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Sammanfattning 

Kandidatuppsats i ekonomistyrning, Ekonomihögskolan vid Växjö Universitet 

FE3043 VT 2008 

 

Författare: Björn Bengtsson, Jennie Arvidsson och Therese Gustafsson 

Handledare: Anders Jerreling 

 

Titel: Hur mycket kan och bör en Principal styra sin Agent? – En fallstudie om 

relationen mellan en tillverkare och dess återförsäljare 

 

Bakgrund: Svenska företag med färre än 50 anställda ökar sin export i snabbare takt än 

stora företag. Det är ett stort steg att börja sälja sina produkter och tjänster utomlands. 

Viktiga frågor att jobba med är exempelvis vilka länder man ska exportera till och hur 

man ska sälja på dessa marknader; återförsäljare, egna filialer osv. Även om man ser en 

stor potential i sin produkt på exportmarknaden är det riskfyllt och kostsamt att börja 

exportera. Vi har undersökt hur ett av dessa små företag hanterar sin exportverksamhet i 

vardagen. 

Syfte: Vårt syfte med denna studie är att beskriva och förklara risker och problem som 

kan finnas för ett mindre företag gentemot sina utländska återförsäljare i deras 

affärsrelation. När vi beskrivit och förklarat riskerna och problemen som vi funnit ska vi 

föreslå förbättringar som kan reducera dessa risker och problem.  

Metod: Vi har valt att genomföra en fallstudie med endast ett fall.  

 

Resultat, slutsats: Vi har kommit fram till att det finns en hel del problem i relationen 

mellan ett företag och dess utländska återförsäljare. Bland annat utgör de långa 

avstånden och språkhinder problem för företaget i deras vardag. Det finns även en rad 

mer konkreta problem som vi upptäckt och försökt finna lösningar på hur de ska 

reduceras.  

 

Förslag till fortsatt forskning: Att studera hur man ska finna nya återförsäljare och hur 

man bäst bör arbeta med denna process ger vi som förslag till fortsatt forskning. 
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 detta kapitel kommer vi att presentera bakgrunden till vår studie och en 

problemdiskussion, samt presentera våra konkreta frågeställningar och syftet med 

studien. 

  

1. Inledning 

1.1 Bakgrund  

I en artikel från Exportrådet redovisas en undersökning som SCB fått i uppdrag att 

genomföra. I rapporten kommer de fram till att företag med färre än 50 anställda ökar 

exporten i snabbare takt än stora företag.
1
 Av alla svenska exportföretag utgörs ca 90 % 

av företag som har färre än 50 anställda.
2
 

Vi tycker att det här området är av intresse att studera mer ingående. Vi är intresserade 

av att se hur ett litet exportföretag hanterar sin exportverksamhet i vardagen.  

Vi tänker oss att för ett mindre företag med bristande resurser samt kortvarig erfarenhet 

av export, är det ett stort steg att börja sälja sina produkter och tjänster utomlands. 

Viktiga frågor att jobba med är exempelvis vilka länder man ska exportera till och hur 

man ska sälja på dessa marknader; återförsäljare, egna filialer osv. Även om man ser en 

stor potential i sin produkt på exportmarknaden är det riskfyllt och kostsamt att börja 

exportera. Mycket kapital binds och det kan vara svårt att få igång försäljningen innan 

varumärket blivit känt bland kundgruppen. Ett mindre riskfyllt alternativ än att ha egna 

filialer är att sälja via återförsäljare. Dessa har ofta en stor kundgrupp och kan snabbt 

intressera kunden för produkten.    

1.2 Problemdiskussion 

Att ha som strategi att sälja via återförsäljare skapar dock en del följdfrågor; Hur hittar 

företaget de rätta återförsäljarna som har bäst potential att sälja produkten? Hur kan 

                                                 
1
 http://www.swedishtrade.se/dagensexportnyheter/?pageid=8284 / 20080417 

2
 http://www.scb.se/templates/Standard____34546.asp#exportimport /20080417 

I 

http://www.swedishtrade.se/dagensexportnyheter/?pageid=8284
http://www.scb.se/templates/Standard____34546.asp#exportimport
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företaget stödja återförsäljaren att lyckas med sin försäljning? Hur ska företaget se till 

att återförsäljaren förmedlar önskad information till slutkund? 

I denna relation mellan företaget och återförsäljaren uppstår ett agent-principal 

förhållande. Företaget som exporterar är då principal och återförsäljaren agent. 

Enligt Deegan är det inom agentteorin förutsatt att principalen antar att agenten drivs av 

egenintresse. Principalen kommer därför att räkna med att agenten genomför handlingar 

i egenintresse, detta kan vara skadligt för principalens ekonomiska välbefinnande. Detta 

gäller om agentens möjligheter inte begränsas av principalen.
3
 Enligt Boatright uppstår 

problem i principal-agent relationen när principalen inte kan övervaka agentens 

prestationer. En annan orsak till problem är den informationsasymmetri som uppstår 

mellan principal och agent.
4
  

Vi kan tänka oss att agentproblematiken blir mer svårhanterlig vid internationella 

relationer på grund av faktorer såsom långa avstånd, språkhinder och kulturella 

skillnader. Vilka risker och problem finns egentligen och hur kan man undvika dem?                         

1.3 Frågeställning 

Vilka risker och problem finns det för det mindre företaget i samarbetet med sina 

utländska återförsäljare? Hur kan riskerna och problemen reduceras? 

1.4 Syfte 

Vårt syfte med denna studie är att beskriva och förklara risker och problem som kan 

finnas för ett mindre företag gentemot sina utländska återförsäljare i deras 

affärsrelation. När vi beskrivit och förklarat riskerna och problemen som vi funnit ska vi 

föreslå förbättringar som kan reducera dessa risker och problem.   

                                                 
3
 Deegan, Financial Accounting Theory, s. 213-214 

4
 Boatright, Ethics in finance,  s.45 
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etodkapitlet kommer att ge en överblick över flera metodval som kan göras för 

att genomföra en studie. Vi presenterar sen i slutet av kapitlet våra egna 

metodval och varför de ser ut som de gör, här görs även en presentation av 

vårt studieobjekt. 

  

2. Metod 

2.1 Forskningsstrategier 

Yin tar upp och beskriver tre betingelser och visar hur var och en av dem är relaterade 

till fem huvudsakliga forskningsstrategier. Betingelserna är; A: Vilken typ av 

forskningsfråga som formulerats, B: Den grad av kontroll som forskaren har över det 

konkreta skeendet och C: Om fokus ligger på aktuella eller historiska skeenden. Med 

hjälp av denna tabell får man svar på vilken forskningsstrategi man ska använda.
5
 

Strategi A: Typ av 

forskningsfråga 

 

B: Krävs det en 

kontroll av 

beteendet?  

C: Fokus på 

aktuella 

händelser? 

Experiment Hur, varför? Ja Ja 

Survey Vilka, vad, var, hur 

många, hur 

mycket? 

Nej Ja 

Analys av källor Vilka, vad, var, hur 

många, hur 

mycket? 

Nej Ja/Nej 

Historisk studie Hur, varför? Nej Nej 

Fallstudie Hur, varför? Nej Ja 

(Figur 2.1)
6
 

                                                 
5
 Yin, Fallstudier: design och genomförande, s. 22 

6
 Yin, Fallstudier: design och genomförande, s. 22 

M 
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Den första betingelsen rör vilken typ av forskningsfråga man ska arbeta med. Yin menar 

att det är vilken typ av fråga problemformuleringen utgår ifrån som avgör vilken 

forskningsstrategi man ska använda. Exempelvis om problemformuleringen är en hur-

fråga har forskaren tre alternativ utifrån betingelse A. Forskaren får då gå vidare till 

betingelse B och svara på om det krävs kontroll av beteendet eller ej. Om forskaren kan 

påverka deltagarna i studien och utifrån detta observera skillnader som beror på 

forskarens påverkan, och sedan utifrån detta dra slutsatser bör forskaren välja 

experiment som forskningsstrategi. Krävs ingen kontroll av beteendet är det betingelse 

C som avgör valet mellan fallstudie och historisk studie. Forskaren får i betingelse C ta 

ställning till om fokus ligger på aktuella händelser eller inte.
7
  

2.1.1 Kvantitativa studier  

Med kvantitativa studier menar Bryman och Bell de studier som betonar kvantifiering 

när det gäller insamling och analys av data. Kvantitativa studier bygger framförallt på 

en hypotetisk-deduktiv ansats.
8
 Vid hypotetisk-deduktiv ansats testas en teori genom att 

hypoteser formuleras i överensstämmelse med teorin för att därefter testas om de är 

statistiskt säkra.
9
 En kvantitativ studie bygger på en naturvetenskaplig modell och då 

framförallt ett positivistiskt synsätt.
10

 Det karakteristiska för positivismen är enligt 

Bryman och Bell exempelvis att det endast är sådana företeelser som kan bekräftas och 

observeras via sinnena som kan ses som kunskap.
11

 Yin menar dock att man inte kan 

göra lika klar sammanbindning vad det gäller kvantitativa studier, deduktion och 

positivism. Åtskillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ information innebär i sig inte 

någon skillnad mellan olika forskningsstrategier. Yin menar vidare att fallstudier kan 

omfatta även och till och med vara begränsade till kvantitativa data.
12

 

                                                 
7
 Yin, Fallstudier: design och genomförande, s. 22 

8
 Bryman & Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 40 

9
 Bryman & Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 25 

10
 Bryman & Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder s. 40 

11
 Bryman & Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 26 

12
 Yin, Fallstudier: design och genomförande, s. 32 
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2.1.2 Kvalitativa studier 

Med kvalitativa studier menar Bryman och Bell att fokus läggs på ord istället för siffror 

som vid en kvantitativ studie.
13

 Yin anser att ett tydligt samband mellan kvalitativa 

studier, induktion och tolkningsperspektiv inte är definitivt fastslaget och att fallstudier 

kan bygga på ”blandningar av både kvalitativ och kvantitativ information”.
14

         

2.2 Utformning av fallstudier 

En forskningsutformning är en logisk ordningsföljd som förbinder empiriska data med 

undersökningens initiala forskningsfrågor och även dess slutsatser. Det betydande syftet 

med forskningsdesign är att man ska undgå att hamna i en situation där empirin eller 

beläggen inte har med de ursprungliga forskningsfrågorna att göra. I en 

forskningsdesign finns det fem delar som är särskilt betydelsefulla;
15

 

 undersökningens frågeställningar (forskningsfrågor eller problemformulering) 

 dess hypoteser (om det finns några sådana) 

 dess analysenhet(er) 

 den logiska kopplingen mellan data och hypoteser 

 kriterier för att tolka resultaten 

 

                                                 
13

 Bryman & Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 297 
14

 Yin, Fallstudier: design och genomförande, s.32 
15

 Yin, Fallstudier: design och genomförande, s. 39-40 



 

9 

 

2.3 Intervjuer 

Forskningsintervjuer utgör en viktig och ofta förekommande strategi för datainsamling i 

både kvantitativ och kvalitativ forskning.
16

  

2.3.1 Strukturerade intervjuer 

En strukturerad intervju går ut på att en intervjuare ställer frågor till en respondent 

utifrån ett i förväg fastställt intervju- eller frågeschema. Standardiseringen av både 

frågandet och registreringen av svaren innebär att variationerna i respondenternas svar 

kommer att vara beroende av sanna eller verkliga skillnader, inte på själva intervjun och 

hur den genomförs.
17

 I likhet med enkäter består de flesta strukturerade intervjuer i 

huvudsak av frågor som kan kallas slutna frågor, i förväg kodade frågor eller frågor med 

fasta svarsalternativ. Vid en strukturerad intervju minimeras riskerna för feltolkningar 

samt att man missar att skriva ner allt som respondenten säger.
18

 Med öppna frågor är 

det lätt att intervjuaren inte skriver ner allt, att intervjuaren förvränger svaren eller 

feltolkar respondentens åsikter.
19

 

Strukturerade intervjuer är vanligtvis kvantitativa medan ostrukturerade eller 

semistrukturerade intervjuer är mer kvalitativa.
20

 

2.3.2 Semistrukturerade intervjuer 

Vid en semistrukturerad intervju har forskaren en lista över teman som den vill 

behandla, men respondenten har stor frihet i hur denne vill formulera sitt svar. Denna 

intervjuform ger också forskaren stor frihet att ställa fler frågor än den tänkt sig från 

början, exempelvis följdfrågor på en fråga den redan ställt.
21

  

                                                 
16

 Bryman & Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 135 
17

 Bryman & Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 135 
18

 Bryman & Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 137 
19

 Bryman & Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 137 
20

 Bryman & Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 361 
21

 Bryman & Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 363 
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2.4 Enfalls- kontra flerfallsstudie 

Yin delar upp fallstudien i fyra olika typer utifrån två premisser. Dessa premisser är 

enfalls- kontra flerfallsstudie samt en analysenhet kontra flera analysenheter. Yin 

rekommenderar en enfallsstudie vid fem olika fall; 

 Kritiskt fall - Fallstudien används för att bekräfta, ifrågasätta eller utveckla en 

teori.  

 Extremt eller unikt fall - Fallstudien genomförs för att undersöka ett ovanligt 

fenomen som tidigare ej studerats. 

 Representativa eller typiska fallet - Fallstudien används för att beskriva 

omständigheter och betingelser i en vanlig situation.   

 Uppdagande eller avslöjande fallet - Fallstudien genomförs för att observera och 

analysera en företeelse som tidigare varit oåtkomlig för vetenskapen att studera. 

 Longitudinella fallet - Fallstudien genomförs för att undersöka hur betingelser 

förändras över tid.
22

   

Yin lyfter fram flera för- och nackdelar med flerfallsstudier. Den största nackdelen med 

en flerfallsstudie är att den tar så stora resurser i anspråk. Det är svårt för en student 

eller ensam forskare att genomföra en sådan studie. Fördelarna är att fallstudiens 

resultat anses mer övertygande och att flerfallsstudien blir en replikation av sig självt. 

Flerfallsstudie kan enligt Yin till stora delar jämföras med att genomföra experimentella 

studier.
23

          

2.5 Våra metodval 

Utifrån Yins modell (se figur 2.1) kom vi fram till att fallstudie var den bästa 

forskningsstrategin för oss, detta då studien var inriktad på en aktuell händelse och där 

det inte krävdes någon kontroll av studieobjektet. Genom att vi valde fallstudie kunde vi 

                                                 
22

 Yin, Fallstudier: design och genomförande, s. 61-63 
23

 Yin, Fallstudier: design och genomförande, s. 68-69 
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få de kvalitativa aspekterna vi önskade på vår fråga; Hur företaget ska reducera de risker 

och problem de upplever. 

I valet mellan att göra en enfalls- eller flerfallsstudie valde vi att göra en enfallsstudie. 

Valet gjorde vi pga. två anledningar; För det första tyckte vi att vår studie samstämde 

med vad Yin kallar det representativa eller typiska fallet. För det andra säger Yin att en 

flerfallsstudie kräver väldigt stora resurser och är därför svårt att genomföra på en 

kandidatuppsatsnivå.  

Den teknik som vi valde att använda oss av för att få fram den empiriska information vi 

behövde var kvalitativa intervjuer. Därför valde vi att genomföra semistrukturerade 

intervjuer, dvs. vi konstruerade i förväg ett frågeschema men lade även under 

intervjuerna till följdfrågor. Detta val gjorde vi pga. att vi ville att respondenten skulle 

få chansen att svara på frågorna mer fritt. 

2.6 Vårt val av studieobjekt  

Vi valde att inrikta oss på relationen mellan ett mindre svenskt företag och dess 

utländska återförsäljare. Genom personliga kontakter fick vi kontakt med ett företag 

som heter BSR Svenska AB. Vi ansåg att detta företag passade in i vår fallstudie på 

grund av att det är ett mindre företag med en kraftigt växande export. Med hänsyn till 

företagets exportsituation antog vi att vi skulle kunna beskriva och förklara flera 

problem och risker som vi sedan kunde försöka hitta en lösning på. Vi valde att rikta in 

vår studie på exportsituationen och bortsåg därför från företagets inhemska marknad. 

Problem som kan uppstå i samband med valutahantering och valutarisker valde vi att 

inte analysera.  
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2.7 Validitet och reliabilitet 

Eftersom en forskningsdesign antas representera en logisk uppsättning påståenden, kan 

man även bedöma kvaliteten på en given forskningsutformning utifrån vissa logiska 

kriterier. Dessa kriterier är begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och 

reliabilitet.
24

 

2.7.1 Begreppsvaliditet 

Begreppsvaliditet handlar om att utforma operationella mått för de begrepp som 

studeras. Begreppsvaliditeten ställer krav på att forskaren ser till att två steg genomförs; 

1. Välja ut de specifika slag av förändringar som ska studeras (och koppla dessa till 

undersökningens ursprungliga målsättning). 

2. Visa att de utvalda måtten på dessa förändringar verkligen speglar de specifika 

slag av förändringar som valts ut.
25

 

2.7.2 Intern validitet 

Det är endast vid kausala eller förklarande undersökningar där en forskare prövar att 

fastställa om händelse (x) leder till händelse (y) som validiteten är intressant. Antag att 

forskaren felaktigt drar slutsatsen att det finns en kausal relation mellan (x) och (y) utan 

att inse att en tredje faktor (z) kan ha förorsakat (y), då har forskningsdesignen inte 

designats på ett sådant sätt att hotet mot den interna validiteten har uppmärksammats. 

Viktigt här är att observera att denna logik inte kan tillämpas på deskriptiva eller 

explorativa studier, eftersom dessa inte förutsätter några kausala relationer. Hur viktig 

den interna validiteten är när det gäller fallstudieforskning kan generaliseras till det 

problem som rör att kunna dra välgrundade slutsatser.
26

 

                                                 
24

 Yin, Fallstudier: design och genomförande, s. 54 
25

 Yin, Fallstudier: design och genomförande, s. 56-57 
26

 Yin, Fallstudier: design och genomförande, s. 56-57 
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2.7.3 Extern validitet 

Extern validitet handlar om att veta om resultaten från en undersökning kan 

generaliseras utöver den aktuella fallstudien. Svårigheter kring den externa validiteten 

har utgjort ett betydelsefullt hinder när det gäller fallstudier. Det finns kritiker som 

menar att endast ett enda fall utgör en svag grund för generalisering. Yin menar att 

fallstudier bygger på analytiska generaliseringar och att forskaren strävar efter att 

generalisera en viss uppsättning resultat till en mer generell teori. För att 

generaliseringen ska kunna ske måste en teori prövas genom replikering av resultaten.
27

 

2.7.4 Reliabilitet 

Med reliabilitet menas att en annan forskare ska komma fram till samma resultat och 

slutsatser när han följer samma tillvägagångssätt som en tidigare forskare formulerat. 

Man ska alltså utföra samma fallstudie ytterligare en gång, inte replikera resultaten från 

ett annat fall genom att göra en annan fallstudie. Avsikten med reliabilitet är att se till 

att fel och skevheter i undersökningen blir så få som möjligt.
28

 

2.7.5 Validitet och reliabilitet i vår fallstudie 

I vår fallstudie har vi för att öka begreppsvaliditeten valt att låta vår nyckelinformant 

läsa igenom och kommentera utkast på vår rapport. De synpunkter och reflektioner som 

kommit fram har vi tagit hänsyn till i vår slutliga rapport. 

Vi gör en deskriptiv studie och därmed kan vi inte applicera synsättet kring det logiska 

sambandet mellan olika händelser på vår studie. För att öka den interna validiteten har 

vi studerat de teorier som studien bygger på ordentligt och anser därför att vi dragit 

välgrundade slutsatser.  

Den externa validiteten för vår studie är låg. Eftersom vi gjort en enfallsstudie kan vi 

bara uttala oss om det fall vi studerat, resultaten kan inte generaliseras.  

                                                 
27

 Yin, Fallstudier: design och genomförande, s. 57-58 
28

 Yin, Fallstudier: design och genomförande, s. 59 



 

14 

 

När det gäller reliabiliteten har vi i vår rapport noggrant beskrivit tillvägagångssättet för 

vår fallstudie och lagt till frågeformulär och avtalsdokument i bilagorna. Detta för att 

det ska vara möjligt att göra samma fallstudie igen och då komma fram till samma 

slutsats.  
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 detta kapitel kommer vi att presentera de teoretiska utgångspunkter som vi valt att 

använda oss av i vår studie. Dessa ska vi sen applicera på vårt insamlade 

empiriska material. 

  

3. Teori 

3.1 Agentteorin 

Agentteorin är konstruerad efter filosofin att det är viktigt att undersöka 

belöningsproblem och dess lösningar i ett ekonomiskt sammanhang. Typiska problem 

för intressekonflikter inkluderar (i) motvilja till ansträngning av agenten, (ii) agenten 

kan utnyttja resurser för privata syften, (iii) olika tidsperspektiv från principalen och 

agentens sida, agenten har en tendens att inte tänka lika mycket på långsiktighet som 

principalen önskar.
29

  

I den enklaste form av agentteori finns det två aktörer, principalen och agenten. 

Principalens roll är att förmedla kapital, bära risk och konstruera bonussystem. 

Agentens roll är att verkställa principalens önskningar, men även att bära en viss risk. 

Principalen kan t ex. vara aktieägare och agenten verkställande direktör.
30

 Vanligtvis är 

det principalen som bär den största risken, ett alternativ är annars att mäta agentens 

resultat och på så sätt förflytta risken till agenten.
31

  

Det kan även finnas lite mer avancerade agentförhållanden på olika nivåer i 

organisationen där samma person kan vara både principal och agent i olika 

förhållanden. Principalen väljer ut ett utvärderingssystem av agentens prestationer där 

man värderar vilken ersättning denna ska få för sitt utförda arbete.
32

 

                                                 
29

 Lambert, Contracting theory and accounting s 5 
30

 Lambert, Contracting theory and accounting s 6 
31

 Anderson & Oliver, Perspectives on Behavior-Based versus Control-Based salesforce Control Systems 

s 79 
32

 Lambert, Contracting theory and accounting s 6 
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Agentteorin belyser de viktiga delarna ur informationsöverföringsprocessen, 

informationsasymmetriproblem samt övervakningskostnader.  
33

 

3.1.1 Informationsasymmetri 

Informationsekonomi tar sin början i relationen mellan två parter; 

 Principalen - individen som vill få ett projekt utfört. 

 Agenten - en individ som tar sig an och vill utföra ett projekt åt principalen.  

Båda dessa parter förutser hur världen kommer att se ut efter samarbetet, oberoende av 

händelser som ingen av dem har kontroll över. Båda parter anser dock att man har något 

att vinna på samarbetet och båda kommer att försöka maximera vinsten av sitt 

samarbete. Båda parter tar en risk och ingen av dem kan förutse händelser som kan 

inträffa (ingen har perfekt information), däremot kan man veta sannolikheten för att 

olika händelser kommer inträffa.
34

  

Informationsasymmetri betyder att agenten och principalen vet olika saker, de delar inte 

samma kunskap om projektet. Detta är speciellt viktigt när agenten vet något som inte 

principalen vet. Det finns fyra stycken versioner av detta problem:  

 Moral Hazard I – När agenten tar sig an ett projekt som den ska utföra åt 

principalen har denne ingen möjlighet att övervaka vad agenten gör hela tiden.  

 Moral Hazard II - Agenten upptäcker något som är viktigt för projektet, men 

som principalen inte vet efter att kontraktet skrivits under, men innan projektet 

dragit igång.  

                                                 
33

 Quinn & Doherty,  Power and control in international retail franchising s 359 
34

 Wickham, Strategic Entreupreneurship s 144 
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 Adverse Selection – Agenten vet någonting som principalen inte vet, men denna 

gång innan kontraktet är påskrivet. Här handlar det oftast om att agenten vet vad 

den är kapabel till, det är kunskap som principalen inte har.  

 Signalling – Även här handlar det om att agenten har information som inte 

principalen har, men denna gång väljer agenten att meddela principalen innan 

kontraktet skrivs.
35

  

3.1.2 Transaktionskostnader 

Transaktioner sker antingen med marknads- eller företagslösningar
36

. Det blir en 

företagslösning då hierarki förekommer mellan köpare och säljare. Vid 

marknadslösningar förekommer det inte hierarki mellan köpare och säljare. Då det finns 

transaktionskostnader förknippade med båda lösningarna kommer den lösning där 

transaktionskostnaden är lägst att användas. 

Transaktionskostnader vid marknadslösningen är enligt Coase kostnader för att 

förhandla, övervaka och upprätthålla kontrakt mellan parter.
37

 Kenneth Arrow tolkar 

transaktionskostnader som ”kostnader för att hålla igång det ekonomiska systemet”.
38

  

Coase menar att företag skapas för att de klarar av att lösa samma uppgift för en lägre 

transaktionskostnad än vad det skulle ha kostat vid en marknadslösning. Att 

transaktionskostnaderna i vissa fall kan bli höga beror på defekter i 

marknadsmekanismen.
39

    

                                                 
35

 Wickham, Strategic Entreupreneurship s 144-145 
36

 Williamson, The economic institutions of capitalism s.4 
37

 Doherty, Explaining international retailers’ market entry mode strategi: internalization theory, agency 

theory and the importance of information asymmetry s.385 
38 

Williamson, The economic institutions of s.18 
39

 Doherty, Explaining international retailers’ market entry mode strategi: internalization theory, agency 

theory and the importance of information asymmetry s.385 
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3.2 Management Control Systems (MCS) 

Ett MCS-systems fundamentala syfte är att implementera strategier i organisationen. 

Systemet innefattar strategisk planering, budgetering, resursallokering, prestationsmått, 

utvärdering, belöning, resultatenhetsallokering och internprissättning. I alla 

decentraliserade organisationer är ett MCS-system absolut nödvändigt.
40

 För många 

framgångsrika organisationer beror inte deras framgångar enbart på att de har utvecklat 

bra strategier. Det är istället av stor betydelse att de även har designat system och 

processer som ger motivation och möjlighet för de anställda att effektivt verkställa 

strategierna.
41

 

Varje MCS-system består av minst fyra delar: 

 En detektor/sensor – En rutin som mäter vad som verkligen händer i 

kontrollprocessen. 

 En bedömare – En rutin som fastställer signifikansen av vad som verkligen 

händer genom att jämföra det med någon slags standard eller förväntning av vad 

som borde hända.  

 En effekt – En rutin (ofta kallad feedback) som ändrar beteende om bedömaren 

indikerar att det behövs.  

 Ett kommunikationsnätverk – En rutin som överför information mellan 

detektorn och bedömaren och även mellan bedömaren och effekten.
42

  

MCS-processen är en process där chefer på alla nivåer försäkrar sig om att de 

människor som de leder verkställer deras avsedda strategier.
43

  

                                                 
40

 Anthony & Govindarajan, Management Control Systems, s 1 
41

 Anthony & Govindarajan, Management Control Systems, s 2 
42

 Anthony & Govindarajan, Management Control Systems, s 2 
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3.2.1 Målkongruens  

MCS-processen är inte på något sätt mekanisk utan innefattar interaktion mellan 

individer. Chefer har såväl personliga mål som organisatoriska mål. Det centrala 

kontrollproblemet är att få dem att agera på ett sådant sätt att de personliga målen 

hjälper till att uppfylla organisationens mål. Målkongruens innebär att målen som en 

individuell organisationsmedlem har ska överensstämma med organisationens mål.
44

  

Tillverkare och återförsäljare har ett inbördes beroende förhållande till varandra där 

båda har förväntningar på den andra parten. Tillverkarens mål med återförsäljaren är 

ofta att sälja stora volymer, därmed är det ofta denna variabel tillverkaren mäter 

återförsäljarens prestation med. Samtidigt vill tillverkaren att återförsäljaren skall hålla 

god service, hålla tillräckliga lager samt göra lokal reklam osv. Även återförsäljaren har 

förväntningar på tillverkaren. Exempel på detta är att de kan leverera när återförsäljaren 

önskar, informera om teknikutvecklingar osv.
45

   

3.2.2 Beteende i organisationer 

Ett bra kontrollsystem gör att individens beteende strävar mot målkongruens. Detta 

betyder att kontrollsystemet säkrar att det individuella agerandet för att uppnå 

personliga mål också hjälper till att uppnå organisationens mål. Perfekt målkongruens 

mellan individuella och organisatoriska mål existerar dock inte. Ett MCS-system ska 

åtminstone inte uppmuntra individer att agera i konflikt med organisationens mål.
46

 

När man ska utvärdera hur bra ett MCS-system fungerar finns det två viktiga frågor att 

ställa sig; Den första frågan är vilka handlingar systemet får individen att utföra i 

egenintresse. Den andra är om dessa handlingar ligger i organisationens intresse.
47
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46 
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3.2.3 Strategisk planering 

Strategisk planering är den process där man bestämmer vilka projekt organisationen ska 

ta sig an och hur mycket resurser varje projekt ska tilldelas de närmsta åren. Anthony 

och Govindarajan gör en distinktion mellan strategisk formulering och strategisk 

planering. Strategisk formulering är den process där man beslutar om nya strategier och 

strategisk planering är den process där man beslutar om hur man ska implementera 

dessa strategier.
48

 

I den strategiska formuleringsprocessen kommer ledningen fram till vilka mål 

organisationen ska ha. I denna process skapas också de övergripande strategierna för att 

uppnå dessa mål.
49

 Här kan man skapa en ram för hur de årliga budgetarna ska se ut, 

utvecklingsverktyg för ledningen, mekanismer för att få ledningen att tänka långsiktigt 

och sätt att få med chefer som delar organisationens långsiktiga strategier.
50

  

Den strategiska planeringsprocessen tar sedan vid och där utvecklas olika program för 

att implementera strategierna i organisationen. Detta för att effektivt och produktivt 

uppnå de givna målen.
51

   

3.2.4 Prestationsmätning 

Syftet med system för prestationsmätning är som tidigare sagts att implementera 

strategier. Strategin fastställer de kritiska framgångsfaktorerna och om dessa faktorer 

mäts och belönas kommer människor i företaget att motiveras för att uppnå dessa.
52

  

Implementeringen av ett system för prestationsmätning inkluderar fyra huvudsakliga 

steg: 

1. Definiera strategin. 
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2. Definiera mått på strategin. 

3. Integrera mått in i managementsystemet. 

4. Granska mått och resultat ofta.
53

 

Vart och ett av dessa steg är återkommande handlingar som kräver deltagande av högsta 

ledningen och anställda i hela organisationen.
54

 

3.2.5 Kulturella skillnader 

En viktig variabel som påverkar kontrollsystemet är kulturella skillnader, t ex. mellan 

olika länder. Kulturen kan skilja sig när det gäller värderingar, antaganden och 

beteendenormer.
55

  

Anthony och Govindarajan beskriver att kulturen i olika länder kan skilja sig åt på fyra 

olika sätt: 

 Maktavstånd - Hänvisar till huruvida makt är ojämnt fördelat och centraliserad i 

organisationen. I länder som t ex. Venezuela och Mexiko är det stort avstånd 

mellan makten och övriga anställda i organisationen. Däremot i länder som t ex. 

Danmark och Österrike är maktavståndet litet.  

 Individualism/kollektivism - Hänvisar till i vilken utsträckning människor i 

organisationen ser sig som enskilda individer eller som en del av en större 

grupp. Länder med hög individualism är t ex. USA och Australien. Länder där 

man känner stor kollektivism är t ex. Saudiarabien och Peru. 

 Osäkerhetsundvikande - Hänvisar till i vilken utsträckning individer känner sig 

hotade av ovissa situationer. I länder som t ex. Japan och Grekland är man mest 
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benägen att undvika osäkerhet. Däremot i t ex. Singapore och Hong Kong är 

man minst benägen att undvika osäkerhet. 

 Manligt/kvinnligt - Hänvisar till i vilken utsträckning maskulina eller feminina 

värderingar är dominerande. Med maskulina värderingar menas materialism och 

bestämdhet. Feminina värderingar är t ex. omsorg om andra människor och 

livskvalité. Länder med hög maskulin kultur är t ex. Schweiz och Italien. 

Länder med hög feminin kultur är t ex. Sverige och Norge.
56

 

Det är viktigt att chefer och ledare i multiinternationella organisationer förstår och 

respekterar kulturella skillnader och anpassar kontrollsystemet till varje land.
57

 

3.3 Kontraktsformer  

Tillverkare har ett flertal olika alternativa sätt att organisera distributionen av produkter 

på. Det är framförallt tre variabler som styr vilket sätt som passar företaget bäst;  

 Beteendestyrda kontrakt respektive prestationsstyrda kontrakt – Detta val styrs 

av till vilken grad tillverkaren har för avsikt att övervaka distributören.  

 Channel management - Detta val styrs av till vilken grad tillverkaren har för 

avsikt att stödja och koordinera distributörernas prestationer. 

 Distribution intensity – Detta val styrs av hur många distributörer per 

marknadsområde tillverkaren vill ha.
58
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3.3.1 Beteendestyrda kontrakt respektive Prestationsstyrda kontrakt  

Valentine menar att man genom att äga försäljningsstället själv får maximal kontroll. 

Företaget kan då lättare införa standards när det gäller t ex. service, bemötande och 

lokaler.
59

 Nackdelar med egenägda försäljningsställen är att chefen för 

försäljningsstället är medlem av en hierarki, detta tenderar att begränsa chefens 

befogenheter. Exempel på saker där en återförsäljare har större befogenheter än en 

intern chef gäller frågor rörande pris, inköpspris på utbytesvaror, tid och resurser som 

skall läggas på varje kund osv. Anställda i en hierarki måste ofta fråga sin chef för att få 

ändra någon av dessa variabler, detta kan leda till att den anställde agerar mer försiktigt 

och återhållsamt.
60

 

Valentine tar upp flera sätt att öka kontrollen över återförsäljaren. Ett exempel är att 

erbjuda förtryckta informationsblad som kan lämnas till slutkunden. Då vet företaget 

precis vad som presenteras till slutkunden i skriftlig form. Dessa reklamprodukter kan 

antingen företaget ge återförsäljaren eller ta betalt för.
61

       

Lassar och Kerr menar att beteendestyrda kontrakt ofta kräver stora investeringar och är 

dyra att upprätthålla. I gengäld får företaget stor kontroll över distributörens 

verksamhet. Ett prestationsstyrt kontrakt är ofta billigare för tillverkaren, men ger 

företaget lite kontroll över försäljningsprocessen. Lassar och Kerr menar också att 

risken fördelas olika mellan parterna beroende på vilket kontrakt man väljer.
62

 Exempel 

på saker som tillverkaren får lite kontroll över är; lagernivåer, att distributören även 

säljer konkurrerande produkter, prissättningen - över eller under önskat pris, 

marknadsföringen - framställs produkten på ett tillfredställande sätt osv.
63
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Ett beteendestyrt kontrakt är att föredra då: 

 Tillverkarens (principalens) möjlighet att övervaka distributören (agenten) är 

hög. 

 Målen som tillverkaren har med relationen till distributören är lätta att 

observera.  

 Möjligheterna att mäta prestationerna är dåliga. 

 Risken för målkonflikt är låg. 

 Avsikten är att ha en långvarig relation. 

Detta alternativ leder till att agenten är det riskundvikande parten.
64

 

Tillika är ett prestationsstyrt kontrakt lämpligt då: 

 Tillverkarens (principalens) möjlighet att övervaka distributören (agenten) är 

låg. 

 Målen som tillverkaren har med relationen till distributören är svåra att 

observera.  

 Möjligheterna att mäta prestationerna är goda. 

 Risken för målkonflikt är hög 

 Att relationen skall hålla länge är ej prioriterat. 

I detta fall är principalen den riskundvikande parten.
65
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Eisenhardt menar att valet mellan beteendestyrt eller prestationsstyrt kontrakt beror på 

kostnaden av att mäta och övervaka beteendet hos agenten. Detta skall ställas mot den 

kostnad det innebär att lägga mer risk på agenten, då denne kräver högre kompensation 

vid ett högre risktagande.
66

  

Lassar och Kerr skriver att strategin har stor betydelse för hur man organiserar 

distributionsfunktionen. Enligt dem är ett beteendestyrt kontrakt vanligast vid relationen 

mellan en differentierad tillverkare och dess distributör. Kompensationen består då av 

marginalen på sålda produkter och är då oftast relativt hög vid differentierade produkter. 

Risken övergår då till distributören men tillverkaren litar inte alltid helt på denna 

risköverföring. Detta gör att ett beteendestyrt kontrakt är att föredra vid denna typ av 

kompensation. Tillverkaren får då större möjlighet att övervaka distributören och kan 

därmed ställa krav vad gäller lagernivåer, prissättning, marknadsföring och reklam 

osv.
67

   

Ett beteendestyrt kontrakt är att föredra då man vill att distributören skall göra mer än 

att bara sälja. Samtidigt kräver distributören ett beteendebaserat kontrakt om de skall 

utföra ickesäljande aktiviteter såsom t ex. marknadsföring. Anledningen till detta är att 

distributören är rädd att andra distributörer skall utnyttja de ickesäljande aktiviteterna.
68

 

3.3.2 Channel management 

Channel management består av två element; tillverkarens koordinering av 

distributörerna inom ett givet marknadsområde och tillverkarens stöd till distributörens 

säljaktiviteter. Nivån på sina ansträngningar som tillverkaren lägger ner på att 

koordinera och stödja distributörerna förväntas drivas av produktens position och 

omfattningen av kundmålgruppen.
69

  

                                                                                                                                               
65

 Lassar & Kerr, Strategy and control in supplier-distributor relationships: An agency perspective s. 616-

617 
66

 Eisenhardt, K. Agency- and institutional- theory explenations s.490 
67

Lassar & Kerr, Strategy and control in supplier-distributor relationships: An agency perspective s. 619 
68

Lassar & Kerr, Strategy and control in supplier-distributor relationships: An agency perspective s. 620  
69

 Lassar & Kerr, Strategy and control in supplier-distributor relationships: An agency perspective s. 618 



 

26 

 

För differentierade tillverkare är konkurrensfördelar uppbyggda på produktegenskaper, 

tillhörande service och företagets image. Som tillägg tillför distributören produkten ett 

mervärde genom försäljnings och kundservicefunktioner. Distributörens servicestandard 

och policys kan ha en viktig påverkan på företagets image. Resultatet av detta blir att en 

differentierad tillverkare troligtvis lägger ner en större möda på att koordinera och 

kontrollera distributionsaktiviteter.
70

 

3.3.3 Distributionsintensitet 

Distributionsintensitet refererar till antalet distributörer som en tillverkare använder sig 

av inom ett geografiskt område. Låg intensitet antyder ett fåtal distributörer medan hög 

intensitet antyder en bred distribution genom många försäljningsställen.
71

  

Hög distributionsintensitet leder till en minskad kontroll för tillverkaren över flödet av 

produkterna i kanalen och presentationen av produkten till slutkunden. När antalet 

distributörer i kanalen ökar, ökar också samordningen av frakten, varierande nivå på 

underhåll och reparationer, olika lagernivåer, olika prisstrategier och överlappande 

säljförsök. Tillverkare med höga behov av kontroll på sina kanaler antas därför behålla 

ett selektivt urval av sina distributörer för att minimera dessa problem.
72
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et empiriska kapitlet består framförallt av insamlat material från BSR. 

Framförallt har detta skett genom intervjuer med Magnus Skeppstedt som är 

export sales manager på BSR. Där inga källhänvisningar finns i kapitlet 

kommer dessa påståenden och fakta från intervjuer eller mailkontakter vi haft med 

Magnus.  

 

4. Empiri 

4.1 Företagsbeskrivning 

BSR Svenska AB startades 1996 genom en sammanslagning av två företag. Idag har 

företaget 22 anställda och omsätter cirka 33 miljoner kronor per år. BSR har utvecklat 

och säljer PPC Tuning System® som är en teknologi för optimering av bilmotorer för 

bättre prestanda och miljö. De säljer även tillbehörsutrustning till olika typer av bilar, ett 

exempel på detta är avgassystem.
73

 I sin produktutveckling arbetar företaget med en 

omvänd teknologi som kallas reverse engineering. Detta betyder att BSR utgår från en 

färdig bil och utifrån den bryter ned dess styrsystem. När detta har gjorts kan de 

utveckla sina produkter. Deras produkter är i dagsläget inriktat framförallt mot Volvo 

och Saab, men de jobbar även med ett tiotal andra märken i något mindre omfattning. 

De jobbar ständigt med att köpa in nya bilmodeller för att kunna utveckla produkter till 

dessa och behålla sin marknadsledande ställning. Dessutom läggs stort fokus på att ligga 

längst fram i teknikutvecklingen. 

BSR är verksamma i Sverige med Internetförsäljning och 55 återförsäljare runt om i 

landet, de har även 25 officiella återförsäljare i 18 länder främst i Europa, Östasien samt 

USA.
74

 Det finns också ett antal återförsäljare som befinner sig i en introduktionsfas där 

utvärdering pågår. Eftersom Sverige är ett litet land med sina ca nio miljoner invånare 

och ca fyra miljoner bilar
75

 finns det en stark och ständig strävan efter att expandera 

internationellt. År 2007 omsatte företaget 31 miljoner, varav ca 45 % tillhörde 

exportmarknaden. BSR ser sin stora potential till utveckling och expansion på den 
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internationella marknaden. BSR´s typiska slutkund är ofta läkare, advokat eller lärare. 

Den typiska kunden blir också äldre och äldre och bilarna blir nyare och nyare.
 
 

4.1.1 BSR’s strategi för utlandsförsäljning 

För att nå ut till sina slutkunder och kunna sälja sina produkter till dem har man valt att 

använda sig av återförsäljare i varje enskilt land där man har etablerat sig. I vissa länder 

har BSR fler än en återförsäljare för att täcka upp marknaden bättre. På vissa 

geografiska marknader har BSR generalagenter som är deras enda direkta kontakt i det 

området. Denna generalagent har sen i sin tur återförsäljare under sig, detta gör att hela 

området täcks upp. Systemet med generalagenter är något som BSR vill utveckla mer i 

framtiden.  

Tidigare har många av deras återförsäljare själva kontaktat BSR via telefon, Internet 

eller via mässor där BSR funnits representerade. Nu har de dock kommit till en punkt 

där de känner en önskan att strama upp situationen något och själva hitta och aktivt 

kunna välja ut nya återförsäljare.  

BSR har inlett ett samarbete med Exportrådet för att få hjälp med att etablera sig i bl a. 

USA. Ett sätt att få bra och stabila återförsäljare är att BSR i huvudsak inte lämnar 

krediter på sina leveranser. Detta gör de endast till ett fåtal stora återförsäljare.  

BSR har valt att ha ett ganska öppet skrivet kontrakt med sina återförsäljare, ett ”letter 

of agreement”. Detta är ett avtal som är likvärdigt ett muntligt avtal fast i skriven form, 

(se bilaga 2).   

De produkter man framförallt vill satsa på nu är de som passar till Volvo och Saab även 

om man har produkter till andra märken. Det är dessa man anser sig vara ledande på och 

där de har minst konkurrens. BSR strävar mot att ligga först i utvecklingen vad det 

gäller produktutveckling. De satsar mycket på hög teknologi och utvecklar ständigt sin 

mjukvara till PPC-enheten.  
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När det gäller marknadsföringen i de olika länderna har BSR planer på att låta 

lokala/internationella reklambyråer ta fram förslag som passar bättre för varje enskilt 

land.  

4.1.2 Kunskaper om export och utländska marknader 

BSR anser inte att de har all den kunskap inom företaget som de behöver för att kunna 

sköta exportmarknaden på ett tillfredsställande sätt. De menar att det inte finns något 

facit, utan att man får lära sig under resans gång. BSR har haft stor hjälp och nytta av 

Exportrådet och även andra kontakter. De har också dragit nytta av andra företags 

erfarenheter av exportverksamhet.  

Exportrådet har ett program för företag med en omsättning som är lägre än 10 miljoner 

euro och färre än 50 anställda, det heter ”Steps to export”. Programmet är 

subventionerat av staten och är till för att främja exporten för mindre svenska företag. 

BSR har deltagit i detta program och då fått hjälp med att bl a. kartlägga marknaderna i 

de olika länderna. Programmet Steps to export är det första steget mot att börja 

exportera. Exportrådet tillhandahåller även fler tjänster som är både bredare och mer 

djupgående. BSR har valt att fortsätta samarbeta med Exportrådet och i dagsläget köper 

man vissa tjänster. I år köps tjänster som rör exporten till USA och Italien.  

I vissa länder finns olika typer av produktcertifiering, ett exempel på detta är TÜV i 

Tyskland. För BSR betyder detta att utan denna märkning av sina produkter får de svårt 

att sälja produkterna där, eftersom konsumenterna sätter stort värde på TÜV-märkning. 

BSR har nu bestämt sig för att TÜV-märka PPC-enheten till ett urval av de bilmodeller 

som finns på den tyska marknaden. 

4.2 Relationen till återförsäljaren 

BSR strävar efter att ha långa och goda relationer med sina återförsäljare, så att båda 

parter är nöjda med samarbetet. I dagsläget är det dock inga problem att avsluta ett 

samarbete med någon återförsäljare om detta skulle krävas, eftersom det inte finns några 

bindande avtal som reglerar relationen mellan BSR och deras återförsäljare.  
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BSR har idéer om att börja med någon form av diplomering av sina återförsäljare, dels 

för att vissa länder kräver sådana formaliteter och dels för att få en djupare relation med 

återförsäljarna. BSR känner en viss oro för att det i samband med en sådan diplomering 

kan uppkomma juridiska förbindelser i större omfattning än de önskar. 

4.2.1 Kulturella skillnader 

Det finns flera kulturella skillnader mellan olika länder, t ex. när det gäller språk, hur 

man helst kommunicerar och sättet att göra affärer på. För att minska språkhinder 

mellan BSR och återförsäljarna är alla publikationer såsom t ex. instruktionsmaterial 

och reklam skriven på engelska. BSR’s hemsida finns också på engelska.  

 

När det gäller skillnader i sättet att kommunicera kan nämnas att återförsäljarna i 

Sydeuropa helst vill ha den kontinuerliga kontakten via telefon, när det gäller 

återförsäljare i Asien föredrar de att ha sin kontakt med BSR via mail. 

 

För återförsäljarna och kunderna i USA är det viktigt att företaget verkar stort och 

mäktigt, att man har ett stort kontor eller är många anställda. Detta har gjort att BSR har 

bilder på sina nybyggda lokaler i alla publikationer de nu trycker . 

4.2.2 Avtal 

BSR har valt att använda sig av ett skrivet avtal mellan sig och sina återförsäljare, den 

avtalsformen de har valt heter ”letter of agreement”. I avtalet regleras ersättningen till 

återförsäljarna, leveransvillkor och beställningskvantiteten.  

När det gäller ersättningen till återförsäljarna sker denna i form av ett rabattsystem på 

inköpen. För exportmarknaden beror rabatten på vilken produkt och dess kvantitet som 

köps av återförsäljaren. Rabatten varierar mellan 10 och 40 %.  

Ett krav från BSR’s sida på en lägsta nivå av beställningskvantiteten finns också 

reglerad. Det görs upp en beställningsnivå för första samarbetsåret och sen ytterligare en 

nivå för de nästkommande två åren. (se bilaga 2)  
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4.2.3 Återförsäljarnas kunskaper om BSR, deras produkter och 

marknad 

BSR ser återförsäljarnas kunskap ur två perspektiv, teknisk kunskap samt 

marknadsmässig kunskap. Med teknisk kunskap menas att återförsäljaren har kunskaper 

om produktens tekniska egenskaper såsom prestandaökning, funktion mm. 

Marknadsmässig kunskap innebär att de vet vilka som är deras mest potentiella kunder, 

vilka argument dessa lyssnar på, försäljningsteknik mm. BSR anser att den tekniska 

kunskapen är god hos återförsäljarna. Den marknadsmässiga kunskapen däremot kan 

ibland vara bristfällig.  För att minska detta har man funderat på utbildningar för 

återförsäljarna. BSR har upptäckt att vissa återförsäljare använder sig av säljargument 

till slutkunden som BSR inte är nöjda med. Exempelvis framhäver en del återförsäljare 

fördelen av att kunna avinstallera PPC-programmeringen i händelse av en olycka eller 

vid problem. Detta argument är inget som BSR vill förmedla, de anser att man ska vara 

ärlig med vad man gjort med sin bil. 

4.3 Produktens väg till återförsäljaren 

4.3.1 Pris- och betalningssystem 

BSR säljer PPC-enheten i två delar. Först köper återförsäljaren hårdvaran som består av 

den fysiska PPC-boxen som ansluts till bilen genom diagnosuttaget. Samma box kan 

användas till alla typer av bilar. Den enskilda boxen kan dock bara användas till en enda 

bil då den låser sig till bilens chassinummer. För hårdvaran tar BSR samma pris oavsett 

vilken typ av bil den används till.  

Produktens andra del består av mjukvaran som återförsäljaren själv laddar in i boxen. 

BSR har som policy att inte lämna kredit, men har gjort vissa undantag för större 

återförsäljare. För att återförsäljaren snabbt skall kunna leverera produkten till slutkund 

har man ett system där återförsäljaren köper nedladdningsrättigheter. De får då ”coins” 

som sedan kan bytas mot mjukvaran, dessa coins kan även köpas i förväg och förvaras i 

ett digitalt lager. BSR tar olika betalt för mjukvaran till olika bilar, alltså kostar det olika 

många coins till olika bilmärken.  
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Den största faktorn som styr prissättningen av mjukvaran är enligt BSR bilens 

inköpspris. Vid optimering av en dyrare bil anser man sig alltså kunna ta mer betalt än 

när man optimerar en bil med lågt inköpspris. Andra faktorer är utvecklingskostnader 

för respektive bilmodell. En fördel med delad produkt är att det aldrig blir någon tull på 

mjukvarudelen, detta leder till att de kan ha ett lägre pris till slutkunden.  

Administrationen av betalningarna och nedladdningsrättigheterna sker idag manuellt 

från Växjö. Detta innebär att en person i Växjö måste registrera inbetalningen och föra 

över coins till återförsäljarens nedladdningskonto innan den kan ladda ner mjukvaran.  

4.3.2 Paketering och transport 

PPC-boxarna tillverkas i Växjö, men av ett annat företag än BSR. Boxarna förvaras 

sedan på lager hos BSR tillsammans med övrigt sortiment såsom avgasrör, emblem osv. 

Vid beställning skickas paketen sedan ut till återförsäljaren, detta anser BSR vara en 

process som kräver allt mer resurser då många kunder beställer i små volymer. BSR 

försöker även öka andelen export av övriga produkter. Ett sätt att genomföra detta på är 

att ha fler generalagenter.  

I dag sker de flesta transporter med flyg eller lastbil. Det finns vissa problem att 

transportera till vissa länder. Exempelvis har det varit problem att frakta in varorna till 

Ryssland pga. att varorna har stoppats i tullen. Ett sätt att komma runt detta har varit att 

skicka varorna via kringliggande länder för att därifrån skickas vidare tillsammans med 

andra varor. Dessutom har t ex. återförsäljare i Mexiko önskat att produkterna skickas 

till USA istället för att slippa vissa skatter.    
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år analys är uppdelad i två kapitel. I detta första delkapitel kommer vi att 

presentera de problem och risker vi funnit i relationen mellan BSR och deras 

återförsäljare. I nästkommande kapitel kommer vi ge förslag på lösningar till 

hur problemen och riskerna kan reduceras. 

 

5. Analys – Identifiering av problem 

5.1 Mål och strategi 

Vi upplever att det inte finns något uttalat mål med BSR´s exportverksamhet. Det som 

styr exportverksamheten är exportchefens egna tankar och idéer. Detta kan tänkas skapa 

problem utifrån flera aspekter.  

Finns inget mål kan inte agenten veta vad den förväntas göra och därmed kan inte heller 

principalen värdera agentens prestationer. Eftersom agenten inte vet vad den förväntas 

göra kan det tänkas att den inte presterar lika bra och mycket som den skulle kunna.  

Det är svårt att få hela organisationen att sträva åt samma håll och nå målkongruens då 

målet inte är uttalat. Detta leder i sin tur till att det inte går att genomföra en strategisk 

planering. När individens individuella mål överrensstämmer med organisationens mål 

uppnås målkongruens. Detta är inte möjligt för BSR och deras återförsäljare eftersom 

det saknas klara mål. 

Vi anser att BSR inte riktigt har bestämt sig för vilken typ av strategi de vill ha för den 

utländska marknaden. BSR vill gärna ta en liten risk och lägga över ett stort ansvar på 

återförsäljarna. Två faktorer vi baserar detta på är att BSR kräver förskottsbetalning och 

att återförsäljaren ska ha både hård- och mjukvara i lager.  

5.2 Kunskaper om export och utländska marknader 

BSR anser att de inte alltid har tillräcklig kunskap om exportförsäljning. Faktumet att 

återförsäljarna ofta har tagit kontakt med BSR för att de önskar sälja deras produkter 

kan lätt leda till att man inte undersöker marknaden innan man godkänner 

återförsäljaren. Risken finns då att BSR försöker ta sig in på marknader som kan vara 

V 
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svårtillgängliga pga. andra lagar och regler, byråkrati, transportproblem mm. Risken 

finns också att man tar sig in på marknader där det finns dåligt kundunderlag.  

Ytterligare ett problem är att olika marknader kräver olika produktmärkningar, 

exempelvis på den tyska marknaden efterfrågar slutkunden en TÜV-märkning.  

5.3 Relationen till återförsäljaren 

Det finns inga starkt bindande långvariga avtal mellan återförsäljarna och BSR. På 

grund av detta kan vi identifiera följande problem: 

Återförsäljarna vågar inte satsa. – Vi menar att detta i vissa fall kan leda till att 

återförsäljarna inte känner sig säkra i sin relation till BSR. De har ingen ensamrätt och 

kan från en dag till en annan bli av med rätten att vara återförsäljare åt BSR. Det kan 

även tänkas att nya återförsäljare börjar agera i vad den första återförsäljaren anser vara 

dennes försäljningsområde. Detta kan göra att återförsäljaren inte vågar satsa långsiktigt 

och att denne då inte säljer så mycket som den skulle kunna. Med långsiktiga satsningar 

menar vi t ex. lokaler eller långsiktig marknadsföring såsom mässor. 

BSR har små möjligheter att ställa krav och styra återförsäljarna. – Ett direkt resultat av 

att det inte finns några starka avtal parterna emellan är att BSR’s möjligheter att leda 

återförsäljarna är betydligt mindre än vad det kunde varit. Det är svårt att veta och styra 

vad återförsäljaren säger till kund och hur denne agerar i försäljningssituationen. 

5.3.1 Kulturella skillnader 

Då BSR verkar på en multiinternationell marknad med återförsäljare runt om i världen 

är det viktigt att känna till och visa respekt för de kulturella skillnader som finns.  

Ett problem som finns är att man inte talar samma språk. Även om båda parter är 

engelsktalande kan det uppstå missförstånd och feltolkningar, då endast ett fåtal 

återförsäljare har engelska som modersmål. Andra kulturella problem kan vara olika sätt 

att genomföra affärer på, såsom möten och hälsningsprocedurer.  
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5.3.2 Återförsäljarnas kunskaper om BSR, deras produkter och 

marknad 

BSR upplever återförsäljarnas tekniska kunskaper som tillfredsställande. Detta behöver 

dock inte betyda att återförsäljarnas anställda har tillräcklig kunskap för att kunna svara 

på kundens frågor. Idag har BSR ett ”letter of agreement” vilket innebär att man har ett 

skriftligt kontrakt på att man skall samarbeta men ingen reglering i övrigt. Detta gör att 

BSR inte kan ställa några krav på att återförsäljarna samt återförsäljarnas anställda 

måste ha en viss utbildning.  

Den marknadsmässiga kunskapen upplever BSR som mer bristfällig, framförallt från 

vissa återförsäljare. Problem som kan uppstå pga. denna brist, är framförallt att man går 

miste om potentiella kunder. Exempel på orsaker till missade kunder kan vara att 

argument som gör kunden tveksam används, att säljaren inte framhäver alla positiva 

egenskaper som produktens har osv. Även försäljningsteknik är en viktig aspekt, BSR 

uttrycker problemet som ”En del är säljare andra inte”
76

. 

5.4 Produktens väg till återförsäljaren 

5.4.1 Pris- och betalningssystem 

Vi har funnit en del problem när det gäller BSR’s pris- och betalningssystem. Ett av 

dessa problem är att återförsäljaren binder mycket kapital i lager då PPC-boxens pris till 

återförsäljaren utgör en relativt stor andel av produktens totala pris. Detta kan tänkas 

hämma återförsäljaren att ta hem stora lager, vilket kan ge som följd att man går miste 

om försäljning om produkten ej kan levereras direkt till slutkunden. Ett annat problem 

vi identifierat är att administrationen kring inbetalning och påladdning av coins sker 

manuellt, detta gör att i händelse av att återförsäljaren inte har nedladdningsrättigheter 

kan det leda till att leveransförseningar uppstår. Detta problem kan uppstå pga. 

helgdagar och tidsskillnader.   
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5.4.2 Paketering och transport 

BSR anser att det är resurskrävande att paketera små beställningar. Det är ett problem 

att återförsäljare lägger små ordrar, dessa kräver i längden väldigt mycket resurser som 

hade kunnat läggas på annat.  

Ett annat problem som innefattas i denna process är kostnader som har att göra med tull 

och dess administration. BSR har exempelvis varit med om att vissa länder med kort 

varsel ändrat importtullarna. Detta påverkar inte BSR direkt men indirekt pga. att 

återförsäljaren får svårare att importera och sälja deras produkter.   

Ytterligare problem som rör transporten är att en del produkter kostar oerhört mycket att 

frakta, ibland mer än produkten själv. Pga. detta problem säljs inte vissa produkter 

utomlands, ett exempel på detta är avgasrör. 
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et andra delkapitlet i analysdelen innehåller våra förslag på lösningar eller hur 

problemen och riskerna kan reduceras.   

 

 

6. Analys – Förslag till lösning och reducering av 

identifierade problem 

6.1 Införande av strategi 

Genom att införa ett system som mäter återförsäljarnas prestationer ökar BSR’s 

möjlighet att motivera återförsäljarna att agera mot principalens uppsatta mål. För att 

kunna göra detta är det viktigt att BSR börjar med att definiera sin strategi. Efter det 

bestämmer man vilka mått som ska användas för att på ett önskvärt sätt kunna mäta 

prestationerna och sedan implementera dessa mått.  Det är viktigt att måtten och 

resultaten granskas regelbundet.  

6.2 Kontrollsystem 

För att BSR på bästa sätt ska kunna kontrollera och styra sina återförsäljare anser vi att 

de behöver ett väl fungerande kontrollsystem. I teorin har vi tagit upp att ett 

kontrollsystem består av fyra grundläggande delar, dessa är; en detektor, en bedömare, 

en effekt och ett kommunikationsnätverk. 

När det gäller BSR och deras kontrollsystem så anser vi att dessa grundläggande delar 

kan användas som följer;  

Detektorn – mäter vad som verkligen händer. BSR skulle ha ett slags system som mäter 

hur det är just nu. T ex. försäljningsstatistik, i vilka länder de finns representerade och 

kundnöjdhet. 

Bedömaren – jämför det som händer med det som förväntas ska hända. För BSR skulle 

detta t ex. kunna vara att man jämför verklig försäljning mot budgeterad försäljning och 

att man mäter om man finns representerad i de länder man satt som mål i rätt tid. 

D 
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Effekten – justerar för eventuella skillnader mellan det som verkligen händer med det 

som förväntas ske. För BSR’s del skulle detta kunna vara att de stimulerar försäljningen 

med t ex. kampanjer och erbjudanden. Ett annat sätt kan vara att BSR vidtar åtgärder för 

att inta fler marknader. 

Kommunikationsnätverk – överför information mellan detektorn och bedömaren och 

mellan bedömaren och effekten. BSR skulle kunna bygga upp ett system för att på 

regelbunden basis överföra nödvändig information.  

I teorin skriver vi också om två frågor som är viktiga att ställa sig när man ska utvärdera 

hur bra kontrollsystemet fungerar. Det är viktigt att BSR ställer frågan vilka handlingar 

systemet får individen att utföra i egenintresse. Exempelvis om kontrollsystemet på 

något sätt har brister som gör att återförsäljaren använder fel argument vid försäljning 

och lovar mer än vad BSR kan stå för. Den andra frågan som är angelägen för BSR att 

ställa är om dessa handlingar är i organisationens intresse. Visar det återförsäljaren gör 

någon handling som inte är i organisationens intresse är det viktigt att upptäcka detta 

och åtgärda detta felaktiga handlande.  

6.3 Generalagenter 

Vi anser att om BSR började arbeta med generalagenter för varje enskild marknad 

skulle de vinna flera fördelar. De skulle skapa tryggare relationer och BSR skulle inte 

behöva ha direktkontakt med så många olika personer. Då de inte anser att de har 

tillräcklig kunskap om de lokala marknaderna, kan generalagenten vara en del i 

lösningen för att överbrygga problematiken. Generalagenten skulle även minska 

problemen som har med de kulturella skillnaderna att göra. Vi menar här de problem 

som finns kring brister i det lokala språket samt eventuella skillnader i hur man gör 

affärer.  

Genom att ha generalagenter öppnas möjligheter att sälja fler av BSR’s produkter än 

vad som finns möjlighet till idag pga. fraktkostnader. Generalagenten skulle då kunna 

hålla ett lager och därmed kan större leveranser göras till ett billigare pris genom att 

frakta på ett bättre sätt, exempelvis genom containerfartyg. Detta skulle då, under 
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förutsättning att generalagentens lager sköts på ett tillfredsställande sätt, leda till att 

leveranstiden kortas till slutkunden.  

Genom införandet av fler generalagenter kommer koordineringen (channel managment) 

inom ett marknadsområde att kunna förbättras avsevärt, då det är denna som stödjer, 

hjälper och styr de enskilda återförsäljarna i marknadsområdet. En generalagent skulle 

även vara ansvarig för att koordinera marknadsföringen som sker i dess område.   

6.4 Kontraktstyper 

Vi anser att BSR idag har en relation till sina återförsäljare som mest liknar det 

prestationsbaserade. Detta baserar vi på att återförsäljarnas provision är skillnaden 

mellan deras försäljningspris och inköpspris samt att BSR inte har något 

rekommenderat pris. Det beror också på att återförsäljarna får använda vilka 

reklampublikationer de önskar i sin marknadsföring. En annan faktor som talar för att 

man har en prestationsbaserad relation är att ingen återförsäljare har någon ensamrätt på 

ett visst område. Genom att ha ett prestationsbaserat kontrakt blir BSR den 

riskundvikande parten.  

Genom att införa ett kontrakt gentemot återförsäljarna som mer liknar det 

beteendebaserade anser vi att BSR skulle uppnå en rad fördelar. Det skulle leda till att 

man får möjlighet att styra återförsäljarna mer detaljerat, vilket man även önskar kunna 

göra. Vi anser dock i likhet med teorin att denna typ av kontrakt bör basera sig på en 

längre tidsperiod än vad BSR’s kontrakt med återförsäljarna gör idag. Detta skulle öka 

återförsäljarnas vilja att investera i långsiktiga åtgärder, t ex. när det gäller långsiktig 

marknadsföring såsom att närvara på mässor osv. Detta skulle även öka BSR’s 

möjligheter att ställa krav vad gäller logotyper, utbildning, licensiering osv.  

Ur ren effektivitetssynvinkel bör dock den kontraktstyp användas där 

transaktionskostnaderna är som lägst. Transaktionskostnaderna tolkar vi i detta fall som 

kostnader för att ersätta och övervaka agenten. Den viktigaste faktorn som påverkar 

transaktionskostnaderna är hur informationsasymmetrin ser ut mellan BSR (principalen) 

och återförsäljaren (agenten) och därmed förutsättningarna för att övervaka agenten. Då 
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återförsäljaren tar mindre risk vid ett beteendebaserat kontrakt krävs mindre i 

kompensation. Samtidigt krävs mer resurser från BSR’s sida att övervaka så kontraktet 

verkligen följs då målkongruensen sannolikt minskar vid ett beteendebaserat kontrakt. 

6.5 Pris och betalningssystem  

Hårdvaran på PPC-enheten utgör ca 50 % av produktens totala kostnad. Skulle 

prisfördelningen förändras mellan hård- och mjukvara till ett lägre pris för hårdvaran 

och ett högre pris för mjukvaran skulle detta leda till att återförsäljarna kunna ha fler 

boxar på lager då de binder mindre kapital per enhet. Dessutom skulle tullkostnaderna 

bli lägre eftersom mjukvaran (tjänsten) är tullfri. 

Genom att införa ett automatiskt betalningssystem som inte behöver administreras av en 

person i Växjö kan man dessutom öka leverenssäkerheten av mjukvaran. Därmed 

behöver inte återförsäljaren köpa så många coins i förväg och då minskas även 

kapitalbindningen av dessa. Problematiken kring tidsskillnader och olika helgdagar 

försvinner också då ett system som automatiskt sköter påladdningen av mjukvaran inte 

är känslig för detta.   
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 detta slutliga kapitel kommer en kort redovisning av våra slutsatser som vi kunnat 

dra efter att vi genomfört studien.   

 

 

7. Slutsats 

7.1 Slutsats  

De slutsatser som vi kommit fram till efter att ha genomfört hela vår studie är följande;  

Vi har identifierat en del problem och risker som vi funnit hos BSR och därefter 

beskrivit och förklarat dessa. De största problem vi identifierat är att BSR saknar 

uppsatta mål och även en uttalad strategi för sin exportverksamhet. Vi anser också att 

det finns stora risker kring avtalen mellan BSR och deras återförsäljare. 

Det viktigaste steget i BSR’s fortsatta arbete med exportverksamheten är att formulera 

klara mål som sen hela organisationen kan sträva efter. Som följd av detta behöver de 

också utforma en strategi för hur de mål som satts upp ska uppfyllas.   

Idén BSR har kring att utveckla antalet generalagenter tror vi mycket på. Det är lämpligt 

att till att börja med att försöka reda ut hur olika marknader ska delas in, och sen hur de 

bör bemannas med generalagenter.  

Vi anser att BSR bör arbeta mer med att knyta sina återförsäljare till sig genom att 

skriva mer beteendebaserade kontrakt. Detta leder till en ökad kontroll. 

Vi anser även att det borde göras en del justeringar i prissättningen av PPC-enheten. 

Relationen mellan BSR och deras återförsäljare kan tänkas bli bättre av detta om 

återförsäljarna känner att de inte behöver binda upp lika mycket kapital i sina lager. 

I 
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7.2 Förslag till fortsatt forskning 

Vi har inte behandlat någonting som har med att göra hur man ska finna nya 

återförsäljare och hur man bäst bör arbeta med denna process i vår studie. Detta anser vi 

vara ett mycket intressant område att studera. Därför ger vi som förslag till fortsatt 

forskning att studera denna problematik.
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Bilaga 1 

Det är dessa frågor som vi ställt till den person på BSR som vi träffat vid två olika 

tillfällen för personlig intervju. Det är svaren på dessa frågor som ligger till grund för 

vårt empiriska kapitel. 

1. Vad är BSR’s utlandsstrategi? 

2. Varför väljer ni att slå er in på en utlandsmarknad? 

3. Hur vill BSR uppfattas av omgivningen?(Kunder, leverantörer, konkurrenter) 

4. Vad gör BSR för att uppnå de målen? 

5. Hur hittar du och hur väljer du ut de utländska återförsäljarna? 

6. På vilket sätt knyts återförsäljarna till BSR? Skrivna avtal? 

7. Vilka incitament använder BSR för att styra och stimulera sina återförsäljare? 

8. Hur gör BSR för att förmedla sin image till kunder i andra länder? 

9. Hur hanterar man kulturella skillnader? Språk, affärskod? 

10. Finns det något mål på hur omsättningen ska utvecklas (i kr, inom en viss 

tidsperiod)? 

11. Hur länge har du samarbetat med de olika återförsäljarna? 

12. Vilka problem/hinder har du stött på i samband med arbetet med att slå sig in på 

utländska marknader?  

13. Vilka problem/hinder har du stött på i samband med introduktionen av nya 

återförsäljare? 

14. Affärsmodell? 

15. Var tillverkas boxarna? 

16. Vad är det som säljs utomlands? Är det hela produktsortimentet eller är det bara 

vissa delar? 

17. Hur många på BSR har ÅF kontakt med och hur ofta? 

18. Finns det något tekniska support? 

19. Hur behandlar ni problemen som uppstår kring valuta och valutarisker? 

20. Anser ni att ni behöver kontroll över återförsäljarna? 

21. Anser ni att ni behöver inflytande och i så fall till vilken grad över: 

 Vad återförsäljarna säger till slutkund? 

 Hur återförsäljarnas tillgänglighet ser ut, öppettider mm? 
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 Vilka kunder verkstaden riktar sig till? T ex. en Volvoverkstad? 

22. När återförsäljaren inte lämnar ut boxen, kan den användas till fler kunder? 

23. Anser ni att er övervakningsmöjlighet är hög eller låg? 

24. Är er möjlighet att mäta/observera återförsäljarnas prestationer/handlingar hög 

eller låg? 

25. Anser ni att prestationerna är lätta eller svåra att mäta? 

26. Anser ni att målkonflikten mellan er och återförsäljaren är hög eller låg, alltså 

har återförsäljarna samma mål som ni? Delar ni samma uppfattning om vad som 

är målet? 

27. Har ni för avsikt att ha som mål att ha långa relationer med återförsäljarna? Om 

det uppstår problem i relationen mellan er och återförsäljaren är då den bästa 

lösningen att hjälpa till att åtgärda stora brister eller är det bättre att hitta en ny 

återförsäljare? 

28. Är det viktigt för er att undvika risk i era relationer till återförsäljarna? Alltså i 

vilken grad accepterar ni risk bara det är rätt person? 

29. Upplever ni att vissa länder är mer komplicerade att exportera till pga. det 

landets lagar och regler? 

30. Har ni varit i kontakt med flera organisationer än Exportrådet? Och i så fall vilka 

och hur har dessa kontakter fungerat? 

31. Finns det några problem i det dagliga arbetet med själva exporten? T ex. krav på 

dokumentation. 

32. Finns det några problem i betalningsprocessen? 

33. Vilka problem upplever ni i själva transportprocessen? 

34. Anser ni att ni har tillräckligt kunskap om: 

 Export i allmänhet 

 Export till enskilda marknader 

 Hur kan ni minska informationsgapet? Konsulter? 

35. Har ni stött på problem när det gäller t ex. varumärket? Exempelvis att 

standardmärkningar är olika? PPC kanske betyder något helt annat i ett enskilt 

land som gör att man måste byta varumärkesnamn i just det landet? 

36. Hur tar ni in informationen om: 

 Potentiella återförsäljare? 

 Länders marknader? 
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 Återförsäljarnas idéer och input? 

37. Upplever ni att återförsäljarna har de kunskaper för att sprida den informationen 

som ni vill ska spridas? Kunskaper för att kunna marknadsföra produkten?  

38. Vad omsätter ni? Och hur är fördelningen mellan försäljning i Sverige och 

exportförsäljning? 

39. Hur ser avtalet ut som ni använder till era återförsäljare? Letter of agreement? 

Får vi använda avtalet i vår uppsats? 

40. Hur ser överenskommelsen ut mellan er och återförsäljarna? Vilken form av 

ersättning erhåller de? Hur mycket? 

41. Hur transporteras produkterna? Flyg, båt? 

42. Var finns de stora återförsäljarna? 

43. Vilka är era leveransvillkor? 

44. Vem står för importkostnaderna? 
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Bilaga 2 


