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ABSTRACT  

External relations are something that exists in all organisations and is something that can be 

hard to handle, especially in complex organisations where there are many different relations 

with a large variety. 

The purpose of this study is to explore relation connected parameters and how they can be 

used to measure the status of a relationship in a complex organisation.  

This case study is performed on Svenska kraftnät (Svk) and aims to explore what type of 

stakeholders that is connected to Svk and specifically to the Nätutbyggnad division. This 

builds on to the part of analysis and exploration of how relationship specific parameters 

relate to key stakeholders.  

The stakeholder analysis was executed with the aid of several internal interviews with 

different units within the division. The next stage a stakeholder mapping was executed, 

where stakeholder groups were categorized. With the help of Mendelow’s matrix, several key 

stakeholders were identified, and later on deemed as stakeholders sufficient to interview 

regarding relationships and parameters. In this case, the identified key stakeholders were 

consulting firms, governmental authorities and contractors. 

The interviews that were carried out, were semi-structured and had the duration of roughly 

one hour. The interviewed had all legitimate relationship towards Svk and the selected 

division. For the literature review, the main search was around the topics of relationship 

management and stakeholder analysis. This literature review has been a key factor in the 

theoretical model for the analysis of relationship parameters. The said parameters then were 

explored with interviewees and their opinion of its importance. 

This study carried out analysis and exploration of ten key parameters, the analysis was 

carried out as both ranking of these parameters together with a thorough analysis of what 

actions the stakeholders could see strengthen the relationships with the aid of these 

parameters.  

The ranking that was carried out suggested that trust and communication were the key 

parameters that strengthen and improve relationships. Suggested methods to improve 

communication could, for example, be a clear way of having a contact person within the 

organisation. Factors that affect trust are for example the accuracy of the initial specifications 

for projects. Another aspect that is something positive from the stakeholders is specific days 

that is made as a forum where specific or all stakeholders meet. 

Keywords: Stakeholder management, business relationships, stakeholder analysis, complex 

organisation 
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FÖRORD 

Detta examensarbete skrevs under vårterminen 2018 på Mälardalens högskola för akademin 

ekonomi, samhälle och teknik där specifika inriktningen var industriell ekonomi.  

Med detta förord så vill vi rikta ett stort tack till vår handledare på Mälardalens högskola, Pär 

Blomkvist. Tack riktas också till Emelie Kjellström på Svenska kraftnät som alltid har varit en 

stöttepelare med idéer och tankar. Vi vill också tacka avdelningen för nätutbyggnad på 

Svenska kraftnät där vi har känt oss varmt välkomna tillsammans med en stor 

samarbetsvillighet från alla olika möjliga enheter. 

Sist vill vi även rikta ett tack till alla intervjudeltagare som har visat stor hjälpsamhet och 

intresse för detta arbete.  
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SAMMANFATTNING  

Externa relationer är något som finns i alla organisationer och dessa kan vara svåra att 

hantera. Speciellt i komplexa organisationer där antalet och variationen av relationerna är 

stor kan det bli en extra utmaning. 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka externa intressenter som förekommer för en 

komplex organisation samt utvärdera deras relationsstatus. Detta med hjälp av 

relationskopplade parametrar.   

I denna fallstudie studeras Svenska kraftnät (Svk) och vilka typer av externa intressenter som 

är kopplade till Svenska kraftnät, specifikt avdelningen för Nätutbyggnad. Med hjälp av 

denna intressentanalys så studeras hur olika relationsspecifika parametrar förhåller sig till de 

avgörande intressentgrupperna.  

Intressentanalysen utfördes med hjälp av flertalet interna intervjuer med olika personer 

inom olika enheter och avdelningar för Nätutbyggnad. Efter denna analys kartlades alla dessa 

intressentgrupper. Med hjälp av Mendelows matris identifierades olika intressentgrupper 

och deras inflytande på Svenska kraftnät. Därefter valdes konsultbolag, entreprenörer och 

myndigheter som intressentgrupper att studera vidare. 

De intervjuer som utfördes var genom ett semi-strukturerat format och varade i ungefär en 

timme. Alla de som intervjuades externt hade särskild koppling till Svk och Nätutbyggnads 

uppdrag. För litteraturstudien så studerades artiklar och böcker angående relationship 

management samt intressentanalys. Denna studie har även bidragit till den uppställda 

teoretiska referensram, där relationsparametrar som ansågs relevanta sammanställdes. 

Dessa parametrar analyserades med hjälp av intervjuer med de utvalda intressentgrupperna.  

Denna studie utforskade tio utvalda parametrar som uttrycktes i teoretiska referensramen. 

Dessa parametrar analyserades där de rangordnades angående hur de värderas, samt hur 

dessa kan användas för att stärka relationerna sinsemellan.   

Tillit och kommunikation har visat sig vara de viktigaste parametrarna i värderingen. Dessa 

ansågs överlägset påverka hur relationer uppfattas i en relation med en komplex 

organisation. Förslag om hur kommunikation kan styrkas handlade exempelvis om att alltid 

ha en tydlig öppen ingång till organisationen. Faktorer som påverkade tillit handlade främst 

om hur tydligt och noggrant förfrågningsunderlaget var inför att ett projekt skall starta. En 

generell åtgärd som anses mycket positivt handlar om anordnade dagar för olika intressenter 

och kunder.  

Nyckelord: Stakeholder management, affärsrelationer, intressentanalys, komplexa 

organisationer 
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1 INLEDNING  

Under denna rubrik så beskrivs hur relationer påverkar olika organisationer. En 

beskrivning om hur och vad som kännetecknar en komplex organisation presenteras, 

samtidigt som en bakgrund till Svenska kraftnät ges. Sedan presenteras problematisering, 

syfte och forskningsfrågor.  

1.1 Bakgrund 

Oavsett om ett företag är en konsultfirma, snabbmatskedja eller producent så har dessa 

företag något gemensamt. De har alla olika relationer, även om dessa dock kan se annorlunda 

ut och variera. För goda affärsrelationer är det vitalt hur ett företag presterar angående 

viktiga aspekter som tidsplanering och kvalitet (Meng, 2012). Gummesson (2002) och Selnes 

(2004) beskriver att affärsrelationer direkt påverkar möjligheten till affärsverksamheten, 

vilket också är starkt sammankopplat med det ekonomiska resultatet.  

Alla externa parter som påverkar en organisation kan dock inte enbart ses som 

affärsrelationer, utan även intressentrelationer. Freeman (1984) beskriver intressenter som 

grupper eller individer som kan påverka eller bli påverkade av en organisations mål. Detta är 

ett begrepp som är vanligt att använda för olika externa relationer i en organisation. 

Inom både affärsrelationer och intressentkopplade relationer så förekommer det parametrar 

som är viktiga. Det kan handla om kommunikation, tillit eller att arbeta aktivt med 

problemlösning (Meng, 2012). Hur dessa parametrar värderas varierar beroende på vilken 

bransch och typ av organisation som studeras.  

Komplexa organisationer återfinns på många ställen i dagens samhälle. Men vad som är 

återkommande är att olika organisationer inom den offentliga sektorn nästan alltid passar in 

under den benämningen. Anledningen till komplexiteten inom dessa är att de alltid styrs av 

regler samt är stora och tendera att växa. De har en hög grad av differentiering, är 

budgetkopplade och även politiskt betingade. Allt detta leder till en stor komplexitet då de 

ständigt arbetar på många olika fronter med olika regler, styrning och arbetsförhållanden 

(Scolli, 2015). 

En god förståelse om hur de externa intressenterna uppfattar den egna organisationen är 

viktigt för att skapa möjligheter till starka relationer mellan de två parterna. Detta kan dock 

vara svårt och komplext då olika parter har olika preferenser. Med en bra bild om vad de 

externa parterna tycker så underlättas hanteringen av dessa relationer (Mitchell et al. 1997). 
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Fallstudien utförs på Svenska kraftnät, nedan beskrivs bakgrund gällande 

verksamheten.  

Svenska kraftnät (Svk) upprättades 1992 från Statens vattenfallsverk, som då delades i Svk 

och Vattenfall AB. Sedan dess så ansvarar Svk för att kraftöverföringen i det svenska 

stamnätet sker på ett säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt sätt. Stamnätet är det nät 

som binder ihop produktionsanläggningar med mindre elnät, så kallade regionnät. Svk är en 

myndighet som bedrivs som ett affärsverk, vilket innebär att verksamheten drivs enligt 

affärsmässiga principer (svk.se 2018). 

 

Figur 1 Flödesschema svenska elsystemet (Svk,2018) 

Arbetsuppgifter för Svk uppgår utöver underhållsarbete för stamnätet till driftsäkerhet, 

planering av hur och när planerade avbrott på ledningar ska utföras, expansion av stamnätet 

och att hålla balans i frekvensen för nätet (Svk, 2018). 

En annan del av Svenska kraftnäts uppdrag är att elhandeln sker smidigt och att fri 

konkurrens främjas inom både Norden och Europa. Verksamheten ska även bidra till energi- 

och klimatmål samt främja dammsäkerheten i landet. Dessutom ska forskning som stödjer 

stamnätets hållbarhet, driftsäkerhet och effektivitet bedrivas (Svk, 2018). 
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I och med sin nyckelroll i den svenska energibranschen så förhåller sig Svk till många olika 

externa intressenter. Exempel på intressenter kan vara markägare, kommuner, närboende, 

rennäring, elproducenter, leverantörer och andra myndigheter. Med andra ord är externa 

intressenter de externa parter som Svk förhåller sig till för att uppnå sitt uppdrag. Även 

regeringen anses som en extern part, med tanke på de restriktioner samt den 

investeringsram som bestäms av regeringen. 

Svenska kraftnäts organisation består av en generaldirektör som under sig har tre olika 

divisioner. Den första är System, som hanterar systemansvaret och har även till uppgift att 

utveckla stamnätet och elmarknaden. Med andra ord är det de som hanterar driften av 

stamnätet och ser till att det är i balans samt ser till att nätet och elhandelsmarknaden 

utvecklas på ett bra sätt. Den andra är divisionen Nät som har till uppgift att på ett affärs- 

och kostnadsmässigt sätt bygga och förvalta stamnätet. Detta innebär att det är den 

avdelningen som bygger ut och underhåller det fysiska stamnätet. Den tredje avdelningen är 

Gemensamma funktioner vilket har uppgiften att se till att förutsättningarna på Svk är de 

bästa så att hela organisationen ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt. Här sitter 

funktioner så som HR och IT. 

 

Nedan visas ett organisationsschema (Svk, 2018). 

 

Figur 2 Organisationsschema Svk (Svk,2018) 
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Inför framtiden står Sveriges energisystem inför utmaningar, exempelvis ökad 

väderberoende produktion, riktlinjer för avveckling av kärnkraft och en fortsatt urbanisering. 

Dessa utmaningar ställer även krav på stamnätet vilket kräver fortsatt expandering och 

förstärkningar på stamnätet. En annan aspekt som påverkar investeringar för framtiden är 

det arbete som utförs för att sammankoppla Sverige med elnät i Europa, via t.ex. Baltikum 

och Tyskland. Nedan ses en graf över hur mycket investeringar Svk beräknar att göra i 

stamnätet och driften fram till år 2027 (Svk, 2017). 

 

Figur 3 Beräknad investeringstakt (Svk,2017) 

 

Under det senaste året så har en ny generaldirektör tillträtt på Svk och med detta så har även 

ett omfattande arbete startat för att analysera och utveckla strategier för 

framtiden inom Svk. En del av detta strategiarbete har bidragit till att denna studie utförs. 
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1.2 Problematisering 

I och med att komplexa organisationer har som tidigare nämnts stor differentiering i sina 

organisationer så gäller även detta de externa intressenter och de relationer som är kopplade 

till organisationerna. Eftersom dessa organisationer alltid är stora så innebär det att 

mängden av olika intressenter också kan vara stor. Detta kan leda till att komplexa 

organisationer ser en svårighet i att överblicka vad externa intressenter egentligen tycker om 

organisationen och dess arbetssätt.   

Ett effektivt sätt att ta reda på vad externa intressenter tycker är att använda olika typer av 

undersökningar och analysmodeller. En välbeprövad analysmodell är NKI (Nöjd-Kund-

Index) vilket ger svar på hur den tillfrågade parten upplever verksamheten eller 

organisationen. Detta är baserat utifrån ett antal frågor som sedan viktas med en matematisk 

modell som ger en samlad bild av hur verksamheten uppfattas (SCB, 2018). 

Vad som dock är viktigt för modellen är att veta vilka typer av frågor som ska ställas och vad 

de tillfrågade grupperna anser vara viktigt. Innan en sådan mätning är möjlig behöver 

relationskopplade parametrar klargöras, så att relevanta resultat kan uppnås för den grupp 

som mätningen utförs på. 

1.2.1 Fallstudien 

Denna fallstudie fokuserar på Svk och specifikt deras nätdivision. Svk kan tydligt 

kategoriseras som en komplex organisation, vilket innebär att de har många olika 

intressenter som både vill och kan påverka deras uppdrag. Goda relationer till intressenter är 

något som Svk ser som vitalt för att projekten ska bli smärtfria och framgångsrika.  

Svk anser att de inte har den förståelsen de önskar för hur intressenter uppfattar 

organisationen. Detta innebär att de ser ett behov för en analysmodell likt NKI för att få 

större kunskap om statusen på relationerna till intressenterna. En förutsättning för att skicka 

ut en NKI-enkät är att först veta vilka intressenter som berörs i deras uppdrag. Utöver detta 

så är det viktigt för Svk att veta hur deras relationskopplade parametrar ska hanteras för att 

kunna ställa relevanta frågor till intressenterna. 
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1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka externa intressenter som förekommer för en 

komplex organisation samt utvärdera deras relationsstatus. Detta med hjälp av 

relationskopplade parametrar.   

1.4 Frågeställningar 

• Vilka externa intressentgrupper förekommer för en komplex organisation såsom Svenska 

kraftnät? 

                  -Vilket inflytande har de olika intressentgrupperna på organisationen? 

 

• Hur rangordnas relationskopplade parametrar för intressenter till en komplex 

organisation såsom Svenska kraftnät? 

                   -Hur kan dessa parametrar användas till att analysera och förbättra relationer? 

1.5 Studiens disposition 

Kapitel 1 – Inledning: Detta kapitel presenterar studiens bakgrund, problemformulering, 

syfte samt forskningsfrågor. 

Kapitel 2 – Forskningsmetodik: I följande kapitel presenteras studiens metodik. 

Forskningsprocessen redovisas där tillvägagångssätt om både intervjuer och litteraturstudie 

presenteras. Detta kapitel redovisar även vilka etiska regler som applicerats för studien.  

Kapitel 3 – Litteraturstudie: I detta kapitel redovisas den forskning som angränsar och 

berör denna studies ämne, historiska aspekter samt hur den ställer sig till aktuell forsknings 

redovisas även inom detta kapitel. 

Kapitel 4 – Teoretisk referensram: Detta kapitel sammanställer litteraturstudien, där 

de väsentliga delarna som använts för att bygga upp analysen redovisas.  

Kapitel 5 – Intressentanalys: I detta kapitel redovisas det resultat från den interna 

empirin, angående vilka intressentgrupper som berör Svk. Detta resultat jämförs och 

analyseras med hjälp av teorin, angående vilka intressentgrupper som anses lämpliga för 

studie om relationsparametrar. Första forskningsfrågan analyseras.  

Kapitel 6 – Relationsparametrar: I följande kapitel presenteras resultat från vad de 

berörda intressenterna anser om de presenterade relationsparametrarna. Det empiriska 

resultatet analyseras och jämförs med vad som presenteras i litteraturstudien och teoretiska 

referensramen. Andra forskningsfrågan analyseras. 
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Kapitel 7 – Slutsats: Det uppkomna resultatet och analysen redovisas i detta kapitel. De 

ställda forskningsfrågorna besvaras. 

Kapitel 8 – Diskussion: Detta kapitel diskuterar empirin och det uppkomna resultatet. En 

presentation sker av hur resultatet skiljer sig gentemot litteratur och vad dessa skillnader kan 

bero på. 

Kapitel 9 – Förslag till fortsatt arbete: Följande kapitel presenterar hur denna studie 

ska förhålla sig till fortsatt forskning inom området.  

Kapitel 10 – Rekommendationer: Detta kapitel ger förslag på hur Svk kan applicera för 

deras organisation.  
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2 METOD 

I detta kapitel så diskuteras vilka metoder och vilken forskningsdesign som använts för att 

denna studie ska säkerställa tillförlitliga och relevanta resultat.  

2.1 Forskningsdesign 

Denna studie är en fallstudie, där de utmärkande egenskaperna som kategoriserar en 

fallstudie beskrivs som att ett eller flera exempel i verkligheten skall agera som grund till att 

beskriva ett fenomen kopplat till verkligheten. Det som även kategoriserar en fallstudie är en 

samling av tillräckligt med information kopplat till ämnet för att kunna beskriva det 

studerade fenomenet (Blomkvist & Hallin, 2015). 

Problemformuleringen ger en grund till en utforskande frågeställning, vilket även innebär att 

den inriktningen också ger en utforskande fallstudie (Blomkvist & Hallin, 2015).  

Denna fallstudie har en abduktiv inriktning vilket innebär att litteratur, teori samt empiriskt 

material varvas med varandra under arbetets gång. Detta skiljer sig från den mer generella 

forskningsansatsen, som induktiv och deduktiv, på det sätt att i första hand görs 

observationer, sedan litteraturstudier (Dubois & Gadde, 2002).  

Med hjälp av forskningsfrågorna och ett stort antal interna och externa intervjuer så 

formulerades en empiri och analys. Under denna abduktiva process så har arbetet och dess 

milstolpar formulerats till både Svk och handledare på Mälardalens Högskola (MDH), vilket 

har möjliggjort reflektioner över den mest lämpade metoden för denna fallstudie. 

2.2 Intressentanalys 

I den inledande delen för denna studie så utfördes flertalet intervjuer internt inom Svk. Med 

den abduktiva inriktning så var det denna del som skapade förutsättningar för att senare 

utforska relationsparametrarna. Denna fas av interna intervjuer skapade även 

förutsättningar för en kartläggning av intressenter som berörs av divisionen.  

Totalt intervjuades 14 personer på Svk, alla med olika befattningar och positioner. De flesta 

intervjuobjekten var inom olika avdelningar för nätdivisionen. En majoritet av de som 

intervjuades var enhetschefer och avdelningschefer. Även om många chefer rimligtvis är 

mindre involverade i specifika projekt så har de ofta en god överblickande bild, vilket 

underlättar att identifiera intressenter. Under denna fas så gav varje intervju successivt en 

större uppfattning om vilka kopplingar de externa intressenterna hade till Svk. Utöver detta 

identifierades förbättrings- och problemområden kopplade till de olika intressenterna.  
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Med hjälp av empirin angående vilka intressenter som berördes, så fortsatte arbetet med att 

systematiskt gå igenom litteratur för intressentanalyser. Huvudsakliga målet för detta var att 

analysera vilket inflytande som intressenter har för komplexa organisationer såsom Svk.  

Med hjälp av teorin så identifierades olika intressentgruppers inflytande. Några grupper 

identifierades att ha stor inverkan, vilket också innebär att de har en vital roll i Svk för deras 

uppdrag och projekt. Väl i denna fas så avgränsades även vilka intressentgrupper som 

intervjuades för att analysera relationsparametrar och dess inverkan på relationen med Svk.  

2.3 Analys av relationsparametrar 

Med hjälp av tidigare empirin så fortsatte denna studie med att utforska litteratur för 

relationskopplade parametrar. När de relevanta parametrarna formulerades i teoretiska 

referensramen så utforskades dessa med hjälp av intervjuer utvalda externa intressenter.  

De intressentgrupper som valdes var myndigheter, entreprenörer och konsultbolag. Under de 

interna intervjuerna så identifierades dessa som möjliga kandidater med tydliga 

kontaktvägar för att intervjua. Utöver goda möjligheter att få tag på dessa grupper så 

indikerade intressentanalysen att de har stort inflytande på Svenska kraftnäts uppdrag.  

De konsultbolag och entreprenörer som intervjuades var alla stora organisationer, som alla 

har en legitim koppling till Svenska kraftnät. De är antingen aktiva eller har i ett historiskt 

perspektiv haft flertalet uppdrag tillsammans med Svenska kraftnät. De myndigheter som 

intervjuades är antingen tillsynsmyndigheter eller myndigheter som hanterar infrastruktur, 

vilket är direkt kopplat till Svenska kraftnäts uppdrag.  

Målet med de externa intervjuerna var att utforska vad de anser är viktigt för varje specifik 

parameter. Denna fas ställde även krav på att få en generell uppfattning om vad de 

värdesätter för varje specifik parameter. Utöver detta så handlade en stor del av intervjuerna 

om specifik feedback riktat mot Svk om hur de hanterar dessa parametrar i nuläget.  

Direkt efter intervjun med varje specifik intressent så ombads det rangordna de olika 

relationskopplade parametrarna, den parameter som ansågs vara viktigast för att 

upprätthålla goda relationer sätts som nummer ett och så vidare. Detta gjordes för att kunna 

värdera och jämföra svaren gällande parametrarna på ett effektivt sätt. 
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2.4 Metod för litteraturstudie  

Denna abduktiva process innebar att först intervjua relevanta personer för att sedan hitta 

kopplingar till litteratur, där litteraturen i detta fall är de sekundära källorna.  

Under denna fas utforskades litteratur med stark koppling till problemformuleringen. 

Systematisk genomgång av litteraturen är den metod som har använts för att få tydligt 

formulerad och relevant information kopplat till de uppställda forskningsfrågorna (Childs, 

McLeod, & Hardiman, 2014).  

Under litteraturstudien så studerades flera olika begrepp och modeller om hur intressenter 

bör hanteras, hur relationer byggs mellan både intressenter samt affärsrelationer. 

Affärsrelationer är ett mycket brett område och där lades fokus främst på att systematiskt gå 

igenom vilka parametrar som är viktiga att tänka på. I litteraturen för intressentanalys tas det 

främst upp hur intressenter bör kategoriseras och identifieras, samtidigt som det även är 

frekvent förekommande hur de bör hanteras. Detta innebar att denna litteratur applicerades 

på både den interna och externa analysdelen. Ett moment för litteraturstudien var att hitta 

kopplingar i litteraturen för affärsrelationer och intressentrelationer.  

För att hitta relevant litteratur så användes MDH Primo och Google Scholar. Med hjälp av 

den givna litteraturen så formulerades en teori som applicerades på detta fall. Tanken med 

teorin är att den skulle agera som en bas för analysen.  

2.5 Intervjumetodik 

Under både de interna och externa intervjuerna så användes ett semi-strukturerat 

förhållningssätt. De intervjuer som utfördes internt var generellt utformade med avsikt att 

utforska vilka intressenter som berör varje avdelning samt hur de eventuellt hanterar dessa 

relationer. De externa intervjuerna var också semi-strukturerade, där målet med 

grundfrågorna var att skapa möjligheter till att ställa relevanta följdfrågor. Enligt Lapan, 

Quartaroli, och Riemer (2012) och Blomkvist och Hallin (2015) så benämns semi-

strukturerad intervjumetod som den metod som vanligtvis används när ett flertal aktörer 

intervjuas, vilket är fallet för denna studie.  

Semi-strukturerade intervjuer ställer dock krav, exempelvis att intervjufrågorna inte är 

alltför detaljerade eller omfattande, vilket innebär att intervjuerna bör följa en naturlig rytm, 

där informationen i intervjun styr vilka följdfrågor som ska ställas (Blomkvist & Hallin, 

2015). Detta är viktigt för de flertalet intervjuer som har utförts där det förekommer variation 

av befattning, därav också kräver en viss anpassning. Vad som är genomgående för denna 

fallstudie är att intervjuerna är djupgående, vilket innebär att dessa intervjuer är kvalitativa. 

Detta kan kategoriseras för de interna intervjuerna men även de externa intervjuerna 

(Blomkvist & Hallin, 2015). Lapan et al. (2012) beskriver de kvalitativa fördelarna som att de 
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möjliggör en djupare analys på både organisatorisk och social karaktäristisk nivå, samt att 

individuella beteenden och uppträdanden kan analyseras mer detaljerat.  

I både de interna och externa intervjuerna så har olika ämnen diskuterats. En generell 

struktur är att ämnena började med inledande frågor, för att sedan gå över till motfrågor av 

en mer sonderande karaktär. Vid någon osäkerhet i vad den intervjuade egentligen tycker om 

ämnet så följdes de sonderande frågorna upp med följdfrågor om tolkningar. I de externa 

intervjuerna förekom det både specifika frågor angående relation gentemot Svk, samt 

generella frågor om vad de värderar i en relation.  

I den interna delen så intervjuades totalt 14 personer, varav 13 av dessa var personliga 

intervjuer, medan den 14:e gjordes via Skype. Intervjuerna varade ungefär 30 minuter per 

person.   

Nedan så presenteras listan på vilka enheter/avdelningar som har intervjuats. Den 

avgränsningen om vilka som har intervjuats eller inte baserades på informationen som 

inhämtades under intervjuernas gång. Med hjälp av dessa intervjuer framkom det en bild av 

vilka avdelningar som hanterar externa intressenter och inte. Med dessa förslag så gjordes ett 

urval som presenteras i tabellen nedan;  

Enhet/Avdelning Benämning  
Division nät N0 
Koncessioner och 
kommunikation 

K 

Tillståndsärenden KT 
Framkomlighet och 
planremisser 

KF 

Nätutbyggnad N 
Kontrollanläggningar NK 
Ledningar NL 
Tekniska förstudier NF 
Stationer NS 
Transmissionsteknik NT 
Anläggningsförvaltning A 
Anläggningsdokumentation AD 
Stamnätsunderhåll AU 
Inköp FI 

Tabell 1 Interna intervjuer 

I den externa delen så har 12 intervjuer utförts. Mer specifikt så har fyra entreprenörsbolag, 

fyra konsultbolag samt fyra myndigheter intervjuats. Av dessa intervjuer så utfördes sex 

personligen, medan de andra sex intervjuades antingen via Skype eller per telefon. 

Alla intervjuer internt har sammanfattats under intervjun eftersom det även ger en möjlighet 

att kunna avläsa kroppsspråk (Roberts et al. 2006). Dessa sammanfattningar har gjorts av 

alla intervjuer, både internt och externt. I de externa intervjuerna så har alla förutom en 

sammanfattats under tiden för intervjun. För den intervjun som inte sammanfattades 
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samtidigt gjordes en sammanfattning i ett senare skede med hjälp av ljudinspelning från 

intervjun. Till skillnad från de interna intervjuerna så spelades de externa intervjuerna in, 

detta för att kunna gå tillbaka till informationen direkt från källan för att kontrollera 

informationen (Roberts et al. 2006). Anledningen till att de interna intervjuerna inte 

spelades in var att dessa till en början var tänkta mer som en pilotstudie, men under arbetets 

gång blev det tydligt att material från dessa intervjuer kunde användas i empirin.   

Under den externa processen med flera olika intervjuer så förändrades strukturen för 

frågorna löpande, allt för att skapa ett bättre flöde i intervjuerna. Denna strukturförändring, i 

vilken kronologisk ordning som frågorna skulle ställas, förbättrade flytet i intervjumomentet. 

Huvudsakligen så har frågorna blivit ställda med samma utgångspunkt, medan följdfrågorna 

var situationsbaserade.  

2.6 Anonymitet 

De intervjuerna med externa intressenter för denna studie har alla utförts anonymt. 

Anledningen till detta är att i vissa delar av Svk:s uppdrag är det få aktörer. Detta innebär att 

om mer specifika åsikter presenteras och vilka intressenter som har intervjuats så är det 

möjligt att dessa kan kopplas till specifik kontaktperson. För att ingen av de intervjuade ska 

känna sig hindrade så vidtogs denna åtgärd. Med andra ord så försäkrar anonymitet att de 

som intervjuas kan berätta relevant information för detta arbete, utan att det ska på något 

sätt ska kunna skada relationen mot Svk eller ge information till konkurrenter.  

2.7 Etik 

Resnik (2015) presenterar flertalet aspekter som måste betraktas gällande etik. Eftersom 

denna studie är baserad på anonyma intervjuer vilket kräver viss etik. Aspekter som Resnik 

(2015) presenterar som viktiga för etik har applicerats i denna studie; 

* Tydligt formulerat för intervjuobjektet vad syftet med arbetet är. 

* Informerat intervjuobjektet om hur arbetet är tänkt att utföras och vad för information som 

är relevant för arbetet. 

* Beskrivet för intervjuobjektet att den insamlade empirin enbart används för det 

formulerade ändamålet. 

* Fått en tydlig konfirmation att intervjuobjektet vill ställa upp på intervjun. 
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3 LITTERATURSTUDIE 

I detta kapitel sammanfattas och presenteras artiklar samt böcker relaterat till intressent 

och affärsrelationer. Litteratur och teorier för intressentanalyser presenteras tillsammans 

med litteratur angående koppling mellan affärsrelationer och intressentrelationer.  

3.1 Intressentanalys  

 

Intressentanalys är ett begrepp som kategoriserar intressenter och hur de påverkar en 

organisation. Exempel på hur denna analys kan utföras är genom att kartlägga intressenter, 

bygga upp en bild över hur de interagerar, samt metoder för att bäst kunna tackla olika 

scenarion med olika typer av intressenter.  

3.1.1 Vad är en intressent? 

För att utföra en intressentanalys är det fundamentalt med förståelse för vad en intressent 

faktiskt är. Det finns olika begrepp och olika definitioner, varav en definition för intressenter 

beskrivs som ”en grupp eller individ som kan påverka eller blir påverkad av en organisations 

mål” (Freeman, 1984). Enligt Elias (2008) så är intressenter ofta involverade i storskaliga 

projekt, specifikt projekt som är kopplade till miljö eller infrastruktur. Med den tidigare 

beskrivningen om det uppdrag Svk utför, så bidrar det till att intressenter är mycket viktiga 

för Svk. 

För intressentanalyser är den tidigare nämnda Freeman (1984) en huvudfigur. I hans bok så 

presenteras förslag och metoder för just intressentanalys. I huvudsak så handlar 

intressentanalys om att gå djupare i rationalitet, process och transaktionsbasis. Denna bok 

har format forskning kring intressentanalys, exempelvis genom specifikt tillämpade 

modeller.  

Freeman, Harrison, Wicks, Parmar, och De Colle (2010) utvecklar sina grundidéer från 1984 

med boken ”Stakeholder Theory: The state of art”. Där beskrivs att litteraturen ofta om 

intressentanalys ofta handlar om hur intressenter översätts till ekonomiska fördelar för den 

berörda organisationen.  

 

Kritik mot metoder för intressentanalys förekommer dock. En aspekt är att det kan vara svårt 

att identifiera vilka intressenter som faktiskt är relevant för det projekt som utförs (Ramirez, 

1999). Med andra ord så beskrivs kartläggningen av intressenter som ett mycket komplex 

område, vilket också medför att det är delvis svårt att identifiera en tillförlitlig kartläggning 

för dessa.  
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3.1.2 Kartläggning av intressenter 

Freeman (1984) har haft en betydande roll för intressenter och hur de hanteras inom 

management och dess teori. Han presenterar begreppet ”stakeholder theory”, vilket 

analyserar hur intressenter påverkar organisationer med deras beslut. Hur organisationer 

bör för sig till intressenter handlar om att förstå sig på samt balansera olika åsikter som de 

skulle kunna ha (Mainardes 2012). 

Mitchell, Agle, och Wood (1997) bygger vidare på stakeholder theory med sin artikel om hur 

just intressenter kan identifieras och kartläggas. I denna artikel beskrivs metoden om att 

intressenter kan fördelas med tre attribut: makt, legitimitet samt vilja att påverka. Makt 

handlar om en intressents möjlighet att påverka, legitimitet syftar till att om en intressent 

verkligen har en legitim anledning att påverka. Vilja att påverka handlar om hur snabbt och 

intresserade de är att påverka en organisation och dess verksamhet och beslut.  

Vidare menar Mitchell et al. (1997) att en stor vikt vid identifiering av intressenter läggs på 

olika chefer och företagsledare. Med deras olika perspektiv skapas förutsättningar för 

kartläggning av intressenter, men också en analys av strategi gentemot intressenter. Chefer 

beskrivs som de huvudsakliga personerna i en organisation som kan påverka de tre tidigare 

beskrivna attributen. Mitchell et al. (1997) menar att anledningen till detta är främst på 

grund av att de tar fram kontrakt med dessa, och att det är de som oftast har direkt kontroll 

om hur intressenter hanteras. Mitchell et al. (1997) menar också att det då är oftast dessa 

chefer som identifierar vilka intressenter som är viktiga och vilka som ska hanteras. Detta 

medför att det är vilka egenskaper som dessa chefer besitter angående hur intressenter bör 

hanteras Mitchell et al. (1997).  

Tankar och modeller från Freeman (1984) var startskottet för forskning och litteratur kring 

stakeholder theory. Det är dock många olika modeller som särskiljer sig, även inom ramen 

för denna teori. Fassin (2010) menar exempelvis att Freeman (1984) redovisar relationer till 

intressenter som statiska. Nuvarande synsätt är att intressenters relation gentemot 

organisationer är mer dynamisk. Med andra ord varierar relationer beroende på kontext, 

tidsaspekt och stundande problem. Fassin (2010) beskriver ett exempel om att intressenter 

kan gå från mindre viktig till mer viktig, detta genom exempelvis olika medier så som 

artiklar, demonstrationer eller bojkott. Ett annat exempel är olika kriser, vilket presenteras 

som ett dynamiskt event som kan påverka olika relationer till intressenter drastiskt (Fassin, 

2010).  
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3.1.2.1 Mendelows matris 

En modell som ofta används för att kategorisera och kartlägga intressenter kallas för 

Mendelows matris, som även presenteras i Kamann (2007);  

 

Figur 4 Mendelows matris (Kamann, 2007) 

Denna modell beskriver hur två faktorer, makt och intresse, för intressenter påverkar en 

organisation. Den ger även en beskrivning beroende på kategorisering hur intressenter bör 

hanteras. Om makt och intresse är lågt, så menar denna modell att inte mycket energi bör 

riktas där. De som både har stor makt och högt intresse, anses som de intressenterna som 

kräver störst fokusering.  

3.1.2.2 Metoder för kartläggning 

Wagner, Mainardes, Alves, och Raposo (2012) redovisar i sin artikel om en metod att dela 

upp intressenter i två grupperingar. Den ena redovisas som huvudgrupp, vilket innebär den 

grupp som har kontrakt eller avtal som binder till den studerade organisationen. Exempel på 

detta kan vara olika leverantörer, konsulter och anställda. Den andra grupperingen beskrivs 

som de som inte binder organisationer med kontrakt, exempelvis olika myndigheter och 

allmänheten.  

Mainardes et al. (2012) har sammanställt en lista av kategorier som intressenter kan höra till, 

som är baserat på de tre attributen från Mitchell et al. (1997). Jämfört med Mendelows 

matris så tar denna modell fram fler kategorier, vilket syns nedan; 
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Typ av 
intressent 

Hur de påverkar Hur de bör hanteras 

Passiv Intressenter som har makt att 
påverka, men har inget särskilt 
intresse att göra det. 

Analysera situationen, vara 
medveten och analysera deras 
potential att kunna påverka i 
framtiden. 

Diskret Intressenter som har intresse att 
påverka, men saknar makt. 

Hanteras genom arbete för socialt 
ansvar på organisationsnivå. 

Krävande Stor vilja att påverka, men har liten 
makt. 

Analysera situationen, bedöma 
huruvida denna intressent 
kommer kunna få större makt. 

Dominant Har mycket inflytande och makt 
gentemot organisationen. 

Genomgående mycket arbete och 
uppmärksamhet. 

Farlig Har mycket makt och kan påverka 
snabbt, men har inte ett särskilt 
behov av organisationen 

Kan hota organisationen, kan vara 
en svår intressent att hantera 

Beroende En intressent som kan påverka, och 
har mycket makt, men kan bara 
göra det genom en annan part 

Kräver nära bevakning och aktiv 
uppmärksamhet 

Figur 5 Metod för hantering av intressenter (Mainardes et al., 2012) 

De rödmarkerade är de intressenter som besitter ett attribut, vilket också innebär att de 

behöver mindre fokus. De blåmarkerade intressenterna är de med två eller fler attribut, vilket 

kräver en nära bevakning och hög uppmärksamhet.  

Denna modell ger till skillnad från Mendelows matris ett bredare perspektiv om vilka 

intressenter som kan påverka. Främst är detta på grund utav att Mitchells teorier bygger på 3 

huvudfaktorer, medan Mendelows bygger på två. Med fler aspekter så medför det även 

begränsningar för denna modell. Mainardes et al. (2012) menar exempelvis att denna modell 

inte ger en tydlig riktlinje om hur och varför de olika intressenterna bör prioriteras. Detta 

menar Mainardes et al. (2012) skapar problem om denna modell appliceras på verkliga fall.  

3.1.3 Missnöje i relationer 

Missnöje är en naturlig reaktion när en relation inte fungerar väl. Strong et al. (2001) 

sammanfattar i sin litteraturstudie tre olika situationer som kan förorsaka missnöje; 

1) Förväntningar är inte tydligt formulerade eller förstådda. 

2) Resultatet är dåligt uppmätt och det råder delade meningar om faktiska resultatet.  

3) Prestationer resulterar inte i det förväntade resultatet. 

Dessa tre orsaker till missnöje kan beskrivas med mer översiktliga problem som har 

förorsakat. Exempelvis representerar första punkten tillit och integritet, den andra 

representerar förmåga att följa tidsplaner och empati medan den tredje representerar 

prestation (Strong et al. 2001). 
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3.1.4 Personlig kommunikation 

Strong et al. (2001) presenterar viktiga parametrar för att upprätthålla goda relationer 

gentemot intressenter. Personliga relationer gentemot intressenter beskrivs som en effektiv 

parameter för att stärka relationer. Detta förbättrar ofta kommunikationen gentemot den 

intresserade parten, men det kräver också särskilda personliga egenskaper. Exempel på dessa 

egenskaper handlar om öppenhet, integritet, lojalitet och en förmåga att kunna lika-

behandla. Detta innebär att olika investeringar för att skapa förutsättningar till gemenskap 

och andra relationsskapande aktiviteter är viktigt, där personliga interaktioner är 

nödvändigt. En annan fördel med dessa relationsskapande åtgärder är att om något skulle gå 

snett, så är det ofta större möjlighet att lösa problemet innan det blir för stort. De fördelar 

med att skapa en gemenskap är även något som Freeman et al. (2010) beskriver. Exempelvis 

kan det handla om att det blir lättare för intressenter att leverera och bidra med det värde 

som organisationen försöker skapa.  

Att skapa större ansvar hos intressenter är en annan parameter som kan uppfyllas genom att 

skapa en mer personlig kommunikation. En större ansvarskänsla bidrar ofta till att 

intressenter känner sig nöjda, vilket också kan bidra till större lojalitet hos intressenter 

(Strong et al. 2001).  

3.1.5 Intressenter i projekt 

Eftersom en stor del av divisionen Nät arbetar med projekt, så innebär det att en stor del av 

de intressenter som berör dessa avdelningar är kopplat till dessa projekt. Det medför att en 

närmare analys om hur intressenter för just projekt kan kategoriseras och analyseras är 

nödvändigt. 

Gregory och Keeney (1994) menar att det är viktigt att vara tidigt ute i projektet med att 

identifiera och analysera ståndpunkter för de olika intressenterna runt projektet. Vidare 

menar Gregory och Keeney (1994) att oftast så vill intressenter vara med i beslutsfattande 

processer för projekten. 

 

Jepsen och Eskerod (2013) beskriver vikten om att lära sig identifiera vad som är drivkraften 

bakom olika beteenden från intressenter. Andra exempel som nämns är exempelvis att 

dokumentera olika ståndpunkter och åsikter, vilket underlättar att ta fram en strategi för att 

hantera dessa intressenter. Ett annat exempel varför intressenters ståndpunkter bör 

dokumenteras, är för att få en större förståelse om deras problemställningar och önskningar. 

Ett tillvägagångssätt att få större förståelse är att sätta upp en karta över vilka mål som 

intressenterna önskas nå och hur dessa ska uppnås (Jepsen & Eskerod, 2013). 

 

Ett annat exempel för att stärka relationer enligt Jepsen och Eskerod (2013) handlar om att 

hitta gemensamma värdeskapande processer. Ett förslag är att hitta lösningar där båda 

parterna kommer vinnande ur processen, även så kallat win/win situationer.  
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3.2 Affärsrelationer  

I tidigare kapitel så beskrivs vad som är viktigt för intressenter och deras relationer. Vissa 

intressenter ger upphov till affärsrelationer, vilket har annan karakteristik jämfört med 

intressentrelationer. Parametrar som är viktigt för affärsrelationer presenteras i detta 

kapitel.  

3.2.1 Jämförelse med intressentrelationer 

Kamann (2007) menar att intressentanalyser ofta liknar ’customer intimacy’, vilket beskrivs 

som att segmentera en marknad, för att sedan anpassa sitt utbud till olika områden på 

marknaden. Denna jämförelse är viktig eftersom utmaningarna som kommer med customer 

intimacy, är ofta liknande för organisationer med deras relationer till intressenter (Kamann, 

2007). 

Freeman et al. (2010) presenterar även argument varför stakeholder theory är nära besläktat 

med litteratur angående affärsrelationer. Främst för att dessa teorier och modeller 

konstruerades ungefär under samma tid samt med samma grundtankar. 

3.2.2 Karaktärsdrag inom affärsrelationer 

Vad som identifieras med det uppdrag som Svk utför är att delar av dessa ger upphov till 

affärsrelationer. I denna del presenteras hur generella affärsrelationer berör organisationer 

och vilka faktorer som spelar in. 

En faktor som spelar in när affärsrelationer studeras handlar om tillit. Tillit är välstuderat 

och är en huvudparameter för att skapa förutsättningar för starka relationer (Ulaga & Eggert, 

2006; Child, 1998).   

För affärsrelationer är det vanligt med omstruktureringar, nya erfarenheter och 

utvärderingar av deras resurser och nya förväntningar. Med andra ord är en affärsrelation 

aldrig statisk. Tillit är också dynamiskt, då de fortlöpande förändringarna under 

affärsrelationer kan påverka graden av tillit (Huang & Wilkinson, 2013). 

Vid stor tillit mellan två parter, så ökar även risktagandet och möjligheterna till större 

åtagande mellan de två parterna. Detta innebär även att större åtagande går hand i hand med 

att relationer utvecklas och förstärks (Huang & Wilkinson, 2013; Morgan & Hunt, 1994). 

Förutom att tid är en viktig aspekt i utveckling av affärsrelationer, så menar Huang och 

Wilkinson (2013) att en affärsrelation kräver också att intresse finns mellan de två parterna. 

Vidare menar Huang och Wilkinson (2013) att det inte är någon möjlighet till starka band 

mellan de två parterna om det finns ett kontrollbehov eller en vilja att styra relationen, från 

någon av parterna. Huang och Wilkinson (2013) menar att stor vikt måste läggas på att förstå 
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att utveckla affärsrelationer handlar om att relationer inte kan kontrolleras, samtidigt att 

kunna tolka närmiljön och dess förändringar.  

3.2.3 Nyckelparameterar för affärsrelationer 

Att upprätthålla goda affärsrelationer är en viktig del i hur ett företag presterar ur 

perspektiven tidsplanering, budget och kvalitet (Meng, 2012). Meng (2012) analyserar i sin 

studie om olika relationer, och hur de hanteras, påverkar resultatet för olika projekt. Meng 

(2012) konstaterade att det finns tio huvudsakliga parametrar som påverkar hur bra en 

affärsrelation mellan olika parter fungerar; 

1. Gemensamma mål  

Det är viktigt att alla parter jobbar tillsammans mot gemensamma mål för att arbetet ska fortlöpa 

på ett bra sätt. 

2. Dela motgångar och medgångar 

Att hjälpa varandra när någon part har motgångar istället för att fokusera på den egna 

verksamheten. Låta andra parter få förmåner när något går bra är en åtgärd för ökad 

produktivitet. 

3. Tillit 

Att tillit finns mellan parterna är väsentligt för lyckad relation. 

4. Skuldhantering 

I en situation där något har gått fel så läggs inte fokus på att hitta den som är ansvarig för felet 

utan varför felet uppkom från första början. 

5. Samarbete mellan parter 

När flera parter är involverade är det bättre att samarbete istället för att tävla mot varandra för att 

nå mål. 

6. Kommunikation 

Det är viktig att parter kommunicerar sakligt under projekt, om inte kan missförstånd och 

konflikter uppstå vid eventuella ändringar. 

7. Problemlösning  

Att ta tag och lösa problem innan de växer är väsentligt för lyckade relationer. 

8. Fördelning av ansvar 

Att det finns tydliga ramar för vem som ansvarar för vad är viktigt för att undvika konflikt om 

något går fel eller om parter är oense. 

9. Mäta resultaten 

Det är viktigt att mäta olika nyckeltal i projektet för att se hur parterna presterar, tillsammans med 

att gemensamt titta på vilka processer som behöver förbättras. 

10. Förbättring  

Det är viktigt att alltid jobba på att förbättra processer och samarbete, annars finns det risk att 

potentiella möjligheter kan gå miste om.  

 

Alla dessa faktorer påverkar nämnt resultaten i olika projekt.alla påverkar inte lika mycket. 

Exempelvis så påverkas tidsplanering mest av samarbete mellan parter och kommunikation 

om motgångar och medgångar. Att hålla budget påverkas mer av kommunikation och 
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fördelning av ansvar. För kvalitén så är problemlösning och samarbete mellan parter viktiga 

faktorer (Meng, 2012).  

3.2.4 Problem inom affärsrelationer 

Starka affärsrelationer skapar goda förutsättningar för organisationer, men är även viss 

problematik med relationer. För det första så är det svårt att från början bygga upp dessa 

relationer, det kan ta lång tid och det kräver ofta stora investeringar. Det gäller detsamma 

även när det kommer till relationer, då de är under ständig utveckling. Ett annat problem är 

om för starka relationer på något sätt hämmar företaget, dvs att självständiga val blir svårare 

för företaget (Ford et al. 2011). 

Även om ovanstående beskrivning appliceras på generella organisationer så är 

förbättringsområden för affärsrelationer mycket relevant för Svk. I tidigare avsnitt så 

presenteras hur Svk ser deras affärsrelationer som något som önskas förbättras, och som 

presenteras tidigare i detta avsnitt, så är det tydligt att problem i affärsrelationer berör Svk, 

oavsett vilken intressent eller partner som studeras.  

Med organisationer som är fundamentalt olika så är det inte ovanligt att både deras mål, 

beteende, kunskaper samt färdigheter skiljer sig. I vissa fall händer det dock att dessa företag 

måste samarbeta vare sig de vill eller inte. Det kan bidra till att de relationer som formas är 

väldigt olika, vilket bidrar att det krävs en större förståelse i att kunna sätta sig in i andras 

beteenden och verksamheter (Ford et al. 2011). 

Caceres och Paparoidamis (2007) menar att om företagsledare ignorerar de viktiga aspekter 

som behandlar kundnöjdhet, så är det en risk att företaget komma att få bakslag med deras 

relationer om något skulle gå fel. En metod som Caceres och Paparoidamis (2007) menar att 

det krävs genomgående arbete, som bör vara fortlöpande, för feedback om vad kunderna 

egentligen tycker om företaget och deras relation.  

Grønhaug och Gilly (1991) beskriver att om en kund är missnöjd med en relation initialt, så 

är det möjligt att kunden ändå blir nöjd till slut. En förutsättning är dock att det resultat som 

kommer utav relationen, exempelvis ett arbete, ska vara god.  

Jonsson och Zineldin (2003) beskriver vad som är viktigt för att förhindra missnöje och 

stärka relationer. Exempelvis så handlar det om kommunikation, gott rykte, hög anpassning 

och samarbete. Det är flertalet parametrar som påverkar, vilket skapar en bild om att det är 

väldigt komplicerat och krävande att förstå varje aspekt.  

3.2.5 Skapa samarbete 

En förutsättning för att förbättra kundnöjdhet handlar om samarbete. Ett samarbete kan 

beskrivas som de gemensamma aktiviteter som utförs för att uppnå ett gemensamt mål. Vid 
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ett bra samarbete är det större möjlighet till att konflikterna minskar, vilket indirekt också 

påverkar kundnöjdhet. (Jonsson & Zineldin, 2003; Anderson & Narus, 1990). 

Samarbete innebär att målen lättare nås, främst på grund av att kunskap lättare kan delas. 

Kunskapsdelning är även aspekt som anses förbättra den intuitiva kommunikationsförmågan 

mellan olika parter. (Squire, Cousins & Brown, 2008).  
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4 TEORETISK REFERENSRAM  

I detta kapitel presenteras de modeller som presenterades i litteraturstudien och som 

kommer appliceras på empirin för de interna intervjuerna i senare kapitel.  

4.1 Mendelows matris 

 

Figur 6 Mendelows matris 

 

Denna modell presenterat av Kamann (2007), inkluderar två parametrar om hur intressenter 

kan kategoriseras. I litteraturstudien förekommer olika modeller med flera parametrar. 

Mendelows matris är dock den modell som appliceras för denna studie. Denna modell är lätt 

att applicera på verkliga fall, just på grund av att den använder sig av två parametrar som är 

vitala för intressenter. Med hjälp av det empiriska resultatet så ska dessa intressentgrupper 

kategoriseras, och enligt det som framkommer som möjliga att analyseras samt 

nyckelspelare, kommer att analyseras i den externa delen. 

4.1.1 Key players 

De intressenter som både har högt intresse i vad Svk gör, men också de som har möjligheten 

att kunna påverka.  
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4.1.2 Keep satisfied 

De intressenter som ofta har mycket makt i att kunna förändra och påverka det uppdrag som 

Svk utför, men ofta visar ett mindre intresse i dessa processer.  

4.1.3 Keep informed  

De intressenter som har högt intresse av det uppdrag Svk utför, men har mindre möjlighet i 

att kunna påverka dess processer.  

4.1.4 Minimal effort 

De intressenter som ofta visar mindre intresse och även har mindre möjligheter att kunna 

påverka. Dessa intressenter kan dock ha latent intresse eller makt. I litteraturstudien 

redovisas att många relationer är dynamiska och olika situationer kan förändra vilken 

kategori en viss grupp tillhör. 

4.2 Avgörande parametrar 

Denna studie lägger en stor vikt på vad de externa intressenterna värderar i en relation med 

en komplex organisation, vilket för denna fallstudie är Svenska kraftnät. Eftersom den 

presenterade litteraturstudien argumenterar generellt för att relationer mellan 

intressentrelationer och rena affärsrelationer ofta är väldigt lika, så lägger det även en grund 

till vilka parametrar denna studie analyserar.  

De parametrar som presenteras nedan baseras huvudsakligen på Meng (2012), men har även 

kompletterats med andra områden presenterat av Jepsen och Eskerod (2013) samt Huang 

och Wilkinson (2013).  

• Kommunikation 

• Tillit 

• Fördelning av ansvar 

• Gemensamma mål 

• Förbättringsarbete av process/samarbete 

• Hantering av problemlösning 

• Uppvisar intresse i den egna verksamheten  

• Mäta resultat 

• Skuldhantering 

• Involvering i motpartens verksamhet 

• Win/win 
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5 INTRESSENTANALYS 

Komplexa organisationer ger upphov till särskilda karaktärsdrag och intressenter. För att 

analysera dessa skillnader så krävs en intressentanalys med flertalet avdelningar och 

enheter för divisionen Nät.  

5.1 Empiri för intressentanalys 

Detta kapitel presenterar vilka typer av intressenter division Nät kommer i kontakt med eller 

berörs av i de uppdrag som nätdivisionen utför. Uppfattningar om hur väl relationer fungerar 

i dagsläget presenteras även i denna del. Rubrikerna i avsnittet är kopplade till de olika 

avdelningarna internt på Svk.  

5.1.1 Anläggningsförvaltning (A) 

Enligt A (2018) så redovisas flertalet intressenter som berörs under avdelningen, exempel på 

dessa kan vara andra systemansvariga för elkraften i Norden samt andra regionnätsägare 

som Svk samäger vissa stationer med. Vidare enligt A (2018) så är det vanligt förekommande 

med olika underhållsentreprenörer inom många delar av avdelningen. Dessa 

underhållsentreprenörer agerar oftast som totalentreprenader. Under intervjun med AU 

(2018) så benämns precis som tidigare att underhållsentreprenörer är en betydande 

intressent, men även andra entreprenörer som har hand om förråd beskrivs som 

förekommande inom avdelningen.  

 

Utöver entreprenörer så benämns även konsulter som frekvent förekommande inom i princip 

alla avdelningar inom A. Vilka konsulter som anställs varierar dock beroende på avdelning. 

Enligt AD (2018) så används huvudsakligen konsulter i deras uppdrag. Uppdragen för 

konsulter inom andra avdelningar varierar. Utöver AD så kan andra konsulter med till 

exempel teknisk kunskap för olika projekt anställas A (2018).  

Inom enheten A så förekommer det även andra intressenter, exempel på dessa kan vara 

branschorganisationer som tar fram olika standarder som berör Division Näts uppdrag. I 

övrigt så förekommer det generellt vissa olika typer av myndigheter, exempel kan vara andra 

myndigheter som arbetar med infrastruktur eller tillsynsmyndigheter som berör olika frågor 

kopplat till Svk:s uppdrag.  

Vad som nämns inom varje intervju inom avdelningarna är att uppföljningar görs gentemot 

leverantörerna. Dessa uppföljningar kan exempelvis innebära tidsbestämda möten. Tanken 

med dessa möten är att kontrollera hur leverantören har utfört deras arbete, samt att båda 

parter ska ha möjlighet att kunna uttrycka förbättringsförslag.  
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AD (2018) beskriver en bild om hur relationer gentemot konsultbolag hanteras, främst syftar 

det på att ha kontinuerliga avstämningar på ett års-basis, men även vid avslutet på det 

utförda uppdraget. Det varierar dock, beroende på vilken konsult, men generellt så anser de 

sig ha en god uppfattning om hur deras konsulter uppfattar Svk, främst då kontaktnätet är 

förhållandevis litet.  

5.1.2 Nätutbyggnad (N) 

Denna avdelning har till uppgift att bygga ut stamnätet samt förstärkning av olika 

kraftstationer och ledningar. Detta ger även upphov till andra typer av intressenter som 

berörs till skillnad från anläggningsförvaltning. Det som är likartat är att både entreprenörer 

och konsulter används flitigt under alla avdelningar inom divisionen Nät, N (2018).  

Olika kommuner, länsstyrelser och myndigheter berörs även inom dessa avdelningar. Dessa 

är ofta kopplade till mark, som självfallet behöver användas för att Svk ska kunna uppnå sitt 

uppdrag (N, 2018); (NL, 2018); (NT, 2018).  

Med olika ärenden för markåtkomst kommer även andra intressenter in i bilden så som 

allmänheten, privata mark- och fastighetsägare samt även intresseorganisationer (NF, 2018). 

Andra intressenter som är kopplade till denna avdelning handlar om exempelvis olika 

elproducenter, men även andra olika typer av nätägare (N, 2018).  

Dessa interna intervjuer påvisar att en uppfattning om vad konsultbolag och entreprenörer 

tänker om Svk saknas. Dock beskrivs uppföljningar på projekt, som frekvent förekommande, 

främst inom avslutet av projektfasen (NK, 2018).  

För att koppla till tidigare avsnitt så arbetar N liknande som Anläggningsförvaltning då det är 

vanligt förekommande med periodiserade möten med olika entreprenörer och konsultbolag, 

antingen per kvartal eller per halvår. På dessa möten så förekommer exempelvis utbyte av 

kunskaper, erfarenheter och förbättringsförslag (NK, 2018). 

5.1.3 Koncessioner och kommunikation (K) 

Intressenterna för Koncessioner och kommunikation liknar de som berörs för Nätutbyggnad. 

Det är fullt naturligt eftersom avdelning K ofta jobbar med förstudier, som är kopplat till de 

uppdrag och projekt som Nätutbyggnad utför. Främst så benämns konsulter som frekvent 

använt, vilket mycket liknar andra avdelningar. Skillnaden är dock att entreprenörer används 

mindre flitigt inom denna enhet (KF, 2018); (KT, 2018).  

Det förekommer några intressenter som huvudsakligen kommer i kontakt med denna enhet 

till skillnad från andra. Ett exempel är rennäringen, som ofta hanteras och kommuniceras 

med under förstudier och utredningsfasen. Andra intressenter som huvudsakligen är 

kopplade till denna enhet handlar om media och journalister (KF, 2018); (KT, 2018). 
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Generellt byggs relationer genom möten med de berörda intressenterna. Ofta kan det handla 

om att exempelvis informera allmänheten och markägare vad Svk:s uppdrag är och beskriva 

hur de ska uppnå uppdraget. I olika ärenden som exempelvis kontakt med myndigheter samt 

kommuner, så förekommer det ofta möten som sker periodiskt. Hur väl Svk uppfattas beror 

ofta på vilken typ av kommun eller myndighet som observeras (KF, 2018); (KT, 2018). 

5.1.4 Inköpsavdelning (FI) 

Inköpsavdelningen samspelar med de andra avdelningarna där de lägger en beställning som 

senare går till inköpsavdelningen för att behandlas. Dessa är kopplade till konsultbolag och 

entreprenörer, vilket innebär att de inte har några fler intressenter än dessa (FI, 2018). 

5.1.5 Förbättringsområden 

Inom många delar av intervjuerna så diskuterades även förbättringsförslag eller områden 

som kändes möjliga för förbättringar. Eftersom dessa åsikter ofta är kopplade till personliga 

tankar och idéer så bygger dessa även grund till frågeställningarna till de externa parterna. 

Genomgående inom alla avdelningar så beskrivs flertalet olika exempel på möten och 

uppföljningar med intressenter. Dessa uppföljningar handlar ofta om att Svk själva 

utvärderar projekten, men att dessa utvärderingar ofta inte brukar ta hänsyn till vad 

intressenten tycker om Svk, vilket enligt AU (2018), skapar förbättringsmöjligheter. Vad 

dessa möten ska ge, och hur de ska byggas upp nämns även i andra avdelningar, där NK 

(2018) menar att bästa metoden för att tillämpa kunskapsutbyte kan vara svårt att 

identifiera. Enligt FI (2018) så kan ibland mindre involverade personer sitta i dessa möten, 

vilket kan i vissa fall skapa sämre försättningar till att relevant feedback tas upp.  

Som tidigare beskrivet så saknas det uppfattningar om hur Svk uppfattas av sina externa 

intressenter. Detta är en aspekt som delas av andra avdelningar inom Nät, där NS (2018) 

menar att främst upphandlingsfasen är ett förbättringsområde.  

 

Ett annat område som också nämns är att Svk i sin kommunikation med exempelvis 

entreprenörerna uppfattas som spretiga. Med andra ord så kan det finnas en otydlighet i 

kommunikationen med entreprenörerna. Enligt AU (2018) kan detta bero på det stora 

antalet dokument som måste synkroniseras i det som är relevant för arbetsgången.  

Olika bilder ges om hur leverantörer hanteras. Men enligt FI (2018) så finns det 

förbättringspotential. Ett exempel handlar om att bygga upp en gemensam och strukturerad 

bild över alla enheter, om hur leverantörerna bör hanteras. Detta skapar då en förutsättning 

för att ge mer enhetliga och mindre slumpmässiga riktlinjer.  

K (2018) ger en tydlig bild om att det är en uttryckt förhoppning från intressenter om att ha 

en djupare dialog och att det är ofta missnöje kopplat till de intressenter som berör 
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markåtkomstärenden. I övrigt beskriver KT (2018) att Svk är en beställare som ofta gör 

ändringar i sina beställningar, vilket kan skapa frustration. Vidare menar KT (2018) att det 

kan ta lång tid att ge information till olika intressenter, vilket även det kan skapa 

frustrationer.  

Att öka det tekniska utbytet med leverantörerna efterfrågas och att fler möten bör anordnas 

för detta ändamål. Men dessa möten skulle kunna ske mer periodiskt än de gör för tillfället. 

FI (2018). 
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5.2 Analys av avgörande intressenter 

Med hjälp av det empiriska resultatet som presenterades i tidigare avsnitt, så kommer 

denna del att sammanfatta vilka intressentgrupper som faktiskt förekommer för Svk. 

Denna del kommer även att analysera intressenter med hjälp av Mendelows matris som 

presenterades i teorin. Detta för att ge en tydlig bild om vilka intressenter som anses 

avgörande angående både intresse och makt.  

Tidigare i litteraturstudien så benämns hur pass komplex en kartläggning av intressenter är. 

Med nedanstående schema så blir denna komplexitet väldigt talande. 

 

Figur 7 Division Näts externa intressenter 

 

I kartläggning så presenteras de olika intressentgrupper som berör den studerade enheten 

Nät. Vad som kan identifieras ur denna kartläggning, är att de intressenter som ger upphov 

till definitionen av affärsrelationer, konsultbolag och entreprenörer, förekommer inom 

många enheter. En annan intressent som förekommer inom alla avdelningar är myndigheter, 

vilket är en intressent som har stort inflytande i det uppdrag som denna division utför.  

I denna modell redovisas det att många avdelningar har olika kontaktnät, ibland ser det 

liknande ut, andra gånger helt olikt. Med denna tydliga komplexitet så bildas en förståelse för 
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varför det krävs noggranna analyser om vilka åsikter som kan kategoriserar till specifika 

intressentgrupper.  

Med kartläggningen så visar sig en tydlig efterfrågan för en viktning av intressenter. Med 

modellen som presenterat i litteraturstudien så kan detta göras utefter vilken makt och vilket 

intresse intressenter har för Svenska kraftnäts olika uppdrag. Dessa faktorer, i samband med 

de tidigare identifierade förbättringsområdena, motiverar vilka områden som studeras vidare 

för djupgående intervjuer och analyser. 

Om Mendelows matris appliceras på de identifierade intressentgrupper tillsammans med 

informationen som framkom under intervjuerna så bildas fölande figur: 

 

Figur 8 Mendelows matris med intressentgrupper 

 

Det är viktigt att anmärka att hur intressenter placeras ut i denna figur varierar, faktorer som 

kan påverka handlar om vilka projekt som utförs just för stunden vad som händer runt om i 

organisationen. Denna figur presenterar hur det ser ut i dagsläget, men som tidigare nämnt i 

litteraturstudien så är dessa grupper aldrig statiska.  

5.2.1 Key players 

Med hjälp av intervjuerna så identifieras olika intressenter med högt intresse och stor makt. 

Entreprenörer eller leverantörer är ett exempel. Eftersom att i dessa relationer förekommer 

ekonomiska transaktioner bidrar det till att intresset är högt vilket också innebär att makten 

kan variera delvis. I många fall så används ramavtal för både konsultbolag och entreprenörer. 

Argument för att deras makt inte alla gånger är stor kan föras, men i ett annat perspektiv så 
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har dessa två intressenter en stor påverkan på det ekonomiska resultat i projekt, vilket även 

påverkar deras inverkan på makt.  

Andra intressentgrupper som kan kategoriseras som avgörande är huvudsakligen 

länsstyrelser, kommuner och mark/fastighetsägare. Deras intresse är oftast väldigt stor, 

speciellt när de berörs av Svk:s uppdrag, medan deras makt främst beror på att marken där 

Svk:s installationer ska uppföras ägs av dessa grupper. 

En annan intressent som identifieras som Svk:s kunder är elproducenter. Dessa har en stor 

makt då Svk:s uppdrag är att ansluta dessa till stamnätet om de önskar det. Det är även ett 

rimligt antagande att de har intresse av hur ledningarna och underhåll sköts gentemot deras 

anläggningar.  

5.2.2 Keep satisfied  

Myndigheter är en intressentgrupp som är svårdefinierad. I de flesta avseenden så agerar de 

som tillsynsmyndigheter, vilket innebär att maktfaktorn som de besitter är mycket stor. 

Nivån som de är intresserade av kan dock anses varierande lite beroende på vilken typ av 

myndighet som observeras. Men generellt anses myndigheter ha ett medelstort intresse för 

att övervaka eller undersöka hur riktlinjer och regler följs.   

Inom denna kategori och beskrivning så kan även storskaliga elkonsumenter identifieras, 

vilka har rätt till att få den anslutningen de kräver, men har i övrigt inte så stort intresse i 

Svk. Och sist i denna kategori hittar andra delar av infrastruktur, dessa kan sätta sitt veto på 

utformningen av kraftnätet i de områden där de förekommer tillsammans. 

5.2.3 Keep informed  

Precis som det låter så är intresseorganisationer ofta väldigt intresserade över vad Svk gör, 

men också hur de gör det. Vilken makt de har kan variera, då de ofta knyter till sig andra 

grupper i deras verksamhet. Det blir med andra ord väldigt svårt att definiera vilken nivå av 

makt de besitter. Men vissa grupper bedriver lobbyingsverksamhet mot exempelvis 

markägare i syfte att påverka Svk:s arbete. 

Stamnätsoperatörer i andra länder, TSO:er, är också en intressentgrupp som förekommer 

inom Nät och vissa projekt, men generellt sett så är det i få delar som de samarbetar med 

divisionen. 
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5.2.4  Minimal effort 

Vissa intressenter har både ganska lågt intresse och makt. Till dessa hör allmänheten och 

media. Dessa intressenter är vad som beskrivs i litteraturstudien som några som bör bevakas 

och ha koll på. Eftersom intressenter aldrig kan betraktas som statiska, vilket innebär att från 

ena dagen till den andra så kan både intresse och makt förändras, vilket stämmer väl in på 

allmänheten och media i detta fall. Om något projekt skulle gå fel, så kan media bli en stor 

intressent. Samma med allmänheten, där det är ett rimligt antagande att de kan transformera 

från allmänheten till andra intressentgrupper.  

Rennäringen är också en grupp kräver en nära bevakning då deras påverkan kan variera 

snabbt beroende på hur projekten berör dem.  

5.3 Utvalda intressentgrupper 

• Myndigheter 

• Entreprenörer 

• Konsultbolag 

 

För analys av relationsparametrar så kommer myndigheter, entreprenörer och konsultbolag 

att studeras. Dessa intressegrupper besitter alla hög makt över Svk och är grupper som 

förekommer dagligen i organisationens verksamhet.  

De andra intressenter som identifieras som key players är omfattande till antal och har 

sannolikt sprida åsikter, specifikt kommuner, länsstyrelser och markägare. Detta innebär att 

analysera dessa intressenter närmare hade upptagit mycket tid och blivit lite för komplex för 

en studie av denna typ.   

En annan anledning till att dessa intressenter studeras är att de enligt Mendelows matris är 

placerad relativt nära varandra, vilket också ger större möjligheter till att applicera liknande 

litteratur över de olika grupperna. Andra intressentgrupper som placeras i andra områden 

avgränsas från detta arbete då dessa kräver en annan forskningsmetod, exempelvis 

enkätundersökning.  
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6 RELATIONSPARAMETRAR OCH DESS VIKT 

Detta avsnitt sammanställer resultatet från de tolv intervjuade intressenterna från de tre 

olika intressentgrupperna. Vidare redogörs även resultatet på den viktning av vilka 

parametrar som anses avgörande. Denna presentation av empiriska resultat beskriver 

även vilka olika förbättringsåtgärder som intervjuobjekten anser bör göras eller vilka 

områden som Svk redan nu anses duktiga inom, vad gäller relationer.  

6.1 Empiri för relationsparametrar 

Intervjuerna var som tidigare nämnt uppbyggda på så sätt, att olika frågor kring 

parametrar för att upprätthålla goda relationer, ställdes på ett ganska öppet sätt enligt 

den semi-strukturerade metoden. Intervjuerna är som nämnt i metoden anonyma, och 

beskrivs på så sätt att M=myndighet E=entreprenörsbolag och K=konsultbolag, vilket 

sedan följs av en siffra för identifiering. 

För att kunna lägga ytterligare vikt vid vilka parametrar de externa intressenterna ansåg som 

viktigast, fick de rangordna parametrarna i slutet av intervjun. Ett medelvärde togs ut av 

svaren, vilket resulterade i nedan lista och rangordning. En komplett lista på alla svar och 

vilken benämning de intervjuade har, finns i bilaga 1. 

Total 
medel Placering 

 1,750 1 Kommunikation 

1,833 2 Tillit 

4,417 3 Fördelning av ansvar 

5,000 4 Gemensamma mål 

5,333 5 Förbättringsarbete av process/samarbete 

5,583 6 Hantering av problemlösning 

7,083 7 Uppvisar intresse i den egna verksamheten 

7,750 8 Mäta resultat 

8,167 9 Skuldhantering  

8,583 10 Involvering i motpartens verksamhet 

5,333 5 (Win/win) 

Tabell 2 Lista parametrar 

Anledningen till att parametern win/win ligger sist är att den inte applicerades för alla 

intervjuer (myndigheter), så därför plockades den ur själva listan. Dock var det en parameter 

som gav mycket intressanta svar i undersökningen. Därför är den kvar som ett sidospår.  

Nedan presenteras den insamlade informationen från intervjuerna. 
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6.1.1 Kommunikation 

På frågan vilket som var viktigast för att upprätthålla goda relationer med externa 

intressenter hamnade kommunikation högst upp för de flesta vi intervjuade. Sex av tolv 

benämnde det som den viktigaste parametern och för samtliga så låg den på topp tre.  

Den generella uppfattningen bland de externa intressenterna är att kommunikationen var 

välfungerande med Svk i dagsläget. Det uppstår sällan missförstånd och det kommuniceras 

ofta klara budskap vad som förväntas av motparten. Dock ser E1 (2018), E4 (2018) och K2 

(2018) att kommunikationen ibland kan bli lite väl formella och personliga möten sker mer 

sällan, detta är något som de menar på sikt kan försämra relationer. E1 (2018) upplever att 

ganska ofta byts ut kontaktpersoner i projekt (ofta konsulter) och menar att detta kan 

försvåra kommunikationen, då det kan vara svårt att veta vem som kontaktperson och vem 

som sitter på vilken information. E2 (2018) nämner att sedan Svk förändrat sina rutiner i 

inköpsavdelningen har så har kommunikationen förbättrats. 

Något som två av konsultbolagen K1 (2018) och K4 (2018) nämner är att de ser det väldigt 

positivt att konsultmäklaren som tidigare användes har tagits bort ur processen, de anser att 

den försvårade kommunikationen eftersom parterna inte längre hade samma direktkontakt. 

När det kommer till myndigheter så ser det något annorlunda ut. Tre av de tillfrågade 

myndigheterna tycker att kommunikationen i stort fungerar bra. Men M2 (2018) har en 

annan uppfattning, då hen tycker att det är alldeles för svårt att kontakta Svk. Största bristen 

ligger i att det varken finns bra kontaktvägar eller kontaktpersoner. Detta verkar vara något 

som är ett problem från båda sidor, då M2 (2018) säger att deras egna organisation saknar 

specifika kontaktpersoner för Svk. M2 (2018) nämner ett specifikt tillfälle då hen försökte 

sätta upp ett möte angående ett aktuellt problem i ett projekt mellan de två myndigheterna 

där det har varit otroligt svårt att få tag i rätt personer, och att det nästan tog ett år för att ens 

få till mötet. 

Och just vikten av bra kontaktvägar och kontaktpersoner är något som nämns av nästan alla 

som intervjuats. K3 (2018) säger att i en ideal relation vill de ha en ”så enkel kommunikation 

som möjligt”. K3 (2018) fortsätter att beskriva som att ”det ska gå snabbt att hitta rätt 

personer, lätt att ha fysiska möten, lätt med kommunikation via telefon och mejl och 

liknande”.  

6.1.2 Tillit 

Tillit är den parametern som fem av de tolv tillfrågade ansåg som den viktigaste parameter 

för att upprätthålla goda relationer, och samtliga hade den på topp fyra.  

Generellt sett så finns det en god tillit till Svk och den informationen som ges ut. Och ingen 

av de tillfrågade tror Svk medvetet ger ut information felaktigt eller undanhåller den. 
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Dock så nämner bland annat K2 (2018) att det inte är ovanligt med felaktiga prognoser på 

hur mycket konsulter som behövs, ibland så pass mycket som 50 %, vilket är bekymmersamt 

för dem och sänker tilliten till Svk. E1 (2108) upplever att de förfrågningsunderlagen de får 

ofta kommer med revideringar vilket innebär mycket extra arbete. 

E4 (2018) som tidigare nämnt att den personliga kommunikationen minskar, menar att detta 

även påverkar tilliten då hen anser att täta relationer mellan organisationerna bygger 

starkare tillit. K4 (2018) upplever ibland att vissa individer på Svk kan vara lite väl 

kontrollerande och inte litar på de konsulter som sätts in detta kan leda till konflikter och 

onödigt arbete för båda parter.  

 

Myndigheterna som har god kommunikation med Svk har också stor tillit organisationen. De 

tycker generellt att Svk är en proffsig organisation att ha och göra med. M1 (2018) påpekar 

dock att det märks att Svk är en kraftigt växande organisation och att de finns ett behov av en 

”öppenhet och en prestigelöshet” i sättet att arbeta, och detta är något hen tycker att många 

relationer skulle gynnas av.  

6.1.3 Fördelning av ansvar 

Som tredje viktigaste parametern hamnade fördelningen av ansvar. Spridningen bland 

intressenterna på denna parameter var något större och den placerades som bäst på andra 

plats och som sämst näst sist. 

Bland myndigheterna med god kommunikation till Svk upplevs ansvarsfördelningen bra och 

ganska självklar i de flesta fallen. M3 (2018) förklarar att det är vissa områden där de har ett 

delat ansvar med Svk och tycker att det då finns en bra dialog och en vilja att samarbeta för 

att lösa de gemensamma uppdragen. 

 

Bland entreprenörerna är den generella uppfattningen att ansvarsfördelningen mellan dem 

och Svk är ganska bra, dock nämner både E1 (2018) och E4 (2018) att de märkt av en 

förändring på senaste tiden då mer och mer ansvar lämnas över på entreprenörerna. I 

nuläget ser de inte det som ett stort problem. Men om det försätter kan det påverka 

samarbetet negativt, då deras risktagande ökar. E4 (2018) säger att ansvaret bör ligga hos 

den part som har bäst möjlighet hantera det, till exempel bör tillstånd sökas av den part som 

har bäst kontakter inom det området. Allmänna villkor och kontrakt anses vara bra av 

samtliga leverantörer. 

Konsultbolagen har lite olika uppfattning om ansvarsfördelning. K3 (2018) säger att ansvar 

kan vara lite komplicerat när det kommer till konsulter, och nämner att de just nu inte finns 

något generellt arbetssätt för ansvarsfördelning på Svk utan att det varierar mycket beroende 

på vart i organisationen konsulterna finns. K1 (2018) och K4 (2018) nämner att de gärna 

skulle vilja ta större ansvar i vissa projekt och att istället för att Svk tar in och detaljstyr 

konsulter.  
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Något som K2 (2018) påpekar som anmärkningsvärt är att Svk inte har accepterat de 

generella branschvillkoren för konsultbolag utan har egna avtal, med betydligt högre krav. 

Detta har lett till att de har tvingats skaffa extra försäkringar på grund den av ökad risken. 

6.1.4 Gemensamma mål 

Gemensamma mål kommer strax efter fördelning av ansvar i listan på parametrar. Här är 

både entreprenörer och konsultbolag överens om att, utöver olika tidsplaner och andra direkt 

projektknutna mål så finns inga gemensamma mål med Svk. Detta är däremot något som 

önskas av flera av entreprenörerna. E1 (2018) berättar om att de har satt upp gemensamma 

samarbetsmål med vissa av deras leverantörer. Detta i syfte om att förbättra deras processer 

och kvalitet, vilket är något som har visat sig väldigt lyckat då de sett stora förbättringar. 

Detta är något som hen tror att Svk skulle kunna göra med sina leverantörer/entreprenörer 

för att förbättra kvaliteten och processen då hen tycker att det är mycket kompetens på Svk 

som kan föras vidare. E3 (2018) liknande uppfattning och tror att gemensamma mål gällande 

forskning och framtagning av nya arbetsmetoder skulle kunna vara gynnsamt för 

kunskapsutbyte. 

K1 (2018) och K2 (2018) skulle välkomna mer gemensamma mål för arbetssätt och ett tätare 

samarbete med Svk. Då skulle större ansvar för arbetet kunna hanteras direkt av 

konsultbolagen vilket de tror skulle leda till ett högre effektivitet. Men det är en förståelse för 

att med dagens ramar och lagar kan detta vara svårt att uppnå. 

Myndigheterna säger att det är många gemensamma mål uppsatta. Vilket beror på att de i 

mångt och mycket har liknande uppdrag. Detta är något som i dagsläget fungerar bra. M4 

(2018) tycker att det skulle kunna sättas upp mål hur myndigheterna ska arbete mot och med 

varandra, då det skulle tydliggöra rollerna i vissa samarbeten. 

6.1.5 Förbättringsarbete av process/samarbete 

Att kontinuerligt försöka förbättra samarbetet och arbetsprocessen var något som ansågs 

nästintill lika viktigt som gemensamma mål av de intervjuade.  

Bland konsultbolagen och entreprenörerna nämns just konsult- och entreprenörsdagen som 

anordnas av Svk på regelbunden årsbasis som ett gott exempel på förbättringsarbete. Denna 

dag är något som generellt sett ses som väldigt positivt, och också ganska unikt i branschen. 

Dock nämner K4 (2018) att även om det är bra med dessa informativa möten där alla kan 

delta, så finns där väldigt lite utrymme att diskutera saker. K1 (2018), K4 (2018) och E1 

(2018) föreslår att det vore bra att ha enskilda möten med Svk på regelbunden basis där det 

kan diskutera och arbeta med förbättringar. E2 (2018) nämner att de har gjort en liknade 

satsning med att bjuda in kunder till en speciell dag, där de visar vad de håller på att utveckla 

internt. Det har där bjudit in Svk och hoppas det ska leda till förbättringsmöjligheter.  
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Bland de tre myndigheter där kommunikationen anses var god finns det kontinuerliga möten 

uppsatta flera gånger per år. Vid dessa möten diskuteras ofta processerna och samarbetet 

mellan organisationerna, feedback gällande förbättringar tas också upp vilket myndigheterna 

tycker är ett bra arbetssätt i dagsläget.  

6.1.6 Hantering av problemlösning 

Som synligt i listan ovan så visade sig hur problemlösningen hanteras i en relation vara 

nästan lika prioriterat som förbättringsarbete av Svk:s externa intressenter. 

En samlad uppfattning av hur problemlösningen hanteras i relationen med Svk var att det 

var högst individbaserat, men att det i det stora hela fungerar bra. Något som också framkom 

som en generell uppfattning var att, när problem uppkommer ska dessa försöka hanteras så 

tidigt som möjligt så att de inte växer och blir större.  

Men när väl problemen uppkommer som inte kan lösas, så lyfts de ofta till en högre nivå 

inom organisationerna. Detta system tycker E4 (2018), E3 (2018) och K2 (2018) fungerar bra 

i dagsläget. Men E1 (2018), K4 (2108) och M2 (2018) tycker att när problemen lyfts till nästa 

nivå så tar det ibland väldigt lång tid innan någon tar tag i problemet och lösningsprocessen 

blir inte alltid så resultatinriktad.  

Något mer som lyfts bland myndigheter och entreprenörer är att ofta när det är en konsult 

som sitter som projektledare så kan problemlösningen vara något trögare då det upplevs som 

att konsulter ofta är försiktigare med beslut. Detta är något som E1 (2018) tror beror på att 

konsulter inte har samma mandat i bestämmandet. 

6.1.7 Motparten uppvisar intresse i den egna verksamheten 

På plats sju hamnade att motparten uppvisar intresse i den egna verksamheten. Och vad som 

menas med det är att ens motpart uppvisar ett intresse och bildar en förståelse för hur den 

egna organisationen fungerar. 

Uppfattningen om hur detta fungerar i dagsläget går isär. Bland myndigheterna som har god 

kommunikation med Svk finns bilden att delar av organisationen har bra förståelse. Men 

bland annat nämner M1 (2018) att vissa projektledare inte förstår sig på deras processer. Och 

M3 (2018) nämner att även om ’myndigheten’ Svk har god förståelse för hur de arbetar så 

uppfattar hen att ’nätoperatören’ Svk ibland bara ser behoven inom den egna organisationen 

och har liten förståelse för deras uppdrag. 

När det kommer till konsultbolagen så tycker K1 (2018) och K3 (2018) att det generellt finns 

tillräcklig insyn för att samarbetet ska flyta på smidigt. Men K2 (2018) och K4 (2018) tycker 

att en bättre förståelse om hur ett konsultbolag fungerar och arbetar skulle behövas. Och att 

det då skulle kunna bli ett mycket smidigare och mer flexibelt samarbete. 
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Bland entreprenörerna tycker E2 (2018) och E3 (2018) att Svk har en bra insikt i hur de 

fungerar och arbetar, detta är något som E4 (2018) delvis håller med om, men påpekar att 

det är något som håller på att försämras. Detta tror hen att det är på grund av att Svk:s 

organisation har vuxit så mycket och att det är många nya inom organisationen. E1 (2108) är 

mer negativt inriktad, och tycker att det verkar som att delar av Svk har dålig förståelse för 

hur vissa beslut påverkar andra parters verksamhet. 

6.1.8 Mäta resultat 

På plats åtta över viktiga parametrar, hamnar att mäta resultat. Idag mäts ekonomiska 

resultat av konsultbolag och entreprenörer. Utöver det, så skickar även flera av dessa även ut 

kundnöjdhetsundersökningar mot Svk och sina andra kunder. Det kan i dagsläget vara 

ganska dålig svarsfrekvens på dessa. 

Ingen av de tillfrågade kände i dagsläget till att något initiativ för att mäta resultat fanns 

utöver uppföljningsmöten som hålls när projekt avslutas. E1 (2018) nämner dock att det 

pratades om något system för att betygsätta projektledare, men att det förmodligen rann ut i 

sanden. 

I övrigt sker processen med feedback idag löpande när den behövs och hanteras bland annat 

av avdelningen Inköp på Svk eller av projektledarna i projekten. Dock ställer sig samtliga 

entreprenörer och konsultbolag sig positivt till att mer mätningar skulle ske, och att det 

skulle ge en större klarhet vad som organisationerna tycker om varandra. Som exempel så 

nämner K1 (2018) och K2 (2018) att det vore positivt att göra någon form av mätning under 

projektens gång, för att få en fingervisning hur det går.  

Bland myndigheterna så nämner M4 (2018) att de idag skickar en enkät om kundnöjdhet till 

Svk men att det hittills inte gett något vidare resultat. Men det vore positivt om det blev mer 

implementerat. M2 (2108) ser också positivt på mer uppföljning och utvärdering ibland 

andra projekt medan M3 (2018) tycker att mer mätningar i dagsläget vore onödigt. 

6.1.9 Skuldhantering 

I slutet mot listan hamnar skuldhantering. Och generellt tycker de intervjuade att 

skuldhantering i relationen med Svk fungerar på ett bra sätt och att det inte finns 

systematiskt skuldbeläggning mellan parterna. Självklart finns det exempel på när parter inte 

har kommit överens, men det är något som de intervjuade ser som naturligt i en relation.  

Något som E4 (2018) tar upp är att det generellt sett i branschen används mer och mer 

jurister för att granska avtal, detta för att slippa att betala extra för saker som inte ingår i 

avtalet. Detta ser hen som en negativ utveckling då det tär på relationer och kostar pengar. 
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M4 (2018) berättar om ett problem som kanske inte direkt klassificeras som 

skuldbeläggning. De upplever att ibland tar individer på Svk åt sig väldigt personligt när de 

får negativa besked i vissa ärenden. Och att detta kan bidra till en negativ stämning mellan 

myndigheterna. 

K4 (2018) som har erfarenhet från att jobba internationellt nämner att i Sverige har vi en 

väldigt bra skuldläggningskultur och att det är något som vi bör ta vara på. Hen upplevt att 

det kan bli stora bekymmer i projekt utomlands där långdragna juridiska processer är en del 

av vardagen. 

6.1.10 Involvering motpartens verksamhet 

Sist i listan av parametrar hamnade: att bli involverad i motpartens verksamhet. I stort sett 

så tycker de intervjuade att Svk är ganska transparenta och öppna med vad de gör och jobbar 

med. Bland annat så tas konsult- och entreprenörsdagen men även kund- och 

intressentdagen upp som positiva exempel även här och dessa ger bra insyn vad som är på 

gång i Svk. Dock har dom flesta svårt att förstå hur Svk jobbar internt ibland, då 

organisationen upplevs som komplex. 

Och när frågan kommer upp hur feedback tas emot av Svk så är den generella uppfattningen 

att de alltid är beredda på att lyssna på feedbacken, men att det ofta antingen tar väldigt lång 

tid innan något förändras, alternativt så händer ingenting alls.  

K3 (2018) nämner att det kanske borde finnas återkoppling på när feedback kommer in. Att 

på något sätt systematiskt berätta för personen/organisationen hur de tänker hantera 

feedbacken och om några åtgärder kommer göras. Detta är något E4 (2018) också tar upp 

och nämner även att deras organisation i dag har ett liknande system som fungerar bra. 

Dock påpekar E3 (2018) att förändringar absolut är möjligt. De nämner ett exempel då de 

har föreslagit ett alternativt arbetssätt för att effektivisera utförandet av visst 

entreprenadarbete, och efter en ganska lång tid så har de nu kommit i samspel med Svk 

angående detta.  

6.1.11  (Win/win) 

Parametern win/win som syftar till situationer när två parter samarbetar på ett sätt som gör 

att båda vinner mer än tänkt från början (synergi). Och detta var en parameter som ansågs 

viktig bland entreprenörer och konsultbolag, men något som inte applicerades på flera av 

myndigheterna. Därför togs den bort ur placeringen på listan, där den annars skulle ha 

hamnat på femte plats. 

Men något som entreprenörer och konsultbolagen är överens om är att Svk är en bra 

uppdragsgivare som de gärna samarbetar med. Men att de upplever att Svk ibland är lite väl 
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hård på sina normer. Bland annat nämner E2 (2018) att båda parterna skulle kunna gynnas 

om Svk var lite mer flexibla med deras tekniska riktlinjer, då de ibland kan ge onödigt 

komplicerade lösningar. Detta skulle kunna gynna båda parterna då E2 (2018) tycker att det 

finns tekniska lösningar som båda parterna skulle tjäna på att använda. 

E4 (2018) nämner också att Svk ibland kan vara väldigt rädda över att göra fel och inte följa 

regelverket och på grund av detta så är de extra strikta med allt, vilket kanske inte alltid leder 

till de bästa lösningarna rent teknisk. 

Samtliga entreprenörer och konsultbolag skulle gärna se fler samarbeten där man arbetar  

fram bättre arbetssätt eller tekniska lösningar som gör att det uppstår en win/win situation. 

6.2 Analys av relationsparametrar 

Tidigare avsnitt presenterar hur de olika intervjuade intressenterna tycker att dessa 

parametrar påverkar relationen med Svk. Detta avsnitt analyserar och jämför hur dessa 

olika åsikter från intressenterna förhåller sig gentemot vad den uppkomna litteraturen 

menar. Utöver detta så analyseras skillnader och likheter mellan hur relationer bör 

hanteras mellan de olika intressentgrupperna.  

6.2.1 Viktningstabell  

Kluster Medelvärde Placering 
 1 1,750 1 Kommunikation 

 1,833 2 Tillit 

 4,417 3 Fördelning av ansvar 

2 5,000 4 Gemensamma mål 

 5,333 5 Förbättringsarbete av process/samarbete 

 5,583 6 Hantering av problemlösning 

 7,083 7 Uppvisar intresse i den egna verksamheten 

3 7,750 8 Mäta resultat 

 8,167 9 Skuldhantering  

 8,583 10 Involvering i motpartens verksamhet 

 5,333 5 (Win/win) 

Tabell 3 Kluster parametrar 

 

Denna tabell ger en tydlig riktlinje om hur de olika parametrarna värderas av Svk:s externa 

intressenter. Det som kan identifieras i denna tabell är tre olika kluster som är baserade på 

medelvärdet.  
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I det första klustret så identifieras Kommunikation och Tillit som två huvudparametrar. Där 

läggs väldigt stor vikt i just relationer. Det andra identifierade klustret är fördelning av 

ansvar, gemensamma mål, förbättringsarbete av process samt hantering av problemlösning. I 

det sista klustret så identifieras uppvisat intresse i verksamheter, mäta resultat, 

skuldhantering samt involvering i motpartens verksamhet. 

6.2.2 Första klustret 

Det krävs inte mycket för att förstå att kommunikation och tillit är vitala delar för de flesta 

relationer, och så är även fallet för Svk. De karaktärsdragen för god kommunikation och tillit 

varierar dock. Som tidigare beskrivet av Strong et al. (2001) så benämns en viktig aspekt av 

kommunikation, att den ska kunna ha möjlighet till att vara personlig. Denna synvinkel delas 

i empirin, där flertalet aspekter om personlig kontakt uttrycks som väldigt positivt. I vissa fall 

så har det fungerat bra, i andra fall så har det fungerat sämre. Exempelvis så uttrycks åsikten 

om att kommunikation kan i vissa fall vara för formell, och att personliga möten förekommer 

mindre än vad det skulle kunna göra. Ett annat exempel på denna formella kontaktyta är att 

under en period så har ett konsultbolag anlitats för att mäkla mellan parterna. Detta bidrog 

till mindre personliga kontaktytor, vilket ansågs vara negativt för kommunikationen. Det är 

dock viktigt att understryka att detta är inget som används längre.  

Ett annat område som kopplas till kommunikation är just möjlighet att få kontakt med Svk. 

Detta är något som generellt värderas högt av alla grupper som intervjuats för empirin, så 

länge det fanns möjlighet att åtminstone att upprätta kontakt, så uttrycktes positiva åsikter 

om hur kommunikationen sköts från Svk. Det var dock inte alla som kände att de hade 

tillräcklig information för att få kontakt med en relevant person inom Svk. Det som var 

tydligt var att de som hade kontakt med inköpsavdelningen ansåg det som en mycket positiv 

utveckling i kommunikationen med Svk, främst inom möjligheten att upprätta kontakt, 

snabbt.   

Med andra ord, det som är viktigast för denna parameter, handlar om att skapa lätta 

kontaktvägar, och jobba med så mycket personliga kontaktytor som det är möjligt.  

Den andra parametern som anses väldigt viktig inom relationer handlar om tillit, och även 

denna kopplas enligt Strong et al. (2001) till personlig kommunikation, då tillit till individer 

beskrivs som en viktig egenskap för att skapa bra förutsättningar för personlig 

kommunikation. E4 (2018) beskriver att tillit byggs upp med relationen över tid. Vidare 

beskrivs att tilliten kan delvis vara lägre, då Svk kan uppfattas som mer kontrollerande än 

vad som bör vara, exempelvis med förtroende för nya konsulter. Detta är en bidragande orsak 

till att det kan vara svårt att bygga tillit ibland (K4, 2018).  

Även Child (1998) samt Grönroos (2011), benämner att tillit bidrar starkt till hur kvalitén av 

relationen uppfattas. Många av de intervjuade förmedlar en stark tillit till Svk, exempelvis så 

är den information som Svk ofta ger ut korrekt. Myndigheterna menar informationen från 
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Svk är mycket pålitlig. Det riktas dock viss kritik angående prognoser över behovet av 

konsulter inte överensstämmer med verkligheten. Strong et al. (2001) beskriver att om 

förväntningarna inte är tydligt formulerade och inte förstådda, kan det bli en källa till 

missnöje. 

En stor del inom denna studie handlar dock om att intressenter inte alltid är lika och det är 

olika aspekter som ofta skiljer sig åt. Även om tillit och kommunikation i detta fall anses 

väldigt viktigt. Det som dock skiljer sig åt är hur tillit och kommunikation uppfattas. Tilliten 

varierar väldigt mycket beroende på vilken intressent som studeras. Kommunikation är en 

väldigt stor aspekt, och den återspeglas även tydligt vid tillit. Med andra ord en god 

kommunikation skapar förutsättningar för en god tillit.  

Sammantaget så anses Svk upprätthålla en god kommunikation med de studerade 

intressentgrupperna, vilket också återspeglas i att tilliten är generellt hög. Det förekommer 

dock enskilda intressenter som känner att kommunikationen delvis brister, och på så vis 

påverkas även tilliten.  

Exempelvis så nämndes tidigare E1 (2018) tycker att information angående underlag för 

projekt ofta revideras i flera skeden, vilket de anser skulle kunna kommuniceras tidigare. 

Denna synpunkt delas av AU (2018) som identifierar detta som ett problemområde. Detta är 

även kopplat till informationsspridning vilket både konsultbolag och entreprenörer menar 

kan ta lång tid. Detta är även vad KT (2018) beskriver och identifierar som en orsak till 

frustration.  

6.2.3 Andra klustret 

I detta fall så påvisas att fördelning av ansvar är en viktig aspekt för de relationer som Svk 

har. Enligt Strong et al. (2001) så bidrar kommunikation starkt till hur ansvarsfördelningen 

ofta uppfattas. Detta skiljer sig inte jämfört med de som intervjuats, då myndigheter ofta 

upplever ansvarsfördelningen som självklar eller generellt bra. Med andra ord så skapar god 

kommunikation bättre förutsättningar till att få en tydlig ansvarsfördelning. 

Även om ansvarsfördelning är mycket sammankopplat med kommunikation så är det viktigt 

att förstå att ansvarsfördelning kan vara en orsak till att kommunikationen upplevs som 

sämre. Exempel från entreprenörer, är att de känner att ansvaret har ökat på senare tid vilket 

direkt inte har påverkat dem negativt, men med större ansvar så ökar även deras risktagande. 

Som tidigare nämnt av E4 (2018) så bör det tydligt kommuniceras om vem som ska ta ansvar 

för vad, och att den som är bäst lämpad lösa uppgiften bör ta ansvar över den.  

Två konsultbolag som intervjuades påpekade att de gärna önskar få större ansvar i projekt, 

exempelvis i att kontrollera och bestämma mer över vilka konsulter som ska få medverka i 

projekten. Detta går att koppla till tillit, där generellt risktagandet och större förtroende ofta 

bidrar till att kunna ge större ansvar. Med andra ord så skiljer sig det mellan konsultbolag 
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och entreprenör i detta fall, då konsultbolagen önskar mer ansvar, medan vissa 

entreprenörer kan känna att ansvaret blir för stort. 

Gemensamma mål beskrivs som en viktig aspekt för att arbeten ska fortlöpa på ett bra sätt 

(Meng, 2012). Detta synsätt delas onekligen av de intressenter som intervjuades. Exempelvis 

beskrivs gemensamma mål som en viktig aspekt för att kunna skapa ett tätare samarbete, 

som enligt dem också skulle påverka effektiviteten för olika projekt (K1, 2018); (K2, 2018). 

Även entreprenörer ser gemensamma mål som en effektiv metod att förbättra deras 

processer och kvalitet i uppdrag som de utför. E1 (2018) nämnde tidigare ett verkligt exempel 

där gemensamma mål har använts under en arbetsprocess, vilket har resulterat i förbättring i 

deras relation och resultat.  

Exempel som beskrevs av E3 (2018) handlade om att skapa mål gällande forskning och att 

utarbeta olika arbetsmetoder. Detta är något som myndigheter generellt sett förekommer i 

den dagliga relationen.  

Som tidigare nämnt så sammankopplas gemensamma mål, till förbättringsarbete av 

processer, men även kommunikation är starkt kopplat för båda dessa parametrar. 

Exempelvis så identifieras det i studien att myndigheterna som anser sig ha en god 

kommunikation, uppger att arbetet för att förbättra processer även fungerar väl. 

Huvudsakligen handlar det om att ha kontinuerliga möten där feedback kan ges åt båda håll. 

Dessa möten ger bättre möjligheter till samarbete och myndigheterna tycker att detta 

arbetssätt är välfungerande, vilket också innebär att de anser att några övriga åtgärder inte är 

särskilt nödvändiga.  

Möjlighet till möten och dess positiva effekter delas även utav flertalet konsultbolag och 

entreprenörer. Dessa möten blir ett forum för att framföra åsikter om förbättringsåtgärder. 

Det förekommer dock inom dessa två grupper att strukturerade möten inte blir av, 

åtminstone inte på en tidsbestämd basis.  

Utöver enskilda möten så kom det även på tal om större anordnade event, som exempelvis 

tidigare nämnda kund- och intressentdagen. Som Jepsen och Eskerod (2013) beskriver så är 

möjligheten att kunna bemöta intressenter något som ofta skapar möjlighet att få större 

förståelse för hur intressenterna faktiskt arbetar. Vilket är en parallell som kan dras till 

konsult- och entreprenördagen. 

Precis som många tidigare parametrar så sammankopplas problemlösning med 

kommunikation. Kommunikation ger en god möjlighet till att kunna identifiera problem i ett 

tidigt skede, vilket också är den generella uppfattningen om att tidigt kommunicera problem 

för att de inte ska växa. Det framkommer även att möten som involverar projektnära resurser 

kan vara till fördel, vilket också nämndes tidigare av AU (2018). Hur problem ska lösas när 

de väl uppstår är väldigt splittrat, vilket skapar en tydlig bild av att intressenter för Svk i detta 

avseende inte tänker lika. Exempelvis så menar flertalet av de intervjuade att ta vidare 

ärendet till högre nivå fungerar väl. Medan andra tycker att det kan ta för lång tid. Som 
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tidigare beskrivet så krävs det en mer individuellt anpassad bild, vilket syns tydligt i detta 

fall. 

6.2.4 Tredje klustret 

Meng (2012) menar att uppvisa intresse i motpartens verksamhet är en viktig parameter för 

att stärka relationer. I empirin så uttrycks det tydligt att detta är en parameter som generellt 

är viktig för att bilda sig förståelse om hur de faktiskt arbetar. Hur väl det fungerar i 

dagsläget är dock väldigt varierande. I vissa fall så anser de intervjuade intressenterna att Svk 

har god koll på hur de arbetar. Huvudsakligen så anses de olika kund- och intressentdagarna 

samt konsult- och entreprenörsdagarna bidra positivt till denna parameter.    

Perspektiv som syftar på att Svk är dåliga på att bilda sig förståelse över andra intressenter 

förekommer dock. Det kan handla om att Svk har en liten förståelse hur andra typer av 

organisationer fungerar, vilket främst gäller konsultbolag och myndighet. Intressenterna 

beskriver att denna förståelse har minskat successivt på senare tid och menar att det kan 

bero på att Svk har vuxit som organisation. Denna förståelse för andra organisationer menar 

M3 (2018) kan bero att det kan bero på vilken del internt inom Svk som studeras, då vissa 

avdelningar har bättre förståelse än andra.   

Meng (2012) menar att mätning av resultat är ett av flera områden som spelar in när 

relationer analyseras. Att detta förekommer i flera av de intervjuade företagen är tydlig, då 

det är vanligt förekommande att de skickar ut olika enkäter och liknande till deras kunder. 

Även om det ibland kan variera i hur den ser ut samt frekvens, så är detta något som de 

involveras i deras verksamhet.  

I relationen med Svk så reflekteras det mycket bland de intressenter som arbetar med projekt 

att det endast är en uppföljning och mätning när projekten är klara. Som tidigare presenterat 

så förutsätter starka relationer att det arbetas kontinuerligt, vilket också är relevant för att 

mäta resultat. Flertalet intressenter som studerats, menar att dessa utvärderingar hade fått 

bättre resultat om de hade skötts löpande under projekten och inte enbart när det väl är 

färdigt. Detta liknar det Caceres och Paparoidamis (2007) beskriver om kontinuerliga 

uppföljningar, men där understryks också att det kräver resurser att hantera dessa 

undersökningar.  

Bland önskemål om förbättringar finns också en önskan om bättre struktur, där utbyte av 

information om hur projekten har gått, hade varit fördelaktigt och skapat större 

förutsättningar till en starkare relation. Fördelar uttrycks över att kontinuerligt följa upp de 

resultat som presenteras även av de som önskar en mer löpande mätning. Dessa 

förbättringar är även precis som tidigare beskrivet viktigt att kategorisera, exempelvis då 

flertalet konsultbolag och entreprenörer har likande syn på denna parameter. Medan synsätt 

på mätning av resultat för myndigheter varierar från att mer uppföljningar och 

utvärderingar, till att mätning av resultat inte skulle påverka nämnvärt.  
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Skuldhantering beskrivs generellt av de som analyserats i denna studie som en positiv sida 

för Svk. Det förekommer vissa fall där skuldbeläggning förekommer, men inte i någon 

utsträckning som kan anses som onormal. Maute och Forrester (2013) beskriver att nöjdhet 

inom relationer är direkt kopplat till skuldhantering, vilket också bekräftas av 

intervjuobjekten där väldigt lite kritik riktas angående denna hantering.  

Att involveras mer inom Svk, kopplas till mätning av resultat. Exempelvis genom att ge 

feedback genom formulär är exempel på ett enkelt steg kan göras för att ge en bättre 

möjlighet att involveras i Svk.  

Tidigare beskrevs att de arrangerade kund- och intressentdagen samt konsult- och 

entreprenörsdagen var en väldigt bra metod att få möjlighet till insikt om hur Svk arbetar och 

vad deras mål och visioner är. Dessa dagar har flertalet nämnt som en positiv del för Svk och 

deras utveckling av relationer, vilket även kan resultera i att ge andra möjlighet att involveras 

i deras verksamhet.  

Win/win är en parameter som tydligt påvisar att intressenter, både grupper men också 

individuellt fungerar och agerar olika. Denna parameter syftar på att den är viktig och 

relevant för främst konsultbolag och entreprenörer. Denna parameter har en stark koppling 

till ekonomiska transaktioner, vilket innebär att win/win för tillsynsmyndigheter blir 

irrelevant. 

Generellt sätt så menar dock konsultbolag och entreprenörer att Svk för det mesta värnar om 

att skapa en bra lösning för båda parter, men att kritik riktas främst till att Svk kan arbeta lite 

väl hårt runt deras normer. Alternativa lösningar som fungerar inom ramverket för lagar och 

regler bör kunna tas fram, om vilja finns från bådas sida. 

  



   

 

45 

 

7 SLUTSATS 

7.1 Intressentanalys 

Många intressentgrupper är kopplade till Svk där de alla har en påverkan som är beroende av 

olika faktorer Den första delen av studien fokuserar på hur intressenter påverkar komplexa 

organisationer genom makt och intresse, vilket är en vanligt förekommande modell för 

intressentanalyser.  

De intressentgrupper som identifierades innehar både en hög stor och högt intresse gentemot 

Svk och dessa är bland annat konsultbolag, som har kontaktytor i hela organisationen. De 

konsultuppdrag som utförs för division Nät kan exempelvis handla om teknisk 

dokumentation eller projekteringsliknande områden. Entreprenörer är också en 

intressentgrupp som identifieras med både stor makt och intresse då de är de som utför det 

huvudsakliga uppdraget för denna avdelning.  

Myndigheter har stor påverkan på projekten och hur de utförs. Myndigheter har också en 

varierande grad av intresse. Det varierar mycket beroende på vilket uppdrag som 

myndigheten utför, och i sin tur hur den förehåller sig gentemot Svk:s uppdrag.   

Markägare som exempelvis länsstyrelser, kommuner och privata markägare identifieras som 

grupper som kan sätta sig emot Svk. Dessa kan med andra ord inneha en maktställning 

gentemot Svk, samtidigt som de även påvisar högt intresse. Ett annat exempel är 

elproducenter, vilka identifieras som den egentliga kunden för dessa projekt. Dessa har dock 

inte intervjuats för den externa delen för denna studie, då detta skulle innebära ett stort antal 

intervjuer för att ett tillförlitligt resultat skulle kunna uppnås. 

7.2 Relationsparametrar 

Den externa delen av denna studie har gått ut på att intervjua de externa intressentgrupper 

som identifierades ha stor makt och intresse för Svk, samt bedömts vara lämpliga för denna 

studie utifrån intressentanalysen. Eftersom komplexa organisationer har många olika 

karakteristiska drag så har denna del analyserats med hjälp av att identifiera generella 

parametrar som enligt litteraturen anses viktiga för relationer, för både intressenter och 

affärsrelationer. 

Tolv personer djupintervjuades med semistrukturerade intervjuer. Dessa intervjuobjekt fick 

avslutningsvis rangordna de framtagna parametrarna som påverkar relationer. Denna 

rangordning fick tydlig spridning och ett liknande resultat oberoende av vilken 

intressentgrupp som resultatet sammanställdes för. Dessa resultat skapade tre kluster, vilket 

skapade en bild om att dessa parametrar samspelar över flera olika intressentgrupper.  
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Konsultbolag, entreprenörer samt myndigheter ansåg gemensamt att huvudparametrarna för 

goda relationer handlade om kommunikation och tillit. De parametrar som identifierades i 

det andra klustret handlade om fördelning av ansvar, gemensamma mål, förbättringsarbete 

av processer samt hantering av problemlösning. Det tredje klustret sammanställdes av 

parametrarna uppvisa intresse i andras verksamhet, mätning av resultat, skuldhantering 

samt involvering i egna verksamheten.  

De parametrar som handlar om kommunikation och tillit handlar mycket om att ge en öppen 

ingång och möjlighet till en kontaktperson in i organisationen. Formell kommunikation 

ansågs av flera intervjuobjekt som negativt, och att arbeta för en större plattform för 

personlig kommunikation ses genomgående som viktigt för att stärka relationer. Tillit och 

kommunikation är starkt sammankopplade, då personlig kommunikation påvisas i denna 

studie som en starkt bidragande orsak till stark tillit. Orsaker som påverkar tillit i positiv 

bemärkelse är att visa förtroende för de nya konsulter på individnivå när de introduceras i 

projekt. För detta fall så ansåg de intervjuade intressenterna att tilliten är generellt hög, 

medan kommunikationen är varierande.  

Huvudsakligen så är kommunikation starkt kopplat till flera aspekter, exempelvis 

ansvarsfördelning och problemlösning. En god ansvarsfördelning beskrivs som viktigt men 

en tydlig kommunikation underlättar detta. Detta tillsammans med att implementera en rak 

och prestigelös kommunikation och att skapa en plattform för att kunna förmedla problem 

tydligt i projekt anses vara förbättringsmöjligheter i nuvarande projekt.  

Gemensamma mål och förbättringsarbete för processer är även de starkt sammankopplade, 

där dessa ses som en positiv kraft för att kunna stimulera kunskapsutveckling. Andra 

exempel kan handla om att gemensamt ta fram mål för forskning och andra arbetsmetoder. 

Bidragande till förbättrande av processer beskrivs som kund- och intressentdagen samt 

konsult- och entreprenörsdagen, de anses som genomgående positiva. Dessa beskrivs även 

som en unik faktor, något Svk har som särskiljer sig jämfört med andra intressenter. En 

tydlig periodisering beskrivs som en stark bidragande orsak till hur dessa parametrar kan 

anses vara en styrka för Svk.  

Att skapa förutsättningar för intressenter till insyn i Svk:s verksamhet och att uppvisa 

intresse i deras verksamhet, är delvis kopplat till att ge feedback. Att kunna ge och ta emot 

feedback är viktigt, både under projekt men även efteråt. Ett förslag som riktas gällande 

förbättringsarbete är att uppföljningar och utvärderingar nu sker efter projektfasen från 

Svk:s sida, men att dessa skulle kunna utföras under själva projektfasen. Detta kopplas även 

till mätning av resultat, där det är en viktig faktor att kunna följa upp det eventuella resultat 

som feedback ger. Att utvärdera mellan båda parter anses vara ett transparent verktyg för att 

stärka relationen, vilket i dagsläget inte sker enligt flertalet intervjuade.  

Denna studie presenterar en tydlig bild av att ett arbete med ojämn fördelning och 

skuldbeläggning påvisar en negativ effekt på relationer, detta är dock något som anses vara 

en parameter där flertalet intressenter är nöjda över hanteringen från Svk:s sida.  
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8 DISKUSSION  

Den här studien har genomgående haft fokus på intressenter generellt. Det innebär även att 

alla de olika intressentgrupper som identifierades för denna studie har relevanta parametrar 

med relationen gentemot Svk. Med det uppkomna resultatet så är det ett rimligt antagande 

att om de andra intressentgrupperna hade analyserats så hade det säkerligen funnits 

differenser. Detta arbetes litteraturstudie fokuserar mycket på att även om det ofta finns 

många parametrar som stämmer in på olika grupper så förekommer det alltid skillnader.  

Eftersom alla organisationer fungerar olika så är det naturligt att olika situationer och hur 

olika parametrar behandlas är individuellt per grupp. Denna studie förmedlar dock hur 

viktiga dessa parametrar egentligen är för de utvalda intressentgrupperna. De parametrar 

som analyserades i denna studie ger en tydlig bild av att även med olika intressentgrupper så 

förekommer det mönster om vilka som faktiskt uppfattas som viktigast samt mindre viktiga. 

Skulle dessa testas på andra grupper så vore det inte orimligt med ett liknande resultat. 

Denna viktning är nödvändig av flera perspektiv, där ett exempel är att dessa parametrar 

kräver resurser för att utvecklas, och då krävs rätt fokus.  

Eftersom resultatet tydligt syftar på att det finns ett mönster för just det studerade fallet för 

Svk så är det även andra aspekter som påverkar resultatet. För komplexa organisationer så är 

det rimligt att de är olika duktiga att arbeta på olika områden. Om ett område anses som en 

svaghet för intressenter är det ett rimligt antagande att den kan kategoriseras som en viktig 

parameter. Detta kan skapa svårigheter att kunna göra en direkt jämförelse och översättning 

till andra komplexa organisationer, utan fler studier på andra fall.  

Även om parametrar och dess viktning inte går att översätta direkt till andra organisationer 

så bör denna studie ge en bra utgångspunkt för liknande komplexa organisationer. Resultatet 

är också relevant för Svk och de andra intressentgrupper som berörs, som inte analyserades i 

denna studie. Eftersom dessa intressentgrupper kommer i kontakt med samma eller liknande 

kontaktytor som för Svk så är det rimligt att anta att dessa parametrar skulle ha ett liknande 

mönster för andra intressentgrupper. 

Tanken med att fråga och sammanställa om vilka parametrar som de anser viktigast var en 

förutsättning för att kunna vikta de faktiska parametrarna. Eftersom det är personliga åsikter 

från personer med relevanta positioner gentemot Svk så skapar det en bra uppfattning. Den 

är dock avgränsad genom att inte ta med alla aspekter och bilder, då det är flertalet personer 

inom varje intressentgrupp som samverkar med Svk.  

Huvudidén med att vikta parametrar och sammanställa en rangordning var som sagt 

huvudsakligen för att ge en översikt. En tanke med den här studien har varit att skapa en 

förutsättning till en NKI-enkät, där viktning är relevant. De kluster som uppkom av empirin 

gav ett mer enhetligt och tydligt resultat än vad som förväntades. 
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Eftersom olika komplexa organisationer generellt har en liknande struktur så är det även ett 

rimligt antagande att strukturen på intressenter liknar Svk, i jämförelse. Det som dock tydligt 

beskrivs som en huvudregel med intressentanalys är att relationer gentemot intressenter 

aldrig är statiska, vilket även måste appliceras till detta resultat. Detta innebär att resultatet 

för denna fallstudie ger en grund för andra komplexa organisationer, men inte nödvändigtvis 

direkta korrelationer.    

I de parametrar som har tagits fram för detta fall är det tydligt att Svk har många olika 

punkter som de kan förbättra, men som även nämndes i vissa intervjuer är att det inte är 

enbart hos Svk som ansvaret ligger. Flertalet intressenter som intervjuades för denna studie 

kunde på ett transparent sätt beskriva flertalet svagheter i både Svk och deras egna 

organisation.   

Viktigt att notera är att flera förslag för förbättringsområden som de externa intressenterna 

identifierade var något som de interna kontakterna på Svk redan kände till. I vissa fall så 

arbetades det mycket med att försöka hitta förbättringsområden. Exempelvis så har 

inköpsavdelningen, som är en relativt ny enhet, haft ett positivt inslag. Att identifiera 

lösningar för dessa problemområden kan dock vara problematiskt, då det ställer tydliga krav 

på resurser, både ekonomi och tid. Denna studie identifierar dock flertalet områden som inte 

kom på tal i de interna intervjuerna. Vad detta beror på kan hänskjutas till flertalet olika 

områden. Det enkla svaret handlar dock om kommunikation. Med förbättrad 

kommunikation så påvisar denna studie tydliga fördelar med att problem och 

förbättringsområden förmedlas. Men andra kan handla om rena mänskliga faktorer och 

tryggheten med att denna studie förmedlar obekväma åsikter anonymt kan ha bidragit till att 

dessa åsikter får möjlighet att presenteras.  

Att kommunikation och tillit är de parametrar som anses vara viktigast är rimligt, då de 

representerar två stora områden och överlappar med många andra parametrar. Att just dessa 

två kom i det första klustret fanns som ett antagande inför denna studie. De parametrar som 

hamnade i det tredje klustret kan ha berott på att Svk är ett affärsverk. Exempelvis att 

uppvisa intresse i verksamheten men också ge möjlighet att påverka. Eftersom Svk är ett 

affärsverk så har intressenter en förståelse för att Svk:s uppdrag är relativt bestämt, och i 

vissa fall kan det vara svårt att påverka. Att skuldhantering kommer inom tredje klustret 

beror förmodligen på något som ett konsultbolag uttryckte, att klimatet för skuldhantering i 

Sverige är ofta på en bra nivå och det syns i detta fall. Mäta resultat är en parameter som är 

starkt kopplad till andra parametrar, så som exempelvis förbättringsarbete för process. Ett 

antagna kan göras om att denna parameter viktas högre upp än resultatmätning.  

Vad som syns i det andra klustret är att dessa parametrar huvudsakligen är parametrar direkt 

kopplade till projekt eller aktiva arbetsområden. Med detta så syns tydligt att ett 

fokusområde för kundnöjdhet för detta fall handlar om just projekt, hur de utförs, hur de 

fortlöper och hur de utvärderas, exempelvis gemensamma mål som ansågs viktigt i projektet. 

Denna parameter anknyter även kunskapsutbyten, vilket främst är viktigt för uppdrag som 

kräver spetskunskap eller ingenjörsmässig kunskap.  
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9 REKOMMENDATIONER 

Denna studie ger en tydlig bild om viktiga parametrar, men för att kvantifiera de uppkomna 

resultaten för detta specifika fall så kan vidare studie utföras, exempelvis en NKI, där dessa 

uppkomna parametrar kan agera som en bas. Det presenterade resultatet för viktningen av 

parametrarna är en huvudsaklig inriktning på hur denna bas kan föreställas. Det krävs mer 

specifika frågor kopplat till just dessa parametrar. Dessa frågor bör till stor del konstrueras 

utifrån det empiriska resultatet som uppkom ifrån intervjuerna.   

Huvudanledningen till att denna fallstudie har gjorts är att Svk vill förbättra sina relationer 

gentemot de identifierade intressenterna. Detta medför att även om en mätmetod som 

exempelvis NKI appliceras så kräver det ett kontinuerligt arbete över tid. Detta för att skapa 

en bild för Svk om hur dessa parametrar faktiskt påverkar relation gentemot intressenter.  

Denna studie påvisar att det är flertalet parametrar som är viktiga för komplexa 

organisationer att utforska för att förstärka sina relationer. Alla parametrar påverkar mer 

eller mindre. Att tillgodose alla parametrar kan dock vara kostsamt med resurser, både tid 

och pengar. För Svk så bör fokus på åtgärder ligga på de två första klustren. Vid mätningar 

bör dock alla kluster undersökas då informationen från frågor kopplade till samtliga 

parametrar fortfarande kan vara värdefull för organisationen.  
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10 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

Komplexa organisationer är ett relativt välstuderat fenomen, men relationsparametrar 

kopplade till dessa organisationer är inte det. Det är därför lämpligt att flertalet komplexa 

organisationer bör studeras specifikt för just dessa parametrar. Förslagsvis kan studier 

utföras på liknande komplexa organisationer som hanterar infrastruktur i ett första skede. 

För att sedan undersöka om samma teorier går att applicera på komplexa organisationer 

generellt.   
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BILAGA 1: VIKTNINGSTABELL PARAMETRAR  

Entreprenör/Leverantörer E1  E2  E3  E4 Medelvärde 
Placering 

Tillit 1 4 2 2 2,250 
2 

Kommunikation 2 3 1 1 1,750 
1 

Gemensamma mål 3 6 5 5 4,750 
5 

Förbättringsarbete av process/samarbete 10 1 4 3 4,500 
4 

Mäta Resultat 9 9 9 6 8,250 
8/9 

Fördelning av ansvar 5 2 3 4 3,500 
3 

Hantering problemlösning 4 7 7 7 6,250 
6 

Skuldhantering  6 8 10 10 8,500 
10 

Uppvisar intresse i den egna verksamheten 7 5 8 8 7,000 
7 

Involvering motpartens verksamhet 8 10 6 9 8,250 
8/9 

Win/win 1 5 6 5 4,250 
4 

      

 

Konsultbolag K1  K2  K3  K4  Medelvärde 
Placering 

Tillit 2 1 2 1 1,5 
1 

Kommunikation 1 3 1 3 2 
2 

Gemensamma mål 7 2 3 5 4,25 
3 

Förbättringsarbete av process/samarbete 3 8 7 9 6,75 
6/7 

Mäta Resultat 9 6 4 8 6,75 
6/7 

Fördelning av ansvar 4 4 8 4 5 
4 

Hantering problemlösning 5 5 6 7 5,75 
5 

Skuldhantering  10 7 11 2 7,5 
8 

Uppvisar intresse i den egna verksamheten 6 10 9 6 7,75 
9 

Involvering motpartens verksamhet 8 9 10 10 9,25 
10 

Win/win 11 4 5 3 5,75 
6 

      

 

Myndigheter M1   M2  M3  M4  Medelvärde 
Placering 

Tillit 1 3 1 2 1,75 
2 

Kommunikation 2 1 2 1 1,5 
1 

Gemensamma mål 4 4 9 7 6 
6 

Förbättringsarbete av process/samarbete 5 2 6 6 4,75 
3/4/5 

Mäta Resultat 10 6 7 10 8,25 
8/9 

Fördelning av ansvar 8 5 3 3 4,75 
3/4/5 

Hantering problemlösning 3 8 4 4 4,75 
3/4/5 

Skuldhantering  9 10 10 5 8,5 
10 

Uppvisar intresse i den egna verksamheten 6 7 5 8 6,5 
7 

Involvering motpartens verksamhet 7 9 8 9 8,25 
8/9 

Win/win - 6 - - 6 
6 
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BILAGA 2: INTERNA INTERVJUFRÅGOR  

De interna intervjuerna gjordes i ett tidigt skede av studien. Syftet med detta var att få en 

översiktsbild över vilka externa intressenter som existerade men också hur varje avdelning 

uppfattade relationerna i dagsläget. På grund av detta ställdes väldigt breda frågor och de 

intervjuade tilläts prata väldigt brett om deras bild av externa relationer. Men de frågor som 

alla fick var. 

-Vilka externa intressenter är du och din avdelning kopplade till? 

 -Hur tycker du att dessa relationer fungerar? 

Utöver detta tillkom också följdfrågor som bland annat innefattade exempel från 

verkligheten, och om förbättringsförslag.  
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BILAGA 3: INTERVJUFRÅGOR EXTERNA INTRESSENTER 

Som tidigare nämnts, var intervjuerna med externa intressenterna av en semistrukturerad 

natur och därför fanns inga helt färdiga frågor utan olika ämnen som diskuterades. Till att 

börja med frågades om vad de jobbade med och vilken koppling som fanns till Svk. Sedan 

började ämnena/parametrarna diskuteras. Exempel på frågor kring varje ämne var: 

-Hur det stod till med i nuläget angående parametern sett till Svk, samt även historiskt sett.  

-Hur skulle en idealisk situation gällande parametern se ut.  

-Ge bra och dåliga exempel från situationer i verkligheten gällande parametern. 

-Hur värderar ni att det fungerar kring den här parametern. 

-Dessutom gavs förklaringar till definitionen av parametrarna utifrån litteraturen då det 

behövdes. 

Dessa var parametrarna som det ställdes frågor kring (ordningen på frågorna varierade 

beroende på vilken intervjun utvecklades) 

1. Tillit 

2. Kommunikation 

3. Gemensamma mål 

4. Förbättringsarbete av process/samarbete 

5. Mäta Resultat 

6. Fördelning av ansvar 

7. Hantering problemlösning 

8. Skuldhantering 

9. Motparten uppvisar intresse i den egna verksamheten 

10. Involvering motpartens verksamhet 

11. Win/win 

 

Efter parametern ställdes också frågan om styrkor och svagheter i Svk:s sätt att hantera 

relationer, samt om de hade något mer tillägga som inte kom med i intervjun.  

I sista skedet ombads de intervjuade att ranka parametrarna utefter hur viktiga det är för att 

upprätthålla goda relationer.    
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