att kommunicera värderingar internt. 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Diagram 5, visar hur väl respondenterna anser att de angivna begreppen kännetecknar Systembolaget. 

 
I  topp  bland  egenskaper  som medarbetarna  anser  kännetecknar  Systembolaget  finns 
Ansvar, Service och Kunskap. Omtanke, Hälsa och föränderlighet är de ord som har de 
lägsta siffrorna.  
 

 
Diagram 6, visar hur många av respondenterna som vet vad KORUS är. 

 
58 % av respondenterna vet vad KORUS är medan 42 % inte gör det. Andelen som inte 
vet vad KORUS är för något är påtagligt stor. Detta kan spegla siffrorna i frågan om vilka 
kanaler som ledningen kommunicerar värderingar genom, där KORUS låg i botten. 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Diagram 7, visar hur många av respondenterna som vet att kompetensen Systembolagskänsla ingår i deras 
roller. 

 
80 % av respondenterna vet att Systembolagskänslan ingår i deras rollprofil. 6 % säger 
att Systembolagskänsla inte ingår i deras rollprofil och 14 % vet inte. Systembolagskäns‐
lan ingår i alla roller på Systembolaget. I en jämförelse med hur många som inte visste 
vad KORUS var är 80 % en bra siffra över de som vet att Systembolagskänsla ingår i roll‐
profilen. 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6 Analys 
Nu följer en analys av resultaten som framkommit under undersökningarna som genomförts. 
Analysen  ska ge  leda  fram  till  syftet med undersökningen, att  ta  reda på hur ett  stort och 
välkänt företag jobbar med att kommunicera organisationsidentiteten till sina medarbetare. 
Dessutom söks svaren på frågeställningarna: Vilka metoder och strategier använder System‐
bolagets  ledning  för  att  kommunicera  en  önskad  organisationsidentitet  till  sina  anställda? 
Hur  väl  överensstämmer  ledningens önskade organisationsidentitet med de anställdas  fak‐
tiska organisationsidentitet?   

6.1 Det centrala, det unika och det bestående 
Albert  och Whetten  (1985)  definierade  begreppet  organisationsidentitet  som det  som 
organisationens medlemmar  ser  som kärnan  och det  centrala  hos  organisationen. Det 
som särskiljer och gör organisationen unik och till sist det som är organisationens lång‐
variga och bestående kännetecken. 
 
När  man  utgår  ifrån  denna  definition,  som många  forskare  efter  Albert  och Whetten 
gjort,  kommer man  fram  till  dessa  svar  när  det  gäller  Systembolaget.  Resultaten  efter 
enkätundersökningen  ger  en  indikation på  att  de  egenskaper  som Systembolagets  an‐
ställda ser som mest centrala och som kärnan av verksamheten är Ansvar, Service och 
Kunskap. Systembolagets affärsidé formuleras så här: Att med ansvar och bästa service 
sälja alkoholdrycker och ge kunskap om alkohol och hälsa. (Systembolaget.se) Egenska‐
perna som togs upp i enkäten var valda med tanke på svaren i intervjun med Systembo‐
lagets kommunikationsdirektör Andris Zvejnieks. Att de ord som medarbetarna valt ut 
som de mest centrala finns med i affärsidén kan vara en slump men är med största san‐
nolikhet inte det. Detta är ord som på flera sätt har kommunicerats till Systembolagets 
anställda. Antagligen  genom både  externa  (media,  reklam,  vänner)  och  interna  (Vinet, 
Bouquet, ledare osv.) kanaler. Ledningens syn på vad som är det mest centrala i organi‐
sationen  kan  sammanfattas  i  de  tre  värdeord  som man  gärna  framhäver.  Inspiration, 
Kunskap och Omtanke. Som man kan se i diagram fem har Omtanke fått relativt låga siff‐
ror när det gäller hur väl de anställda anser att begreppet kännetecknar Systembolaget. 
Inspiration  ligger ungefär på mitten men Kunskap  ligger  som redan nämnts högt upp. 
Varför ord som Service och Ansvar har fått högre värden kan bero på hur man arbetar i 
en  Systembolagetbutik.  Butiksanställda  träffar mycket  kunder  och  ser  service  som  en 
viktigare del  i  sitt arbete än  inspirationen. Ansvar och Omtanke  ligger nära varandra  i 
betydelse. Ledningen använder det ”mjukare” begreppet Omtanke, medan butiksanställ‐
da som träffar de unga eller drogpåverkade som inte  får köpa ser det mer som ett an‐
svar.        
 
Det unika med Systembolaget är enligt kommunikationsdirektör Zvejnieks inte bara att 
Systembolaget  är  ett monopol  utan  också  hur  värdeorden,  visionen  och  uppdraget  är 
aktuellt genom hela organisationen. Han berättar att Systembolaget är ett  företag som 
vill  ta ett socialt ansvar och som har en svår balansgång att gå mellan ansvarstagande 
och god service. Detta gör att organisationens identitet innehåller tanken att man är ett 
unikt och annorlunda företag. 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Detta vill man också förmedla genom tryckt material till sina nyanställda. Som man kan 
läsa i citat tre bygger Systembolagets verksamhet på omtanke och ansvar. Genom infor‐
mation  som den  här  vill  ledningen  att  de  anställda  ska  känna  stolthet  över  att  arbete 
med Systembolaget och deras tankar om ansvar och omtänksamhet.   
 
För Systembolaget är det viktigt att vara unik, detta märker man både när man studerar 
introduktionsmaterialet och när man läser igenom intervjun med Zvejnieks. Systembo‐
laget bygger på att kunderna ska vilja ha dem kvar, utan kundernas stöd kan monopolet 
inte längre existera, som man skriver i citat fem, sida 38, ur ”Tänk dig att du är kund på 
Systembolaget”. Det är inte heller bara samhällsansvaret som ska vara unikt utan även 
det breda sortimentet, servicen och de fina butikerna.  
 
Utav sina medarbetare ses inte Systembolaget som en föränderlig organisation. Det var 
den egenskap som fick lägst siffror i enkätundersökningen. Vilket man kan se i diagram 
fem. Detta  säger  inget  om vilka  egenskaper  som organisationens medlemmar  ser  som 
bestående. Det diagrammet berättar för oss är att anställda på Systembolaget ser orga‐
nisationen som relativt beständig och stabil.   

6.2 Viktiga kanaler ur ledningens och de anställdas synvinkel 
Enligt  Zvejnieks  är  Systembolagets  personaltidning Bouquet  en  av  de  viktigaste  kana‐
lerna  för  att  nå  ut  med  identitetsskapande  kommunikation.  Bouquet  kommer  ut  fyra 
gånger  per  år  och  skickas  till  alla  Systembolagets  anställda,  ombud  och  pensionerade 
anställda. Zvejnieks berättar att han ser Bouquet som en kulturell matta som ska berätta 
för de anställda hur man tänker inom organisationen och hur man får inspiration av att 
läsa om andra anställda med liknande roller. Enkätundersökningen indikerar att de an‐
ställda på Systembolaget håller med Zvejnieks om att Bouquet är en viktig källa. De ser 
dock inte tidningen som den allra viktigaste kanalen vilket vi kan se i diagram fyra. 

I topp ligger istället temamötena, dessa hålls med jämna mellanrum och har olika teman 
för varje möte. Zvejnieks berättar att de senaste temamötena har haft en stark koppling 
till  organisationens  uppdrag.  Han  säger  vidare  att  när  det  gäller  kommunikation  om 
värderingar  och  organisationens  egenskaper  är  ledarna  i  hela  organisationen  viktiga. 
Detta stämmer väl överens med vad forskarna skriver om dagens ledarskap. Bland annat 
Heide (2005) och Alvesson (2001) hävdar att ledningens nya roll är att skapa en kultur 
och ett engagemang bland sin personal.  Alla ledare behöver ha samma syn på saker och 
att man pratar om frågorna på samma sätt. Enligt enkätundersökning tycker 95 % av de 
tillfrågade  att  de  får  information  om  värderingar  och  vad  Systembolaget  står  för  från 
ledare inom företaget. Eftersom varken Fredagsmöten, som butikschefen oftast håller i, 
eller Fokussamtal, som butikschefen håller i, får några högre siffror vilket man kan se i 
diagram fyra kan man fundera över när denna kommunikation sker. Det informella sam‐
talet om Systembolagets värderingar och egenskaper måste därför vara relativt utveck‐
lat. Information gällande värderingar kan kräva att en dialog förs för att kommunikatio‐
nen ska bli givande.   
 
Vinet,  Systembolagets  intranät,  nämner  Zvejnieks  nästan  i  förbifarten.  Det  är  inte  här 
man satsar på att få ut den identitetsskapande informationen. Vinet används för att an‐
ställda ska kunna  finna vad de söker på ett enkelt sätt. För nyheter, viktig eller bråds‐
kande  information  är Vinet  ett  bra medium. Enkätresultaten  indikerar däremot  att  de 
anställda ser Vinet som en viktig källa  till  identitetsskapande  information. 82 % av re‐
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spondenterna  säger  att  de  ofta  eller  ibland  får  information  om Systembolagets  värde‐
ringar och egenskaper från Vinet. Detta tyder på att Systembolagets anställda använder 
Vinet på ett annat sätt än ledningen tror. De dokument som finns på Vinet gällande or‐
ganisationens värdeord, uppdrag, vision och affärsidé är antagligen mer besökta än vad 
man räknar med. Skillnaden som existerar mellan  ledningens och de anställdas använ‐
dande av Vinet kan betyda att  identitetskapande information inte tas emot på rätt sätt 
av de anställda. Detta kan i sin tur betyda att ett glapp bildas mellan profil och identitet. 
Enligt Alvesson (2004) kan ett glapp som detta betyda att profilen som  ledningen  för‐
medlar externt undergrävs. Om kunder får olika budskap sända till sig från organisatio‐
nens  ledning  jämfört med budskapen som personal ger kan en brist på  förtroende  för 
varumärket uppstå. På samma sätt påverkas identiteten och de anställda utav kommu‐
nikationsmissen.  När  man  som  anställd  får  vissa  värderingar  kommunicerade  till  sig 
genom interna kanaler och andra budskap genom externa kanaler börjat tvivel att gro. 
Detta påverkar  organisationsidentiteten  starkt  i  negativ  riktning.  I  Systembolagets  fall 
har detta ännu inte skett då så många andra kanaler finns att tillgå, dock kan man i fram‐
tiden behöva reflektera över hur man ska använda Vinet. 
 
”Kompetens‐ och KORUS‐arbetet är en viktig pusselbit i hur vi bygger upp vår identitet 
och att vi gör det systematiskt.” berättar Zvejnieks. Systembolaget fick i år utmärkelsen 
Årets Kompetensföretag för sitt arbete med kompetenser och KORUS.  I enkätundersök‐
ningen svarar 42 % av de tillfrågade att de inte ens vet vad KORUS är. 44 % av respon‐
denterna svarar att de aldrig eller sällan får värderingar eller liknande information från 
KORUS, 30 % svarar att de inte vet om de får denna information från KORUS. På vilket 
sätt som Systembolagets  ledning vill att anställda ska använda sig av KORUS är oklart. 
Men att de anställda sällan eller aldrig använder det  indikeras starkt  i enkätundersök‐
ningen. Att KORUS används  flitigt utav  ledningen medan Vinet  tycks vara det medium 
som anställda gärna använder sig av kan bli ett problem för vilken information som når 
fram till de anställda. Om ett allt för stort glapp bildas kan ledningens önskade organisa‐
tionsidentitet skilja sig mycket från de anställdas faktiska identitet. Detta kommer i sin 
tur  att  påverka  hur  varumärket  Systembolaget  uppfattas.  Som  det  ser  ut  nu  fungerar 
kommunikationen tämligen bra ändå. Identiteten som ledningen jobbar med är relativt 
lik den organisationsidentitet som de anställda har. Ledningen har lyckats bra med sitt 
jobb att kommunicera organisationens värderingar och egenskaper.   

6.3 Socialisering 
Som Zvejnieks berättar söker man personal som redan från början kan stå för organisa‐
tionens värderingar. Pratt kallar detta för identifiering genom samhörighet. Vägen till en 
stark organisationsidentitet  är kortare om en samhörighet  redan existerar vid anställ‐
ning av ny personal. Men för att försäkra sig om att alla tar del av organisationens värde‐
ringar och värdeord väljer man inom Systembolaget att ha en introduktionskurs för ny‐
anställda. Identifikation genom efterliknande, som Pratt (1998) kallar det, är när nyan‐
ställda tar  till sig värderingar som organisationen står  för. Detta betyder att man både 
som anställd och som privatperson står för de nya värderingarna som man fått genom 
organisationen.  Enligt  Tajfel  och  Turners  (1979)  teorier  om  sociala  identifikationer 
(SIT) är  identifikationen en grundläggande process som sker så  fort människor ser sig 
själva som en del av en grupp. När man som nyanställd blir en del av en organisation, så 
som Systembolaget, segmenterar och klassificerar man den sociala miljön runt omkring 
sig. Och genom denna segmentering hittar man sin plats  i organisationen.  I  likhet med 
det som Pratt skriver hävdar Tajfel och Turner att om vissa egenskaper och värderingar 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är framträdande i en grupp kommer nya medlemmar att ta efter dessa värderingar. Det‐
ta gör att man inom en grupp kan hålla ihop och undvika tvister.  
 
När ledningen för Systembolaget kommunicerar värdeord och annan identitetskapande 
information till sina anställda är detta med syftet att få dessa värderingar framträdande 
och då lättare att ta till sig. Individer tenderar att göra val som baseras på deras identitet 
och då stödja institutioner som står för samma saker individen. Detta skulle i organisa‐
tionssammanhang betyda att om en individ identifierar sig med en organisation eller det 
företag man jobbar på kommer man i fler fall göra val som stöttar och gynnar företaget 
än om man inte  identifierar sig med det.  I enkätundersökningen framkom att de egen‐
skaper som anställda mest ser som kännetecknande för Systembolaget som organisation 
är Kunskap, Service och Ansvar. Detta indikerar att det är dessa egenskaper som är mest 
framträdande och som flest tagit till sig, alltså en viktig del av organisationens identitet.       
 
Den sociologiska teorin identity theory hävdar att socialisering är den process man går 
igenom för att ta till sig de sociala kunskaperna och färdigheterna man behöver för att 
kunna anta en organisationsroll. Dessa organisatoriska roller är centrala  för att kunna 
utveckla sociala identiteter. Precis som SIT utgår Identity theory från att Jaget eller iden‐
titeten utvecklas genom social interaktion. Men fokus och ursprung skiljer de två teori‐
erna åt.  Identity  theory kan  förklaras som en mikrosociologisk  teori  som  försöker  för‐
klara  individens rollrelaterade beteende och förklarar hur anammandet av roller  leder 
till att identiteter formas (Pratt 1998).   
 
Det  går  att  hitta  många  likheter  mellan  Systembolagets  introduktionskurser  och  den 
socialiseringsteknik  som  framhålls  av  Identity  theory  –  institutionaliseringsmetoden.  I 
enkelhet går denna ut på att separera nykomlingarna gruppvis för att klargöra hur den 
önskade rollen som de ska ta sig ann ser ur, man ger de nya en uppsättning steg som ska 
leda till målrollen och ett schema för när de olika stegen ska vara nådda. För att detta 
ska fungera använder man sig av erfarna kollegor  för att hjälpa och träna de nya. Som 
nyanställd  inom  Systembolaget  ska  du  genomgå  en  introduktionskurs.  Dessa  hålls  av 
interna handledare i grupper tillsammans med andra nyanställda på 15 olika orter runt 
om i landet. På introduktionskursen får man en mapp med material, det är detta materi‐
al som i uppsatsen har analyserats.  
 
Välkomstbrevet  som  är  skrivet  av  Karin  Furevik,  personal  direktör  på  Systembolaget, 
betonar  att  introduktionskursen  ska  ge  den  nyanställde  förutsättningarna  för  att man 
snabbt och enkelt  ska komma  in  i  arbetet. Utgångspunkten  för  introduktionen är  roll‐
profilen som följer med i mappen kan man läsa i citat fyra, sida 38.   
 
En lista, ”Aktivitets‐ och checklista Jag i butik 1 för medarbetaren”, finner man också i sin 
mapp. Här går man igenom och checkar av olika aktiviteter och genomgångar som ska 
genomföras det första halvåret av sin anställning. En profil som går igenom ens organi‐
sationsroll och dess karaktär är en viktig del av introduktionen. Arbetsuppgifter, ansvar 
och befogenheter beskrivs, mål  och nyckeltal  som rollen mäts på  likaså och dessutom 
rollens syfte och arbetets karaktär. Sist tar man upp formella krav och vilka kompeten‐
ser som är kopplade till rollen.  
 
Enligt institutionaliseringsmetoden separeras nyanställda från resterande anställda och 
man får rollen man ska inta noga förklarad för sig. Man får en uppsättning steg och en 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tid då dessa  ska vara genomförda. Om denna process  fungerar kan vara  intressant att 
vidare undersöka. I tabell 1, sida 40, kan man se att enkäten visade på var hur de som 
inte gått introduktionskursen ändå hade ungefär samma inställningar som de som hade 
gått introduktionskursen till vilka ord som var mest kännetecknande för Systembolaget. 
Frågan man då ställer sig är om det finns en annan socialiseringskraft som är starkare än 
kursen och som hjälper de medarbetare som av någon anledning inte gått en introduk‐
tionskurs? Det sociala samspelet mellan kollegorna på en butik eller arbetsuppgifterna i 
sig kan vara sådana krafter.     
 

6.4 Image, identitet och varumärket 
Kundmötet är en viktig del i hur systembolaget, precis som andra liknande organisatio‐
ner,  jobbar med sin image och sitt varumärke. Inom detaljhandeln är butikspersonalen 
den  främsta  kontaktkällan  som  kunder  har  till  organisationen.  Precis  som  Alvesson 
(2004) hävdar kan en del utav imagestyrningen centraliseras och utföras av ledning och 
marknadsföringsavdelningen. Men imagestyrning kräver också insatser från de anställ‐
da. Organisationens  identitet måste alltså  ligga  i någorlunda  linje med organisationens 
image, annars förmedlar de anställda inte det rätta budskapet till sina klienter. Zvejnieks 
säger  att han gärna  förklarar det  som att man  ska  leva  sitt  varumärke eftersom varu‐
märket innefattar väldigt mycket utav organisationsidentiteten. Zvejnieks uttalande be‐
skriver att Systembolaget har förstått att det är vikigt att få sina anställda att medvetet 
eller omedvetet jobba med varumärket. 
 
I foldern Systembolagets kundmöte beskriver man, som man kan se i citat två, hur de an‐
ställda  är  representanter  för  Systembolaget  oavsett  vad man gör  i  butiken.  Ledningen 
vill att de anställda ska utstråla kunskap, inspiration och omtanke vilket är de värdeord 
som ledningen vill förmedla till organisationens kunder.  
 
Kopplingen mellan varumärket och identiteten är tydlig, och det är också meningen. Att 
använda sig av sina medarbetare för att förstärka sitt varumärke är ett medvetet val av 
Systembolagets  ledning. Precis som Hatch och Schultz (1997) påstår har uppdelningen 
mellan det externa och det interna blivit allt mindre för dagens organisationer, även för 
Systembolaget.  Interaktionen  mellan  organisationsmedlemmar,  kunder,  leverantörer 
och andra utomstående har ökat och detta har lett till att en mer integrerad kommunika‐
tion är nödvändig. Precis som Zvejnieks säger: ”Vi ska jobba mer med integrerad kom‐
munikation där det som går internt, till kund, det som går till  journalister, det som går 
till politiker och andra opinionsbildare har en röd tråd. De olika kommunikationsinsat‐
serna förstärker varandra.” Att hålla samman den externa och den interna kommunika‐
tionen blir viktigt eftersom organisationsmedlemmar utvecklar sin organisationsidenti‐
tet i samspel med andra både interna och externa källor. Om den externa bild en anställd 
får  från  reklam,  vänner  och  andra  intressenter  överrensstämmer  med  den  interna 
kommunikation  som  sker,  ökar  den  anställdes  motivation  och  därigenom  stärks  för‐
hoppningsvis  organisationen.  Eftersom  Systembolagets  image  inte  har  undersökts  i 
denna studie går det  inte att dra några paralleller mellan  imagen och  identiteten. Men 
som man  skriver  i  Systembolagets kundmöte, se  citat  två  sida  38,  anser man  att  varje 
möte är en möjlighet till marknadsföring. 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7 Slutsatser 
• Vilka metoder och strategier använder Systembolagets ledning för att kommuni‐

cera en önskad organisationsidentitet till sina anställda?  
 
Systembolaget  ledning använder sig av ett  flertal  interna kanaler  för att kommunicera 
identitetsskapande  information.  Vissa  fungerar  bättre  än  andra,  och  vissa  visar  sig 
knappt användas alls av de anställda. Genom personaltidningen Bouquet får de anställda 
information om vad organisationen står  för och hur man ska  tänka  i olika  situationer. 
Det här ett medium som man får hemskickad och som man lägger sin egen lediga tid på 
att läsa. Vinet är ett intranät som är enkelt att använda och som ger personalen tillgång 
till all fakta de kan behöva på ett snabbt sätt. Det här är ett medium som ledningen inte 
lägger så stor vikt på vid kommunikation av identitetsskapande information. Medarbe‐
tarna däremot ser sig använda det  flitigt även vid denna  typ av  information. Vinet an‐
vänds i arbetet varje dag och varje medarbetare ska vara inne på det minst fem minuter 
per dag. Kanske underskattar ledningen dess genomslagskraft och ser kanalen mer som 
en plattform för nyheter och brådskande information. Temamöten är även ett medium 
som uppskattas utav medarbetarna när det kommer till kommunikation av Systembola‐
gets värderingar och egenskaper. Här kan man föra en dialog vilket kan vara en av an‐
ledningarna till att anställda tycker om Temamöten för att få identitetsförstärkande in‐
formation.  
 
Dessa tre medium har alla olika egenskaper som gör dem användbara och uppskattade 
som kanaler för att diskutera eller läsa mer om organisationens identitet. De är dessut‐
om användbara på olika sätt. Bouquet lämpar sig bra för lite längre och djupare texter, 
Vinet passar för kortare notiser som man snabbt kan läsa igenom. Temamötena är ideala 
för att diskutera komplexa frågor och få feedback på sina tankar.   
 
KORUS  är  ett  verktyg  som  fungerar  sämre  utifrån  de  anställdas  synvinkel.  Två  av  tre 
medarbetare  tycker sig  inte  få eller vet  inte om de  får  information om Systembolagets 
värderingar och egenskaper ifrån KORUS. Detta behöver ledningen förändra. KORUS bör 
ses som ett värdefullt redskap av hela organisationen.    
 

• Hur väl överensstämmer ledningens önskade organisationsidentitet med de an‐
ställdas faktiska organisationsidentitet?   

 

Ledningens  önskade  organisationsidentitet  bygger  på  att  Systembolaget  är  ett  värde‐
ringsstyrt företag. Begreppen Omtanke, Inspiration och Kunskap ska sätta sin prägel på 
hela organisationen och arbetet ska ha sin grund i dem. Ledning vill att de anställda ska 
vara  engagerade  av  organisationens meningsfulla  uppdrag.  De  butiksanställda  har  ett 
stort  ansvar på  sig  att  kolla  legitimation på de  yngre  kunderna,  ta  beslut  om en kund 
verkar påverkad och avgöra om lagning är uteslutet eller ej. Själva tycker de anställda att 
ansvar är ett begrepp som kännetecknar Systembolaget starkt. Service är också ett ord 
som många tycker kännetecknar organisationen. När man studerar organisationens in‐
troduktionsmaterial  finns  tanken om god service ofta med. Både  ledning och anställda 
verkar se detta som en central del i verksamheten. Vilket det också är. Eftersom System‐
bolaget har ett monopol på sina varor finns det hela tiden en press att hålla en hög stan‐
dard. 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Ledningens önskade organisationsidentitet stämmer i sin helhet bra överrens med den 
organisationsidentitet som de anställda beskriver. Systembolagets anställda har tagit till 
sig utav informationen som ledningen på så många olika sätt har kommunicerat till dem. 
Genom att använda flera olika kanaler med olika positiva egenskaper når man många av 
sina anställda på olika plan. 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8 Förslag till fortsatt forskning 
Vilka nya medium kommer om tio år vara de centrala när det kommer till identitetsska‐
pande  kommunikation?  Frågan  är  i  nuläget  omöjlig  att  svara  på  då  tekniken  konstant 
utvecklas. För Systembolaget, och andra stora företag, är dessa ändå viktiga frågor som 
man behöver jobba med för att lyckas med sin kommunikation.  
 
Enkätundersökningen indikerar att introduktionskursen som hålls inte påverkar hur de 
anställdas  organisationsidentitet  ser  ut  nämnvärt mycket.  Hur  kursen  påverkar  andra 
delar utav jobbet har inte undersökts. Vilka andra krafter som istället fungerar som so‐
cialiserare  inom organisationen kan vara  en  intressant  fråga att  ta upp  i  vidare  forsk‐
ning.  
 
Uppsatsen har i princip enbart inriktats på de interna delarna av organisationens kom‐
munikation. Fokus har legat på hur man jobbar med identiteten och hur identiteten ser 
ut. Intressant vore att undersöka hur relationen mellan profil och image ser ut. Det är en 
annan del utav varumärket som är av stor betydelse för hur kunder och andra uppfattar 
organisationen. 
 
Hur samtalet mellan ledare och anställda ser ut inom Systembolaget kan också vara in‐
tressant att undersöka. Eftersom varken Fokussamtalen eller Fredagsmötena är var man 
diskuterar  frågor gällande värderingar och egenskaper enligt de anställda. Men de an‐
ställda anser ändå att de får information om de här frågorna från ledare . Det vardagliga 
samtalet mellan kollegor och ledare verkar vara avgörande.  
 
Organisationsidentiteten formas i kulturen som existerar  inom organisationen. Hur or‐
ganisationskulturen ser ut kan vara  intressant att undersöka  för att kunna se hur den 
har påverkat identiteten. 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10 Bilaga 1 
Intervju med Andris Zvejnieks 5/12 2010 
 
I‐ Organisationsidentitet är ett väldigt komplext begrepp som man kan ha flera olika defini‐
tioner av. Efter att ha läst mycket om ämnet nu så har jag kommit fram till.. 
A‐ Du har en helt egen definiering nu då. 
I‐ Ja, kanske det. Men det som jag har kommit fram till efter att jag läst på är att det är de 
normer,  värderingar  och  egenskaper  som  varje  organisation  har  och  som  särskiljer  från 
andra organisationer i samma bransch, så tänker jag. Också att det är dem, det som organi‐
sationsmedlemmarna ser som det centrala. 
A‐ mm 
I‐ och det som finns kvar över tid. Det som man kan lita på finns kvar. Är det ungefär samma 
som.. 
A – ja, jag skulle ju säga att det har ju väldigt nära koppling till varumärket, eh, för oss är va‐
rumärket inte bara en logotype utan jag ser ju att vårt kommunikationsarbete utgår ju också 
från vår identitet, från varumärket. Jag använder gärna ett begrepp som att vi ska leva vårt 
varumärke. 
I‐ Ja, det är väl väldigt bra, absolut. 
A – För det omfattar väldigt mycket utav det du beskriver också som organisationsidentite‐
ten, att vi vill vara ett värderingsstyrt företag och inte bara styras utav checklistor, det finns 
checklistor också, för att underlätta vardagen, men i grunden så är ju vi väldigt mycket vär‐
deringsstyrda. De flesta utav oss här som jobbar här är ju besjälade av uppdraget vi har. Jag 
har aldrig  jobbat i ett företag som är så besjälat och folk är så engagerade för vi har ett så 
meningsfullt uppdrag. Jag har jobbat med kommunikation sedan början av åttiotalet, jag har 
alltid haft roliga  jobb men jag har aldrig haft ett  jobb där  jag känner att det vi gör här kan 
rädda liv och minska skador. Och det är ju fantastiskt vilken föremån jag har.  
I – absolut. 
A – och det gäller alla vilket jobb vi än har. Och det är min utgångspunkt och det är vår ut‐
gångspunkt. Emh egentligen allting som sätter kulturen, det är rätt mycket som sätter kultu‐
ren, alltifrån redan vid annonsen att vi söker personal till  intervjuerna med kandidater. Det 
är ju första känslan man får, är detta en människa som brinner för ehh att jobba med våra 
frågor. Det  är  jätteviktigt,  det  börjar  redan där  och det  fortsätter  egentligen  i  nyintroduk‐
tionskurserna, har du gått några själv? 
I‐ ja, jag har gått Jag och Systembolaget. 
A – ja, och den utgår ju ifrån vårt uppdrag, varför finns vi. Åh egentligen allt det vi gör i vårt 
lärcenter utgår ifrån våra värden och värdeord – omtanke, inspiration och kunskap, och dom 
sammanfattar ju väldigt bra det som vi vill ska känneteckna vår organisationsidentitet. Att vi 
lever dessa värdeorden. eh när vi gör affärsplaner i företagsledningen så startar dom också 
med visionen – ett samhälle där ingen tar skada utav alkoholdryckerna utan kan njuta utan 
att  ta  skada. Det  startar där, det  startar med med uppdraget, det  startar med våra värde‐
ringar, och sen bygger vi mål och sen gör vi aktiviteter. Så hela tiden kommer vi tillbaka till 
den här kärnan på ett sätt som jag ser som mer konsekvent än på något annat företag  jag 
jobbat.  
I – det kanske är lite unikt för Systembolaget att det är så pass..jag tror inte att..både hos oss 
som är butikspersonal känner man ansvarskänslan och att man vill göra nytta samtidigt som 
man säljer alkohol. 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A – ja, jag tror att det är unikt, just för att vi är ett unikt företag. Det vi pratar om nu i kom‐
munikationskampanjen är att vi är ett annorlunda företag för att vi har ett annorlunda upp‐
drag, om vi inte var annorlunda då skulle ju vi kränga som de flesta företag gör. Och i filmen i 
TV (Ny tv‐reklam) eh så att..gör vi ju en grej utav det. Och gör om en butik till att bli en ”säl‐
jande”‐butik. 
I– är det er första Tv‐reklam? 
A – nej, det är det inte. Men det är den första i den här kampanjen. Vi har kört bio‐reklam 
och nog  varit med på  tv  också. Vi  gör  ett  antal  kommunikationssatsningar  varje  år  för  att 
lyfta fram vårt uppdrag. Och förut har vi nog kanske mest pratat om folkhälsan och skälet till 
varför vi finns till. I en stor annons, ja, förra hösten. Du kanske kommer ihåg ett dubbelupp‐
slag med en viking . 
I – ja just det. 
A – å den var väldigt mycket storytelling, och den berättade verkligen liksom ursprunget, att 
det inte startade med några politiker som ville tjäna pengar på spriten utan det startade fak‐
tiskt med bergsmännen  i  dalarna  som  fick  så mycket  problem med att  deras  arbetare  var 
berusade och fick skador och folk dog. Det blev ett jätteproblem. Och då började man med 
organiserade bolag, lokala bolag. Att berätta såna historier, det ska vi fortsätta göra. Det du 
ser  nu,  i  den  här  tvfilmen  är  ju  att  vi  tagit  steget  närmare  oss  själva  och  butiken  liksom  . 
Folkhälsan  finns  ju  där  och  motiverar  varför  systembolaget  finns,  men  nu  har  vi  kommit 
närmare in på vår egen verksamhet, vi pratar om hur du möter oss och banar egentligen väg 
för det goda kundmötet och skapar egentligen en större medvetenhet om oss själva. Varför 
ser våra butiker egentligen ut så här? Ni kanske har diskussioner i er butik.. 
I – ja absolut.. 
A – hur ska vi bemöta kunderna när de  faktiskt kommer och tittar på vår exponering med 
andra ögon, är det nått vi måste finslipa, nått vi måste..eh..kanske ta bort för att liksom inte 
uppmana till.. 
I – Då har vi pratat lite om hur Systembolagets organisationsidentitet ser ut.. 
A – ja, alltså att den utgår ifrån våra värdeord..emm och.. 
I – värdeorden är alltså.. 
A – omtanke, kunskap och inspiration..åh organisationsidentiteten byggs ju på av vårt upp‐
drag och vår vision där vi lyfter fram att vi har till uppgift att minska alkoholens skadeverk‐
ningar. Och visionen tar jag längre än bara hur vi säljer, försäljningsreglerna och kundlöftet. 
Visionen är ju egentligen ett slags nollvision där ingen tar skada och den är ju ny sedan ett år 
tillbaka, den formuleringen..  
I– jaha 
A – så den ingår ju in strategin fram till 2013. Och kommer väl fortsätta efter också, det är ju 
verkligen ett högt  satt mål, ett  långsiktigt mål. Och det  innebär att  vi  ska  jobba ännu mer 
med andra organisationer ett  tag,  samarbeta med andra  som också vill minska  skadeverk‐
ningar. Vi vill inte bara ta ansvar för dem som kommer in och handlar utan vi vill också känna 
ansvar för barn som inte ska bli misshandlade av alkoholbrukande föräldrar,  för människor 
som inte ska bli dödade i trafiken för att en berusad kör på dem. Och det gör ju att det känns 
ännu mer  inspirerande och  tufft också.  Så att  vår organisations  identitet är  ju att  vi  är ett 
annorlunda företag, vi är ett företag som vill mer och som tar ett socialt ansvar. Och vi har 
ett svårt uppdrag för det handlar hela tiden om en balans, en balans mellan ansvarstagandet 
och den goda servicen. Och tankegången bakom där, ja man kan ju se det ur olika perspek‐
tiv, ett är ju att om man skulle introducera alkohol nu, om det inte hade funnits nått sånt sen 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tidigare och man tog fram något som är som den här substansen är, då skulle ju den troligen 
bli förbjuden, det skulle ju aldrig bli tillåtet. 
I – nej.. 
A – men nu är det så att alkohol har funnits i vårat samhälle länge och är en del av våra kul‐
turer. Och stadsmakterna har bestämt att vi har den här drogen och vi måste hantera den på 
ett väldigt restriktivt sätt, och därför finns systembolaget och våra försäljningsregler och vi 
har ålderskontrollen  inkluderad  i det. För det här är  liksom inte vilken vara som helst utan 
det här är något som vi måste vara väldigt försiktiga med. Ehm..samtidigt vet ju vi att mono‐
pol är ju inget som människor gillar, jag har inte träffat en enda människa som älskar mono‐
pol. De flesta tror ju mer att en fri marknad kommer att sköta det mesta, men när vi kom‐
municerar försöker vi att få människor att dra slutsatsen att monopol kanske inte är så kul 
men alkohol är inte vilken vara som helst. Och för att man ska stå ut med just det här mono‐
polet då måste vi erbjuda en bra service, vi måste vara jätteduktiga och vi måste ha ett bra 
sortiment. Så att människor resonerar som att ”ja, det är  inge kul med monopol, det är en 
begränsning. Men  jag  kan  stå  ut med  den  för  Systembolaget  har  så  jätteduktig  personal, 
dom har ett bra sortiment och dom finns där jag vill handla ‐ och då kan jag stå ut med mo‐
nopolet” och det är så att säga den strategiska‐loopen och hela tiden är det en balans. När 
du jobbar  i butiken så har du den balans, vi har den balansen när vi gör kommunikationen 
eller  allt  vi  gör på huvudkontoret handlar  ju också om det här. Hur  långt  ska  vi  gå  för  att 
kunderna ska bli ännu nöjdare men inte handla mer?  
I – nej, det är klart. Det blir en balansgång. 
A – ja, den finns där hela tiden. Det är väl lite det som Systembolaget handlar om. Också en 
viktig del i organisationsidentiteten.  
I – och det här med vad som skiljer systembolaget från andar organisationer det har vi gått 
igenom ganska mycket.. 
A – det har vi pratat om, vi är, vi driver inte merförsäljning för att vi har ett annat uppdrag än 
att sälja så mycket som möjligt. 
I – ja, precis. Emm..har ni arbetat ut en plan för kommunikationen, ni har det här med visio‐
nen och målen och eh..  
A – ja, det finns ju då i marknadsföringsplanen. Dels finns det en strategiplan fram till 2013 
ehm..och  till den har vi bland annat gjort arbeten kring vilka associationer  som människor 
har kring Systembolaget. Vilka värdeord associeras vi med? Och då har vi fått som en kartbild 
som en utgångspunkt. Och utifrån den så har vi definierat vad vi vill  förstärka, vilken upp‐
fattning vi vill förstärka, vilken position vill vi inta. Och då har vi sett att vi ligger väldigt väl, vi 
ligger mitt i ett sånt där schema där vi har det bästa utav väldigt många olika aspekter, vi har 
en väldigt bra balans. Det vi vill, det som ligger i vår plan att förstärka det är ju ord som pålit‐
lighet och värnar om min hälsa. Så att vi uppfattas också som att vi är delvis kontrollerande, 
försäljningsreglerna är  ju kontroller. Men vi vill  jobba  för att  försäljningsreglerna uppfattas 
mer som omtanke. Omtanke och pålitlighet kan man ju säga hellre än kontroll. Så det ligger 
ju i planen. Och kommunikationsavdelningens roll är ju att jobba med dels den här positio‐
nerings förstärkningen och dels jobba med kommunikation som ökar kunskapen om vilka vi 
är – om vår organisationsidentitet om du vill.  
I – till allmänheten eller internt? 
A – till allmänheten men också internt. Också till politiker, min idé är ju att vi ska jobba mer 
med integrerad kommunikation där det som går internt, till kund, det som går till journalis‐
ter, det som går till politiker och andra opinionsbildare har en röd tråd. Att de olika kommu‐
nikationsinsatserna förstärker varandra. Det är så som vår kommunikationsplan kommer att 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se ut för nästa år. Så att den här planen du frågar efter ja den utgår ju ifrån strategiplanen 
och verksamhetsplanen för 2011 där vi har fått ansvar för vissa delar och nu jobbar fram en 
integrerad kommunikationsplan. Den kommer vi  att  följa upp  regelbundet under året, hur 
det går med de olika delmålen. 
I – va spännande. 
A – ja. 
I– mm..sen gick vi in lite på det här med nya medarbetare.. 
A – mm, ja 
I – jag har ju själv varit det för inte så länge sen. Och jag hittade faktiskt min gamla Välkom‐
men till Systembolaget ‐folder med massa intressanta grejer som passade väldigt bra till det 
här som jag skriver om nu. 
A – ja, var det så att du såg att det stämde det där med uppdraget och det.. 
I – ja..absolut. det var kanske 5 foldrar med information som jag känner att det har nog på‐
verkat hur jag jobbar i butiken och så där.    
A – aa, va bra! 
I – hur jobbar ni, är det sättet som ni kommunicerar med nyanställda eller har ni några pla‐
ner eller.. 
A – nej men det, hela upplägget med KORUS och läraktiviteterna är ju en viktig pusselbit om 
hur vi tänker strukturerat kring det här. Jag var inne på att alla introduktionsaktiviteter och 
kurser startar med uppdraget. Och har ju som en viktig uppgift att skapa känslan av..det vi 
kallar  Systembolags  känslan.  Sen  i  kompetensbiblioteket  är  ju  Systembolags  känslan  en 
kompetens som är kopplad till alla roller.  
I– till Alla roller.. 
A – till alla roller inom Systembolaget så oavsett om du träffar folk här eller i depåerna eller 
butikerna så har alla det gemensamt. Systembolagskänslan är en sån grundkompetens som 
alla ska ha och som ska följas upp i fokussamtalen, medarbetarsamtalen varje år. Så där kan 
man ju säga att Systembolagskänslan är samma som organisationsidentiteten. Att man kän‐
ner den starkt.  
I – ja, precis 
A – och KORUS överhuvudtaget.. eh.. ja är ett viktigt verktyg för att liksom jobba strukturerat 
på att sätta samman roller. Det är  ju som sagt att alla har den här lilla kärnan gemensamt. 
Sen finns det ju andra saker som man har gemensamt eller som skiljer beroende av vad man 
har för roll och arbete.  
I – är det ni på kommunikationsavdelningen som har hand om det här eller personalavdel‐
ningen? 
A – nej, det är personalavdelningen. Och det är ju lite kul också för Systembolaget blev utsett 
till årets kompetensföretag härom veckan. Och det är ju en kvittens på att KORUS, liksom det 
systematiska arbetet personalavdelningen jobbat med ett par år nu att det är bästa i Sverige. 
I – ja, va kul! 
A – ja, jag printade ut, jag vet inte, du kanske har glädje utav det, vårt tävlingsbidrag så att 
säga till Årets kompetensföretag. För det är en bra beskrivning tycker jag av hur just kompe‐
tens och KORUS arbetet är en viktig pusselbit i hur vi bygger upp vår identitet och att vi gör 
det systematiskt. Här har du också våra värdeord och så där samlat.  
I – oj, va bra, det tar jag gärna. Tack så mycket, toppen. 
A – vad mer att säga där. En annan del av vår organisationsidentitet är ju vår etik. Att vi har 
formulerat  en ny etikpolicy och att  vi  har etiskdialog  två  gånger om året  i  organisationen. 
Eh.. den tar  ju sin utgångspunkt  lite grann  i mutskandalen. Och då vi  inte var etiska så det 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räckte.   Och  till  varje pris måste vi undvika att  vi hamnar  i  ett  sånt  läge  igen. Det  var  för‐
ödande för vår trovärdighet och självkänslan för företaget också.  
I – ja, men mycket har förändrats sen dess har jag förstått.  
A – ja, jättemycket har hänt. 
I – ni har gjort om systemet lite granna och vilka som har kontakt med vilka och hur ofta och 
så.. 
A –  ja, det är noga reglerat. Och det finns också  i etikpolicyn. När  jag blev anställd,  jag vet 
inte hur det var när du blev anställd, men jag tror att det ingår, i alla fall för alla chefer att 
man  får  skriva  på  att man  känner  till  den  här  policyn  och  att  du  följer  den. Och  om man 
kommer på att du inte följer den så kan du bli sparkad så där bara. Det köper du som en del i 
paketet. Så det är verkligen väldigt väldigt tydligt. Sen jobbar vi mycket genom våra ledare, 
ett ledarmöte en gång om året, där alla ledare, alla butikschefer och alla ledare här samlas. 
Och det utgår ju också från vilket sorts företag vi är och vilka vi vill vara. Förra ledarmötet var 
i november 2009 och nästa är nu i februari. Och dom handlar båda två om det goda kund‐
mötet. Så det första var egentligen att sätta agendan för vad som har hänt det här året och 
det har varit mycket att träna ledarna i att leda det goda kundmötet. Nästa ledarmöte i feb‐
ruari blir ett avstamp för att verkligen gå ut och leda. Så nu kommer du som medarbetare att 
se mer av det.  
I – jag tycker redan det här året att vi sett mer av det. Det har vi pratad mycket om i butiken. 
A – det är  jättebra. Det är toppen. Då ser du ju också kopplingen där att  liksom kundlöftet 
gör det väldigt konkret, hur lever vi vårt varumärke? Hur lever vi i vårt uppdrag?  
I–jaa..vilka strategier och metoder arbetar ni med för att förmedla de viktiga värdena till alla 
delar av organisationen? Alltså  internkommunikationen.  Jag antar att Vinet är något ni an‐
vänder er mycket av? 
A – Vinet är en viktig kanal och bolaget är en viktig kanal, nej Bouquet menar jag, ja bolaget 
på ett indirekt sätt det är ju nämligen riktat till kunderna då. (överräcker tre nummer av tid‐
ning  Bouquet, med post  it markeringar) Men  jag  tog med,  ja  du  har  ju  själv men,  där  jag 
markerat vad jag hittat i en hastig genomläsning. Exempel på värderingsbaserad text. Det är 
VD‐ordet och det är hur vi väljer ut vilka exempel vi väljer ut, hur vi vill stimulera till en dis‐
kussion i butikerna om frågor som är kopplade till det goda kundmötet, men gärna kundmö‐
tet utifrån vad är det för företag vi vill vara. Så att Bouquet är en viktig kulturstärkare. Och 
genom  att många  i  butikerna  jobbar  på  ganska  få  timmar  i  veckan  så  är  det  här  kanske  i 
praktiken kanske det mesta som de ser av liksom något annat än butiken. Så det är där som 
vi ser som en möjlighet att skapa en gemensam identitet och att förstärka den. 
I – är det kommunikationsavdelningen som gör den? 
A – ja, det är det. 
I – den är väldigt bra faktiskt. Man läser den från pärm till pärm..minst en gång.. 
A – tycker du, va bra! Det ska jag hälsa redaktören. 
I– ja det ska du göra, absolut! Jaa..är det några andra.. 
A – ja, metoder och strategier det är ju som jag pratat om nu. Att företagets strategier, hela 
strategiplanerna startar ju där, men just att vi är ett värderingsstyrt företag. Så allt vi gör alla 
mål vi sätter upp är kopplade till att de ska ta oss så närmare visionen. Alla de beslut som jag 
tar som kommunikationsdirektör, om jag står i val situationer, så går jag tillbaka till det. Om 
jag har de här  två  valen,  vilket  kommer effektivast  att  ta oss närmare  vår  vision,  kommer 
mest förstärka att det märks att vi är företaget annorlunda, att det märks att vi har det här 
uppdraget? Alltså det är en väldigt tydlig hjälp för att prioritera också.  
I – vi fick det där boken, va heter den, Tänk att du vore VD för Systembolaget. 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A – ja, vad tycker du om den? 
I –jo, jag gillar alla era grejer, den grafiska profilen är jättebra.  
A‐ jo, jag gillar den också. För när jag blev anställd, för ett och ett halvt år sedan, så kände att 
wow va bra beskrivet. Just de här vägvals frågorna, måste vi göra det här? Eller inte? Att man 
måste gå tillbaka och ha den här balansen hela tiden. Så att ja, fler kanaler, alla de här inter‐
na kanalerna, utbildningen,  läraktiviteterna,  fokussamtalet,  fredagsmötena  i butikerna, och 
temamötena är viktiga. Inför temamöte tre kommer vi här på HK också jobba med kundmö‐
tena och temamötena, de senaste temamötena har haft en stark koppling till vårt uppdrag. 
Och nu blir den nedtrappat mer och mer på kundmötet och kundlöftet. Så temamöten och 
ledarmöten är viktiga kanaler. Vilka anser vi mest effektiva, ja jag tror att de har olika roller. 
Som  Bouquet  har  ju  som  roll  att  lägga  en  matta,  en  kulturellmatta.  Det  här  är  vi  som 
Systembolaget, det här är hur vi tänker, och här möter jag kollegor som också har liknande 
roller som jag och vi drar åt samma håll. Ehm..och jag får exempel på vad innebär det som är 
aktuellt  nu,  vad  innebär det praktiskt.  Ehm..sen  så handlar det  jättemycket,  som med alla 
förändringar man vill åstadkomma, så handlar det mycket om ledarna och hela vägen. Att vi 
har en samsyn, alla vi som är ledare, att vi drar åt samma håll. Att vi pratar om de här saker‐
na på liknande sätt och att inte vi spretar iväg. Så att därför har fokus varit på just ledare och 
det kan man väl  lära sig på en kvart. Men vi är ändå så många, vi är 500  ledare och vi har 
respekt  för  att  saker  tar  tid.  Och  de  har  ju  en  löpande  verksamhet  också  som  ska  hållas 
igång. Så där har vi en fördel att vi har ensamrätt att sälja alkohol till privatpersoner, vi har 
inte konkurrenter som flåsar oss  i nacken och som gör att vi måste  tänka om. Utan vi kan 
unna oss att ha en idé om vad vi ska uppnå på tre års sikt och sen konsekvent jobba oss fram 
till det, det är ju den riktiga fördelen med att vara.. en av framgångsnycklarna till att System‐
bolaget har så stark inre kultur är att det finns möjligheten att verkligen jobba igenom och 
inte hafsa igenom aktiviteter som har till syfte att stärka identitet och kultur. Utefter bästa 
kunskap så gör vi det här på bästa sätt.  
I – pratar ni på kommunikationsavdelningen om just organisationsidentitet eller använder ni 
nått annat begrepp? Typ systembolagskänslan.. 
A – vi pratar mycket om uppdraget, det ordet kommer vi tillbaka till hela tiden. Hur går det 
här ihop med uppdraget, syns uppdraget?  
I – det kanske är den viktigaste delen då.. 
A – mm.. 
I – och varför är de här värdena viktiga, det är ju kunskap, omtanke och inspiration, varför är 
just de viktigast? 
A – vilket tycker du själv är starkast? 
I – mm..i kundmötet säger jag nog inspiration, det känns viktigt då. Omtanke det ser jag mer 
när man sitter i kassa, och får säga nej till nån som har druckit eller så..på det sättet är om‐
tanken viktigast. Och kunskap är ju jätteviktigt både i kassan och på golvet, om butiken och 
sortimentet. Man får ju ofta frågor som man tänker gud vilken konstig fråga men som man 
ändå tar reda på svaret på tillslut. Så alla ter är jätteviktiga.  
A – ja, det skulle vara svårt att välja bort någon utav dom. För de fångar upp olika delar av 
vårt uppdrag. Omtanken står mycket för ansvarsdelen, inspiration och kunskap är ju mycket 
servicen  och  sortimentet  och  att  er  kunskap  tillsammans med  det material  som  vi  jobbar 
fram kan inspirera kunder till att  lära sig mer och förstå bättre hur mat och dryck fungerar 
ihop. Men om jag ändå skulle tvingas välja en av dem, om du hade en kniv och sa ”ta och välj 
EN bara!” då  skulle  jag välja omtanke.  För omtanken känner  jag är närmast kärnan av vår 
identitet, andra skulle också kunna ge kunskap och inspiration. Och det gör andra också. Den 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kommersiella  handeln  inspirerar  sina  kunder  jätte  mycket  för  att  få  dem  att  köpa  mer. 
Många skulle nog kunna säga att vi är ett omtänksamt företag, men vi har  ju  faktiskt det  i 
vårt DNA, hela vårt uppdrag utgår från just omtanke.  Både om individer, framför allt indivi‐
der naturligtvis, men också på samhällsnivå. Att genom en restriktiv alkoholpolitik, där vi är 
ett viktigt instrument, minska skadorna totalt sätt också. När vi talar om totalkonsumtions‐
modeller och så där, forskarna säger ju det att den totala mängden alkoholskador i samhället 
minskar om alla dricker mer medvetet och mindre, även dom som inte har några problem. 
Men totalt sätt blir antalet skador mindre, färre dras med och dras in i riskbeteenden.  
I  –  absolut,  omtanke  är  jätteviktigt. Men  samtidigt  så  känner man  att  om  inspiration  och 
kunskap inte fanns kvar så skulle nog inte vi få finnas kvar som ett monopol.  
A – då är vi i loopen igen, vi skulle inte finnas kvar. Om inte våra butiker var så attraktiva och 
inspirerande, och vi var så kunniga då skulle vi inte heller få så högt nöjd kundindex. 
I – vi har väl bland de högsta?  
A – ja, det har vi. 78 är jättehögt, det är högre än de flesta i detaljhandeln.  
I – det är vi lite stolta över! 
A – ja det ska vi vara!  
I – vad vet du om eller vad tror du om organisationsmedlemmarnas organisationsidentitet? 
Har det gjorts några undersökningar? 
A –  ja, när vi har NMI undersökningen, nöjd medarbetar  index  så  innehåller den  två delar 
som är direkt kopplade till det här. 12 och 13, du kan få med dig den här. 
I – va bra. Det har jag inte tänkt på och jag har ändå fyllt i den där ett par gånger. 
A  ‐ ja eller hur.. ja för att på tolvan ska du betygsätta Systembolaget som helhet vad gäller 
företagets vision och vision är tydligt kommunicerade, att de uttryckta målen inte står i kon‐
flikt med varandra, att man kan stå  för Systembolagets mål och vision, att alla  jobbar mot 
samma mål. Och 13 eh..ja handlar just om värdeorden. Tycker du att vi kännetecknas av om‐
tanke,  inspiration och  kunskap,  står  vi  för  bra  värderingar  och  fyller  vi  en  viktig  funktion  i 
samhället. Så att vi mäter ju faktiskt hur väl vi lyckas varje år.  
I – och hur bra lyckas ni? 
A – ja nu hann inte jag ta med mig resultatet men generellt sätt så ligger vi väldigt bra på alla 
dom här områdena. Vi ligger väldigt väldigt högt på just Systembolagskänslan. Vi är ett av de 
företag som har högsta värdena som jag känner till av det som vi kallar Systembolags känsla 
eller företags känsla. Så att, ja, jag skulle säga att det finns variationer men den stora bilden 
är att vi är väldigt besjälade, vi kanske inte alltid kan sätta alla de här orden på det. Skulle du 
fråga vilka är våra värdeord kanske inte alla kan rabbla dom till 100 procent i sömnen, men 
det är inte det viktigaste heller utan det viktigaste är att man har den där känslan av att verk‐
ligen fungera utifrån att visa omtanke, att ge inspiration att ge kunskap. Att ge kunden den 
positiva upplevelsen och när vi måste säga nej, att göra det på ett respektfullt sätt åh också 
med balansen. Att i bästa fall ska de känna att vi gjorde det av omtanke. Så vad vi vet, ja, vi 
vet ju vad som har kommit ur den där undersökningen, ehm, det är väl det bästa exemplet 
på hur vi gör systematiskt, ehm, sen får vi ju en indikation i alla aktiviteter vi gör.  Vi får ju en 
känsla genom temamötena, hur går resonemanget. Butikscheferna kan ju koppla det tillbaka 
till  sina  områdeschefer  och  sedan  till Magdalena  och  andra  som  kommer  runt  också. Den 
återkoppling som jag fått precis nu då, de senaste veckorna, det är att filmen har väckt, den 
har funkat bra internt också. Att det har varit lättare att prata om våra värderingar och vårt 
uppdrag för att det finns nått att hänga upp det på. Ibland kan man kanske uppfatta det som 
väldigt abstrakt och  liksom känna att  vi har annat att  göra,  vi  ska ut och  fylla på hyllorna. 
Men filmen kanske har gett på många butiker en relevant möjlighet igen att prata om vad vi 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vill säga och vad det krävs av oss och vår butik. Jag vet inte om ni haft något sådant resone‐
mang i er butik? 
I – vi har pratat om filmen, men jag är ju mest där när det är högtryck i butiken så man hin‐
ner inte riktigt sätta sig ner och prata så mycket. Så jag har inte varit med så mycket i dom 
diskussionerna men jag vet att man har pratat om det. Men jag tror att det är jättebra att få 
se det  från yttre,  som konsumenterna se det utifrån. Sen har vi pratat om att man nästan 
känner sig lite stolt, där jobbar jag. 
A – det har jag också hört, att äntligen va bra att ni gör det här nu. För nu plötsligt kommer 
vänner och bekanta och säger att nu  fattar  jag  lite bättre vad ni gör. Kul också att  jag  fått 
återkoppling indirekt från yngre människor, att dom har känt att dom förstår lite bättre nu. 
Och det är jättebra för de är en utmaning vi har att nå fram till dom som inte har åldern inne 
än men som kanske snart är kunder. Dom når vi genom IQ, ett dotterbolag till oss. Dom gör 
också jättebra grejer som funkar. Men det finns ju risk att det finns ett glapp där när man är 
18 19 och snart ska fylla 20, vi kommunicerar med dom som redan får vara hos oss medan IQ 
tar hand om dom som är lite yngre.  
I – ja, IQ är bra. Jag har egentligen inga mer frågor. Men är det nått som du känner att du vill 
få med? 
A – nej, jag tror att vi har pratat om det viktigaste. Jag kanske har pratat så mycket att det 
blir svårt för dig att få struktur på det. Men.. 
I – det löser sig 
A – vi har ju utgått ifrån strategier, vision vi har utgått från uppdraget, värdeorden och att de 
alltid finns där i botten. Och vi har pratat om exempel på hur allting liksom bottnar i det, allt 
vi gör för att bygga och stärka den här kulturen där visionerna och uppdraget, speciellt upp‐
draget är väldigt levande. 
I – ja, verkligen. Jag är jättenöjd med svaren som jag fått.  
A – a, va kul! Kommer du på nått mer är det bara att,  lättast är att maila mig så svarar jag 
gärna. 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11 Bilaga 2 
 
 

 
            

 
  

 

Systembolagets organisationsidentitet 
 

Fyll i ett svarsalternativ per fråga  
Det finns inga rätt eller fel svar 

  
  
 

    
 

1    Jag är..  
  Man 

Kvinna 

  

  
  
 

    
 

2    Ange ditt födelseår (fyra siffror tex. 1981)     
  

  
  
 

    
 

3    Hur länge har du jobbat inom Systembo-
laget?  

  

Mindre än 1 år 

1-3 år 

4-7 år 

Mer än 8 år 

  

  
  
 

    
 

4    Vilken position har du i företaget?  

  

Butiksanställd - heltid 

Butiksanställd - deltid 

Butikschef 

Områdeschef 

  

 
Om annan, specificera  
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5    I vilket försäljningsområde ligger butiken 
du jobbar på?    Det Södra försäljningsområdet 

Det Norra försäljningsområdet 

 

  
  
 

    
 

6    Gick du en introduktionskurs i början utav 
din anställning hos Systembolaget?  

  

Ja 

Nej 
 

Vet inte 

  

  
  
 

    
 

7    Får du information om Systembolagets 
värderingar och vad företaget står för från 
ledare inom företaget?  

  

Ja, ofta 

Ja, ibland 

Nej, sällan 

Nej, aldrig 
 

Vet inte 

  

  
  
 

    
 

8    Genom vilka kanaler får du denna information?  

  

  

  Ja, ofta Ja, ibland Nej, sällan Nej, aldrig Vet inte 

Vinet      

Bouquet      

Temamöten      

Fredagsmöten      

KORUS      

Läraktiviteter      

Fokussamtal        
  
 

    
 

  

9    Anser du att Systembolagets ledning arbe-
tar aktivt med att kommunicera värdering-
ar och normer till sina anställda?  

  

Ja, mycket aktivt 

Ja, aktivt  

Nej, mindre aktivt 

Nej, inte aktivt 
 

Vet inte 
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10    Hur väl tycker du att Systembolaget kännetecknas utav följande begrepp?  

  

  

  Mycket starkt Starkt Lite Inte alls Vet inte 

Ansvar      

Service      

Hälsa      

Föränderlighet      

Inspiration      

Opartiskhet      

Omtanke      

Konkurrens      

Kunskap      

Pålitlighet       
  
 

    
 

11    Vet du vad KORUS är?  
  Ja 

Nej 

  

  
  
 

    
 

12    Ingår kompetensen Systembolagskänsla i 
din rollprofil?  

  

Ja 

Nej 
 

Vet inte 

  

  
  
 Sida:  1   

Tack för din medverkan! 
  
   


