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Sammanfattning 

 

Globalisering har möjliggjort för svenska företag att expandera utomlands och etablera sig på 

internationella marknader. Det största hindret för små- och medelstora företag (SMFs) i a 

internationaliseringsprocess är avsaknad av finansiella medel och kunskap om den nya 

marknaden. På grund av detta är användandet av en utlandsbaserad agent ett bra alternativ. En 

agent har en god lokal marknadskunskap och representerar en etableringsform som är mindre 

kostsam i jämförelse med etableringen av ett dotterbolag. Med hänsyn till detta är 

användandet av en agent ett vanligt tillvägagångssätt bland internationaliserande SMFs. 

Samtidigt drivs företaget och dess agent av olika mål på grund av skillnader i egenintresse. 

Trots att en agent är anlitad i syfte att arbeta i enighet med företagets ambitioner, kan denne 

ha ett egenintresse som kolliderar med företaget. Det är därför nödvändigt för företag att 

skydda det egna intresset genom implementering av olika kontrollsystem. I denna studie har 

vi använt oss av principal- agentteorin i syfte att förklara förhållandet mellan svenska SMFs 

och dess agenter. Utöver detta undersöker vi även hur svenska SMFs kan kontrollera sina 

utlandsagenter. För att undersöka detta har vi formulerat följande forskningsfrågor: “Hur kan 

principal-agenteorin tillämpas i syfte att beskriva uppdragsrelationen mellan svenska SMF 

och dess agent på den internationella marknaden?” samt ”Hur kan svenska SMFs styra att 

dess agent på den internationella marknaden arbetar enligt företagets önskemål?”. I syfte att 

besvara dessa forskningsfrågor har det insamlats och bearbetats teoretiskt material, vilket 

utgjort underlag för den semistrukturerade intervjuguide som besvarats av studiens 

intervjupersoner. Detta har resulterat i en analys följt av slutsats där forskningsfrågorna 

besvaras. Studien avslutas med rekommendationer till framtida forskning. 

 

Nyckelord 

 

Små och medelstora företag (SMF), principal-agentteorin, agentrelationer, egenintresse, 

asymmetriskt informationsutbyte, adverse selection, moral hazard, kontrollsystem, 

incitamentsystem. 
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Abstract 

Globalization has enabled firms to expand abroad and enter international markets. The main 

obstacle for small and medium-sized firms in their internationalization-process is the lack of 

financial resources and local market knowledge. Therefore, the use of an offshore agent is a 

good option. An agent holds good local market knowledge and represents an establishment 

form that is less costly, compared to the start-up of a subsidiary. Hence, the use of an agent is 

a common approach amongst internationalized small and medium-sized firms (SME’s). 

Simultaneously, a firm and its agent are driven by different ambitions due to divergence in 

their self-interests. Although an agent is hired to work in unity with the firm’s ambitions, it 

may hold a self-interest that collides with the firm’s objectives. Therefore, it is vital for firms 

to protect their own interests by implementing different mechanisms that can control the 

agent. In this study, the principal-agent theory has been applied in order to explain the 

relationship between Swedish SME’s and their agents. Additionally, it has been investigated 

how Swedish SME’s are able to control their offshore agents on the international market. To 

examine this, the following two research questions have been formulated: “How can the 

principal-agent theory be applied to describe the relation between Swedish SME’s and their 

agent on the international market?” and “How can Swedish SME’s control that their agent on 

the international market are working in unity with the firm’s requests?” In order to answer 

these two questions, theoretical material has been collected and processed in order to 

formulate the basis of the semi-structured interview guide that has been answered by the 

respondents. This has resulted in an analysis followed by a conclusion where the research 

questions are answered. 

 

Key-words 

Small- and medium-sized enterprises (SME’s), principal-agent theory, agency theory, self-

interest, information asymmetry , adverse selection, moral hazard, control systems, incentives. 
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1 Inledning 

 

I detta kapitel kommer vi att ge en introduktion till uppsatsens ämnesval vilken inleds med en 

bakgrundsbeskrivning. Uppsatsens mål kommer att redogöras med en problemformulering 

följt av syfte och frågeställningar. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Jansson (2007) förklarar att framväxten av globaliserade företag kan förklaras genom tre olika 

vågor av internationalisering som skett. En första våg av internationalisering skedde mellan 

åren 1860-1912 och inbegrep västerländska företag som växte sig stora på den internationella 

marknaden. Rondo E. Cameron (2003) skriver att globaliseringen präglades av flera faktorer 

som alla ledde i samma riktning; det ekonomiska utbytet av marknadstransaktioner ökade. 

Vidade berättar Cameron (2003) att utvecklingen medförde att kostnaderna för olika 

transaktioner sjönk. Utbyggnaden av transporter och kommunikationer samt den politiska 

liberaliseringen var de mest betydande anledningarna till att de närliggande eller omedelbara 

förändringarna ägde rum. Detta öppnade vägar för vidgad handel och för ökade flöden av 

våde kapital och människor (Cameron, 2003).  Denna globalisering åtföljdes av en andra våg 

förklarar Jansson (2007), vilken tog stora företag från Japan och Sydkorea till 

världsmarknaden samtidigt som västerländska företag expanderade till Asien. Vidare 

beskriver Jansson (2007) att detta bidrog till att japanska och koreanska företag samt 

kinesiska företagssystem fick spelrum på den globala marknaden och därmed ökade intresset 

för dessa tillväxtmarknader bland västerländska företag. Idag pågår en tredje 

internationaliseringsvåg vilken karaktäriseras av ökande konkurrens samt tillväxtmarknaders 

integration i den internationella ekonomin. Globaliseringen har agerat motor för den 

internationella efterfrågan på varor och tjänster. Detta har resulterat i ökad tillväxt på flertalet 

marknader (Jansson, 2007). Enligt Lennart Schön (2008) kan Europa komma att spela en 

viktig roll i den globala konverteringen under 2010-talet på grund av de strukturproblem som 

drappat både USAs och Kinas ekonomi. 
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Hollensen (2011) förklarar att det fordras triggande faktorer för att en internationalisering ska 

påbörjas. Motiven till satsningen kan komma både inifrån samt utifrån ett företag och varierar 

mellan olika företag. Enligt en analys från Swedbank (2006) medger nästan fyra av tio små 

och medelstora företag (SMF) att internationell expansion beror på globaliseringen och den 

ökade konkurrensen på världsmarknaden. Detta är enligt Swedbank (2006) sammankopplat 

med att många medelstora företag investerar allt mer på utländska marknader, vilket innebär 

att många småföretag tvingas att följa efter. Ytterligare en anledning till SMFs internationella 

expansion menar Cavusgil (1980) är lockelsen att tjäna mer pengar. En enkätundersökning 

gjord av Tillväxtverket (2013) fastställer att cirka 85 procent av de företag som är 

internationaliserade anger tillväxt som det främsta motivet till internationalisering. Vidare 

visar denna undersökning att ungefär var fjärde av svenska SMF redan är internationaliserade. 

Sett till olika etableringsformer demonstrerar Tillväxtverket (2013) att omkring 13 procent av 

SMF exporterar, 15 procent importerar, ungefär en procent av företagen ingår i en utländsk 

kedja och cirka sju procent samarbetar med företag på den utländska marknaden. En viktig 

fråga för företag är enligt Johanson och Vahlne (2003) på vilket sätt de ska etablera sig på den 

internationella marknaden. 

 

Dotevall (2007) menar att ett företag kan internationaliseras genom en egen etablering, export 

eller exportsamverkan. Vidare framhåller Dotevall (2007) att dotterbolag samt egen 

tillverkning utgör de vanligaste etableringsformerna hos kapitalstarka företag, men att 

dotterbolag är den mest fördelaktiga formen på lång sikt eftersom lönsamheten då stannar hos 

företaget. Ett dotterbolag kräver dock höga investeringar och kan innebära risker såsom 

imageförlust vid svårigheter. I detta fall är en filial enligt Dotevall (2007) ett alternativ till 

dotterbolag då det inte kräver några stora investeringar. Då filialen är en självständig 

underavdelning, exempelvis filialkontor, finns det ingen juridisk person, vilket betyder att 

filialen kan betraktas som en del av hemmabolaget. 

 

Vid exportsamverkan beskriver Kotler (2003) att utländska och lokala investerare går samman 

och bildar ett joint venture-företag. Av ekonomiska eller politiska skäl kan denna 

etableringsform vara fördelaktig. Vidare hävdar författaren att joint-venture som 

samarbetsform leder till minskad konkurrens, delad risk samt lägre etableringskostnader. 

Dock menar Kotler (2003) att det är en nackdel att fullständig kontroll saknas och att 

affärskulturer kan vara problematiska att förena. Dotevall (2007) redogör för piggyback riding 

som en annan form av exportsamverkan. Denna etableringsform tillåter SMF att använda sig 
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av större bolag i syfte att nå ut till nya marknader. Detta kan exempelvis ske genom att ett litet 

företags produktlinje utvidgar det större bolagets sortiment. Dotevall (2007) uttrycker att detta 

samarbete möjliggör delaktighet i det andra företagets organisation och kunskaper samtidigt 

som det minimerar kostnaderna. Dock menar författaren att piggyback riding är en passiv 

satsning där det mindre företaget riskerar att mista sin identitet och blir totalt beroende av det 

större bolaget. 

 

David Ford (1998) förklarar att företag helt eller delvis kan avstå från att ha kontakt med 

slutkonsumenten genom att använda sig av en återförsäljare. Företaget blir på detta sätt 

leverantörer. Dotevall (2007) understryker detta genom att klargöra att användandet av en 

återförsäljare är en typ av export, där återförsäljaren köper tillverkarens produkter och sluter 

nya avtal med slutkunder. Denna typ av samarbete regleras genom strikta avtal mellan 

parterna och innehåller exempelvis garantier, betalningsvillkor, leveranser, uppsägning och 

produktansvar. Dock beskriver Dotevall (2007) att nackdelen vid användandet av en 

återförsäljare är att den direkta kontrollen samt produktkunskapen minskar och att det alltid 

finns en risk att produkterna hamnar i andra hand. Ytterligare ett exempel på export som 

Dotevall (2007) redogör för är samarbetet med en agent. Författaren förklarar att ansvaret i en 

agentrelation alltid ligger på företaget medan agenten förmedlar affärer under exportföretagets 

namn samt sluter avtal med kunder. Företaget drar vinning av agentens breda kontaktnät samt 

stora kunskaper om den nya marknaden och förhållandet mellan parterna blir nästan lika 

starkt som om agenten vore en anställd (Dotevall, 2007). 

 

Hollensen (2011) klargör att export är den vanligaste etableringsformen i ett företags 

initialskede vid internationalisering. Detta understryks även av Young, Hamill, Wheeler och 

Davies (1989) som menar att export ofta utgör företags första steg vid internationalisering då 

detta är en lågriskmetod. I upprättandet av en exportkanal måste företag fatta beslut om vilka 

funktioner som bör allokaliseras till externa agenter och vilka som ska hanteras internt inom 

företaget (Young m. fl., 1989). 

 

Young m. fl. (1989) hävdar att valet av agent som etableringsform är vanlig vid export då 

SMF ofta saknar lokal kunskap om den nya marknaden samt de finansiella medel som krävs. 

Detta påstående understryks av Johanson och Vahlne (2010) som menar att avsaknad av lokal 

kännedom på den utländska marknaden samt brist på finansiella medel utgör de främsta 

hindren för ett företags internationalisering. En agents arbete är att representera ett företag på 
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den nya marknaden samt att bidra med information till företaget (Young m. fl., 1989). 

Lundberg (1993) förklarar att agenten i vissa fall ansvarar för företagets produkter samtidigt 

som denne även hanterar icke-konkurrerande produkter från andra företag. Somliga agenter 

ansvarar även för flera andra företag samtidigt, vars produkter kan ses som konkurrerande. 

Vidare förklarar Lundberg (1993) att en agent vanligtvis tillhör lokalbefolkningen i det 

berörda landet, får en provisionsbaserad lön och inte innehar rätten till företagets produkter. 

Genom användandet av en agent kan företaget få en bättre kontroll längs med 

distributionskedjan samt en bättre lokal kunskap om den nya marknaden. 

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Jensen och Meckling (1976) beskriver att den ideala agenten agerar som om denne själv vore 

företaget på den utländska marknaden och att agenten i detta fall uteslutande arbetar efter 

företagets egenintresse. Studier av exportföretag påvisar dock att verkligheten kan se 

annorlunda ut då företags behov sällan blir tillgodosedda av dess agent (Karunaratna, Johnson 

och Rao, 2001). Enligt Jensen och Meckling (1976) anlitar företag en agent i syfte att utföra 

specifika arbetsuppgifter som gynnar företaget. Detta kan vara kostsamt eller icke-optimalt 

för agenten och om agenten i detta fall har ett motstridande egenintresse uppstår ett så kallat 

principal-agentproblem. Fortsättningsvis förklarar Jensen och Meckling (1976) hur agentens 

egenintresse i detta läge kolliderar med företagets och att ett asymmetriskt informationsutbyte 

därigenom skapats. Ett asymmetriskt informationsutbyte innebär att agenten bidrar med 

otillräcklig eller irrelevant information i syfte att stävja företagets agenda och därmed gynna 

sitt eget intresse. Brennan (1994) menar att principal-agentproblemet här ligger i den 

intressekonflikt som kan uppstå där den ena parten förväntas agera efter någon annans bästa. 

Enligt Karunaratna m. fl. (2001) är intressekonflikt ett problem som kan uppstå i många 

situationer mellan företag och dess agent och som kan leda till lägre tillförlitlighet samt 

konflikt mellan parterna. Dessa aspekter utgör en stor riskfaktor i sättet att bedriva affärer på, 

vilket kan bidra till ineffektivitet i affärsrelationen och som försvårar företagets utveckling på 

den nya marknaden. Boatright (2008) menar att problem i en principal-agentrelation uppstår 

då företaget inte har möjlighet att övervaka agentens prestationer till fullo. Dilemmat i en 

principal-agentrelation ligger således i att förhindra uppkomsten av att asymmetriskt 

informationsutbyte uppstår samt hämma agentens egenintresse (Karunaratna m. fl., 2001). 
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Eisenhardt (1989) kritiserar Jensen och Mecklings (1976) teori att vara för teoretiskt grundad 

och därmed inte direkt applicerbar i verkligheten. Vidare beskriver Eisenhardt (1989) att det 

finns flera dimensioner av principal-agentteorin än de som Jensen och Meckling (1976) 

beskriver. Dock är inte Eisenhardts teori (1989) heller empiriskt grundad genom en fallstudie 

utan sammanfattar redan etablerade koncept inom principal-agentförhållanden. Vi har därför 

funnit att det redan under principal-agentteorins uppkomst funnits ett tidigt forskningsgap 

mellan användandet av teorins utgångspunkt och hur denna tillämpas praktiskt i verkligheten. 

Avseende korrelationen mellan principal-agentteorin och incitament har Jensen och Murphy 

(1990) funnit ett samband mellan agentens prestationer och vilka monetära incitament som 

används. Dock åsyftar Jensen och Murphys (1990) studie enbart till relationen mellan företags 

delägare och anställda chefer utan ägarintresse. Golecs (1992) uppsats behandlar principal-

agentteorin, men då enbart med utgångspunkt i relationen mellan en investerare och dennes 

investeringsrådgivare. Wiseman och Gomez-Mejia (1998) menar att det finns omfattande 

empirisk forskning inom principal-agentteorin men då enbart ur en relationsmässig aspekt och 

inte ur ett kontrollperspektiv. 

 

Angående omfattande empiriska studier inom kontroll av agentrelationer har Fee, Hadlock 

och Thomas (2006) sammanfattat resultaten av en kvantitativ studie med 10.000 

intervjuföretag sett ur ett principal-agentperspektiv. Emellertid har de enbart studerat 

relationen mellan företag och dess slutgiltiga kund och därmed bortprioriterat utlandsagenten 

som agerat mellanhand. Nyare forskning gjord av Yu och To (2011) behandlar kontroll ur ett 

principal-agentteoretiskt perspektiv men fokuserar endast på funktioner internt inom företaget 

och inte på externa funktioner, såsom företag som använder sig av utländska mellanhänder. 

Med hänsyn till ovanstående resonemang anser vi att det saknas forskning gällande ett 

exportföretag och dess utlandsbaserade agent sett ur ett principal-agentteoretiskt perspektiv. 

Vi finner därför intresse i att undersöka detta genom en empirisk studie. 

 

1.3 Frågeställningar 

 

I syfte att besvara det funna forskningsgapet samt våra egna argument har vi utgått från 

följande frågeställningar: 
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 Hur kan principal-agentteorin tillämpas i syfte att beskriva uppdragsrelationen 

mellan svenska SMF och dess agent på den internationella marknaden? 

 

 Hur kan svenska SMF styra att dess agent på den internationella marknaden arbetar 

enligt företagets önskemål? 

 

1.4 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att skapa en djupare förståelse om uppdragsrelationen mellan 

svenska SMF och dess utländska agent sett ur ett ett principal-agentteoretiskt perspektiv. 

Vidare avser studien undersöka vilka metoder som svenska SMF kan tillämpa för att leda 

agenten till att arbeta i enighet med företags tilltänkta planer. 

 

1.5 Uppsatsens disposition 

 

Kapitel 2 skildrar uppsatsens teoretiska referensram som inledningsvis presenteras uppsatsens 

huvudteori: principal-agentteorin. Vidare beskrivs teorier kring kontrollsystem samt 

incitamentsystem. De valda teorierna kommer att tillämpas som en mall för analysen i 

uppsatsen. 

Kapitel 3 presenterar vilka metoder som författarna har valt att tillämpa för studiens 

uppbyggnad samt motivering till dessa val. Därtill kommer det redogöras för vilka 

tillvägagångssätt som har använts vid insamling av teoretiskt och empiriskt material. 

Kapitel 4 sammanställer uppsatsens insamlade empiri, det vill säga en revidering av 

intervjuerna från uppsatsens olika intervjupersoner 

Kapitel 5 innehåller en analys av författarna där den insamlade empirin sätts i relation till 

valda teorier. Rubriker som asymmetriskt informationsutbyte, kontrollsystem samt 

incitamentsystem  kommer att stå som utgångspunkter i analysen. 

Kapitel 6 består av en sammanfattning av de slutsatser som författarna kommit fram till 

genom analyskapitlet. Vidare presenteras de resonemang som författarna  har dragit angående 

uppsatsens slutsatser samt reflektioner kring huruvida valda metoder har påverkat studien. 

Den avslutande diskussionen kommer att utmynna i rekommendationer för vidare forskning.  



13 
 

2 Teoretisk referensram 

 

I följande kapitel redögörs studiens teoretiska utgångspunkter. Vi har valt att lägga vikt vid 

huvudteorin; principal-agentteorin. Inom detta område beskrivs ett kortare stycke om 

individens egenintresse följt av asymmetriskt informationsutbyte. Därefter går vi djupare in 

på kontrollsystem samt incitamentsystem, vilka utgör de resterande teorierna. 

 

2.1 Principal-agentteorin 

 

Anthony och Govindarajan (2007) klargör att en principal-agentrelation uppstår då en 

principal anlitar en agent i syfte att arbeta på uppdrag av principalen. Kåre P. Hagen (1990) 

beskriver att principalen är den som ger ett uppdrag medan agenten är den som tar uppdraget 

och har i uppgift att genomföra detta. Exempelvis representerar ett företags aktieägare 

principal, medan företagets verkställande direktör agerar agent (Anthony och Govindarajan, 

2007). Aktieägarna anlitar i detta fall den verkställande direktören och förväntar sig att denne 

ska agera i aktieägarnas intresse förklarar Anthony och Govindarajan (2007). Enligt Hagen 

(1990) har agentens handlingar stor betydelse för principalen då dessa påverkar resultatet av 

verksamheten. Vidare skriver Hagen (1990) att dessa insatser innebär uppoffringar för 

agenten och därav vill agenten minimera insatserna. På grund av detta har principalen och 

agenten därför motsatta intressen redan i utgångsläget (Hagen, 1990). 

 

Per Molander, Jan-Eric Nilsson och Allen Schinck (2002) påvisar att pricipal-

agentförhållandet grundas på tron om att människor kan producera mer om de samarbetar, det 

vill säga att var och en fokuserar på den del han eller hon är skickligast på. I och med detta 

menar Kennth J. Arrow (1986) att det uppstår ett utlokaliserat problem i förhållandet mellan 

principalen och agenten då principalen decentraliserar besluten till agenten. Detta leder enligt 

författaren till att principalen måste finna ett incitamentsystem som på bästa sätt 

tillfredsställer båda parters intressen. Dock menar Arrow (1986) att det då uppstår ett 

informationsproblem som innebär att tillgången på information i principal-agentförhållandet 

är asymmetrisk. Enligt Andreas Ivarsson (2005) har agenten ett informationsövertag då denne 

är expert inom sitt område. Om agenten har större kunskap om uppdraget och principalen inte 

kan kontrollera agentens handligar medför detta svårigheter för principalen att bedöma 
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huruvida resultatet beror på svaga prestationer av agenten eller omvärldsfaktorer. Agenten 

kan därför utnyttja detta informationsövertag i syfte att utföra arbetet sämre eller mindre 

kostsamt. 

 

2.1.1 Individens egenintresse 

 

Nygaard och Bengtsson (2002) understryker att både principal- och agent är nyttomaximerade 

vilket innebär att bägge parter vill åstadkomma maximal nytta av relationen i syfte att nå 

framgång. Detta betyder att parterna har ett individuellt intresse, så kallat egenintresse. 

Karunaratna och Johnson (1997) förklarar att ett egenintresse uppstår på grund av att 

principalen och agenten har skilda målbilder. I syfte att motverka detta egenintresse menar de 

att en ömsesidig målbild måste skapas. De benämner detta som målkongruens vilket innebär 

att parternas separata egenintressen kombineras och bildar ett gemensamt mål. Nygaard och 

Bengtsson (2002) anser dock att det inte är möjligt att kombinera två separata målbilder, 

vilket Jensen och Meckling (1976) menar kan resultera i konflikter mellan parterna. 

 

2.1.2 Asymmetriskt informationsutbyte 

 

Enligt Anthony och Govindarajan (2007) står principalen ofta i en situation där denne inte har 

möjlighet att övervaka agentens dagliga arbete. Vidare menar de att principalen aldrig kan 

vara helt säker på att den information agenten förser principalen med är korrekt och 

tillräcklig. Detta innebär svårigheter för principalen att säkerställa att agenten enbart agerar 

utifrån principalens målbild. De förklarar att eftersom principalen har otillräcklig information 

om agentens förehavanden, kan denne aldrig med säkerhet veta hur väl agentens arbete 

bidragit till företagets faktiska resultat. Laffont och Martimort (2001) benämner denna 

situation som asymmetriskt informationsutbyte. 

 

Eisenhardt (1989) beskriver att det existerar två typer av asymmetriskt informationsutbyte: 

moral hazard respektive adverse selection. Moral hazard uppkommer då agenten har ett starkt 

personligt egenintresse vilket kolliderar med principalens intresse. Detta innebär att agenten 

medvetet missleder principalen genom att bidra med felaktig information. Vidare skriver 

Eisenhardt (1989) att adverse selection baseras på att agenten, medvetet eller omedvetet, 
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överskattar sin kunskapsförmåga och därmed inte har möjlighet att bidra med den information 

som principalen är i behov av. Författaren menar att adverse selection uppstår på grund av att 

principalen har svårigheter att verifiera att de kunskaper och förmågor som agenten utger sig 

för att ha, stämmer. Detta resulterar i att principalen överlag har svårt att urskilja relevant 

information från icke-relevant information, vilket i sin tur leder till kunskapsluckor och 

asymmetriskt informationsutbyte. Enligt Dahlström och Ingram (2003) kan risken för adverse 

selection begränsas genom att undersöka agentens relationsnätverk innan affärsrelationen 

etableras. Genom att analysera den blivande agentens existerande relationer med 

organisationer som är viktiga för distributionssystemet, förklarar Dahlström och Ingram 

(2003) att principalen kan lindra den osäkerhet som är förenad med adverse selection. För att 

en agentanalys ska vara en effektiv lösning är det dock viktigt att kostnaden för denna är låg. 

I de fall då kostnaden för en analys är orimlig avstår principalen från att genomföra denna och 

väljer istället att använda sig av kontrakt som för över risken till agenten och/eller 

mekanismer som övervakar agentens beteende. Dahlström och Ingram (2003) klargör att 

dessa principer reducerar principalens risk men att de ändå inte kan säkerställa att agenten 

representerar principalen på ett önskvärt sätt. 

 

Anthony och Govindarajan (2007) vidareutvecklar teorierna om asymmetriskt 

informationsutbyte genom att beskriva hur divergens i informationsutbytet uppstår då agenten 

omöjligt kan delge principalen all inkommande information. De hävdar att detta skulle 

innebära ett alltför komplicerat, ineffektivt och tidskrävande arbete. Denna relevanta men 

överblivna information som agenten besitter men inte delar med sig av kallas för privat 

information och riskerar att leda till moral hazard. Laffont och Martimort (2001) förklarar att 

det alltid uppstår ett visst asymmetriskt informationsutbyte men att detta kan minskas via 

kontroll- och incitamentssystem. Resonemanget stöds av Anthony och Govindarajan (2007) 

som menar att det till viss del är möjligt att reducera det asymmetriska informationsutbytet 

genom att kontrollera agenten eller genom att belöna denne. 

 

2.2 Kontrollsystem 

 

Eriksson-Zetterquist, Müllern och Styhre (2011) förklarar hur kontrollitteratur kan indelas i 

ett konventionellt respektive instrumentalt perspektiv. Enligt det konventionella perspektivet 

är kontroll en mekanism för att koordinera och anpassa sociala ansatser i en organisatorisk 
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miljö. Vidare menar Erisson-Zetterquist m.fl. (2011) att den instrumentala synen representerar 

ett mer kritiskt förhållningssätt till kontroll genom att se det som ett medel för inflytelserika 

sociala aktörer att säkerställa sina långsiktiga intressen. I detta perspektiv är kontroll inte en 

värdeneutral åtgärd som står i tjänst till alla organisationens medlemmar, utan en åtgärd som 

karaktäriseras av en ojämn fördelning av makt och inflytande (Eriksson-Zetterquist m.fl., 

2011). Eftersom ett företag enligt Delignoul och Cavusgil (2006) måste förlita sig på ett 

externt företag, i detta fall en agent, att stå för försäljningen, står denne inte under direkt 

kontroll av företaget. De föreslår därför att andra metoder för att skapa kontroll och tillit 

måste utformas. 

 

Anthony och Govindarajan (2007) förklarar att ett kontrollsystem är den process i vilken 

chefer på alla nivåer kan säkerställa att de människor de övervakar implementerar de avsedda 

strategierna. I denna uppsats syftar detta till hur företag kan säkerställa att den agent som de 

övervakar genomför de tilltänkta planerna. Vidare anser Anthony och Govindarajan 

(2007)  att ett företags framgång inte enbart beror på välutvecklade strategier. Framgång kan 

även bero på utformandet av system och processer som ger motivation och möjlighet för 

anställda att produktivt genomföra strategierna. 

 

Kärreman och Alvesson (2004) särskiljer på teknokratisk och socio-ideologisk kontroll. De 

redogör för begreppet teknokratisk kontroll som försök att direkt kontrollera arbetstagarens 

arbetssätt, medan socio-ideologisk kontroll syftar till försök att kontrollera arbetstagarens 

tankesätt. Vidare berättar Kärreman och Alvesson (2004) att teknokratisk kontroll inbegriper 

former av kontroll som fokuserar på beteendemässiga aspekter. Vid denna kontrollform 

arbetar företag främst med planer, arrangemang och system som inriktas på beteende och/eller 

mätbar output. Beteendekontroll refererar till kontrollformer såsom direkt övervakning, regler 

och företags policys medan output-kontroll syftar till fokus på olika prestationsindikatorer 

såsom vinst, försäljning och kvalitetsmätning. Ofta är dock beteendemässig kontroll av en 

utländsk partner enligt Bello och Gilliland (1997) och Jaworski och MacInnis (1989) 

kapitalintensiv eller inte möjlig. 

 

I den socio-ideologiska kontrollversionen är sociala relationer, identitetsinformation och 

ideologi grundläggande inslag enligt Kärreman och Alvesson (2004). Vidare definierar de 

socio-ideologisk kontroll som försök att övertyga människor att anpassa sig till vissa 

värderingar, normer och idéer om vad som är bra, viktigt och berömvärt gällande arbete och 
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organisatoriskt liv. Företag som utövar socio-ideologisk kontroll försöker på ett medvetet sätt 

att få de anställda att ansluta sig till de värderingar och ideal som företaget tror på, eller 

åtminstone de värderingar och ideal som de tror att företaget skulle gynnas mest av de 

anställda tror på (Kärreman och Alvesson, 2004). 

 

2.3 Incitamentsystem och belöningar 

 

Olve och Samuelsson (2008) menar att ett incitamentsystem är ett användbart alternativ för att 

nå ett företags givna mål vid anlitandet av en agent. Enligt Anthony och Govindarajan (2007) 

inrättas ett incitamentsystem av företaget i avsikt att motivera agenten att utföra ett givet 

uppdrag. Detta innebär att företag använder belöningar för vissa prestationer och beteenden i 

syfte att uppmuntra till ett särskilt arbetssätt som gynnar företaget (Olve och Samuelsson, 

2008).  Anthony och Govindarajan (2007) menar att incitament måste vara detaljerade och 

specificerade för att skydda principalen på ett ultimat sätt. Samtidigt menar Eisenhardt (1989) 

att dessa incitament måste verka för att minimera risken att agenten frånhåller relevant 

information till principalen på grund av asymmetriskt informationsutbyte. 

Nygaard och Bengtsson (2002) påpekar att då agenten är riskovillig, det vill säga inte vill 

riskera alltför mycket av dess egna resurser i uppdraget, krävs det att principalen inrättar 

incitament gentemot agenten vilket leder till reducerade riskfaktorer för principalen. Olve och 

Samuelsson (2008) understryker att skapandet av ett incitamentsystem är en kritisk 

arbetsuppgift för företag och räknas som en av de känsligaste och mest komplexa uppgifter de 

ställs inför. Detta beror på att ett incitamentsystem i hög grad kan avgöra ett företags 

framgång eller fall och på grund av detta bör utformningen av systemen genomföras varsamt. 

 

Vid utformandet av ett incitamentsystem anser Anthony och Govindarajan (2007) att ett 

flertal frågor bör tas i beaktande. Exempel på dessa frågor kan vara vilka prestationsmått 

såsom vinst, försäljningsvolym och liknande som ska användas, eller hur frekvent 

incitamentbonusen bör utdelas. Vidare beskriver de att dessa variabler påverkas beroende på 

vilket uppdrag agenten utför. Gällande frågan om hur stor en incitamentbonus bör vara 

förklarar Anthony och Govindarajan (2007) att många företag väljer att använda sig av 

principen: ju mer riskfylld strategi desto högre bonusproportion i förhållande till lönen. Detta 

för att agenter som ansvarar för osäkrare uppgifter ska våga ta större risker och därmed få 

högre procentuell ersättning i form av incitamentbonusar. 
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Svensson (2001) berättar att det finns flera olika former av ekonomiska belöningar. Ett 

exempel på detta är prestationslön: ett rörligt tillägg som adderas utöver grundlönen vilket är 

den mest frekvent förekommande belöningsformen inom hantverk- och tillverkningsindustrin. 

I de fall då lönen är direkt kopplad till verksamhetens ekonomiska resultat benämns det 

resultatlön. Vidare förklarar Svensson (2001) att detta incitament ponerar att det finns tydliga 

mål och identifierbara resultat inom företaget. Provision är en form av resultatlön, vilket kan 

likställas med en koppling mellan ersättning och resultatutfall. Författaren menar att denna typ 

av incitament vanligtvis tillämpas bland säljare. Fortsättningsvis är vinstdelning ett 

belöningssystem som lämpar sig bra vid principal-agent relationer. Syftet med vinstdelning är 

att alla parter får vara med och dela på företagets vinst och genom detta  stärka medarbetarnas 

relation till företaget. Svensson (2001) förklarar vidare att utdelningen ökar i takt med att 

resultatet. Det vill säga, ju bättre resultat desto högre lön för agenten.  

 

Svensson (2001) framhäver att det dessutom finns belöningssystem som inte är baserade på 

materiella aspekter. Dessa har vanligtvis en mer normativ eller socialiserande roll och 

drivkraft. Han menar att de sociala drivkrafterna främst anspelar på att individen ska bli 

involverad men även att de syftar till att skapa en identifikation mellan parterna. Exempel på 

icke-materiella belöningar som Svensson (2001) redogör för är frihet och ansvar. För att 

motivationen följaktligen ska hållas vid liv, anser författaren att det är vitalt att dessa former 

av belöningar bemöts på ett positivt sätt. 

 

Anthony och Govindarajan (2007) förklarar att principalen bör definiera prestationsmått så att 

det främjar agentens intresse. Ju mer en agents belöning bör baseras på ett resultatmått, desto 

mer incitament bör existera för agenten att göra en bra insats. När agentens kontrakt motiverar 

agenten att arbeta för principalens intresse, anses kontraktet enligt Anthony och Govindarajan 

(2007) vara målkongruent. Vidare menar de att ett agentproblem uppstår om ett 

incitamentsystem inte innehåller vad som enligt kontraktet är föreskrivet. Således ska kontrakt 

stärka båda parterna genom att införa ett incitamentsystem som tillåter ledningen att dela 

välståndet när företagsvärdet ökar. 

 

2.4 Teorisyntes 
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Under denna rubrik kommer vi att redogöra för hur den teoretiska referensramen används för 

att besvara uppsatsens frågeställningar. Uppsatsens huvudteori utgörs av principal-agentteorin 

som behandlar förhållandet mellan ett företag och dess agent. Denna teori är vidare 

sammanlänkad med teorier om incitament och kontrollsystem vilka är verktyg som används 

av företag i syfte att motivera och kontrollera att dess agent utför önskvärt arbete och inte 

agerar efter sitt egenintresse. Då forskningssyftet med denna uppsats är att studera just hur 

företag hanterar agentens egenintresse har vi valt att fokusera enbart på egenintresse samt det 

informationsutbyte som sker parterna emellan. Vidare riktar vi in oss på de metoder som 

företag använder för att kontrollera att agenten utför önskvärt arbete. Genom principal-agent 

teorin kan vi se om det existerar ett egenintresse medan teorierna om incitament och 

kontrollsystem användas för att se hur företag hanterar ett eventuellt egenintresse.  

3 Metodkapitel 

 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för vilken metodik som använts i denna uppsats. Vi 

kommer även att presentera vilka fallföretag som valts, empiriinsamlingens fortskridande 

samt diskutera uppsatsens reliabilitet och validitet. 

 

3.1 Deduktiv forskningsansats 

 

Enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2009) existerar två forskningsansatser; deduktiv- och 

induktiv forskningsansats. Vidare beskriver Saunders m. fl. (2009) att den mest markanta 

distinktionen mellan dessa forskningsansatser är i vilken form hypoteserna testas. Saunders m. 

fl. (2009) förklarar att man i den induktiva forskningsansatsen alstrar hypoteser efter 

empiriinsamlingen för att sedan finna lämpliga teorier att förklara dessa hypoteser med. I den 

deduktiva forskningsansatsen insamlas istället teorier först, hypoteser alstras utefter dessa och 

testar sedan hypoteserna efter empiriinsamlingen (Saunders m. fl. 2009). Ahrne och Svensson 

(2012) förklarar att en deduktiv forskningsansats ibland benämns hypotetiskt deduktiv metod 

eftersom uppsatsens författare skapar hypoteser som sedan testas i uppsatsen. Saunders m.fl 

(2009) förklarar att en deduktiv forskningsansats testar möjligheten att förena empiri med 

teori i syfte att ge en reell verklighetsbild.   
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Trost (2010) redogör, utöver de två forskningsansatser som Saunders m. fl. (2009) 

presenterar, för en tredje forskningsansats kallad abduktion. Patel och Davidsson (2011) 

menar att abduktion kan förklaras som en hybrid av induktion och deduktion och syftar till 

den process genom vilken vi skapar oss en intuitiv uppfattning om något i vår omgivning. 

Då denna uppsats ämnar undersöka ett ämnesområde som saknar empiriskt grundad forskning 

utifrån ett principal-agentteoretiskt perspektiv, anser vi den deduktiva ansatsen vara mest 

lämplig. Denna metod tillåter oss att skapa en god teoretisk kunskapsgrund vilken vi sedan 

kan pröva samt sätta i relation till det empiriska materialet. Den deduktiva forskningsansatsen 

ger oss möjlighet att koda och tolka intervjupersonernas svar på ett adekvat sätt för att sedan 

kunna analysera och sätta dessa i direkta samband med den teori som presenterats. 

 

3.1.1 Reservationer mot valet av forskningsansats 

 

Ahrne och Svensson (2012) kritiserar användandet av en deduktiv forskningsansats då 

författarnas förutfattade meningar och bildandet av felaktiga hypoteser kan bidra till en 

felaktig analys och slutsats. Vi menar dock att teoriinsamlingen varit omfattande innan 

hypoteser bildades och att en deduktiv forskningsansats därför är motiverad i denna uppsats. 

 

3.2 Kvalitativ forskningsmetod 

 

Holme och Solvang (1997) förklarar att det finns två forskningsmetoder; kvantitativ- och 

kvalitativ forskningsmetod. En kvantitativ forskningsmetod arbetar med mätningar och 

statistiska bearbetnings och analysmetoder (Patel och Davidsson, 2011). Vidare menar Holme 

och Solvang (1997) att en kvantitativ forskningsmetod syftar till att, genom insamlandet av 

numerisk data från flera intervjupersoner, skapa förståelse via analys av statistiken. Den 

kvalitativa forskningsmetoden syftar istället till att analysera text och teorier för att sedan 

frambringa förståelse för människors handlingar och relationer (Holme och Solvang, 1997). 

Merriam (2002) förklarar att en kvalitativ forskningmetodik syftar till att förklara och 

undersöka unika situationer och relationer. Enligt Graziano och Raulin (2013) lägger denna 

forskningsmetod fokus på betydelsen av de åtgärder som tas av de studerade individerna. 

Vidare menar Graziano och Raulin (2013) att en kvalitativ forskningsmetod främst syftar till 

att förstå handlingarna utifrån perspektivet av dessa individer. Detta styrks av Kvale och 
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Brinkman (2009) som menar att en kvalitativ metod verkar till att “förstå världen ur 

undersökningspersonens synvinkel” (s. 17). 

 

Kvale (1996) förklarar att den kvalitativa metoden fungerar som en värdeökande faktor för 

information vilket resulterar i en mer grundlig förståelse för det som undersöks. Ahrne och 

Svensson (2012) menar att en kvalitativ forskningsmetod ger en större flexibilitet i 

forskningsprocessen då distansen mellan forskare och intervjuperson är kortare. Vidare menar 

Ahrne och Svensson (2012) att denna närhet ger möjlighet att komplettera eventuella gap i 

empirin genom ytterligare empiriinsamling, vilket författarna till denna uppsats uppfattar som 

betydelsefullt för uppsatsens validitet och tillämpning i realiteten. 

 

Då syftet med denna studie är att skapa en djupare förståelse för mänskliga handlingar, i detta 

fall hur SMF kontrollerar sina utlandsbaserade agenter, anser vi att en kvalitativ 

forskningsmetod är bäst lämpad. Eftersom vi vill undersöka detta ämnesområde utifrån 

intervjupersonernas synvinkel anser vi att en kvalitativ metod är att föredra, då öppna 

intervjuer med möjlighet till diskussion tillåter oss att tillvarata det unika från varje situation. 

Vi menar att detta inbringar en djupare förståelse för vårt forskningsområde, än om vi istället 

hade valt att utföra studien baserad på numerisk data vilket den kvantitativa metoden 

förespråkar. 

 

3.2.1 Reservationer mot valet av forskningsmetod 

 

Alvesson och Sköldberg (2004) kritiserar användandet av en kvalitativ forskningsmetod 

eftersom den, vid användandet av ett fåtal intervjuföretag, inte ger en bred empirisk grund i 

uppsatsen. Trots Alvessons och Sköldbergs (2004) uttalande om kvalitativ forskningsmetod 

anser vi att denna metodtyp är mest applicerbar på vår uppsats och har medvetet valt att 

använda oss av tre intervjuföretag. Detta då vi hävdar att detta ger oss en bredare empirigrund 

än vid användandet av en enfallsstudie. 

 

3.3 Val av vetenskapssyn 
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Då syftet med denna uppsats är att undersöka hur företag kan kontrollera sin utländska agent 

har författarna valt att använda ett positivistiskt synsätt. Anledningen till detta är på grund av 

att positivism tillåter den teoretiska grund som fallstudier kräver då olika korrespondenter 

uppfattar samma situation på olika sätt, det vill säga utifrån deras tidigare kunskap (Lundahl 

och Skärvad, 1999). Vidare avser författarna att användandet av ett objektivistiskt perspektiv 

är mest lämpligt då detta ger ett bredare tolkningsutrymme med basis i teorin som åtföljs av 

analys under empiriinsamlingen. Enligt Norén (1995) tillåter ett objektivistiskt perspektiv 

korrespondenterna att vara intresserade av intervjupersonernas verklighet för att sedan kunna 

använda den insamlade empirin på teorin. 

 

Merriam (2002) menar att kodning, det vill säga att författarna gör en tolkning av 

intervjupersonernas svar, är vitalt för att få en grundad uppsats som kan utmynna i en relevant 

analys. Vidare menar Merriam (2002) att om ett subjektivt perspektiv hade tillämpats hade 

korrespondenterna istället tvingats ha sitt avstamp i intervjupersonernas verklighet och sedan 

fått utgå ifrån denna. Norén (1995) påpekar att ett objektivt perspektiv är ultimat för 

kvalitativa intervjuer då det är ett bra komplement till en positivistisk inriktning. Båda dessa 

perspektiv syftar till att analysera och tolka empiri utifrån en teoretisk grund. Då författarna 

till denna uppsats har beslutat att kombinera en kvalitativ forskningsmetod med ett objektivt 

angreppssätt innebär detta en stor flexibilitet i analyskapitlet, men även ett visst influerat 

grundantagande från den insamlade teorin. 

 

3.3.1 Reservationer mot valet vetenskapssyn 

 

Lundahl och Skärvad (1995) menar att kritik förekommer mot att använda en positivistisk 

inriktning vid uppsatsskrivning då, vid en ofullständing teorigrund, alltför subjektiv 

primärdata insamlats på grund av korrespondenternas tidigare individuella erfarenheter. Detta 

kan förvränga faktisk data given av intervjupersonen. Enligt Lundahl och Skärvad (1995) 

syftar positivism till att ge en entydig bild, exempelvis en fastställd teori som verkar i 100 

procent av fallen, och utelämnar därför alternativa slutsatser som kan vara riktiga. Merriam 

(2002) klargör även att det finns kritik gällande objektivistiskt synsätt då objektivism anses 

vara allt för influerad av forskarnas tidigare teoriinsamling vilket vidare kan påverka 

tolkningen och kodningen av intervjupersonernas svar och i sin tur leda till missvisande data. 
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En kombination av positivistisk inriktning och objektivistiskt synsätt anser vi kan verka 

negativt vid användandet av en abduktiv- eller induktiv forskningsmetod. Detta då vi menar 

att eventuella teoretiska kunskapsluckor hos uppsatsens författare hade gett en inkomplett 

kunskapsbild vid intervjutillfället. Eftersom vi istället valt en deduktiv forskningsansats har 

risken för dessa teoretiska kunskapsluckor minimerats då stora mängder teoretiskt material 

har bearbetats innan intervjutillfället. Dessutom konstruerades en intervjuguide med en bred 

teoretisk grund i åtanke. Anledningen till användandet av en deduktiv forskningsansats är att 

kunna formulera relevanta forskningsfrågor utefter ett kunskapsgap och funna teorier för att 

vidare, med all insamlad kunskap, kunna generera en relevant analys. Ytterligare ett stöd till 

valet av en deduktiv forskningsansats är att utifrån generella teorier dra en särskild och 

specifik slutsats. 

 

3.4 Kvalitativa intervjuer 

 

Kvale (1996) har identifierat sju stadier inom kvalitativa intervjustudier: 

 Tematisering: Formulering av syfte och problemdiskussion 

 Design: Planering av studien 

 Intervjuandet: Empiriinsamlingen där man uppmärksammar svar för senare analys 

 Överför till bearbetningsbar form: Datareduktion 

 Bearbetning och analys: Analysera empirin utifrån vald teoretisk referensram 

 Slutsats baserad på analysen: Reliabilitet och Validitet i uppsatsen 

 Rapportering: Utformning av uppsatsen 

 

I primärskedet av denna uppsats har vi valt att formulera syftet och problemdiskussionen för 

att ha en tydlig målbild genom hela uppsatsarbetet. Utefter bakgrunden, syftet, 

problemdiskussionen och teorierna har vi därefter konstruerat en intervjuguide. Trost (2010) 

påtalar att det är viktigt att ha en väl inarbetad intervjuguide i syfte att underlätta 

formuleringen av relevanta frågor under intervjuerna. Intervjuguiden till denna uppsats har sin 

uppkomst i de teorier som vi funnit relevanta i syfte att besvara de formulerade 

forskningsfrågorna. Kvale och Brinkmann (2009) betonar vikten av förberedelse inför 

intervjun för att effektivisera kommunikationen och nyttomaximera resultaten för framtida 

analys och slutsats. Intervjuguiden till denna uppsats finns som “Bilaga 1” för granskning. 
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3.5 Datainsamlingsteknik 

 

Enligt Holme och Solvang (1997) syftar kvalitativ forskningsmetod, som tidigare nämnt, till 

att skapa förståelse för människors handlingar och relationer. Saunders m. fl. (2009) påtalar 

att denna genererar deskriptiv data, det vill säga förklaringar av beteenden. Enligt Trost 

(2010) är det viktigt att under intervjun ställa enkla och raka frågor för att få komplexa och 

innehållsrika svar. Ovan har vi nämnt den konstruerade intervjuguiden, vilken har underlättat 

insamlingen av innehållsrik primärdata. Jacobsen (2007) förklarar att sekundärdata är data 

som finns officiellt publicerad och finns att tillgå i officiella publiceringar, såsom tidskrifter, 

internet eller litteratur. Yin (2009) förklarar att primärdata är sådan data insamlad av forskare 

i syfte att åtkomma information direkt från intervjupersonerna för att senare kunna analysera 

denna och därefter konstruera en djupgående analys och slutsats. Efter insamlingen av både 

sekundär- och primärdata har vi sedan genomfört en datareduktion för att ha möjlighet att 

sedan analysera relevant data i syfte att finna en konkret slutsats i denna uppsats. 

 

3.5.1 Sekundärdata 

 

Yin (2009) förklarar att vid en uppsats baserad på fallstudier har betydelsen av sekundärdata 

en mindre framträdande roll. Vidare förklarar Yin (2009) att olika typer av sekundärdata kan 

vara till exempel brev, e-mailkorrespondens och interna rapporter. Även litteratur och artiklar 

kan anses vara sekundärdata. Yin (2009) poängterar dock att det är viktigt att sekundärdata i 

form av artiklar är publicerad i tidskrifter för att vara vetenskapligt grundade och stå som bas 

för vidare forskning. Vi har i denna studie använt oss av sekundärdata i form av litteratur och 

artiklar. 

 

3.5.2 Primärdata 

 

Olsson och Sörensen (2011) förklarar att insamlingsmetoden för primärdata ser olika ut 

beroende på om det används en kvalitativ eller kvantitativ forskningsmetod. Då vi i denna 

uppsats valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod avser primärdata därför den data 

som presenteras i empirikapitlet. Primärdatan i denna uppsats är baserad på kvalitativa 
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intervjuer gjorda med tre representanter från tre intervjuföretag. Detta då Merriam (1998) 

påtalar att denna intervjutyp är bäst lämpad vid en flerfallstudie. Under intervjuerna till denna 

uppsats har vi valt att undvika hypotetiska frågor då dessa eventuellt skulle kunna resultera i 

att vi som intervjuare indirekt leder in intervjupersonerna i specifika tankebanor. Enligt 

Merriam (1998) kan detta leda till missvisande svar från intervjupersonerna. 

 

3.6 Empiriskt urval 

 

Vid valet av intervjuföretag beslutade vi att först ringa till Business Sweden för att få förslag 

på mindre företag som använder sig av utlandsagenter. De ansåg att uppsatsens valda ämne 

var relevant men kunde tyvärr inte bistå med någon information på grund av tystnadsplikt 

gentemot sina partnerföretag. Vi blev däremot upplysta om Kalmar kommun som kunde förse 

oss med företagsinformation. Via Kalmar kommun kom vi i kontakt med företagslots 

Christian Hultén som föreslog ett flertal lokala företag vilka verkade på en internationell 

arena. Vi valde därefter att ringa samtliga företag för eventuell inbokning av intervju. Då det 

visade sig att flertalet av de kontaktade företagen inte använde sig av agenter resulterade detta 

i att antalet relevanta fallföretag reducerades till följande: Trebema AB, Jacobi Carbons AB 

och Tema Fritid i Färjestaden AB. 

 

Under denna rubrik kommer vi att presentera intervjuföretagen. Denna information kommer 

uteslutande från intervjuföretagen själva. Vidare kommer intervjupersonernas intervjusvar 

presenteras separat i uppsatsens empirikapitel. 

 

 

Tabell 1: Översikt över intervjuföretagen gällande antal agenter och omsättning. 
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3.6.1 Presentation av Trebema AB 

 

Trebema, som grundades år 1974 i Kalmar, är ett familjeföretag verksamma inom värme och 

vatten. Bland produktsortimentet återfinns olika värme och vatten- lösningar såsom 

värmepannor, solsystem och kalklösare. Trebema har åtta stycken anställda och år 2011 

omsatte företaget 20993 miljoner kronor. Från att ha varit ett småländskt företag med enbart 

småländska kunder finns Trebema idag i 20 olika länder och säljer sina produkter i hela 

Europa (Björn Långberg, 2013). På Trebema intervjuade vi Björn Långberg som är 

exportansvarig på Trebema. Långberg har arbetat inom företaget i flera år och är son till en av 

Trebemas grundare, Bo Långberg. 

 

3.6.2 Presentation av Jacobi Carbons AB 

 

Jacobi Carbons grundades 1916 i Stockholm och har blivit en stor aktör av aktivt kol på 

marknaden. Idag är företagets huvudkontor beläget i Kalmar och servar marknader i hela 

världen. I de länder där företaget inte har egen personal används istället distributörer eller 

agenter. Huvudkontorer i Kalmar har idag agenter i Norge, Danmark, Finland och Estland. I 

övriga världen har företaget uppskattningsvis 40-50 agenter (Jörgen Ericsson, 2013). På 

Jacobi Carbons var vår intervjuperson Jörgen Ericsson som är försäljningschef för en del av 

Sverige samt hela Finland, Norge och Baltikum. 

 

3.6.3 Presentation av Tema Fritid i Färjestaden AB 

 

Tema Fritid och Lek AB grundades 1980 av Bertil Seth och arbetade då med framgångsrika 

lekprodukter såsom Rubiks Kub och Kalmartrissan. År 2005 sålde Bertil Seth företaget men 

startade sedan upp detta igen år 2011, då under namnet Tema Fritid i Färjestaden AB (vidare 

kallat Tema Fritid). Idag arbetar företaget med licensavtal och produktutveckling inom 

merchandise för filmbolag (Bertil Seth, 2013). Tema Fritids intervju gjordes med Bertil Seth, 

grundare av företaget. Han titulerar sig själv som en coach som skapar partnermöten och 

nätverk. 
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3.7 Presentation av informanter 

 

På Trebema intervjuade vi Björn Långberg som är exportansvarig på Trebema. Långberg har 

arbetat inom företaget i flera år och är son till en av Trebemas grundare, Bo Långberg. 

På Jacobi Carbons var vår intervjuperson Jörgen Ericsson som är försäljningschef för en del 

av Sverige samt hela Finland, Norge och Baltikum. Tema Fritids intervju gjordes på Bertil 

Seth, grundare av företaget. Han titulerar sig själv som en coach som skapar partnermöten och 

nätverk. 

 

3.8 Intervjuernas utformning 

 

Varje intervju varade i cirka en timme och blev, efter tillstånd givet av intervjupersonerna, 

inspelade som ljudfiler. Detta i syfte att underlätta transkribering av intervjuerna och för att 

kunna återgå och lyssna på eventuella tonfall för en djupare analys. 

 

3.8.1 Trebema 

 

Intervjun med Långberg (2013) ägde rum i en mindre konferenslokal på Trebemas 

huvudkontor i utkanten av Kalmar. Denna intervju förflöt smidigt och upplevdes av samtliga i 

uppsatsgruppen som avslappnad och informell. Långberg  (2013) uppvisade ett neutralt 

kroppsspråk och svarade lugnt och utförligt på varje intervjufråga. Dock upplevde vi stundtals 

att han hade svårt att förstå den direkta innebörden i intervjufrågorna vilket medförde 

svävande och vaga svar. Detta ledde till att vi då och då fick be honom att utveckla svaren 

ytterligare med hjälp av följdfrågor relaterade till den huvudfråga som ställts. 

 

3.8.2 Jacobi Carbons 

 

Denna intervju skedde i ett mindre rum på Jacobis huvudkontor, beläget i norra Kalmars 

stadsdelar. Ericssons (2013) uppträdande var något försiktigt och reserverat men samtidigt 

vänligt och behjälpligt. På frågan om företagets namn fick nämnas i uppsatsen ville han 
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avvakta med detta svar tills efter intervjun då han fått höra frågorna först. Detta anser vi tyder 

på en viss skepsis till hur och om eventuell känslig information skulle komma att presenteras i 

uppsatsen. Under intervjun upplevde vi att Ericsson (2013) inte alltid hade möjlighet att gå in 

på djupet och utveckla sina tankegångar och resonemang. 

 

3.8.3 Tema Fritid 

 

Intervjun med Seth (2013) på Tema Fritid var tänkt att äga rum på företagets kontor på 

Svensknabben i utkanten av Kalmar. Väl där framgick det dock att Seth (2013) missat vårt 

inbokade möte och därmed inte fanns på plats. Vi ringde då upp Seth (2013) som bad oss att 

komma över till Öland där han befann sig. Denna ändring resulterade i att mötet istället höll 

till på Hotell Skansen där Seth (2013) bemötte oss med ett varmt och välkomnande 

mottagande. Seth (2013) uppvisade ett vänligt bemötande under hela intervjun och gav långa, 

utförliga svar på varje fråga som gavs. Emellanåt upplevde vi dock att vissa svar från Seth 

(2013) var något godtrogna i förhållande till föregående intervjupersoners uttalanden. 

 

3.8.4 Reservationer mot valet av empiriskt urval 

 

Vi har i denna studie medvetet valt att enbart intervjua företag, vilka i detta fall agerar 

principal i förhållandet. Anledningen till detta baseras främst på att vi ansåg det svårt att 

intervjua agenter då dessa är utlandsbaserade. Vi menar att det hade krävt mycket resurser av 

oss i form av tid och pengar att besöka agenter i olika länder i syfte att intervjua dessa. Detta 

skulle möjligtvis kunnat ha genomförts genom exempelvis intervjuer via Skype eller liknande, 

men vi menar att detta inte hade bidragit med samma personliga kontakt som en fysisk 

intervju. Med tanke på studiens klara fokusering på företag kan det därför anses vara en 

svaghet att uppsatsen enbart berör företagens upplevda situation och därmed inte givit 

utrymme för tolkning av agentens perspektiv. 
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3.9 Operationalisering 

 

Utifrån studiens teoretiska referensram har vi utformat frågor som ställdes till våra 

intervjupersoner. Vårt teoretiska material bygger på principal-agentteorin som utgör studiens 

huvudteori, som i sin tur utmynnar i ytterligare teorier om kontrollsystem och 

incitamentsystem. Baserat på detta indelades det teoretiska materialet in i tre delar: agentens 

egenintresse, incitamentsystem samt kontrollsystem. Dessa delar berör kärnan av principal-

agentteorin samt hur dess konsekvenser kan hanteras. Syftet med intervjuerna är således att 

utforska om ett egenintresse finns och hur företagen i så fall hanterar detta. För att ta reda på 

detta inledde vi samtliga intervjuer med att ställa frågor om huruvida det upplevdes att ett 

egenintresse hos agenterna  kunde urskiljas eller inte. Dessa frågor åtföljdes sedan med frågor 

om hur intervjuföretagen arbetar med incitament respektive kontrollsystem. Genom att ställa 

frågor om detta fick vi veta hur respektive företag arbetar med att hantera agentens 

egenintresse.  

 

Fördelningen på frågorna följer: 

 

De första frågorna berör övergripande information om intervjupersonen samt det företag som 

denne representerade. Fråga fyra till och med nio handlar om val av agenten, hur företagen 

etablerade relationen med denna samt hur intervjupersonen skulle beskriva relationen med 

agenten. Fråga 10 till och med 19 är frågor som baserades utifrån principal-agentteorin, till 

exempel hur intervjupersonens företag hanterar-, reducerar-, och förhindrar agentens 

egenintresse. Fråga 20, 21 samt 22 berör det som vi i teorikapitlet benämner kontrollsystem, 

alltså vilka möjligheter intervjuföretaget har att kontrollera agentens förehavanden. Fråga 23 

till och med 26 går in på incitamentsystem, det vill säga hur intervjuföretaget motiverar och 

belönar sina agenter. Avslutningsvis frågade vi intervjupersonerna om de var villiga att ta del 

av uppsatsen, vilket samtliga hade intresse av. 

 

3.10 Analytisk generalisering 

 

Yin (2009) skiljer på statistisk respektive analytisk generalisering. Medan en statistisk 

generalisering är baserad på slumpvisa urval av en viss population syftar den analytiska 
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versionen istället till generalisering av en teori om det fenomen som studeras (Yin, 2003). 

Kvale (1996) lyfter fram att analytisk generalisering innebär att författarna gör en väl 

övervägd bedömning om huruvida resultaten från en undersökning kan ge vägledning för vad 

som kan komma att ske i en annan situation. Vidare menar Kvale (1996) att den analytiska 

generaliseringen grundas på påståendelogik. Således ligger inte jämförelsens skillnader i 

forskarens erfarenhet, utan mellan olika situationer. Enligt Fejes och Thornberg (2009) kan en 

analytisk generalisering ses som ett perspektiv istället för ren sanning. 

Eftersom denna studie inte bygger på slumpvisa urval av en definierad population utan istället 

har utgått från tre stycken noggrant utvalda fallföretag, är den analytiska 

generaliseringsmodellen ett naturligt val. Genom att tillämpa en analytisk generalisering i 

denna studie kan författarnas slutsatser resultera i vägledning för SMF som använder sig av 

agenter på en internationell marknad. 

 

3.11 Analysmetod 

 

Denna studie är baserad på kvalitativa intervjuer som utförts i syfte att insamla empiriskt 

material. Vi höll personliga intervjuer med våra intervjuföretag samt sparade dessa, efter 

förfrågan, på ljudfiler varpå de sedan transkiberades. Transkiberingen av intervjuerna har 

sedan använts vid bearbetningen av det empiriska materialet. Lantz Friedrich (2008 s. 2) 

påtalar: “kvalitativ analysmetod betyder i allmänhet att de data som man ursprungligen 

erhåller skall abstraheras så att en syntes uppstår”. Bryman och Bell (2005) redogör för två 

tillvägagångssätt vid en kvalitativ dataanalys: analytisk induktion och grundad teori. I en 

analytisk induktion är målet att uppnå allomfattande förklaringar till olika fenomen, vilket 

innebär att datainsamlingen pågår tills dess att inga fall som inte överensstämmer med en 

teoretisk förklaring kan hittas. Creswell (2007) menar att kvalitativ empirisk data ska 

analyseras genom att se till det generella för att sedan reducera informationen till det fokus 

som uppsatsen handlar om. Det är därför av yttersta vikt att vi har kompetensen att utifrån 

insamlad teori och empiri kunna särskilja relevant data från oväsentlig sådan.  Då vi utförde 

analysen satte vi det empiriska materialet i relation till det teoretiska i syfte att finna 

kopplingar. Vi har i så hög grad som möjligt försökt att klargöra vilka delar som direkt kan 

sammanlänkas med teorin samt vilka delar som utgör vår egen röst. 
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3.12 Undersökningskvalitet 

 

Eriksson och Weidersheim-Paul (1999) menar att validitet syftar till att data och metoder är 

giltiga. Vidare framhäver Eriksson och Weidersheim-Paul (1999) att reliabilitet avser hur 

korrekt intervjuerna har utförts. Gustafsson, Hermerén och Petterson (2011 s. 39) citerar: 

“Varje forskare måste göra det möjligt även för andra forskare att använda och kontrollera 

de uppnådda forskningsresultaten”. Detta påstående avser att uppsatsens källor skall vara 

lättåtkomliga för kritisk granskning från uppsatsens läsare för att möjliggöra vidare forskning 

och för att stärka validiteten och reliabiliteten i studiens utförande. Vidare menar Gustafsson 

m. fl. (2011) att uppsatser som har sin grund i en empirisk studie bör processas via ständig 

kritisk analys av insamlad data. Avseende intervjupersonernas självbestämmandekrav har vi 

valt att genomgående i empiriinsamlingen försäkra oss om att intervjupersonerna samtycker 

med publiceringen av den information som de delgivit vid intervjutillfället. 

 

3.13 Validitet 

 

Enligt Bryman och Bell (2005) syftar intern validitet till att objektivt återge verkligheten via 

att dra paralleller mellan empirin och uppsatsens teoretiska ramverk. Då denna är baserad på 

en deduktiv forskningsansats är det bitvis vitalt att använda aktuella källor samtidigt som 

uppsatsen ges en mer solid teoretisk referensram vid användandet av ursprungskällor, till 

exempel Jensen och Meckling (1976) vid presentationen av principal-agentteorin. Genom att 

kombinera teorin med empirin för att skapa en omfattande förståelse för forskningsfrågan 

struktureras uppsatsen i syfte att alstra en korresponderande analys. Uppsatsens interna 

validitet anses därför vara godkänd. 

Merriam (1998) förklarar att uppsatsens externa validitet syftar till att applicera uppsatsens 

slutsats i andra kontexter än uppsatsens huvudsyfte. Vid användandet av en kvalitativ 

forskningsmetod anser dock Bryman och Bell (2005) att det är essentiellt att vid det empiriska 

urvalet selektera företag som täcker ett flertal olika branscher och organisationsformer. Vi har 

enbart valt företag som är geografiskt placerade inom Kalmar med omnejd. Vi menar att detta 

inte påverkar denna uppsats nämnvärt då den syftar till att undersöka kontrollformer och 

därav inte berör geografi per se. Vidare anser vi att uppsatsens externa validitet vara 

godtycklig. 
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Vi har stärkt uppsatsens kommunikativa validitet genom att digitalt spela in samtliga 

intervjuer i syfte att senare transkribera dem. Detta för att därefter kunna tolka, analysera och 

citera intervjupersonens svar. Genom användandet av en semistrukturerad intervjuform i 

kombination med följdfrågor kan vi säkerställa att vi tolkat intervjupersonens svar såsom 

denne verkligen avsett. Denna semistrukturerade intervjuform menar vi reducerar risken att 

intervjupersonerna frångår intervjuämnet, samtidigt som utrymme gavs att tala fritt. 

 

3.14 Reliabilitet 

 

Bryman och Bell (2005) förklarar att det som beskriver hur väl den genomförda studien skulle 

kunna repriseras med samma resultat kallas för reliabilitet. Om forskningen utsätts för 

slumpmässiga eller tillfälliga händelser så medför detta låg reliabilitet. Det är främst vid 

kvantitativa forskningsmetoder som reliabilitet tillämpas då det får en annan betydelse i den 

kvalitativa metoden. Vid intervjuer anser Patel och Davidson (2011) att det går att höja 

reliabiliteten om det är två eller flera intervjuare istället för en. Detta på grund av att det finns 

fler personer som kan registrera svaren och om dessa sedan överensstämmer med varandra är 

det ett tecken på att reliabiliteten är hög. Vidare beskriver Patel och Davidson (2011) att det 

även finns möjlighet att lagra verkligheten genom ljudinspelning. På så vis kan intervjuarna 

undvika missuppfattningar genom att lyssna på svaren flera gånger i efterhand. Författarna 

beskriver också att reliabilitet bör beaktas med utgångspunkt i det specifika fallet vid 

kvalitativa undersökningar. 

 

Yin (2009) rekommenderar användandet av öppna frågor, vilket inneburit att intervjuerna inte 

utförts på exakt samma sätt då samtliga intervjupersoner fått möjligheten att tala och associera 

fritt. Vi anser därför att potentialen att replikera vår undersökning är låg. Emellertid ser vi inte 

detta som ett större problem då reliabiliteten främst är kopplad till den kvantitativa 

forskningsmetoden och inte den kvalitativa. Men för att ändock främja reliabiliteten har vi 

valt att vara tre intervjuare vid varje intervjutillfälle samt använda ljudinspelning för att på så 

sätt ha möjligheten att jämföra alla registreringar och säkerställa en hög reliabilitet utifrån den 

kvalitativa metoden. 
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3.15 Metodkritik   

 

Vi har medvetet valt att enbart intervjua företagen, vilka agerar principal i förhållandet. Detta 

på grund av att relationen vi studerar i grunden har med beroende att göra, det vill säga att 

företaget är beroende av agentens information samtidigt som agenten är beroende av 

företagets uppdrag. Dessutom har de intervjufrågor som ställts intervjupersonerna uteslutande 

fokuserat på företagens upplevda situation och därmed inte givit utrymme för företagens 

tolkning av agentens perspektiv. Samtidigt anser vi att intervjuer med agenter kunde ha varit 

överflödigt då vårt forskningsområde berör de problem som agentens göromål ger upphov till 

från företagens sida. Därav menar vi att uppsatsen blir mer autentisk genom att enbart 

undersöka utifrån företagens perspektiv. En aspekt som däremot kan ses som en begränsning 

är att endast tre stycken fallföretag studerats. Dock tror vi att denna studie likväl kan ge en 

god tvärsnittsanalys då fallföretagen verkar inom olika branscher och länder. Detta menar vi 

ger upphov till en jämförelse som är tillfredsställande. 

 

4 Empiri 

 

I följande kapitel kommer intervjuernas resultat att presenteras. Författarna har valt att 

redovisa företagens svar separat, där frågorna är baserade på det teoretiska urvalet. 

 

4.1 Trebema AB 

 

4.1.1 Valet av agent som etableringsform 

 

Långberg (2013) förklarar att Trebema valde att etablera sig via en agent på grund av 

ekonomiska skäl. Han säger att ett dotterbolag hade varit önskvärt men att företaget idag 

saknar det kapital som krävs och att en agent därför är en god lösning rent ekonomiskt. 

 

4.1.2 Agentens egenintresse 
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På frågan om hur Trebema arbetar för att säkerställa att agentens egenintresse inte övertar 

företagets intressen, svarar Långberg (2013) att detta är svårt att kontrollera. Han förklarar att 

företaget försöker ge agenten gott stöd i form av säljhjälpmedel, pris, betalningsvillkor och 

lagerhållning då tanken är att få agenten att vilja satsa och tjäna pengar på samarbetet. 

Samtidigt klargör Långberg (2013) att det är mycket svårt att försäkra sig om att agenten 

arbetar utefter vad som är bäst för Trebema. “Han arbetar kanske till 90 procent efter vad 

som är bäst för honom själv”, säger Långberg (2013). Långberg (2013) menar att detta beror 

på att de lokala krafterna styr, det vill säga agentens förutsättningar och hur marknaden ser 

ut.  Dessa förutsättningar måste Trebema anpassa sig efter. Han berättar vidare att företaget 

försöker minimera agentens egenintresse genom att förse denne med information i form av 

argumentation samt underlag för annonser och marknadsföring. Långberg (2013) tydliggör att 

detta nästan är det enda sätt som företaget kan använda sig av i syfte att försäkra sig om att 

agenten går åt samma håll som Trebema. 

 

4.1.3 Informationsutbyte 

 

På frågan om båda parterna delger varandra lika mycket information svarar Långberg (2013) 

att det främst är Trebema som förser agenterna med information. Detta ser Långberg (2013) 

som en riskfaktor då vissa agenter inte enbart arbetar med Trebemas produkter utan även med 

konkurrerande företag. På detta vis kan information som förmedlas till agenterna även läcka 

ut till Trebemas konkurrenter. Dock menar Långberg (2013) att företaget även får ta del av 

konkurrenters information. “Vi kan aldrig vara helt säkra på att den information vi får 

stämmer till 100 procent och ibland får vi den dessutom alldeles för sent” (Långberg, 2013). 

Detta var Långbergs (2013) svar då vi frågade hur företaget kan säkerställa att agenten förser 

dem med tillräcklig och korrekt information. 

 

4.1.4 Kontrollsystem 

 

“Vi lägger upp en försäljningsparameter på varje agent” förklarar Långberg (2013). Han 

menar att Trebema gör detta i syfte att kontrollera att agenten utför sitt arbete. Företaget har 

därigenom möjlighet att följa hur agentens försäljning fortskrider. Så länge agentens 

försäljning ligger på sin normala kurva löper det på bra, men då försäljningen avviker reagerar 
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och agerar Trebema. Långberg (2013) förklarar att företaget då kontaktar och diskuterar med 

agenten om hur och varför försäljningen avvikit. Ytterligare möjligheter att övervaka agenten 

sker genom att företaget följer och granskar agenternas hemsidor och utskick. På så sätt anser 

Långberg att de kan iaktta hur agenterna argumenterar och yttrar sig. Långberg (2013) 

berättar att det är viktigt att vara aktiv men säger samtidigt att det är känsligt att gå in och rätta 

till saker och ting.  De största hindren han ser med övervakningen berör dock inte agenten i 

sig, utan snarare om brist på tid och tillgång till kontrollmaterial. 

 

4.1.5 Incitamentsystem 

 

Då vi frågar Långberg (2013) om incitamentsystem framhåller han att den ekonomiska 

motivationen är viktigast för agenten. Han hävdar att pengar är det absolut viktigaste 

incitamentet då alla vill tjäna bra. Vidare berättar Långberg (2013) att några av företagets 

agenter även förses med provision. Långberg (2013) menar dock att provision kan bli 

problematiskt som motivationsfaktor då agenten ibland har en tendens att bli tillfreds med en 

viss provisionsnivå. Med detta syftar Långberg (2013) till att drivkraften gått förlorad. Det 

kan därför vara en nackdel att tjäna bra då detta kan mätta agenten, vilket inte stimulerar till 

fortsatt ökad försäljning. 

 

4.2 Jacobi Carbons AB 

 

4.2.1 Valet av agent som etableringsform 

 

På grund av att Jacobi hade vissa marknader där det saknades kompetens hos redan 

existerande personal förklarar Ericsson (2013) att företaget valde agenter som etableringsform 

i syfte att täcka dessa marknader. Han menar att alternativet hade varit att anställa egna säljare 

vilket hade blivit en alltför kostsam metod för företaget. 

 

4.2.2 Agentens egenintresse 
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Då all försäljning, prissättning och frakt går genom Jacobi menar Ericsson (2013) att det är 

svårt för agenten att agera på något annat sätt än det som är bestämt av företaget. Han 

förklarar att Jacobi är så pass involverade i försäljningen att det inte är möjligt för agenten att 

gå en annan väg än den som gynnar företaget. Han menar att även om agenten skulle bestrida 

företagets intressen skulle Jacobi känna till detta genom slutkunden. Han nämner även att det 

är en nära relation vilket underlättar. “Man jobbar så tight med varandra att man har en 

känsla av att okej, det här går Jacobis väg” förklarar Ericsson (2013). 

 

4.2.3 Informationsutbyte 

 

För att försäkra sig om att Jacobi anställer kompetenta agenter berättar Ericsson (2013) att 

företaget främst anlitar agenter som redan har kunskap om aktivt kol. Emellertid menar 

Ericsson (2013) att det inte är möjligt att ha fullständig garanti på att den information som 

agenterna delar med sig av är korrekt och tillräcklig. Dock förklarar han att han har näst intill 

daglig kontakt med sina agenter, varpå han får en bra överblick över deras förehavanden och 

vilken information som kommer in. Vidare berättar Ericsson (2013) att agenten de har i 

Finland arbetar med en marknad som de haft i många år, vilket innebär att de vet hur den 

fungerar. Om en kund exempelvis försvinner skulle företaget inom en smärre tid upptäcka 

detta själva. 

 

Ericsson (2013) framhäver att deras agentavtal innehåller klausuler om att det är otillåtet att 

lämna ut saker och ting som bara är för Jacobi och agenten. Vidare nämner Ericsson (2013) 

att det även finns en del information som de inte delar med agenten, “Det är Jacobisaker som 

inte ska berättas för någon annan”. Med detta menar Ericsson (2013) information som är 

kvalitativa för produkten, men även kommersiella i form av exempelvis marginaler. 

 

4.2.4 Kontrollsystem 

 

Ericsson (2013) berättar att Jacobi har möten en gång i kvartalet med samtliga agenter i syfte 

att diskutera vad som fungerar bra respektive mindre bra. Vidare citerar Ericsson (2013): 

“Jag är ofta med på kundmötena för att få en bra uppsikt över hur agenterna sköter sitt jobb, 

i synnerhet på företagets större konton”. På så sätt menar Ericsson (2013) att agentens arbete 



37 
 

går att överblicka eftersom det främst är denne som styr under mötena. Han säger även att 

detta ger honom en god bild av hur agenten förhåller sig gentemot kunderna. Ericsson (2013) 

tillägger även att han får in rapporter om vad som skett under de möten där han inte haft 

möjlighet att närvara. Ytterligare ett sätt att bevaka hur agenten sköter sig förklarar Ericsson 

(2013) är genom att följa agentens försäljningssiffror. I dessa kan det tydligt urskiljas om det 

är något som inte fungerar som det ska, exempelvis om försäljningssiffrorna är betydligt lägre 

än det satta målet. På frågan om vilka svårigheter som är förenade med agentövervakning 

svarar Ericsson (2013) att utebliven medverkan på agentens kundmöten utgör en svårighet. 

Trots att företaget erhåller rapporter efter mötena kan de aldrig vara helt säkra på att 

rapporterna inte är vinklade på något sätt. Ericsson (2013) menar att allt handlar om god 

kommunikation och effektivt samarbete med agenten, samt att det finns ett ömsesidigt 

förtroende mellan parterna. 

 

4.2.5 Incitamentsystem 

 

Ericsson (2013) förtäljer att de försöker motivera sina agenter genom att alltid finnas 

tillgängliga, vara snabba på att svara på mail samt kunna ge bästa möjliga support. Vid behov 

kan Jacobi även åka ut till agenten och hjälpa till om det är något denne upplever som osäkert. 

Följaktligen menar Ericsson (2013) att den största motivationsfaktorn för agenterna är att 

tjäna så mycket pengar som möjligt. Det är därför vitalt att Jacobi lägger priserna på en rimlig 

nivå; om priserna är för höga blir det problematiskt för agenten att komma in på den önskade 

marknaden. 

 

Vidare berättar Ericsson (2013) att Jacobi inte använder sig av något bonussystem för 

agenterna, utan att de istället får en viss provision på det dem säljer. Denna kan dock variera 

beroende på hur involverad agenten är. I de fall då Ericsson (2013) upplever att han själv får 

utföra majoriteten av jobbet anser han att agenten förtjänar en mindre provision. Om agenten 

däremot i stort sett är självgående, till exempel står för kontakten med kunderna, sköter all 

teknisk korrespondens, offertering och liknande, är de värda mer pengar. Vidare talar Ericsson 

(2013) om att de varje månad summerar ihop allt som agenten har sålt för och sedan delar ut 

en massprovision tämligen omgående. 
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4.3 Tema Fritid 

 

4.3.1 Valet av agent som etableringsform 

 

Seth (2013) berättar att Tema Fritid nyligen påbörjat ett arbete med ett agentföretag i Kina. På 

grund av författarnas önskan om att nå en bredare referensram i jämförelse med föregående 

företagsintervjuer, beslutades det därför att enbart utgå ifrån denna nya agentrelation under 

intervjun. Seth (2013) förklarar vidare att Tema Fritid valde en agent som etableringsform då 

detta sparar företaget kostnader än om de istället valt att på egen hand gå in på den kinesiska 

marknaden. Han nämner även att den valda agenten redan är väletablerad i Kina och har ett 

mycket gott rykte. 

 

4.3.2 Agentens egenintresse 

 

Avseende hur Tema Fritid arbetar för att motverka uppkomsten av agentens egenintresse 

berättar Seth (2013) att detta fenomen inte är något problem då Tema Fritid ser till att redan 

från start välja rätt agent. Seth (2013) vidareutvecklar detta resonemang genom att förklara att 

de använder sig av externa rekommendationer samt konsulter som utforskar marknaden åt 

företaget. Han menar att saker och ting hänger samman och att nätverket bör nyttjas i syfte att 

finna rätt affärspartners. Då valet föll på den kinesiska agent som Tema Fritid nu är på väg att 

etablera en affärsrelation med, blev företaget exempelvis rekommenderade denna av 

samarbetspartner som redan använde sig av den agenten. Vidare påtalar Seth (2013) att det är 

viktigt att gå in i affärsrelationer med företag som har ett genuint intresse att bevaka det 

gemensamma intresset och målbilden. 

 

“Jag får alltid bedöma hur hög risken är att en part drar sig ur” (Seth, 2013). Med detta 

vidareutvecklar han att de därför inte bör investera allt för mycket i en enskild part om risken 

är alltför hög. 
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4.3.3 Informationsutbyte 

 

Eftersom vi i denna intervju enbart valt att fokusera på en nyetablerad agentrelation frågar vi 

Seth (2013) om hur denna har vuxit fram i ett initialskede. “Det har varit en rak och 

förhållandevis öppen relation från början” berättar Seth (2013). Vidare menar Seth (2013) att 

på grund av att Tema Fritid har rest till Shanghai, Peking och Hong Kong med tre 

representanter har de kunnat sätta ett tidigt seriöst anslag och visat att Tema Fritid har ett 

genuint intresse i relationen. 

 

Då Tema Fritid idag använder sig av en konsult vid kontakten med det kinesiska 

agentföretaget frågades Seth (2013) huruvida han anser det vara en risk att denna kommer 

med felaktig information. Dock trodde Seth (2013) att det är en minimal risk då agenten har 

sitt rykte och renommé att tänka på. I kontakten med företag i Kina anser Seth (2013) att de är 

mer formella än i kontakten med företag i Europa. Fördelen med detta är, enligt Seth (2013), 

att företaget i Kina är intresserade av samarbetet med Tema Fritid samtidigt som företagen 

supportar varandra och att detta ger en viss affärsrelationsmässig garanti. 

 

Seth (2013) menar att informationsflödet i dagsläget har fungerat ändamålsenligt på grund av 

att det finns ett ömsesidigt intresse att affären ska förflyta smidigt. Vidare berättar Seth (2013) 

att det är agentföretagets försäljningschef som bitvis drivit affären och att detta visar på att 

intresset inte enbart är ensidigt från Tema Fritids sida utan även att agentföretaget har ett 

starkt intresse i affären. Seth (2013) påpekar även att agentföretaget är ett relativt ungt företag 

men att försäljningschefen var aktiv även för tio år sedan när Sagan om Ringen kom och har 

därför en bakgrund med liknande licensprodukter. 

 

4.3.4 Kontrollsystem 

 

Seth (2013) förklarar att företaget inte använder sig av något kontrollsystem i syfte att 

kontrollera agenten. Istället pekar han på andra metoder som kan fungera som 

kontrollmekanismer. Han redogör för att Tema Fritid redan i ett initialskede valde att etablera 

en affärsrelation med en agent som rekommenderats från två håll, både via en kinesisk konsult 

i Sverige och via Business Sweden. Detta har företaget gjort för att kunna säkerställa att det 

blivande agentföretaget i Kina har en stabil position på sin hemmamarknad. Vidare menar 
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Seth (2013) att dessa rekommendationer ger en viss garanti och säkerhet att Tema Fritid har 

valt rätt samarbetspartner. Eftersom licensmarknaden är relativt liten menar Seth (2013) att de 

ofta kommer i kontakt med företag inom samma bransch och nätverk och därigenom får 

företag rekommenderade åt sig. Seth (2013) poängterar också att det  är mycket riskfyllt att 

verka i Kina och att det helst ska finnas ett par referenser från olika källor innan de tar nästa 

steg och inleder en relation där. Vidare berättar han att om de stöttar varandra i ett 

affärsnätverk och genom det borgar för andra företag inom samma nätverk ökar förtroendet 

företagen emellan. 

 

Seth (2013) berättar även att 90 procent av en affärsrelations eventuella uppstart är beroende 

på affärskänsla. Så fort denna känsla inte känns rätt så är det, enligt Seth (2013), läge att dra 

sig ur relationen. Affärskänslan har även en viss påverkan av relationens fortskridande och 

han nämner bland annat att det måste finnas en god vilja i relationen som helhet. “Finns det 

inte tillit och god känsla ger det inga goda affärer trots att man har instiftat en stark 

kontrollapparat” fortsätter Seth (2013). 

 

4.3.5 Incitamentsystem 

 

Då Tema Fritid samarbetar med ett kinesiskt agentföretag som vill ha tillgång till den 

Europeiska marknaden menar Seth (2013) att det inte krävs några monetära incitamentsystem. 

Seth (2013) anser att affärsrelationen är självgenererande. Vidare nämner han även att 

kunskapsöverföring är det viktigaste incitamentet för båda parter. Seth (2013) citerar: “Andra 

kan säga att det är ett beroendeskap, men jag ser det som kunskap”. Fortsättningsvis menar 

han att agentföretaget får mer support från Tema Fritid allteftersom de börjar sälja deras 

produkter, alltså att de inte använder bonusar och provision utan enbart kunskapsöverföring. 

När vi frågar om belöningssystem påtalar Seth (2013) än en gång att Tema Fritid fokuserar på 

att supporta sina agenter i arbetet. Detta gäller inte enbart när agenten presterar bra och säljer 

stora kvantiteter, utan även när marknaden går lite sämre. 
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5 Analyskapitel 

 

I följande kapitel kommer det teori, empiri samt egna analyser presenteras och 

sammanlänkas i syfte att nå en relevant slutsats. 

 

5.1 Valet av agent som etableringsform 

 

Vi kan se att det står klart att samtliga fallföretag valt agenter som etableringsform primärt av 

ekonomiska skäl. Detta finner vi överensstämma väl med både Young m. fl. (1989) och 

Johanson och Vahlne (2010) vilka framhäver avsaknad av finansiella medel som en av 

huvudanledningarna till valet av agent. Dock nämnde inget av fallföretagen avsaknad av lokal 

kunskap som en anledning, trots att både Young m. fl. (1989) och Johanson och Vahlne 

(2010) belyser detta som ytterligare en orsak till valet av agent som etableringsform.  

 

5.2 Asymmetriskt informationsutbyte 

 

Enligt Eisenhardt (1989) uppstår asymmetriskt informationsutbyte vanligtvis genom att 

agentens egenintresse tar över (moral hazard) eller genom att agenten överskattar sin egen 

förmåga (adverse selection). Vi har urskilt att ett asymmetriskt informationsutbyte i form av 

moral hazard existerar i både Trebemas och Jacobis fall, vilket styrker principal-agentteorins 

påstående om att agenten har ett egenintresse. Det står dessutom klart att båda dessa företag är 

fullt medvetna om att detta egenintresse existerar. Det upptäckta egenintresset kan vi tolka 

som att företagen och dess agenter drivs av skilda målbilder och att parterna därmed 

misslyckats med att skapa en gemensam målbild. Detta kan tydligt kopplas till principal-

agentteorin som klargör att ett gemensamt mål är omöjligt att uppnå i en principal-

agentrelation. 

 

Vi finner att företagen hanterar det funna egenintresset på olika vis. Medan Långberg (2013) 

konstaterar att agentens egenintresse är svårt att styra, menar Ericsson (2013) att Jacobi kan 

hantera detta då företaget har en tillräcklig kontroll över agentens handlingar genom sin 

medverkan på kundmöten. Under dessa möten har Ericsson full översikt över hur agenten 
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beter sig gentemot kunden, vilket han menar är en försäkran om att agenten följer Jacobis mål. 

Detta anser vi stämma väl överens med principal-agentteorin, eftersom teorin förklarar att 

agentens egenintresse kan reduceras genom kontroll respektive incitamentsystem. 

 

I Tema Fritids fall har vi dock svårigheter att dra kopplingar till både teorin eller vad övriga 

intervjupersoner sagt. Detta då Seth (2013) menar på att ett egenintresse varken existerar i 

nuläget eller kommer att uppstå i framtiden. Hans åsikt beror på det faktum att agentrelationen 

baseras på ett ömsesidigt beroende och att agenten därför har sitt renommé att tänka på. Även 

om Seths åsikt står i direkt kontrast till principal-agentteorin menar vi att det samtidigt är svårt 

att fastställa hur detta kommer att se ut i framtiden eftersom Tema Fritid fortfarande befinner 

sig i initialskedet av agentrelationen. På grund av detta tror vi att det kan vara svårt för Tema 

Fritid att förutse huruvida agenten har eller kommer att utveckla ett egenintresse i framtiden. 

Anlitandet av en ny agent sker enligt både Trebema och Jacobi genom agentens föregivna 

kunskaper. Vi märkte dock inte att något av dessa företag upplevt problem gällande adverse 

selection. Till skillnad mot Trebema och Jacobi, anlitar Tema Fritid nya agenter genom 

analyser av marknaden gjorda av externa konsulter samt rekommendationer. I detta fall sker 

anlitandet därför inte enbart baserat på agentens påstådda kunskap, utan även på grund av 

analyser och utomstående källors uppfattning om vad agentens förmågor är.  Detta tolkar vi 

som en indikation på att Tema Fritid är medvetna om att agenten kan överskatta den egna 

förmågan, det vill säga adverse selection, och att de därmed försöker att reducera risken för 

denna. Följaktligen kan Tema Fritid sägas genomföra den analys som Dahlström och Ingram 

(2003) redogör för och som syftar till att begränsa risken för adverse selection. 

Med hänsyn till ovanstående resonemang anser vi därför att det kan ses som en möjlig risk för 

adverse selection i Trebemas och Jacobis fall eftersom dessa, som tidigare nämnt, väljer agent 

baserat på dennas påstådda kunskap och inte genom en agentanalys. 

 

5.3 Kontrollsystem 

 

Kärreman och Alvesson (2004) berättar om teknokratisk- respektive socio-ideologisk kontroll 

som två olika kontrollformer. I både Trebemas respektive Jacobis fall kunde vi se att det 

förekommer kontroll av agenten och dennes förehavanden genom kontrollering av 

försäljningssiffrorna. Vi anser därför att detta tyder på att båda företagen använder sig av vad 

som tidigare benämndes ett teknokratiskt kontrollsystem i form av out-put kontroll. Med andra 
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ord kontrollerar både Trebema och Jacobi sina agenter genom att undersöka hur de presterar 

rent försäljningsmässigt. Utöver denna kontroll deltar Ericsson (2013) även ofta i de 

kundmöten som hålls av agenterna, vilket vi menar är en indikation på att Jacobi även styr 

sina agenter genom en beteendemässig kontroll i form av en direkt övervakning på plats. 

Trebemas och Jacobis kontrollsystem kan här återigen ses återspegla den medvetenhet om 

agentens egenintresse som finns, och att de därför är i behov av kontroll för att säkra 

företagens målbild. 

 

En annan bild återgavs dock av Tema Fritid då Seths (2013) syn på kontrollsystem skilde sig 

från både Långberg och Ericsson. Istället för kontrollsystem förespråkar Seth (2013) 

förtroende och magkänsla för affärer som kontrollindikatorer och menar att instiftandet av ett 

kontrollsystem inte kan leda till goda affärer om dessa inslag inte existerar samtidigt. På 

grund av dessa uttalanden anser vi det därför svårt att applicera ett teknokratiskt 

kontrollsystem i Tema Fritids fall. Vidare tycks Tema Fritid inte heller använda sig av socio-

ideologisk kontroll då Seth (2013)  inte gav sken av att försöka applicera sina personliga 

värderingar och ideal på agenten. Som vi även nämnt tidigare är det dock även här svårt att 

bedöma om Seths (2013) inställning till kontrollsystem beror på att affärsrelationen ännu 

befinner sig i ett initialskede och om detta eventuellt kan komma att ändras i framtiden. 

 

5.4 Incitamentsystem 

 

Enligt Olve och Samuelsson (2008) är det ändamålsenligt att använda sig av ett 

incitamentsystem i syfte att nå företagets mål vid anlitandet av en agent, det vill säga 

belöningar för vissa prestationer och beteenden som gagnar företaget. Vi finner att 

intervjupersonerna i både Trebemas och Jacobis fall vittnar om att ett flertal agenter får en 

viss provision på det dem säljer. I och med detta antar vi att provision är den vanligaste 

tillämpningen bland agenter. Detta påvisar att företagen går emot Svenssons (2001) hypotes 

om att vinstdelning är det bäst lämpade incitamentsystemet vid principal-agentrelationer 

 

Vidare får varken Långberg (2013) eller Ericsson (2013) medhåll från Seth (2013) då han 

framhåller att ett monetärt incitamentsystem i form av bonusar eller provision inte är 

nödvändigt. Eftersom Tema Fritid får tillgång till den kinesiska marknaden på samma villkor 

som agentföretaget vill komma åt den europeiska, menar Seth (2013) att ett visst 
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beroendeförhållande växer fram och att parterna istället kan dra nytta av varandras kunskaper. 

På detta vis kan parterna finna tillfredsställelse utan monetära belöningar. Seths (2013) syn på 

incitamentsystem kan enligt oss efterliknas med vad Svensson (2001) benämner som ett 

immateriellt belöningssystem vilket har en mer normativ eller socialiserande roll och 

drivkraft, och som därigenom skapar identifikation mellan parterna. 

 

Trots att Långberg (2013) framhäver att användandet av provisionsavlönade agenter har 

medfört att drivkraften avtagit hos de som uppnått en riklig lön, finner vi ändå att det är denna 

typ av belöningssystem som företaget tillämpar på flertalet agenter. Företagens avsaknad av 

vinstdelning som belöningsform kan enligt uppsatsens författare likställas med 

restaurangsbranschens delning av dricks. Vi menar att en servitris som under en arbetskväll 

insamlat en större summa dricks än övriga servitriser vill ogärna dela med sig av denna 

summa. Detta då servitrisen upplever det som orättvist att dela med sig av något som helt 

beror på den egna insatsen och inte andras. Denna parallell vill vi dra till fallet med 

vinstdelning bland företag och dess agenter. Detta då vi tror att företaget kan uppfatta det som 

mer motiverande för agenterna om var och en får bidra med sin personliga provision till 

lönen, mot att bonusen skulle delas lika bland samtliga agenter. Emellertid anser vi att 

vinstdelning kan vara att föredra i de fall då företag endast använder sig av en enskild agent. 

Vi baserar denna hypotes på två antaganden. För det första antar vi att agenten i denna 

situation upplever det mer motiverande att bidra till företagets vinst eftersom vinsten i detta 

fall inte behöver delas med företagets övriga agenter. I tillägg till detta resonemang finner vi 

det dessutom möjligt att en agent som ensam arbetar för ett företag upplever en större 

drivkraft och motivation till att bidra till vinsten, eftersom det i detta fall är svårt att slappna 

av och förlita sig på att vinsten inarbetas av övriga agenter. 
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6 Slutsats 

 

I följande kapitel ämnar författarna besvara de forskningsfrågor som genomsyrat uppsatsen. I 

tillägg till detta kommer det redogöras huruvida studiens syfte är uppfyllt. 

 

Hur kan principal-agenteorin tillämpas i syfte att beskriva uppdragsrelationen mellan 

svenska SMF och dess agent på den internationella marknaden? 

 

Vi finner att principal-agentteorin kan tillämpas i syfte att beskriva uppdragsrelationen mellan 

exportföretag och dess agenter på den internationella marknaden. Utifrån ett principal-

agentteoretiskt perspektiv agerar exportföretagen principal och dess utlandsbaserade agenter 

agent då dessa arbetar på uppdrag av exportföretagen. Agentrelationerna som vi valt att 

undersöka uppvisade ett tydligt asymmetriskt informationsutbyte i form av moral hazard, 

vilket har sitt ursprung i det egenintresse som agenten uppvisar. Enligt vår uppfattning 

uppkommer egenintresse eftersom exportföretagen och dess agenter har skilda målbilder och 

att parterna misslyckats med att sammanlänka dessa till ett gemensamt mål. Vidare ser vi att 

ett asymmetriskt informationsutbyte kan uppkomma om agenten överskattar den egna 

kunskapsförmågan, det vill säga adverse selection. Vi finner att risken för adverse selection 

ökar om företag enbart förlitar sig på agentens kunskap. I syfte att reducera risken för detta 

kan företag genomföra en agentanalys. Vi finner dessutom att SMF i likhet med principal-

agentteorin, använder incitament- respektive kontrollsystem i syfte att hantera agentens 

egenintresse. 

 

Hur kan svenska exportföretag styra att dess agent på den internationella marknaden 

arbetar enligt företagets önskemål? 

 

Svenska exportföretag kan styra sin agent på den utländska marknaden genom incitament- 

och kontrollsystem vilka existerar i olika konfigurationer. Gällande incitamentsystem kan 

både materiella- respektive immateriella belöningar förekomma. De materiella belöningarna 

utgörs främst av monetära förmåner vilka baseras på agentens försäljningsprestation. Utifrån 

denna studie kunde vi se att provision utgör den vanligaste formen av monetära belöningar. 

De immateriella incitamentsystemen bygger istället på ickemonetära belöningsformer i form 

av support och kunskapsöverföring. 



46 
 

De kontrollsystem som används av våra intervjuföretag är av teknokratisk modell och 

förekommer i två olika kontrollversioner: output-kontroll och direkt övervakning. Output-

kontroll sker genom en aktiv övervakning av agentens försäljning medan den direkta 

övervakningen förekommer genom direkt övervakning av agenten under dennes kundmöten. 

Utöver dessa kontrollsystem råder det även delade uppfattningar om huruvida kontroll ska 

tillämpas som styrmedel. I studien framgick det dock även att kontrollsystem kan anses 

onödiga om det samtidigt råder brist på förtroende och en god affärskänsla. 

 

6.1 Konsekvenserna av det bearbetade materialet 

 

Då vi i denna uppsats baserat empirin på endast tre fallföretag har det gjorts en analytisk 

generalisering vilken kan appliceras på liknande situationer inom andra företag. Eftersom 

denna studie endast är baserad på tre fallföretag kan resultaten dock inte ge en statistisk 

generalisering utan enbart en analytisk sådan. 

 

Vi har i studien uteslutande fokuserat på tre teoretiska referensramar; principal-agentteorin, 

kontrollsystem, samt incitamentsystem, vilket limiterar applicerbarheten. Uppdragsrelationer 

kan även förklaras ur ett rent matematiskt perspektiv, såsom Jensen och Meckling (1976), 

vilket vi i denna uppsats valt att undvika då vi istället fokuserat på kontrollsystem ur ett mer 

praktiskt perspektiv. Utifrån dessa tre teoretiska referensramar har vi även valt att utesluta 

rena relationsteorier, vilket ytterligare fokuserat uppsatsen. Huruvida denna strikta teoretiska 

fokusering varit till uppsatsens fördel kan diskuteras men med den limitation på både tid som 

existerat finner vi att detta varit nödvändigt.  

 

6.2 Rekommendationer till praktiker 

 

 I syfte att undvika problematiken med adverse selection kan exportföretag 

implementera en agentanalys baserad på en agents existerande relationsnätverk. Denna 

analys genomförs innan en affärsrelation med en agent påbörjas. 
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 Avseende moral hazard, är det viktigt att exportföretag använder sig av incitament- 

och kontrollsystem, vilka används i syfte att skydda företagens mål. 

 Då den monetära aspekten är den viktigaste incitamentformen för utlandsbaserade 

agenter är det att rekommendera framtida exportföretag använder sig av denna 

belöningsform som det primära incitamentet. 

 

 Teknokratiska kontrollsystem som övervakar agentens direkta beteende eller 

försäljningsprestation är att föredra. Det kan dock vara en fördel för exportföretag att 

även inkludera mer immateriella aspekter i syfte att kontrollera agenten. Företroende 

och en god affärskänsla är här aspekter som kan tas i åtanke. 

 

6.3 Förslag till framtida forskning 

 

Ett förslag till framtida forskning inom detta ämnesområde kan vara att se till vilka 

immateriella och ickemonetära incitamentsystem som skulle kunna implementeras i syfte att 

kontrollera agenten. I syfte att undersöka dessa aspekter djupare skulle dock en annan teori än 

principal-agentteorin vara att rekommendera, exempelvis teorier inom relations- och 

förtroendeforskning. Vidare forskning skulle dessutom kunna vara att inkludera ett bredare 

empiriskt urval i undersökningen. Detta då ett bredare empiriskt urval skulle resultera i en mer 

generaliserbar bild.   
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8 Bilageförteckning 

8.1 Bilaga 1. Intervjuguide 

 

Intervjufrågor till fallföretagen 

1. Går det bra att nämna företagets namn i uppsatsen? 

2. Kan du berätta om Ert företag och vad Ni gör 

3. Vilken är din roll i företaget? 

 

Övergripande inledningsfrågor 

4. Varför valde Ni att etablera Er via en agent? 

5. Hur kom Ni i kontakt med Er agent? 

6. Hur länge har Ni använt Er av denne agent? 

7. Varför valde Ni just denna agent? 

8. Hur etablerade Ni relationen med Er agent? 

9. Hur skulle Ni beskriva Er relation med agenten? 

 

Principal-agentteorin: 

10. Vilka begränsningar upplever Ni i Er relation med agenten? 

11. Hur upplever Ni att flödet av information fungerar mellan Er och agenten? 

12. Hur hanterar Ni känslig företagsinformation till agenten? 

13. Hur hanterar Ni de risker som uppkommer vid delandet av känslig information? 

14. Hur kan Ni vara säkra på att agenten förser Er med tillräcklig och korrekt information? 

15. Hur förhindrar Ni att agentens egenintresse “tar över”? 

16. Hur försäkrar Ni Er om att agenten arbetar enligt vad som är bäst för företaget? 

17. Hur bildar Ni en gemensam målbild tillsammans med agenten? 

18. Hur tydliggör Ni Era mål för agenten? 

19. Hur upplever Ni att agentens mål överensstämmer med företagets mål? 

 

Kontrollsystem: 

20. Hur kontrollerar ni att agenten utför sitt arbete? 

21. Vilka möjligheter finns att övervaka agentens arbete? 

22. Vilka svårigheter finns med att övervaka/kontrollera agenten? 
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Incitamentsystem: 

23. Hur motiverar Ni agenten att utföra ett bra arbete? 

24. Hur belönar Ni agenten då denne har presterat bra? 

25. Hur ersätter Ni agenten? 

26. Vad hade Ni i åtanke då Ni utformade detta belöningssystem? 

 

Sistafråga: 

27. Är Ni intresserade av att ta del av uppsatsen? 

 

Kompletterande fråga ställd över telefon efter intervjuerna: 

Vad är anledningen till att ni valde att etablera Er med hjälp av en utlandsagent? 
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