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Sammanfattning:	
	
Titel: Förtroendekris - en relationsmarodör? 
 
Seminariedatum: 2016-06-02. 
 
Författare: Henning Linus, Lindemann Engström Marcus, Olsson Alexander.  
 
Handledare: Jacob Merle.  
 
Fem nyckelord: Agentteori, stewardshipteori, förtroendekris, Volkswagen, 
återförsäljare. 
	
Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur en förtroendekris påverkar anställda i en 
organisation. 
	
Metod: Via en kvalitativ forskningsmetod genomfördes en fallstudie med hjälp av åtta 
genomförda intervjuer. Den insamlade data analyserades med en kombination av 
grundad teori och pattern-matching. 
	
Teoretiska perspektiv: Studiens huvudteori är agentteorin som förklarar förhållandet 
mellan principal och agent. Teorin tar upp problem med förhållandet samt lösningar 
på hur denna problematik förminskas (Eisenhardt, 1989). Nuvarande teori fokuserar 
på att agenten skapar problem i förhållandet men inte när principalen gör det. Hur 
påverkar då detta relationen? 
	
Empiri: Olika typer av kriser kan drabba organisationer och med grund i den nyligen 
framkomna utsläppskandalen har Volkswagen valts som fallföretag. Fallet har 
bearbetats med hjälp av semi-strukturerade intervjuer som analyserats.  
	
Resultat: En förtroendekris påverkar förhållandet mellan principal och agent under en 
begränsad period. Beroende på om individer klassificeras som agent kontra steward så 
förändras agerandet samt beteendet olika. 	
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Abstract:	
	

Title: Trust crisis - a relationship marauder? 
 
Seminar date: 2016-06-02. 
 
Authors: Henning Linus, Lindemann Engström Marcus, Olsson Alexander.  
 
Advisor: Jacob Merle. 
 
Five key words: Agency theory, stewardship theory, trust crisis, Volkswagen, retail 
dealer. 
 
Purpose: The purpose of this study is to examine how a trust crisis affects 
organizations employees.  
 
Methodology: Thru a qualitative research method a case study was performed with 
the help of eight interviews. The answers were analyzed with a combination of 
grounded theory and pattern matching.    
 
Theoretical perspectives: This studies main theory is agency theory, which explains 
the relationship between principal and agent. The theory explains problems in the 
relationship and presents solutions on how to eliminate this problems (Eisenhardt, 
1989). The existing theory focuses only on when the agent causes problems in the 
relationship but not on when the principal causes problems. How does this affect the 
relationship?  
 
Empirical foundation: Different types of crises can affect organizations and we have 
selected Volkswagens emission scandal as our case. We have taken on the case with 
the help of semi-structured interviews at two retail dealers. 
 
Conclusions: A trust crisis affects the relationship between the principal and agent 
under a limited period of time. Depending on if individuals are classified as agents or 
stewards, their actions and behavior change differently. 
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1. Inledning 

1.1 Teoretisk bakgrund 

1.1.1 Agentteori 

Agentteori kommer vara studiens huvudteori. Denna teori förklarar huvudsakligen 

relationen mellan principal och agent. Förhållandet mellan principal och agent går 

främst ut på att principalen anställer en agent för att utföra uppgifter i principalens 

intresse. Teorin har sitt ursprung i Information Economics och anses vara kombinerad 

med flera andra områden inom företagsekonomi. Idag har teorin en stark koppling till 

framförallt marknadsföring och strategi. Således möts de båda områdena ofta när 

teorin används i praktiken. Nämnvärt gällande teorin är att agenten och principalen 

kan anta många olika former i förhållandet, till exempel kan det vara ett förhållande 

mellan en advokat och klient eller mer vanliga företagssituationer såsom aktieägare 

och VD, eller chef och anställd. Agentteorin är således applicerbar på flera olika 

situationer (Eisenhardt, 1989).  

 

Teorin tar upp två huvudsakliga problem som kan uppstå vid relationen mellan 

parterna.  Det första problemet uppstår om principalen och agenten har olika mål, 

principalen har svårt att observera agerande från agentens sida (hidden actions) samt 

svårigheter i att observera vad agenten vet och har för information (hidden 

information). Det andra problemet är mer kopplat till risk och att det kan uppstå 

problem i relationen om parterna har olika attityder gentemot risk. Med grund i 

ovannämnda problem är det således svårt för principalen att helt komma ifrån 
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problematiken med agenter som helt eller delvis agerar utifrån eget intresse. Den 

problematiken som kommer ifrån att agenten och principalen inte arbetar mot samma 

mål lägger grunden för uppkomsten av agentkostnader (Eisenhardt, 1989).  

 

1.1.2 Stewardshipteori 

Stewardshipteorin har utvecklats som ett alternativ till agentteori då forskare inom 

psykologi och sociologi anser att de har funnit teoretiska brister i agentteorin. 

Förespråkarna av stewardshipteori hävdar bland annat att organisationer och individer 

är mer komplexa än vad agentteorin vill göra gällande. Fast än agentteorin påpekar de 

målskillnader som kan tänkas uppstå i förhållandet mellan principal och agent så är 

stewardshipförespråkarna av den meningen att det krävs ytterligare teori för att kunna 

förklara relationen fullt ut. Därför har stewardshipteori utvecklats för att belysa 

relationerna ur andra beteendemässiga grunder. Agentteorin utgår från att agenter är 

opportunistiska och individualistiska vilket leder till ett agerande som grundar sig i 

det egna intresset. Stewardshipteorin menar däremot att det finns individer som står 

utanför detta antagande och får ut maximal nytta genom att ha samma mål som 

principalen. Enligt denna teori kallas de individerna för stewards (Davis, Donaldson 

& Schoorman, 1997).    

 

1.1.3 Kristeori: 

Kris är ett vagt och mångtydigt begrepp som ofta används i för bred utsträckning. En 

företagskris har vissa karaktärer som bör definieras. Ofta rör det sig om ett kritiskt, 

tidspressat event som kännetecknas av låg sannolikhet, hög inverkan, hög risk och 



	 8	

hög osäkerhet. Dessa ger upphov till ambiguitet och hotar organisationen och dess 

intressenter. Hanteras inte krisen rätt och tidseffektivt kan den utvecklas till en 

katastrof alternativt leda till företagets undergång. Skandaler drabbar företag gång på 

gång och hotar såväl ryktet som varumärket. Följaktligen kan lojaliteten bland 

intressenterna sjunka och företaget hamna i kris. I sådana fall där företaget har betett 

sig stötande, diskriminerande eller vilseledande gentemot allmänheten kan det 

härledas till förtroendekriser. Krishanteringens vitala punkt vid förtroendekriser är 

kommunikation med allmänheten. Är kommunikationen bristfällig, missledande eller 

fördröjd försätts ryktet, varumärket och intressenter (Crandall, Parnell & Spillan, 

2010). 

 

1.2 Praktisk bakgrund 

I alla organisationer finns det förhållanden som kan kopplas till teorin om principal 

och agent. Som i alla relationer, privata som professionella, är förhållandet mellan 

parterna sällan problemfritt. Till exempel så kan problem uppstå, precis som teorin 

påstår, när parterna har olika mål med sin verksamhet inom samma organisation. 

Principalen vill maximera nyttan som agenten producerar medan agenten vill 

maximera sin egen nytta, som exempelvis kan vara att arbeta så lite som möjligt för 

mesta möjliga betalning. I den situation uppstår där en konflikt mellan principal och 

agent (Eisenhardt, 1989). Vi ser idag ofta i dagspressen att fackföreningarna varslar 

om strejkåtgärder för att motarbeta arbetsgivarnas förslag om lägre lönepåslag och 

utökad arbetstid. Således finns det konfliktsituationer som kan härledas till den 

problembeskrivning som beskrevs ovan. Det är dock ovanligt att vi får reda på när 

arbetsgivarna gör medvetna fel som påverkar relationen mellan principal och agent. 
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Det är heller inget som teorin tar upp, utan inom teorin beskrivs alltid agenten som det 

svarta fåret i relationen. Vi har i denna uppsats försökt identifiera en situation där det 

är principalen som agerat felaktigt och att det agerandet i sin tur har lett till 

påverkningar i relationen mellan principal och agent. Ett felaktigt agerande av 

principalen kan exempelvis vara en situation som leder till en kris för hela företaget, 

och uppstår en kris kan hela företagets framtida existens bli hotad.  

 

Ett av företagen som genomgått en kris med ovanstående drag är biltillverkaren 

Volkswagen. Denna situation får anses högst aktuell och nämns i stor grad i 

dagspressen. Nedan följer en kort förklaring kring företaget. 

 

1.2.1 Volkswagen 

Volkswagen (hädanefter VW) är en av världens största fordonstillverkare och 

levererade över 10 miljoner bilar till konsumenter under 2014. I VW-gruppen ingår 

11 olika varumärken för fordon uppdelat på två olika kategorier, personbilar och 

kommersiella fordon. Bland varumärkena återfinns Volkswagen, Skoda, Audi, Seat, 

Porsche, Scania och MAN med flera. Varje varumärke har sin egen karaktär och är 

till viss del självständiga från de övriga märkena inom koncernen (Volkswagen AG, 

2014). Trots att varje varumärke enligt VW ska betraktas som helt skiljt från övriga 

inom gruppen så delar flera av de storskaliga modellerna många komponenter, bland 

annat motorer och chassidelar, med varandra och är ofta byggda på samma plattform 

(Sterner, 2012).  
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1.3 Syfte och problem 

Agentteorin ger stort utrymme för tolkning kring vem som kan tänkas ha rollen som 

agent respektive principal. Den absolut vanligaste användningen av dessa roller är, 

agenten som den underställde, vanligtvis en anställd av något slag, och principalen då 

som överordnande, vanligtvis någon slags chef. I denna uppsats kommer vi att 

använda begreppen enligt följande: 

 

Agenterna kommer att vara återförsäljarna, som företag, och därmed i förlängningen 

deras säljare och övriga personal. Principalen kommer att vara VW-gruppen. 

Motiveringen till varför vi applicerar begreppen på detta sätt är därför att VW-

gruppen är överordnad till återförsäljarna, då dessa ska rätta sig efter de riktlinjer som 

VW-gruppen utfärdar. Agenterna å sin sida betraktar vi som återförsäljarna som 

helhet. 

 

Ett problem som uppkommer till följd av att agentteorin inte anses fullt komplett är 

vad som sker med relationen mellan principal och agent när en kris påverkar och 

förändrar allmänhetens förtroende för företaget (principalen) och dess mål med 

verksamheten, i vart fall tillfälligt. Då kan även de krav och mål som ställs på agenten 

ändras. Ytterligare en aspekt som höjer intresset för just denna situation är att det är 

principalen som begått ett fel och inte agenterna. 

 

Denna studie grundar sig i att stärka förståelsen för hur agentteorin och förhållande 

mellan principal och agent förändras när företag ställs inför en kris som skadar 

varumärket samt minskar förtroendet hos allmänheten. Vi vill undersöka om det finns 

ett samband mellan en förtroendekris och om det då sker en förändring i relationen 
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mellan principal och agent som följd av detta. Och detta mynnar ut i följande 

frågeställning: 

 

Hur påverkar en förtroendekris orsakad av principalen, agentens beteende och 

agerande samt relationen dessa emellan? 

1.4 Tidigare forskning 

Det har tidigare gjorts mycket forskning om agentteori vilket har lett till att den idag 

är en väl etablerad teori inom företagsekonomin. Med en enkel sökning på Google 

Scholar som framkommer det att agentteori förekommer i över 2,5 miljoner 

vetenskapliga artiklar. Bland annat så har Eisenhardt (1989) skrivit en artikel, 

“Agency Theory, and assessment and review”, som är flitigt använd och citerad i 

vetenskapliga skrifter. Agentteorin är också applicerbar i kombination med andra 

teoretiska fält och förekommer ofta som kompletterande teori i vetenskapliga artiklar. 

Jensen och Meckling skrev 1976 en artikel som bland annat kopplar ihop agentteori 

med företags ägandestrukturer och teorier om finans och äganderättigheter.   

 

Det finns tidigare forskning som tar upp Crisis Management och hur företag bäst 

hanterar en kris beroende på vilken typ av kris det är fråga om och inom flertalet olika 

akademiska discipliner, bland annat inom marknadsföring och strategisk 

kommunikation. Det finns dock ingen tidigare forskning på explicit den frågeställning 

vi har kommit fram till med grund i ovan nämnda problembeskrivning. Enligt våra 

undersökningar förekommer dock ingen tidigare forskning som kombinerar agentteori 

med kristeori i kombination med den vinkling av agentteorin som vi har, vilket 

följaktligen höjer relevansen för vår forskningsfråga.  
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2. Teori 

 

Följande teoriavsnitt tar upp studiens teoretiska utgångspunkter med huvudteorierna: 

Agentteori och kristeori. Ett teoretiskt ramverk presenteras också i slutet av kapitlet. 

 

2.1 Agentteori 

Agentteori är en teori inom företagsekonomiska området strategi och förklarar 

huvudsakligen förhållandet mellan principal och agent, problem som kan uppstå i 

relationen samt lösningar på hur problematiken kan minimeras. Teorin utgår ifrån att 

förhållandet mellan principal och agent uppstår när principalen låter agenten utföra 

handlingar i principalen intresse. Principal förknippas oftast med arbetsgivare och 

agent som anställd (Eisenhardt, 1989). Det i texten tidigare exemplet på principalens 

och agentens olika former kan illustreras i att en chef för ett företag anställer en 

person för att utföra uppgifter i chefens och företagets intresse. Den anställda kan 

senare fatta beslut och utför handlingar som antingen missgynnar eller gynnar chefen. 

Utifrån detta perspektiv fortsätter agentteorin att förklara problem som kan uppstå i 

relationen och ligga grunden till agerande som missgynnar principalen. Problem kan 

uppstå om det finns följande: 

• Principal och agent har olika målsättning. 

• Hidden action. 

• Hidden information. 
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Normalt har principalen som mål att maximera skillnaden mellan värdet den får från 

agentens handlingar och den ekonomiska kostnaden som agenten erhåller. Om 

agenten hade haft samma målsättning som principalen hade skillnaden mellan 

parternas mål inte existerat. Dock så bryr sig agenten inte så mycket om vilket värde 

den genererar till principalen enligt agentteorin, utan agenten bryr sig mer om värdet 

den genererar till sig själv och vill öka skillnaden mellan detta värde och den 

personliga kostnaden som agenten bidrar med. Hidden actions betyder att principalen 

har svårt att observera hur agenten handlar och hidden information syftar till att 

agenten har information principalen inte har vetskap om. Skillnader i målsättning 

mellan principal och agent är inte direkt kopplade till problem i förhållandet. Om 

handlingar och information är lätta att observera kan principalen skriva ett komplett 

kontrakt. Ett komplett kontrakt främjar att agentens mål är i riktlinje med principalen 

och tar med alla möjliga framtida situationer som kan uppkomma utan 

misstolkningar. På grund av begränsad rationalitet, hidden action och hidden 

information är dock kontrakt i verkligheten alltid inkompletta och kan inte 

säkerhetsställa att agenten agerar på ett sätt som gynnar principalen maximalt 

(Besanko, Dranove, Shanley & Schaefer. 2010). Principalen och agentens inställning 

till risk kan även öka problematiken då attityden gentemot risktagandet kan skilja sig 

åt och genomsyra vissa handlingar som kan missgynna förhållandet. När principalen 

och agenten har skillnader i målsättningen och agenten kan utnyttja hidden action 

samt hidden information så ökar problemen som är relaterade till förhållandet. 

Kostnader som framkommer till följd av problematiken i förhållandet går under 

namnet agentkostnader (Eisenhardt, 1989). 
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Agentteorin gör vissa antaganden om mänsklig opportunism. Detta kan förklaras med 

att individer alltid strävar efter att främja sitt eget intresse i olika situationer och att 

agenter försöker gynna sin egen situation på bekostnad av principalen. Ovanstående 

antagande kan bidra till ytterligare ökad problematik samt ligga till grund för fenomen 

som adverse selection och moral hazard (Eisenhardt, 1989). 

 

Adverse selection betyder att principalen har svårt att kartlägga och detaljredovisa de 

kunskaper och förmågor som agenten egentligen besitter. Agenten kan presentera en 

egen förmåga som inte överensstämmer med verkligheten. Detta leder till ett falskt 

agerande från agentens sida och kan resultera i tilldelning av en viss position eller 

uppdrag som denne egentligen inte har förmågan att klara av eller är kvalificerad för 

(Eisenhardt, 1989). Adverse selection orsakas av informationsasymmetrin i 

förhållandet som kan finnas i hidden action eller hidden information. Således kan 

detta leda till att arbetsplatsen karakteriseras av ett högt antal anställda som inte är 

kvalificerade för sina positioner (Coff, 1997). 

 

Moral hazard syftar till agentens motivationsproblem, och att denne gynnar 

informationsasymmetrin i förhållandet. Motivationsproblemet grundar sig i att det är 

svårt för principalen att observera individuella ansträngningar hos agenter vid arbete i 

grupp. Agenter kan då få en känsla av att belöningen är osäker och har ingen direkt 

koppling till ansträngningsnivån som individen bidragit med. Agenter kan således 

också uppleva att deras bidrag inte uppmärksammas av principalen och 

ansträngningsnivån kan reduceras, detta leder till att principalens avkastning inte blir 

maximal (Coff, 1997). Vidare har det förts diskussioner kring principalens uppsatta 

målsättning och om detta är en bidragande faktor i agenternas motivationsproblem. 
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Principalen bör sätta utmanande och realistiska mål för att öka motivationen hos 

agenterna. Om målen är för höga och orealistiska så tappar agenterna motivationen. 

Om målen anses lätta att uppnå så anpassar sig agenterna efter målet och anstränger 

sig inte optimalt. Därför gäller det för principalen att finna en balans i målsättningen 

som ökar agenternas motivation och således minskar moral hazard (Fang, Evans & 

Zou, 2005). 

 

Agentteorin tar upp olika former av fundamentala verktyg som principalen kan 

använda sig av för att minska och hantera problem i förhållandet. De vanligaste 

verktygen som principalen har för att kontrollera sina agenter är formell kontroll i 

kombination med informell kontroll. Vid försäljningsverksamhet är det inte heller 

ovanligt, enligt teorin, att använda sig av incentive contracts för att motivera sina 

anställda. Nedan förklaras dessa tre begrepp.  

 

2.1.1 Formell Kontroll 

Det finns två typer av så kallad formell kontroll, dessa är utfallsbaserad kontroll samt 

beteendebaserad kontroll. De är applicerbara för olika typer av verksamheter och 

organisationsformer och bägge har sina individuella för- respektive nackdelar. 

Anderson & Oliver (1987) skriver i sin artikel Perspectives on Behavior-Based versus 

Outcome-Based Salesforce Control Systems att en organisation som utövar formell 

kontroll evaluerar, inspekterar och styr sina anställda genom formella dokument och 

processer. Om en organisation å andra sidan använder sig av beteendebaserad kontroll 

spelar individens agerande en större roll i utvärderingen samtidigt som dennes 

prestationer givetvis också mäts. Till exempel så tas det hänsyn till hur bra den 
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anställde anpassar sig till rådande kultur inom organisationen samt den anställdes 

agerande i olika sociala situationer. Det finns en risk att bedömningen av den 

anställde blir subjektiv i och med användandet av beteendebaserad kontroll. Då de 

sociala aspekterna, som kan uppfattas olika från person till person, skall 

sammanvägas med rent kvantifierbara prestationer (Anderson & Oliver, 1987).   

 

Ett utfallsbaserat kontrollsystem lämnar mindre utrymme för subjektiva bedömningar 

då man endast tar hänsyn till den anställdes faktiska prestationer. Det kan till exempel 

bestå av mätsystem där resultatet av mätningen presenteras i siffror och således blir 

bedömningen mer exakt och objektiv där personliga bedömningar får en underordnad 

betydelse. Ett utfallsbaserat kontrollsystem underlättar för chefer som jämför sina 

anställdas prestationer. Det ska dock påpekas att denna typ av mätsystem bortser från 

de rent sociala förmågorna som medarbetaren kanske besitter och som kan vara av 

värde för organisationen. För att det utfallsbaserade kontrollsystemet ska bli så 

rättvisande som möjligt bör medarbetaren ha en provisionsbaserad lön, denne blir då 

ekonomiskt motiverad att maximera sin prestation för att bli så rikligt ekonomiskt 

belönad som möjligt. I artikeln Agency Theory, An assessment and review skriver 

Stanford professorn Eisenhardt att utfallsbaserad kontroll är starkt förknippade med 

provisionsbaserade lönemodeller. Om organisationen istället använder sig av en fast 

lönemodell blir det svårare att mäta utfallen av vad medarbetarna rent faktiskt 

presterar och därför rekommenderas den tidigare nämnda beteendebaserade kontroll 

istället (Anderson & Oliver, 1987).  

 

Inom försäljningsverksamhet råder det delade meningar om vilken kontrollmetod som 

är bäst lämpad. Samaraweera & Gelb (2015) argumenterar för att den 

beteendebaserade kontrollmetoden ger det bästa resultatet även om detta kräver både 
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mer tid och kapital för att fungera till fullo. Det krävs då också att cheferna 

(principalerna) har en bättre förståelse för sina medarbetare men även mer kunskap 

om dessa. Att få denna information kräver både tid och kunskap från chefen 

(Anderson & Oliver, 1987). Samaraweera & Gelb (2015) menar också att 

medarbetarnas motivation till en högre prestation ökar då de blir medvetna om att de 

kan påverka sitt agerande i högre utsträckning än deras rent mätbara prestationer. Som 

en följd av detta upplever personalen ett bättre stöd och en större förståelse från 

cheferna då deras utveckling grundar sig på medarbetaren som person och dennes 

situation istället för tabeller, mallar och mätvärden.  

 

2.1.2 Informell social kontroll 

Företagskultur skapas inom organisationer och leder till normer och förväntningar 

som de anställda förväntas leva upp till. Om företaget vill bli så effektivt som möjligt 

är det av yttersta vikt att få företagets mål och normer att genomsyra hela 

verksamheten. Genomsyrar målen och normerna hela verksamheten kommer också de 

anställdas mål och individuella normer att var i linje med företagets. Det kan också 

komma att utvecklas subkulturer inom företagets olika avdelningar beroende på 

företagets storlek. Dessa subkulturer byggs upp som en samling mycket komplexa 

normsamlingar (Besanko et al, 2010). Om de anställda anpassar sig och efterlever 

företagets normer och mål skapar detta både medvetet och omedvetet en social 

informell kontroll. Om någon avviker från den rådande normen så utsätts den för en 

social bestraffning för att få den avvikande personen att återvända till att arbeta mot 

företagets mål och återigen rätta sig efter de rådande normerna, vilket gynnar 

företaget.   



	 18	

 

Hollinger & Clark skriver i sin artikel ”Formal and informal social controls of 

employee deviance” att det är vanligare samt högre risk att de anställda blir 

bestraffade och tillrättavisade av sina kollegor istället för av sin chef. Då de anställda 

till större del interagerar med varandra istället för med sina överordnade. Hollinger & 

Clark (1982) utvecklar också ett resonemang kring att det finns två olika typer av 

informella sociala kontrollsystem. Det första kontrollsystemet uppstår från den grupp 

eller de grupper som individen arbetar inom. Det andra kommer från de kollegor som 

inte tillhör den närmsta kretsen men som ändå har krav på att de övriga anställda inom 

organisationen arbetar mot de mål som företaget satt upp (Hollinger & Clark, 1982). 

Den informella sociala kontrollen hjälper chefen i utövandet av den formella 

kontrollen vilket kan vara till hjälp för att reducera problem i relationen med 

agenterna samt att den också bidrar till att sänka kostnaderna för de formella 

kontrollsystemen. Även om kultur och normer bidrar till att minska eventuella 

problem i relationen med agenterna så är det problematiskt att ändra en etablerad 

social kultur som skapats inom en organisation (Besanko et al, 2010).  

 

2.1.3 Incentive Contracts 

Prestationsbaserade kontrakt syftar till att en part erhåller en slags ersättning baserat 

på prestation. Prestation och ersättning har ett positivt samband i detta kontrakt, om 

prestationen hos parten förbättras så höjs också dennes ersättning. Ersättningen antas 

ta många olika former men vanligast förekommer provision och bonus. Prestation kan 

i olika sammanhang vara svårt att mäta men det enklaste tillvägagångssättet är att 

mäta enligt objektiva värden som oftast är förknippat med försäljning och 
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kundrekrytering.  Således förekommer också prestationsbaserade kontrakt väldigt ofta 

inom olika slags av försäljningsorganisationer. Då alla avdelningar inom exempelvis 

en försäljningsorganisation inte är direkt kopplade till försäljning kan organisationen 

tillämpa olika lönemodeller beroende på avdelning och både fasta och rörliga löner 

förekommer då inom organisationen.  Själva syftet med prestationsbaserade kontrakt 

är att lönemodellen skall höja de anställdas motivation och incitament till ökad 

prestation. Således kan denna modell kopplas till agent principal förhållandet och ses 

som ett verktyg för principalen att stärka sina agenters motivation samt få deras 

målsättning i linje med företagets. Modellen sätter press på agenten då denne kan 

erhålla en betydligt lägre lön om prestationerna är i underkant. Således skapar detta 

ibland beteende och försäljningsmetoder hos agenterna som kan ifrågasättas. 

Agenterna kan exempelvis utnyttja samt undanhålla vital information mot kund som 

slutligen resulterar i att försäljningen gynnar agenten mer är kunden.  Köpet av 

exempelvis bil är för många en stor investering och om försäljningen sker på fel 

grunder vilket gynnar försäljarens eget intresse och inte kundens så riskerar kunden 

att känna en slags missnöjdhet som drabbar företaget. Detta kan resultera i att det kan 

komma att slå ut nyttan företaget erhåller genom ökad försäljning och omsättning. 

Mjuka värden i försäljningsorganisationer såsom kundservice är svåra att mäta och 

uppskatta, detta kan leda till att dessa aktiviteter kommer i skymundan vilket 

resulterar till principalens nackdel. Ovanstående fenomen definieras som multitask 

principle. Ovanstående situationer kan skapa agentproblem i relationen mellan 

principal och agent då de två parterna har olika intressen. Dessutom förekommer både 

hidden action och hidden information vilket ökar problematiken av full kontroll och 

värdering. För att gynnas av prestationsbaserade löner gäller det för principalen att 



	 20	

finna en balans som upprätthåller kvalitativt arbete. Ersättningen får inte vara för stor 

samtidigt som utvecklingen av mjuka aspekter bör beaktas (Besanko et al, 2010). 

 

2.2 Stewardshipteori 

Skillnaden mellan agentteori och stewardshipteori är primärt de källor till motivation 

som teorierna förespråkar. Inom agentteori så är källan till motivation för agenterna 

det egna intresset och ekonomiska belöningar medan inom stewardshipteori så anser 

förespråkarna att det inte finns behov av ekonomiska incitament för att sammanlänka 

principalens och stewardens (agentens) mål. Här utgår de istället från en teoretisk bas 

på organisationens sociala och psykologiska faktorer (Glinkowska & Kaczmarek, 

2015).  

 

Inom stewardshipteorin så påstås det att en steward inte arbetar utifrån eget intresse 

även om målen mellan principal och steward skiljer sig åt. Stewarden finner större 

motivation genom att fortsätta arbeta kooperativt, det hävdas därför att stewarden 

agerar rationellt utifrån detta hänseende. Dock så skall det inte glömmas att en 

steward har en överlevnadsinstinkt och måste ha en inkomst för att överleva, men 

stewarden anser att denna instinkt bäst hanteras genom fortsatt arbete för 

organisationen och genom detta så möts de personliga behoven. En steward som 

arbetar mot organisationens mål gynnar principalen då det krävs mindre resurser till 

att hantera agent-problematik samtidigt som stewardens arbete gynnar ägarna genom 

ett bättre bidragande till det totala värdet på företaget.  
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Det som skiljer agentteori och stewardshipteori åt är psykologiska faktorer, 

motivation samt identifikation. Den huvudsakliga skillnaden ligger inom kategorin 

motivation där det står mellan yttre (extrinsic) och inre (intrinsic) belöningar. Där 

agentteorin och agenten följaktligen arbetar för yttre belöningar och stewardshipteorin 

och stewarden arbetar för inre belöningar (Davis, Donaldson & Schoorman, 1997).   

 

2.3 Kristeori 

Uppstår en företagskris vid ett principal- och agentförhållande kommer det med stor 

sannolikhet sätta relationen på prov. En kris kan tvinga företaget att byta riktning och 

etablera nya målsättningar som i större utsträckning tillfredsställer intressenter. För att 

lättare utröna hur en kris påverkar parternas agerande och relation redogör vi här för 

kristeori.  

 

Tre vanliga element som karaktäriserar en kris är att:  

a) det uppstår ett hot mot organisationen, aktieägarna och intressenterna 

b) det kommer som en överraskning  

c) tidspressen är hög  

(Coombs, 2014, s12). 

Krisen kan således hota bland annat företagets tillväxt, lönsamhet, varumärke och 

rykte. Om dessa kritiska event inte hanterats på ett snabbt, lämpligt och respektfullt 

sätt kan de utvecklas till katastrofer som företaget aldrig återhämtar sig från (Coombs, 

2014). Vårt allt mer globaliserade samhälle där majoriteten av all kommunikation 

sker via internet med diverse sociala medier, e-tidningar, bloggar med mera har 
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kraftigt ökat informationskravet hos allmänheten. Vid en plötslig händelse eller kris 

inom ett företag, vänder sig världens ögon direkt mot händelsen och förväntar sig 

ständig uppdaterad information kring situationen. Kan inte företaget hantera 

tidspressen eller informationsbehovet ger det bland annat media frihet att göra sin 

egen tolkning av krisen, vilket kan vinkla situationen. Därtill finns det olika typer av 

kriser som kan delas in i sex kategorier; finansiella kriser, produkt säkerhet, 

hälsoincidenter, miljökriser, sabotage och skandaler. Den sistnämnda kan ebba ut i 

olika former av kriser, exempelvis varumärkeskris eller förtroendekris som kraftigt 

kan påverka företagets rykte (Crandall et al, 2010). Ett varumärke är vad som 

definierar bolag när det kommer till logotyp, design, produkter, namn etcetera. Dessa 

områden särskiljer företag emellan och lägger grunden för unika 

försäljningsargument. Uppfylls de löften som ges till kunden kan varumärket bli 

starkt och förtroendeingivande igen. Löftena är en totalsumma av meddelandet som 

skickas ut av delarna som anges ovan. Med tiden formas ett varumärke fram och det 

är viktigt att det är konsekvent och starkt. Målet är att skapa lojala kunder som genom 

olika kanaler; sociala medier, word of mouth etcetera ytterligare stärker varumärket. 

Uppfylls kundens förväntningar skapas ett känslomässigt band som i slutändan föder 

lojalitet, den mest värdefulla aspekten av varumärket (Revenew, 2015). Det är viktigt 

att kunna skilja på varumärke och rykte. Gott rykte är en immateriell organisatorisk 

resurs som är vital för de flesta företag. Ett positivt rykte genererar nya kunder, 

professionella medarbetare, positiv media och gynnsamma kommentarer från 

analytiker och intendenter. Ryktet är beroende av hur företaget behandlar sina 

intressenter. Både direkt och indirekt interaktion beräknas in i intressenternas 

evaluering. Intressenter är organisationer, grupper, medlemmar, företag och andra 

parter som på något sätt är interaktiva med företagets verksamhet. Ogynnsamma 
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interaktioner leder till sämre rykte. Irriterade intressenter kan skapa ett stort hot mot 

företaget genom att dela deras dåliga upplevelse med företaget till andra aktörer. 

Rykte är alltså vad andra säger om ditt företag (Revenew, 2015). Skandaler kan 

påverka både varumärket och ryktet hos företag som leder till att förtroendet hos 

intressenter minskar. En skandal skapar indignation hos allmänheten, varför effektiv 

kriskommunikation blir avgörande för att undvika sviktande kundlojalitet (Crandall et 

al, 2010). 

 

Krishantering har fem olika stadier. Dessa kan benas ut så att organisationer snabbare 

kan hantera och definiera en kris. 

Signal detektering: alla kriser börjar ofta med varningssignaler. Det är viktigt att 

hålla utkik efter sådana signaler så att kriser kan undvikas. 

Förberedelse: Organisationer bör ha utvecklat en Crisis Management Plan för att 

kunna definiera och hantera olika sorters kriser på ett smidigt och strukturerat sätt. 

Skadelimitering: I detta stadium sker huvuddelen av ”Crisis Management”. Stadiet 

syftar till aktiviteter som förhindrar och reducerar krisens påverkan på organisationen 

och intressenterna.  

Återhämtning: I detta stadium görs försök att återgå till aktiviteter och verksamhet i 

daglig anda. Försökets görs för att minska eventuella skador och lokalisera möjliga 

aktiviteter till att återfå det som gått förlorat i krisen (pengar, rykte, varumärke, 

kunder, investerare etcetera).  

Uppföljning: Reflektioner över händelseförloppet och försök till att dra lärdomar från 

krisen. Fokus ligger på att förbättra befintliga operationella problem och att förhindra 

framtida sådana. Det bör undvikas att hitta svarta får eller parter att skylla ifrån sig på 

(Crandall et al, 2010). 
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De tre sista stegen är relevanta för vår undersökning då förtroendekrisen vi ämnar titta 

närmare på troligtvis befinner sig i stadiet för skadeeliminering. För att få ett bättre 

grepp om hur en förtroendekris påverkar agentens beteende och agerande till dennes 

principaler är det viktigt att veta vilka teoretiska stadier som vidare ska bemötas. Vid 

datainsamling och transkribering kommer vi sett till teorin, konkretisera och definiera 

krisens stadium. Efter det blir det lättare att utröna hur företaget bör röra sig efter 

teorin eller om den i själva verket efterföljs.  

 

2.4 Internal crisis communication 

En företagskris kan uppstå från klarblå himmel och är ibland svåra att förutse. Alla 

aktörer på marknaden kan bli offer för kriser men den allmänna inställningen är allt 

för ofta av nonchalant eller förbiseende karaktär (Coombs, 2014). Krishantering har 

fått betydligt mer plats och fokus i dagens företagsverksamhet och samhälle. I takt 

med att företag i olika utsträckning har gått under eller skadats av såväl interna som 

externa kriser börjas det nu förstås i olika sammanhang vikten av att kunna förutse 

kriser och hantera dessa med olika handlingsplaner. Intern krishantering behandlar 

hur organisationer hanterar och kommunicerar med interna intressenter för att 

undvika eller hantera hot och potentiella kriser (Coombs, 2014). 

De anställda på företaget är många gånger de som känner av hoten eller krisen först. 

Således har de ofta en hög efterfrågan på information när företaget hamnar i en sådan 

situation, då de behöver underrätta berörda parter (intressenter, kunder, aktieägare 

etcetera) med aktuell feedback. Därför är det nödvändigt att öka frekvensen på den 

interna kommunikationen vid kriser. Intern kommunikation skall i viss mån gå före 

extern kommunikation, för att skapa större förståelse och stöd från de anställdas sida. 
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Om de anställda inte förstår krisens natur, vilken situation företaget befinner sig i och 

hur ställningstagandet är, kan missförstånd och misstro uppstå inom organisationen. 

Verksamheten kan då implodera inifrån samtidigt som externa aktörer förlorar 

förtroende då de underinformerade medarbetarna inte kan förmedla korrekt 

information. För att tackla krisen på smidigast sätt bör det utvecklas en 

krishanteringsplan, en avsedd för intern och en annan för externa parter. ”internal 

crisis communication plan” som det ofta kallas bör bestå av liknande frågor:  

 

1. Vad är det önskade utfallet av kommunikationen?  

2. Vad skall kommuniceras?  

3. Vem skall sköta kommunikationen?  

4. Vilka interna intressenter skall prioriteras?  

5. Var, när och hur skall kommunikationen ske?     

(Coombs, 2014, s14). 

I lägen av kriser är tiden ofta det största hotet. Det har växt fram genom det moderna 

samhället där vår ständiga tillgång till internet med sociala medier och nyheter ställer 

nya krav på informationsflödet. Har det utsatta företaget redan en etablerad 

kriskommunikations plan (internal crisis communication plan) har företaget klart 

försprång över andra aktörer. Gör företaget inget uttalande under kris ger det media 

full frihet att etablera sin egen tolkning, vilket kan förvärra situationen (Coombs, 

2014). Kommunikatörerna bör vara rutinerade talespersoner med sociala färdigheter. 

Helst ska denne även ha tidigare erfarenhet av krishantering eller liknande situationer. 
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När tiden är knapp kan företag även komma att behöva prioritera vilka anställda som 

bör behandlas först. De som påverkas mest av situationen eller eventuellt beslut bör 

kontaktas först, alternativt nyckelpersonerna som är mest värdefulla för en hållbar 

verksamhet (Coombs, 2014). Vi ämnar analysera hur kommunikationen har förts 

inom vårt fallföretag efter det att krisen inträffat. Enligt teorin kan det kraftigt påverka 

relationen, beteende och agerande mellan principal och agent. Är kommunikationen 

missledande, försenad och förmedlad av fel person säger teorin att krisen kan eskalera 

och att interna konflikter kan förekomma. Därför är det av största vikt att undersöka 

teorins förhållande till verkligheten.    

 

2.5 Teoretiskt ramverk 

Nedan presenteras i grafisk form det teoretiska ramverk vi utvecklat i studien. I detta 

teoretiska ramverk utgår vi ifrån relation mellan principal och agent. Principalen ses 

som VW-gruppen och agenten som återförsäljare, förlängt med deras säljare samt 

övrig personal. Då vi applicerat agentteorin som huvudteori i studien anser vi att 

förhållandet mellan parterna spelar en central roll. Utöver detta har även 

stewardshipteorin använts som en kompletterande teori och vi antar att kunna finna 

och identifiera individer som är antingen agenter eller stewards. Agentteorin tar upp 

diverse problem som påverkar förhållandet mellan principal och agent, samt olika 

lösningar på hur principalen kan minska problematiken. Det grafiska ramverk vi tagit 

fram skall ses som en slags grund på hur studiens förhållande ser ut. Därefter vill vi 

fortsätta studera hur en förtroendekris påverkar och förändrar detta förhållande, samt 

vilka faktorer som kan ses viktiga i den meningen att minska krisens påverkan. 

Nämnvärt att förtydliga i detta ramverk är att principalen står för ett agerande som 
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eventuellt orsakar ytterligare problem i den redan existerande relationen och inte 

agenten.  

 

Figur 1: teoretiskt ramverk 
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3. Metod 

 

Metodavsnittet är uppdelat i tre olika faser. Detta för att ge struktur och lättare redogöra för 

hur vi har gått tillväga under studiens olika delar. Syftet är att mer konkret framföra de 

resonemang och tankar som ligger till grund för studien. Fas 1 behandlar val av ansats, 

forskningsdesign, urval och forskningsinstrument. Tillvägagångssättet för studiens första del 

redovisas. Fas 2 fokuserar på intervjuer och transkribering. Fas 3 behandlar studiens 

tillförlitlighet och dataanalys. 

 

 

3.1 Fas 1 

3.1.1 Val av fall 

För att realisera studien har vi valt att följa en organisation med vissa kriterier 

uppfyllda. De kriterier vi har diskuterat fram anser vi har tydliga kopplingar till vårt 

val av inriktning. Det första och främsta kriteriet var att organisationen skall ha 

genomgått en krissituation och ha en tydlig relation mellan principal och agent. 

Organisationen skall också på något sätt vara verksam inom försäljning och bemöta 

kunder. Motivet till ovanstående valda kriterier är att finna en lämplig organisation 

relaterat till agentteorin som genomgått en slags förtroendekris. En ingång i 

organisationen sågs även som viktigt och var således det andra kriteriet, detta för att 

få ut så bra informationsflöde som möjligt plus att det minskar svårigheterna gällande 

kontakter in i organisationen vid till exempel uppföljningsfrågor och liknande. 
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VW är ett av världens mest kända varumärken. VW-gruppen är därtill världens största 

fordonstillverkare med hela 11 olika varumärken för sina fordon. Under 2015 

drabbades de av den största krisen i företagets historia. Det hela grundar sig på att 

företaget farit med osanning när de kommer till volymen kväveoxidutsläpp från 

bilarna. Tester av de påverkade bilarna påvisar att motorn producerar 40 gånger mer 

kväveoxid är vad som är tillåtet i USA (Hotten, 2015). Totalt sett skall hela 11 

miljoner bilar ha blivit drabbade. Utförliga tester har gjorts på bilarna med positiva 

resultat innan detta påvisades, vilket förklaras av att mjukvaran i fordonen 

manipulerade utsläppsvärdena. Genom ett avancerat datorsystem i bilarna som 

noterade när en kontroll skedde kunde prestanda och utsläpp direkt regleras. När 

kontrollen sedan var över, återgick bilen till normalläge. Detta har fått stor 

uppmärksamhet i hela världen och VW har fått ta emot enormt mycket kritik för sitt 

oetiska handlande. I USA har det fått störst inverkan då de har låga gränsvärden för 

tillåtna utsläpp av kväveoxid. I Europa fokuserar vi istället mycket kring utsläppen av 

koldioxid. Vi har inte lika låga gränsvärden för kväveoxid vilket gör att utsläppet från 

VW-bilarna inte brutit mot några regelbrott i Europa (VWdieselinfo, 2015). Oavsett 

vilken typ av utsläpp som diskuteras, har kritiken haglat mot företaget över hela 

världen. 

 

Vi har varit i kontakt med en person från en av VWs återförsäljare gällande deras 

aktuella situation. Enligt hen rör det sig om en förtroendekris, då företagets 

varumärke och rykte är under hot. Detta för att hen menar på att VW-ledningen gått 

bakom ryggen på allmänheten, och uppsåtligt fuskat och lurat världen kring deras 

kärnverksamhet och miljövänlighet. Detta tillät oss att definiera krisen tidigt i studien. 

Det utgavs även ett löfte om att vi gavs möjlighet att genomföra vår fallstudie hos den 
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aktuella återförsäljaren. Vilket då gav oss en solid grund att stå på inför vårt fortsatta 

arbete.     

 

3.1.2 Val av ansats 

Vi har valt att ta oss an denna studie med främst en induktiv ansats då vi vill skapa en 

förståelse för hur en företagskris förhåller sig till agentteorin. Nämnvärt är dock att 

det även finns deduktiva inslag då agentteorin används som grund studien igenom. 

Denna blandning av ansats förklaras enligt Yin (2003) som en abduktion och vi kom 

då fram till att det är den ansatsen som gäller i vår studie. En deduktiv ansats förklaras 

enligt Bryman & Bell (2003)  som den vanligaste föreställningen om hur förhållandet 

mellan teori och empiri ser ut. I en deduktiv ansats utgår forskarna från en vald teori 

som rör området och försöker att finna empiriska observationer som stödjer denna. En 

induktiv ansats går åt motsatt håll och innebär att empiriska observationer leder fram 

till en teori (Bryman & Bell, 2003).  

 

3.1.3 Forskningsdesign 

Vi beslutade oss för att genomföra en studie med kvalitativ metod för att komma 

närmare en lösning på vår frågeställning. Motiveringen till varför vi bestämde oss för 

att använda en kvalitativ metod är för att vi bedömde att det var den mest lämpliga 

metoden för att vi skulle nå fram till ett relevant svar med vår studie. Detta för att vår 

frågeställning är inriktad mot individers personliga agerande och detta är svårt att 

mäta och bedöma med en kvantitativ undersökning. Vi insåg också att det kommer att 

finnas inslag av kvantitativt mätbara situationer, till exempel vilken ekonomisk 



	 31	

vinning det finns för observerade individer att agera på ett visst sätt. Men detta hade 

inte hjälpt oss i sökandet efter ett fullständigt svar på vår frågeställning.  

 

Den primära insamlingsmetoden av material som ligger till grund för vår analys 

består av kvalitativa intervjuer med utvalda företrädare för de två företag bland de 

svenska VW-återförsäljarna som vi studerat ingående.  Då vi genomför en studie som 

baseras på svaret av de intervjuer vi genomför så mynnar detta ut i att vi genomför en 

fallstudie. Det vill säga vi genomför en detaljerad undersökning för att undersöka en 

process. Då vi vill genomföra en detaljerad studie, är det enligt Bell (2005), lämpligt 

att använda sig av en fallstudie för att vi på djupet kan studera en avgränsad aspekt av 

en process i en organisation under en begränsad tid.  För att avgränsa metoden 

ytterligare genomför vi en fallstudie ur ett retroperspektiv då vi fokuserar på en 

händelse som har ägt rum men som inte kan betraktas som historisk (Bryman & Bell, 

2003).  

 

Vi har valt att genomför vår fallstudie på två VW-återförsäljare i södra Sverige då vi 

har gjort bedömningen att detta är ett informationsrikt fall. Och genom att ingående 

studera ett fall kommer vi att få en god insikt om verksamheten hos de två VW-

återförsäljare vi följer. Detta kommer att gynna oss då vi kan genomföra en mer 

djuplodande och jämförande analys av de empiriska resultat vi får fram kopplat till 

det teoretiska ramverk som vi arbetar utifrån.  

 

Genom valet av denna metod får vi som författare en bättre översikt över processen 

som har ägt rum. Dock bör det påpekas att en nackdel kan vara att de respondenter vi 

kommer att intervjua ofrivilligt kan komma att missa att berätta vissa delar av 

betydelse då respondenten helt enkelt kan ha glömt bort vissa delar av händelsen. 
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Ytterligare en nackdel med kvalitativ metod och fallstudier är att det ställer höga krav 

på författarna att genomföra arbetet med en metod som möjliggör upprepning av 

studien för att hela studien som sådan skall kunna leva upp till kraven för 

vetenskapliga studier. Det är dock inte möjligt att exakt replikera en fallstudie men vi 

ger inte heller läsarna några illusioner om att detta skulle var möjligt fullt ut (Bryman 

& Bell, 2003).  

 

De intervjuer vi planerar att genomföra kommer att vara så kallade semi-strukturerade 

intervjuer. Där vi som författare kommer att med oss en intervjuguide med teman på 

frågor som vi vill beröra under intervjun. Detta för att vi ska få ut så mycket relevant 

information av intervjuerna som möjligt men samtidigt ge intervjupersonen möjlighet 

att fritt beskriva och förklara hur de arbetar inom det området som frågan berör. 

Intervjuguiden finns som en bilaga och kan där läsas i sin helhet. 

 

De frågor som vi kommer att ha med oss i intervjuguiden kommer att vara anpassade 

på ett sådant sätt så att intervjuobjekten förstår vad det är vi är ute efter att få 

beskrivet. Således finns det en möjlighet att frågorna inte direkt tar upp de teoretiska 

begreppen, men kontentan av frågan kommer att vara densamma som om teoretiska 

begrepp hade använts (Bryman & Bell, 2003). 

 

3.1.4 Urval 

Följande återförsäljare kommer att ingå i studien: 

• En auktoriserad men fristående återförsäljare till VW-gruppen i södra Sverige 

• En av VW Sverige ägd återförsäljare i södra Sverige 

Med södra Sverige avses den geografiska ytan Götaland.  
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Huvuddelen av intervjuerna genomfördes hos den fristående återförsäljaren medan vi 

genomförde ett par kompletterande intervjuer med den av VW Sverige ägda 

återförsäljaren för att undersöka om det förekommer skillnader dem emellan. Vi var i 

kontakt med ett flertal VW-ägda återförsäljare i södra Sverige för att förhöra oss om 

möjligheterna att genomföra kompletterande intervjuer hos dem. Dessa var dock i stor 

utsträckning ovilliga att delta i vår studie och att över huvud taget kommentera krisen. 

En återförsäljare var dock villig att ställa upp i begränsad omfattning efter utfästelser 

om att deras namn skulle förbli anonymt.  

 

Återförsäljarnas samt respondenternas namn har anonymiserats och givits fiktiva 

namn för att intervjupersonerna skulle få stort utrymme som möjligt att svara så 

sanningsenligt som möjligt utan möjlighet till repressalier samt att det var ett 

ultimatum för att den ena återförsäljaren skulle ställa upp. Ett målstyrt urval som är ett 

icke-sannolikhetsval låg till grund för vårt val av respondenter (Bryman & Bell, 

2003). Följande respondenter har intervjuats:  
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Respondent Alias Företag Befattning 

1  Carl Återförsäljare ej ägd av VW Säljare 

2  Gustaf Återförsäljare ej ägd av VW Säljare 

3  Philip Återförsäljare ej ägd av VW Säljare 

4  Johan Återförsäljare ej ägd av VW Säljare 

5  Victoria Återförsäljare ej ägd av VW Försäljningschef 

6  Oscar Återförsäljare ej ägd av VW Säljare 

7 Bertil Återförsäljare ägd av VW Säljare 

8 Madeleine Återförsäljare ägd av VW  Kundservice 

Figur 2: tabell över respondenter 

 

Urvalet av respondenter anser vi vara ett strategiskt val då vi samlar in den mest 

lämpliga informationen från ett diversifierat val av respondenter som således hjälper 

oss att besvara frågeställning. Valet i att följa två återförsäljare grundar sig i att finna 

likheter och skillnader som kan uppstå, även om dem arbetar under samma varumärke 

som återförsäljare. 

 

3.1.5 Forskningsinstrument 

Vi startade med att studera relevant litteratur för vårt huvudområde agentteori. Boken 

Economics of strategy 6th edition var vår första informationskälla. För att erhålla mer 
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utförlig information kring teorier som går hand i hand med agentproblematiken 

nyttjade vi databaser för vetenskapliga artiklar som exempelvis LUBsearch samt 

kurskompendiet med diverse artiklar som avhandlar agentteorin och 

stewardshipteorin. För att undvika en vinklad och snäv vy av vårt ämnesområde lade 

vi vikt på att söka information från diverse olika källor. Genom att nyttja flertalet 

källor i syfte att besvara en problemformulering genererar vi något som Yin i sin 

studie ”Case Study research: design and methods” kallar datatriangulering.  

Per definition är det insamling av data från diverse källor, böcker, skrifter och 

respondenter som gör att arbetet blir mer tillförlitligt med högre inre validitet. Det 

minskar även risken för subjektiva tolkningar som kan förändra utfallet.     

 

För att erhålla tydlig direktiv och riktlinjer för utformningen av denna vetenskapliga 

rapport studerade vi böcker inom området för företagsekonomiska forskningsmetoder. 

Data kommer vi att samla in genom intervjuer inom en organisation som är verksam 

inom bilindustrin.  

 

3.2 Fas 2 

3.2.1 Upplägg av intervjuer 

För att erhålla relevant information på bästa möjliga sätt genomförde vi en kvalitativ 

studie med semi-strukturerade intervjuer. Det gav oss möjlighet till att vara flexibla 

vid utformningen och genomförandet av intervjuerna. Vi byggde intervjuerna på en 

mall av frågor som vi anpassade något beroende på respondentens bakgrund, situation 

och position. Intervjuformen tillät även följdfrågor som öppnade upp för en djupare 
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förståelse av situationen. Intervjuformen sägs generera en avslappnad och bättre 

dialog med respondenten, som kan ge utförligare och mer kvalitativa svar om denne 

känner sig bekväm (Bryman & Bell, 2003).  

 

Samtliga tre skribenter närvarade under intervjuerna med samtliga respondenter. Vi 

genomförde totalt åtta stycken intervjuer, som vardera varade i cirka 20-40 minuter. 

Allt material spelades in för att sedan transkribera data. Tillvägagångssättet genererar 

en rättvisande, korrekt och tillförlitlig data. Respondenterna har anonymiserats genom 

att de tilldelats ett alias. Det var vi tydliga med mot respondenterna innan vi startade 

intervjuerna, för att undvika vinklade och missvisande svar.  

 

3.2.2 Upplägg av empirin 

Vi har identifierat fyra huvudsakliga teman utifrån intervjumaterialet vi samlat in: 

1) Motivation  

2) Varumärkets betydelse och förändring 

3) Agerande och utfall  

4) Framtiden 

Utifrån dessa teman presenterar vi respondenternas svar på ett så objektivt och 

neutralt sätt som möjligt. Under varje tema gör vi utlägg för vad den generella 

uppfattningen var, men belyser även avstickande åsikter för ge en rättvisande 

helhetsbild. Således presenterar vi ett sammandrag av de mest relevanta och 

intresseväckande svaren och därför är inte alla respondenters svar med i varje tema. 

Samtliga respondenter benämns med alias för att upprätthålla anonymitet. Analysen 
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samt diskussion och slutsats har även dessa samma struktur med fyra teman. Det ger 

arbetet en röd tråd som gör det lättare att utröna mönster och redogöra för resultat. 

 

3.3 Fas 3 

3.3.1 Dataanalys 

Kvalitativ data är till skillnad från kvantitativ data aningen svårare att analysera. I 

kvalitativ dataanalys finns det inga tydliga regler för hur analysen skall genomföras 

då insamlingen brukar bestå av ett stort och ostrukturerat textmaterial. Således ställer 

kvalitativ dataanalys krav på oss som författare till att finna det mest tillämpbara 

tillvägagångssättet som finns tillgängligt för att samla in den mängd relevant data som 

är nödvändigt från observationerna. Detta resulterar sedan i ett så bra analysunderlag 

som möjligt (Bryman & Bell, 2003). 

 

I vår studie har vi valt att använda oss av två generella strategier vid dataanalysen. 

Detta eftersom vi använder oss av en ansats med både induktiva och deduktiva inslag. 

De två strategier vi således valt är grundad teori som är mer induktivt 

sammankopplad, samt den mer deduktiva som benämns pattern-matching. Genom att 

använda oss av både en deduktiv och induktiv analysstrategi så försäkrar vi att flera 

perspektiv inkluderas i studien (Bryman & Bell, 2003).  

 

Grundad teori är en analysstrategi som avser att utveckla en teori. Teorin har härletts 

från data som insamlats och analyserats på ett genomsyrat systematiskt sätt parallellt 

med varandra. Strategin har inget direkt tillvägagångssätt gällande insamlingen av 

data men den har ett starkt samband mellan datainsamling, analys och resultat. 
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Redskap som inkluderas i grundad teori är: Teoretiskt urval, kodning, teoretisk 

mätning och kontinuerlig jämförelse (Bryman & Bell, 2003). Pattern-matching utgår 

mer redan från en redan existerande teori och insamlad data analyseras för att se om 

den matchar den valda teorin (Yin, 2003).  

 

3.3.2 Validitet och reliabilitet 

Reliabiliteten utreder om huruvida resultatet och svaren går att lita på. Vidare 

utforskar reliabilitet chanserna till överensstämmande utfall om samma studie 

genomförs vid ett senare tillfälle, även kallat extern reliabilitet. Vanligtvis är resultat-

korrelationen studierna emellan beroende av betingelser, som kan vara slumpmässiga 

eller tillfälliga. Dessa betingelser ändrar sig med tiden och kan göra att studien blir 

svår att replikera framöver. Intern reliabilitet undersöker till vilken grad svaren är 

okänsliga och icke påverkbara av förhållandena och omständigheterna under studien. 

Förhoppningen är att svaren skall vara desamma oavsett vem som genomför 

forskningen. Den interna reliabiliteten påverkas mycket av hur man väljer att tolka 

resultaten. Råder konsensus mellan skribenterna i hur svaren skall tolkas och 

generaliseras höjs den interna reliabiliteten (Bryman & Bell, 2003). 

 

Då vi delvis kommer att undersöka agent och principalförhållandet hos återförsäljarna 

är vi medvetna om att respondenterna till viss del kommer vinkla svaren. 

Förhoppningsvis kan vi kringgå eller minska detta genom att anonymisera samtliga 

intervjuer. Vi vill även belysa att respondenterna kommer få frågor av historisk 

karaktär kring verksamheten och att detta kan påverka svaren, då folk tenderar att 
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minnas olika ju längre bak i tiden frågan berör.  Vi ämnar spela in och transkribera 

intervjuerna, för att på så sätt minimera risken för missuppfattningar.  

 

Vi hoppas kunna höja tillförlitligheten i studien genom att använda oss av flertalet 

källor så att vi kan tillämpa det Yin (2003) kallar datatriangulering. Detta minskar 

risken att få en vinklad och snäv vy.  

  

Validitet hänger starkt samman med reliabilitet. För att erhålla hög validitet krävs hög 

reliabilitet. Validitet undersöker i grund och botten om det som mäts faktiskt är det 

som avses att mäta samt till vilken grad studiens resultat understödjer de logiska 

resonemang som sedan förs i analysen. Det finns även olika former av validitet. Yttre 

validitet definierar hur väl man kan generalisera sina resultat till andra lägen och 

tillstånd. Intern validitet behandlar kausala sambandet mellan det som undersöks. Det 

vill säga hur säkra är slutsatserna som görs i studien. Är sambanden logiska och kan 

det säkerställas vilka variabler som uteslutande påverkar varandra (Bryman & Bell, 

2003). Vi anser att den interna validiteten är god i vår forskning 

 

3.3.3 Brister i studien 

En av de brister vi identifierat behandlar empirin. Genom semi-strukturerade 

intervjuer, inspelning och transkribering har vi försökt återge svaren på ett så 

objektivt sätt som möjligt. Dock är vi medvetna om att empirin har påverkats av vår 

tolkning och återgivning av svaren. Detta eftersom vi generaliserat data och återgivit 

den utifrån fyra teman, vilket gör att inte alla respondenters svar är med. Varpå en 

viss subjektiv bedömning är oundviklig. 
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Det finns även anledning att vara skeptisk till respondenternas svar. Dels för att det 

finns en viss risk för respondenten att medverka i intervjun även då anonymitet 

utlovats. De medverkande vet inte vilken info som kommer ut, hur dennes svar 

återspeglas, vem som kommer läsa rapporten och möjligheten att identifiera 

respondenten utifrån svaren. Punkterna kan påverka karriären för dem medverkande. 

Svaren på intervjufrågorna kan därför bli vinklade, optimistiska och anpassade då 

respondenten eventuellt skyddar sig själv. Utöver respondenternas risktagande, bad vi 

även dem att svara på frågor av historisk karaktär kring verksamheten. Det kan 

påverka svaren då individer tenderar att minnas olika ju längre bak i tiden frågan 

berör. Med bakgrund till detta anser vi att den interna reliabiliteten har sina brister, då 

det mäter till vilken grad svaren är okänsliga och icke påverkbara av förhållandena 

och omständigheterna under studien.   

 

Vi intervjuade totalt åtta respondenter. Sex av dem tillhör en fristående återförsäljare 

av VW-bilar som inte ingår i Volkswagenkoncernens ägarstruktur. Resterande två är 

anställda av en auktoriserad återförsäljare som är en del av ägarstrukturen. Vi 

noterade inga direkta skillnader mellan gruppernas svar. Om vi hade nått ut till ett 

större urval kanske svaren hade skilt sig åt i större utsträckning där vi hade kunnat 

utröna skillnader beroende på arbetsgivare. 

 

Delar av uppsatsen är grundad på studien av tidningsartiklar och media. Enligt 

kristeorin formar media ofta sin egen historia utefter den information som finns 

tillgänglig. Då få parter besitter tillräcklig kunskap för att kunna återge situationen på 

ett trovärdigt och fulländat sätt, ställer vi oss även kritiska till detta material. Det 

påverkar bland annat den inre validiteten, som behandlar kausala sambandet mellan 
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det man undersöker. Med andra ord, hur säkra är slutsatserna man gör i studien och 

hur logiska är sambanden.   
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4. Empiri 

 

I empirin kommer intervjuerna att presenteras utifrån fyra olika teman som vi 

identifierat: 1) Motivation 2) varumärkets betydelse och förändring 3) agerande och 

utfall 4) framtiden. 

 

4.1 Motivation 

Våra respondenter finner motivation inom många olika områden. Carls största 

motivation är att tillfredsställa sig själv, han menar att motivationen kommer i form 

av utmaningar och att göra sitt bästa så att han kommer någonstans i livet. Johan 

däremot anser att motivationen uppkommer från en blandning av stolthet till 

produkten och alla glada människor som gillar produkten företaget står för. Victoria 

påpekar att medarbetarna och de individuella målen som hon och arbetsgivaren 

kommit överens om motiverar starkt i arbetet. Medan Bertil anser att kunderna är allt 

och att motivationen kommer ifrån kunderna. Enligt Bertil är ingen kund den andra 

lik och det är det som är spänningen i jobbet samt att göra kunden nöjd. Liknande 

åsikter har även Madeleine kring arbetet i bilhallen men påpekar också att kollegorna 

och den trevliga stämningen är bidragande orsaker. Philip lyfter fram variationen i 

arbetet och syftar då på att ingen dag liknar den andra samt att tävlingen mot sig själv 

och andra har en stor del i motivationen för att göra sitt bästa. Philip nämner också 

som Bertil tidigare varit inne på att kunderna är väldigt viktiga. Bertil berättar vidare 

att hans motivation kommer från kundbemötandet samt att göra kunderna nöjda. För 
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Oscar är tävling allt. Oscar motiveras av att komma högst upp på prispallen och vinna 

kunder.  

”Jag vill alltid vinna. Mitt arbete liknar på många sätt en fotbollsmatch där allt 

handlar om att vinna, i detta fall att vinna kunden och att sälja”  

 

Enligt Gustaf kommer motivationen från en slags helhet i arbetet. När vi ställde 

följdfrågan till Gustaf vad helheten inkluderar menar han att helheten är hela 

processen i arbetet och inte bara den monetära ersättningen. Gustaf drivs av att göra 

kunder samt företaget nöjda.    

 

4.2 Varumärkets betydelse och förändring 

När vi frågat våra respondenter om hur viktigt varumärkets betydelse är i deras arbete 

instämmer samtliga att det är väldigt viktigt. Johan menar att det är betydande i den 

grad att han som säljare måste tro på sitt varumärke och stå för det som säljs. Johan 

hävdar vidare att han alltid fungerat så och drivs av att sälja en bra produkt som 

tillgodose kundens behov. Även Gustaf instämmer i Johans tankar och menar att 

varumärket är allt:  

“Det genomsyrar en som person och som säljare måste man tycka om det man säljer 

för att lyckas” 

 

Gustaf uttrycker sig också att det inte bara är varumärket som är viktigt utan hela 

organisationen i sig, allt måste fungera från högt uppe i organisationen ner till den 

operativa kärnan. Plus att alla skall tro på det arbete dem utför. Utöver Johan och 

Gustaf instämmer nästan samtliga respondenter i den stora betydelsen som 
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varumärket har och att detta är väldigt viktigt för att lyckas i sitt arbete. Bertil yttrade 

sig följande:  

”Det står Volkswagen inpräntat i pannan på mig” 

 

Madeleine har dock till viss del en avvikande syn på varumärket hon arbetar för och 

säger att det egentligen inte spelar så stor roll vad det är för varumärke hon hade 

arbetat för. Hon hade nog haft samma relation till Volvo och BMW som hon idag har 

till VW. Men om hon hade arbetat för ett mer extremt varumärke så som Ferrari eller 

Dacia så hade det nog haft större betydelse för hur hon kände för det, positivt i det 

första exemplet och negativt i det andra betonar hen.  

 

Vissa respondenter lägger stor vikt på att det endast finns ett fåtal varumärken som 

kan bygga upp en stark betydelse och tro hos sina anställda. Oscar däremot menar att 

denna tro byggs upp själv beroende på vilket företag den anställda befinner sig och 

anser själv att han kan byta varumärke snabbt och bygga upp samma tro. Till samtliga 

respondenter frågade vi om denna tro har förändrats något efter skandalen. I svaren 

fick vi en viss spridning. Victoria menar att synen på varumärket absolut förändrats 

då VW ställt till det för sina återförsäljare på lokal nivå och att kunderna samt de 

anställda känt sig besvikna och tappat viss förtroende. Även Oscar känner ett minskat 

förtroende för varumärket och menar att det inte finns något positivt sätt att se på 

detta i nuläget. Johan känner sig också besviken och förklarar vidare att detta beror på 

att han sålt produkter med stark inre betydelse. 

“När detta sedan visade sig vara falskt kändes det hemskt”  

 

Gustaf däremot känner ingen skillnad angående sin syn på varumärket då han inte 

tänkt på det så mycket och anser fortfarande att han säljer en av dem bästa 
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produkterna på marknaden men han påpekade dock att direkt efter krisen kände han 

ett något lägre förtroende. Madeleine som till största del arbetar med kundservice har 

som hon själv uttrycker det “alltid haft ett gott öga till VW”. Dock kände hon till en 

början en viss besvikelse och, även som Gustaf, ett något minskat förtroende när 

utsläppsfusket upptäcktes. Men när det sedan under våren kom fram att även andra 

biltillverkare har använt sig av liknande metoder så återkom förtroendet till VW då 

dem inte var ensamma om att ha fuskat.  Trots besvikelsen och förändringen i synen 

på varumärket känner de flesta av respondenterna att tron håller på att byggas upp 

igen då den måste finnas där för att bidra till förbättringar i arbetet. Dock så svarade 

Carl och Philip flytande på frågorna om förtroende och hade en gemensam åsikt om 

att deras syn på varumärket inte förändrats i någon större utsträckningen under 

skandalen.  

 

4.3 Agerande och utfall  

De allra flesta vi intervjuade menar att deras arbete blivit svårare att genomföra efter 

skandalen. Den närmaste tiden efter att fusket från VW bekräftats har det kommit in 

enormt mycket frågor från kunder gällande deras bilar, andrahandsvärde, återköp, 

reklamationer etcetera. Carl menar på att många kunder varit irriterade och frustrerade 

då de känt sig lurade av VW. Arbetssättet skall ha övergått mer till att förminska 

krisens volym, genom att tydliggöra för kunden att bilens prestanda, säkerhet etcetera 

fortfarande är densamma. Philip lyfter fram att det är många kunder som påverkas 

ekonomiskt genom lägre andrahandsvärde på VW bilar.  

“Således har vi fått ändra på vårt arbetssätt och blivit mer ödmjuka i vår försäljning”  
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Kunden är klart mer kritisk till bilinköp och den informationen som anges i kataloger 

och dylikt. Den skepticism som rådde strax efter krisens inledningsfas skall dock ha 

avtagit relativt snabbt. Efter ett par månader menar respondenten Oscar på att 

verksamheten näst intill hade återgått till det normala. Det skall enligt honom ha att 

göra med VWs snabba och effektiva krishantering, som primärt manövrerats via mejl 

och deras hemsida. 

 

De mejl som sänts från VW efter krisens inträffande skall bland annat ha givit 

direktiv kring hur de anställda skall svara på intressenters olika frågor. Om de inte kan 

svara på kundens frågor ombedes anställda att hänvisa till VW hemsida. VWs snabba 

kommunikation släckte en del eldar säger Victoria. Samtidigt tycker hon att 

informationen om krishanteringen från VW i viss mån var bristfällig, och beror 

troligtvis på att ledningen inte ville gå ut med all information direkt. Madeleine har 

liknande åsikter men hävdar att det i deras fall tog upp emot en månad innan den fick 

någon ordentlig och användbar information från VW som de kunde vidarebefordra till 

sina kunder när de ställde frågor.       

 

Samtliga respondenter från den av VW ej ägda återförsäljaren tycker att VW agerat 

och hanterat situationen bra genom att erkänna fusket och ta fullt ansvar för sitt 

agerande. Ett vanligt beteende i sådana situationer är att företag skyller ifrån sig på 

konkurrenter eller andra delar av branschen. Gustaf säger att VW med största 

sannolikhet inte är dem enda som begått denna typ av fusk. Det är därför imponerande 

att de inte försökt förflytta allmänhetens fokus från sin verksamhet till andra 

konkurrenter som exempelvis BMW eller Peugeot, genom att uppmana till tester av 

deras bilar också. På vår följdfråga “Hur väl anser du att allmänheten vet att dem 
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varumärkena som ingår i koncernen delar många komponenter?” Så svarar Madeleine 

att hon inte tror att allmänhetens kunskap kring detta är så stor. Men hon är övertygad 

om att skandalen ändå har drabbat hela koncernen och inte enbart varumärket VW. 

Även försäljningschefen Victoria, vid den av VW ej ägda återförsäljaren, bekräftar 

detta.  

 

Samtliga respondenter från den av VW ej ägda återförsäljaren menar på att deras 

arbetssätt förändrats efter krisen. Madeleine tycker däremot att hennes arbete inte 

förändrades i någon större utsträckning, mer än att hon fick svara på många frågor 

från kunder angående krisen. Anstormningen av oroliga kunder och frågor skall dock 

ha avtagit ett par månader efter krisen. Gustaf menar på att de flesta kunder glömt av 

situationen efter ett par veckor. 

 

Föga överraskande var att flertalet av respondenterna vid intervjuerna kände sig 

lurade av VW. Johan refererade till sin försäljningsutbildning på VW, där de gång på 

gång upplystes om företagets kärnvärden som ärlighet, uppriktighet och frispråkighet. 

Det blir som en kniv i ryggen nu när det framgår att de agerat tvärt emot sina egna 

riktlinjer, säger Johan. Han fortsätter:  

“Ja nästan lite precis som att ens egen fru är otrogen” 

 

4.4 Framtiden  

Majoriteten av respondenterna spår en ljus framtid för VW. Inom fem till tio år tror de 

att företaget skall ha återhämtat sig och eventuellt vara i en starkare position än innan. 

Gustaf menar på att stora mängder pengar och energi kommer att behöva gå till att 
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bygga upp förtroendet och varumärket igen, men att i varje kris finns det en 

möjlighet. Redan i dagsläget tjänar företaget på att stormen håller på att blåsa över 

och människor i slutändan glömmer eller byter fokus till andra mer aktuella händelser. 

Enligt Oscar var det för att VW direkt erkände fusket. Han tror att det är ett starkt 

första steg till att återfå tilltro från allmänheten. Då VW-gruppen är en så pass 

omfattande koncern är det svårt att mäta skadan i finansiella mått sett, säger Johan. 

Det rör sig som sagt mot återköp av ett stort antal bilar samt omfattande böter för 

fusket. Madeleine är lite mer återhållsam i sina svar och tror att det kommer ta mycket 

lång tid innan VW har återhämtat sig helt från skandalen. Hon tror dock att VW 

kommer att bli ett bättre företag än innan då de inte kommer att våga göra något 

liknande igen då det för så stora kostnader med sig.  

 

Enligt Victoria finns det ett stort antal lojala kunder som identifierar sig med VW. 

Många av dessa fortsätter åt samma håll och kan med goda skäl göra så med bakgrund 

till företagets starka historia. Således har företaget fortfarande ett starkt ben kvar att 

stå på, säger Victoria. Som även hon tror på en ljus framtid för VW.  Intressant är att 

det råder konsensus kring att VW-skandalen mynnat ut i en branschkris. 

Respondenterna Johan och Oscar talar om att bilbranschen under lång tid haft ett 

efterhängande dåligt rykte som karakteriseras av skumrask affärer och oärlighet. 

Något som många särskilt förknippar med bilförsäljare. Dessa fördomar har nu 

bekräftats mer än väl vilket resulterar i att hela branschen kommer få sig en törn, 

säger Oscar. Carl beskriver situationen som följande: 

”Det är många som ifrågasätter hela systemet och det tror jag kan föra något gott 

med sig i slutändan, att man gör tester av avgasemissioner som är mer lika 

verkligheten än vad dem är idag, för idag stämmer de inte alls” 
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Carl yrkar på att VW endast blev otursfågeln som fick ta första slaget, men att fusket 

troligtvis är genomgående i hela branschen. Han förutspår mer frekventa och 

utförligare kontroller av alla fordon i framtiden. Enligt Philip är det många människor 

som misstror branschen. När det framkommit att en av industrins största och 

mäktigaste aktörer utfört fusk på den nivån, blir många suspekta gentemot 

konkurrenternas verksamhet också. Philip tycker det är tragiskt men han tror även på 

en ljusare framtid med flera utförliga kontroller av fordon, som i sin tur leder 

bilbranschen till att blir ännu mer fokuserad på hållbarhet och miljövänlighet  
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5. Analys 

5.1 Motivation 

Med grund i studiens empiriska material har vi kunnat identifiera respondenternas 

olika motivationskällor. Respondenternas svar har haft en viss spridning och där av 

har vi funnit ett flertal olika motivationskällor som motiverar de anställda att komma 

till arbetet varje dag och göra sitt bästa. De motivationskällor vi identifierat är 

följande: 

Motivationskällor 

·      Utmaningen 

·      Tillfredsställa sig själv 

·      Stolthet till produkten 

·      Kunderna 

·      Medarbetarna 

·      Tävlingen 

·      Prestationsbaserad ersättning 

·      Kulturen inom företaget 

Figur 3: motivationskällor 

 

Själva huvudtanken med att fråga respondenterna om deras motivationskällor var att 

kunna identifiera respondenterna som antingen agent eller steward. Agentteorin 

förklarar att alla individer har ett opportunistiskt beteende som bidrar till att det egna 

intresset alltid går först (Eisenhardt, 1989). Stewardshipteorin däremot förklarar att 
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det finns individer som inte drivs av sitt eget intresse utan får ut maximal nytta genom 

att ha samma mål som principalen och företaget (Davis, Donaldson & Schoorman, 

1997). Utifrån de två ovanstående resonemangen kan vi genomföra en uppdelning av 

våra funna motivationskällor där vissa ger incitament för att tilltala agenter alternativt 

stewards. Uppdelningen ser ut som följer: 

Agent Steward 

·      Utmaningen 

·      Tillfredsställa sig 

·      Tävlingen 

·      Prestationsbaserad ersättning 

·      Stolthet till produkten 

·      Kunderna 

·      Medarbetarna 

·      Kulturen inom företaget 

Figur 4: agent vs steward 

 

Genom att sedan använda oss av denna uppdelning kan vi se tillbaka på 

respondenternas svar och identifiera varje respondent som agent eller steward. Själva 

tanken med att identifiera respondenterna är för att se om det senare finns skillnader i 

agerande mellan de två grupperingarna.  

Vår identifiering av respondenterna är följande: 

Agent Steward Odefinierbar 

·      Carl 

·      Oscar 

·      Philip 

·      Victoria 

·      Johan 

·      Gustaf 

·      Bertil 

·      Madeleine 

Figur 5: klassificering av respondenter 
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Den primära skillnaden mellan de vi identifierat som agenter respektive stewards är 

hur deras syn på sitt arbete har förändrats i och med krisen. Agenterna har blivit 

mindre påverkade av krisen och mer eller mindre fortsatt arbeta som förut. De har 

också ett synsätt på sitt arbete som ligger i linje med det som agenteorin förutspår där 

individualismen står högt upp på agendan (Eisenhardt, 1989). Stewarden är inte lika 

likgiltiga inför krisen och känner sig i stor utsträckning svikna av sin arbetsgivare. 

Även fast de känner sig svikna så är där en beslutsamhet och framtidstro till 

varumärket vilket tyder på att de i stor grad identifierar sig med arbetsgivaren och det 

varumärke de representerar. Dem som är odefinierbara visar upp tydliga drag från 

bägge teorierna och kan därför med säkerhet inte placeras i något av de facken utan 

får därför istället en egen kolumn. Detta stärker det anspråk som grundarna till 

stewardshipteorin har att agentteorin inte är komplett (Davis, Donaldson & 

Schoorman, 1997). Genom att vi inte kan placera de individerna i stewardship facket 

heller så visar det på att det även finns brister inom den teorin och att det överlag är 

svårt att kategorisera människor med så vida antaganden som teorierna framställer.  

 

5.2 Varumärkets betydelse och förändring 

En kris har betydande inverkan på medarbetarnas tro till det företag som de 

representerar. De allra flesta av de respondenter som deltog i vår studie hade före 

krisen en stor tillit och ett stort förtroende för VW oberoende av vilken återförsäljare 

de arbetade åt. Framförallt de respondenter som arbetade som säljare poängterade 

vikten av att känna förtroende till det varumärke de säljer. Detta för att de anser att 

man inte blir en bra säljare för något som man själv inte tror på och vet är en bra 

produkt. Anledningen till varför de har den synen på frågan kan vara dubbel till sin 
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karaktär. Det kan dels vara att de upplever att de lurar kunden om de försöker sälja på 

dem en produkt som inte är så bra som de påstår. Vilket då visar på att säljarna 

verkligen känner för kunden och försöker se till dennes behov. Det kan också bottna i 

att säljarna är överdrivet positiva till varumärket de representerar då det är något som 

de själva upplever krävs av yrkeskåren som helhet.   

 

Flertalet av respondenterna rapporterade att de hade upplevt att deras förtroende dalat 

när krisen var ett faktum. De som identifierades som stewards upplevde vi kände ett 

större tappat förtroende än de som identifierades som agenter. Grunden till varför 

stewardsen känner sig mer besvikna tror vi är för att de har en starkare emotionell 

koppling till sin arbetsgivare. Detta visar på vikten av att principalen lever upp till de 

förväntningar och den tillit som medarbetarna har. Ett tappat förtroende från 

medarbetarna kan leda till ökad problemhantering då medarbetarna känner sig svikna 

av sin arbetsgivare. Om en part i relationen känner sig sviken så krävs det mycket 

omvårdnad av den andra parten, i detta fall principalen, för att relationen ska återgå 

till ett normalt stadium.  

 

Enligt internal crisis management är det de anställda på företaget som känner av hoten 

eller krisen först. Således har de ofta en hög efterfrågan på information när företaget 

hamnar i en sådan situation, då de behöver underrätta berörda parter snabbt (Coombs, 

2014). VW har enligt respondenterna efter en tveksam start i krishanteringen tagit tag 

i frågan och levererade efter några veckors tid material till sina agenter som de kunde 

använda sig av i kontakten med kund. Men det materialet fyller egentligen två 

funktioner. Dels själva informationen som VW vill att kunden ska få. Men även 

agenterna blir upplysta om situationens läge genom materialet då de behöver sätta sig 
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in i det för att kunna presentera det för kunden på ett relevant sätt. Så genom sin 

kommunikation tillgodoser VW informationsflödet till två parter som är i behov av 

information. Och genom information så påbörjade VW att återställa relationen till 

sina agenter då det var detta som efterfrågades av dessa.    

 

Utifrån vår analys av varumärkets betydelse och förändring har vi nedan utvecklat en 

graf som illustrera hur respondenternas tro och syn på varumärket överlag förändrats 

under hela händelseförloppet.  

 

 

Figur 6: tro till varumärket över tid 

 

Nämnvärt här är att denna graf inte är på något sätt direkt konstaterande utan att den 

bara återspeglar våra respondenters tro på varumärket och är till för att underlätta 

förståelsen i vår analys. 
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5.3 Agerande och utfall 

Efter analys av empiriskt material kan vi konstatera att nästan alla respondenter ändrat 

sitt agerande och arbetssätt efter krisen. Innan fusket från VW uppmärksammats 

kunde säljarna i bilhallarna föra ett mer självsäkert och aggressivt försäljningssätt. 

Vid den tiden hade kunderna och prospekten mer tilltro för VW som biltillverkare. 

Teman som andrahandsvärde, utsläpp och reklamation var inte lika aktuella. 

Anställda tog stolthet i att förmedla premium-bilar med alla de löften som tillkommer. 

De menar även på att varumärket talade och sålde i viss grad in sig självt hos kunden, 

med bakgrund till deras prestigefyllda historia och prisbelönta bilar. Precis efter 

fusket observerats skall de anställda på bilhallarna ha fått en förändrad vardag. Vid 

den tidpunkten haglade det in frågor angående skandalen och hur det skulle påverka 

kunderna ur olika perspektiv. Bilhallarna tömdes på kunder medan de anställda fick 

besvara alla frågor genom diverse kommunikationskanaler. Detta var för oss föga 

förvånande då vi förstår kundernas informationsbehov och frustration efter att 

situationen nått ut till allmänheten. Vi kan se att situationen har starka kopplingar till 

kristeorin, då vi återfinner de tre elementen som karaktäriserar en kris: 

a) det uppstår ett hot mot organisationen, aktieägarna och intressenterna 

b) det kommer som en överraskning  

c) tidspressen är hög        

(Coombs, 2014, s12).   

 

Hotet mot organisationen och intressenterna blir uppenbart. VW hotas fortfarande 

med olika påföljder så som böter, stämningar och återköp av drabbade bilar. Därtill 

kom det som en överraskning mot kunderna och förmodligen delar av VW-
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koncernen. Tidspressen skall även ha varit stor, med påtryckning från media, kunder 

och allmänheten som alla sökte klarhet och sanning i situationen. Vi kan även 

identifiera vart VW troligtvis befinner sig gällande krishantering genom att korrelera 

deras befintliga situation med ”krishanteringens fem olika stadier” under kristeori. Vi 

kan då utröna att VW befinner sig mellan stadie tre; ”skadeeliminering” och stadium 

fyra; ”återhämtning”. Sedan kommer vi säkert att se tendenser till arbete med det 

femte stadiumet; ”Uppföljning” i framtiden.    

 

Skadeeliminering syftar till aktiviteter som förhindrar och reducerar krisens påverkan 

av organisationen och intressenterna (Crandall et al, 2010). Enligt flera av våra 

respondenter är VW effektiva inom detta område. Ett avgörande steg i detta stadium 

är kommunikation, såväl intern som extern. Flertalet av dem vi intervjuade menar på 

att VW kommunicerade snabbt och effektivt när krisen var ett faktum. 

Kommunikationen sker huvudsakligen via mejl där våra respondenter skall ha 

mottagit information kring hur de skall besvara kundens frågor, samt kort information 

kring krisen. Därigenom skall kundhanteringen ha blivit lättare. 

 

Då några av respondenterna ansåg att informationen från VW var bristfällig kan vi dra 

kopplingar till att skeendet har starka kopplingar till teorin Internal Crisis 

Communication. Teorin säger att företagets anställda känner av hoten eller krisen 

först, vilket gör att deras informationsbehov ofta är först och störst. Att underrätta de 

anställda kring situationen är avgörande, då de i sin tur ofta kommunicerar vidare med 

externa intressenter. Lyckas företaget inte förmedla krisens natur, aktuell situation 

och hur de planerar att hantera detta, kan det uppstå förvirring i personalstyrkan, som 

vidare informerar externa parter felaktigt. Det kan resultera i en ond spiral som enbart 

förvärrar situationen. 
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Det råder delad mening om VW varit effektiva och upplysande vid sin interna 

kommunikation till våra respondenter. De som kände sig underinformerade, menade 

på att de inte kunde besvara kundens frågor väl, vilket troligtvis ledde till ökad 

misstro från kunderna. De respondenterna som yrkade på att informationen var snabb 

och tillräcklig säger att de kunde hantera kundens frågor bättre. De anställdas 

situation är enligt oss starkt korrelerad med teorin internal crisis communication. 

Intressant är att utfallen efter att informationen förmedlats tycks vara olika. För vissa 

var den betryggande, för andra bristfällig. Det blir uppenbart att det finns svårigheter 

kring att förmedla och tillgodose vardera personens unika informationsbehov, då det 

förmodligen är beroende på olika variabler som förtida kunskaper, position, tid på 

företaget, kristyp etcetera. Möjligtvis kan situationen även grunda sig på att VW ej 

hade en bra ”Internal Crisis Communication Plan”, där det enligt teorin skall bygga 

kommunikationen utifrån fem frågor. 

1. Vad är det önskade utfallet av kommunikationen? 

2. Vad skall kommuniceras? 

3. Vem skall sköta kommunikationen? 

4. Vilka interna intressenter skall prioriteras? 

5. Var, när och hur skall kommunikationen ske? 

(Coombs, 2014, s14). 

Är kommunikationen snedvriden på något sätt kanske det endast når ut till en viss del 

av respondenterna, medan de andra hamnar i skymundan.  
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5.4 Framtiden 

De flesta av respondenterna har en överlag ljus syn på framtiden även fast det 

förekommer vissa tveksamheter i svaren. Detta tyder på att VW till viss del har 

lyckats med att reparera de interna skador som uppkom i och med krisen. Dock så 

finns det fortfarande viss skepsis bland medarbetarna vilket visar på att relationen 

mellan principal och agent ännu inte har läkt helt och att arbete kvarstår. Även utåt 

mot kunderna så tyder respondenternas svar på att den värsta stormen blåst över. 

Frågorna från kunder kommer med allt glesare mellanrum och försäljningen har åter 

tagit fart vilket får ses som en ljusning.  Att VW hamnade i strålkastarljuset med sitt 

utsläppsfusk var nog något som VW själva inte hade räknat med. Då informationen 

dröjde och frågorna förblev obesvarade visar det på att VW blev tagna på sängen och 

inte var förberedda. VW och deras återförsäljare har nu fått erfara vad det innebär 

med ett tappat förtroende. VW kommer med säkerhet dra lärdomar av händelsen men 

kommer förhoppningsvis inte våga fuska igen då insatserna är för stora. Varumärket 

VW har fått utstå mycket negativ publicitet, dock så verkar övriga varumärken inom 

koncernen vara relativt förskonade. Att dessa också hade drabbats hårt av skandalen 

hade inte varit osannolikt då de, som tidigare nämnts, olika varumärkena delar många 

komponenter med varandra. Även ett fåtal av Audis modeller var drabbade av fusket 

men slapp alltså undan från strålkastarljuset. Anledningen till varför så blev fallet kan 

bero på att allmänhetens kunskap om bilarnas sammansättning är låg, precis som en 

av respondenterna trodde. En annan anledning kan vara att media valt att lägga fokus 

på koncernens största och ledande varumärke vilket då har gynnat VW i det avseendet 

att de endast behöver vidta åtgärder för att återuppbygga förtroendet för ett varumärke 

istället för flera. Det gynnar också VW på så sätt att försäljningen av övriga 
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varumärken inom koncernen inte drabbats negativt av skandalen vilket då är positivt 

för hela koncernens nu ansträngda ekonomi.  

 

I och med det under våren framkom att även Mitsubishi fuskat med utsläppsvärdena 

så stärker det respondenternas påståenden om att krisen inom VW håller på att bli en 

branschkris där kunderna tappar förtroende för hela branschen (Mitsubishi, 2016). 

Om VW-skandalen utvecklas till en fullskalig branschkris så är det sannolikt att 

testerna av utsläppsvärden kommer att hårdna och omarbetas till mer realistiska tester. 

Det kommer också att ställa ökade krav på biltillverkarna och i förläningen 

återförsäljarna som ska återuppbygga hela branschens förtroende. Sannolikt kommer 

det då att skapa ökade konflikter mellan principal och agent. Även i fortsättningen 

kommer agenterna förmodligen att lägga skulden på principalen vars ursprungliga 

agerande mynnade ut i skandalen.   

 

5.5 Reviderat teoretiskt ramverk 

 

Figur 7: reviderat teoretiskt ramverk 
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Vid analys av det empiriska materialet ser vi att respondenterna överlag var nöjda 

med hur VW hanterat krisen. Dataanalysen gjorde det möjligt att identifiera stewards 

och agenter, men det fanns även fall där det inte gick att identifiera, varpå de i det 

reviderade teoretiska ramverket fått beteckningen O. I sin helhet ser vi dock att 

förtroendekrisen drabbat förhållandet från principal till agent, steward och 

oidentifierbar på ett negativt plan. Det vi kan konstatera är att stewards relation och 

förtroende till principalen dalat mest. Det kan bero på att deras relation i högre grad är 

uppbyggd av mjuka värden med fokus på; kulturen inom företaget, kunderna, 

medarbetarna och stolthet till produkten. Tyvärr har alla dessa punkter påverkats av 

förtroendekrisen, varpå många stewards känner sig svikna. De hade tagit stolthet i 

varumärket, kulturen och produkten som senare visade sig vara en bluff. Agenter 

motiveras av andra värden som tävling, provision, utmaning och egen vinning. En 

förtroendekris påverkar inte dessa variabler i samma utsträckning, då deras arbetssätt i 

större grad är egocentriskt. Det gör att agenterna yttrar sig annorlunda kring i vilken 

utsträckning de påverkats av krisen. De verkar överlag ha haft det lättare att återgå till 

vanlig arbetsrutin. 

 

Några respondenter är för oss oidentifierbara, då deras svar under intervjun tyder på 

blandade eller svårdefinierade motivationskällor och kan således kopplas till båda 

teorierna; Stewardteorin och Agentteorin.  Viktigt att belysa är att situationen påvisar 

en omvänd agentteori där stewards, agenter och odefinierbara aktörer påverkas av 

hidden information och hidden action från principalen.  
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6. Diskussion och slutsats 

Som tidigare teorier visat, bland annat internal crisis management så är intern 

kommunikation centralt för ett företag som genomgår en kris. Vår studie har bekräftat 

detta och uppvisar att den interna kommunikationen måste flöda snabbt genom hela 

organisationen för att påverka förhållandet mellan principal och agent minimalt. 

Resultatet av studien visar att en förtroendekris påverkar förhållandet mellan parterna 

och i viss mån förändrar agenternas beteende och agerande. Den största skillnaden vi 

kan konstatera är beroende på hur individer är agent kontra steward. Resultatet av vår 

forskning visar att stewards känner en större besvikelse vid en förtroendekris, vilket 

således påverkar förhållandet desto mer. Stewards dämpar där av sin motivation under 

en viss begränsad tid och känner sig mer svikna av principalen. Agenter däremot 

upplever inte riktigt denna stora besvikelse utan agerar ungefär på ett liknande sätt 

genom hela processen. 

 

De anställdas arbete har förändrats i den mån att deras primära aktiviteter har bytts ut 

mot hantering av krisen och varumärket. Vi ser att agenter som är nära slutkund står 

för en stor utmaning då de får försvara i allra högsta grad principalens felaktiga 

agerande. Detta skapar en påverkan på förhållandet då det oftast inte ligger i agentens 

högsta intresse. Krisen får under denna tid en negativ påverkan på förhållandet. 

 

Det vi ytterligare ser av resultatet är att förhållandets påverkan sträcker sig under en 

begränsad tid och att så fort den värsta stormen är över så återgår arbetet till viss del 

det normala. För att minska stora negativa effekter på förhållandet är det viktigt att 

principalen tar på sig ansvaret för problemet och så fort som möjligt ger ut 
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information som leder hela organisationen mot samma mål. Det är alltså viktigt för 

principalen att bryta ner barriärerna och försöka ta bort hidden information samt 

hidden actions.  

 

En aspekt som inte skall glömmas bort är att vi uppfattade en ovilja från de 

återförsäljarna som ingår i VWs ägarstruktur att delta i undersökningen. När vi ställde 

frågan om vi fick genomföra en studie hos dem så var ett vanligt svar att de inte 

svarade på vare sig frågor eller kommenterade något som hade med krisen att göra. 

Anledningarna till de svaren kan vara flera men det kan bero på att relationen mellan 

principal och agent inte har återgått till ett normalliknande stadium och att det 

fortfarande finns problem i relationen dessa emellan. Det kan också vara en del i 

krishanteringen då de genom att de inte yttrar sig om krisen, hoppas att den blåser 

över fortare och att den nu tillhör det förgångna.  
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7. Fortsatt forskning och bidrag 

Vi har bevisat att det finns ett samband mellan en kris orsakad av principalen och 

relationen samt agerandet från agenternas sida i denna uppsats. Vi har också påvisat 

att en kris påverkar individers agerande och beteende olika, beroende på om de 

klassificeras som agenter eller stewards. Ovanstående resultat får ses som ett bidrag 

till den totala forskningsmassan inom företagsekonomi samt till agentteorin då vi 

applicerat den i en ny tappning.  

 

Fortsatt forskning inom området är av intresse då vår studie endast berör en bransch 

och ett fall. Om studier genomförs inom andra branscher och resultaten blir liknande 

de som presenteras i den här uppsatsen så stärker det de sambanden som vi har funnit. 

Även studier under en längre tidsperiod än den vi har genomfört hade ökat kunskapen 

på området.  

 

Inom andra forskningsfält än företagsekonomi kan forskning kring de utsläppstester 

som görs vara av stort intresse då det bara under det här arbetets gång uppdagats 

ytterligare ett fall förutom VW.   

	
	
	
	
		
	
	
	
	
	
	
	



	 64	

8. Källförteckning 
Artiklar: 
Anderson, E. & Oliver, R. L. 1987. Perspectives on Behavior Based versus Outcome Based 
Salesforce Control System. Journal of Marketing, 51(4): 76V88. 
 
Davis, J. H., Donaldson, L. & Schoorman, D. F. 1997. Toward a stewardship theory of 
management. Academy of Management Review. 22(1): 20-47 
 
Road to Resource-based Theory. Academy of Management Review, 22(2): 374-402. 
 
De Wolf, D. Mejri, M. 2013, Crisis communication failures; The BP case study. 
International journal of advances in management and economics.   
 
Eisenhardt, K. M. 1989. Agency Theory: An assessment and review. Academy of 
Management Review, 14: 57-74. 
 
Fang, E., Evans, K. R. & Zou, S. 2005. The moderating effect of goal-setting characteristics 
on the sales control systems-job performance relationship. Journal of Business 
Research,158(9): 1214-1222. 
 
Samaraweera, M. & Gelb, B. D. 2015. Formal salesforce controls and revenue production: a 
metaVanalysis. Journal of Personal Selling & Sales Management, 35(1): 23 
 
Coff, R. W. 1997. Human Assets and Management Dilemmas: Coping with Hazards on the 
road to resource based Theory. The Academy of Management Review. Vol. 22, No. 2 (Apr., 
1997), pp. 374-402 
 
Böcker: 
W. Timothy Coombs, 2014. Ongoing Crisis communication- Planning, Managing and 
Responding to Stakeholder activism. SAGE Publications California. 
 
Crandall, Parnell, Spillan, 2010. Crisis Management in the New Strategy Landscape. SAGE 
Publications California. 
 
Bell, J. 2005. Introduktion till forskningsmetodik (4th ed.): 20-22. Lund: Studentlittertur AB.  
 
Besanko, D., Dranove, D., Shanley, M., & Schaefer, S. 2010. Economics of Strategy (5th 
ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc. 
 
Bryman, A., & Bell, E. 2003. Företagsekonomiska forskningsmetoder. Malmö: Liber AB. 
 
Hollinger C. Richard, Clark P. John 1982. Formal and Informal Social Controls of 
Employee Deviance. The'Sociological'Quarterly, 23(3): 333–343. 
 
Yin, R. K. 2003. Case study research: design and methods (3 ed.). Thousand Oaks: Sage 
Publications. 
 
Internetbaserade källor: 
EPA. 2015. News Releases – Air. 
https://yosemite.epa.gov/opa/admpress.nsf/6424ac1caa800aab85257359003f5337/dfc8e33b5a
b162b985257ec40057813b!OpenDocument [2016-04-21]. 
 



	 65	

Glinkowska, B., & Kaczmarek, B. 2015. Classical and Modern Concepts Corporate 
Governance,  
http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=0107687f-b5ad-4c21-97bd-
b6a1ad4bc6c3%40sessionmgr4004&vid=7&hid=4211  [2016-04-06]. 
 
Hotten, R. 2015. Volkswagen: The scandal explained. BBC. 
http://www.bbc.com/news/business-34324772 [2016-04-21]. 
 
Mitsubishi. 2016. Press Release - Improper conduct in fuel consumption testing on products 
manufactured by Mitsubishi Motors Corporation (MMC).  
http://www.mitsubishi-
motors.com/publish/pressrelease_en/corporate/2016/news/detailg420.html [2016-05-13]. 
 
Revenew 2015. The Importance of Brand Management. http://www.revenew.com/blog/the-
importance-of-brand-management [2016-04-18]. 
 
Saarinen, M. & Naylor, S. 2016. VW emissions scandal: VW Group to buy back 600,000 
affected cars in the US. Autoexpress UK. 
http://www.autoexpress.co.uk/volkswagen/92893/vw-emissions-scandal-recalls-
compensation-is-your-car-affected-latest-news  [2016-04-21].  
 
Sterner, M. 2012. Volkswagen bygger med moduler. Vi 
Bilägare.  http://www.vibilagare.se/reportage/volkswagen-bygger-med-moduler-37991 
[2016-04-26]. 
 
SvD Näringsliv. 2015. Forskare: VW-skandal prövning för bilbranschen. 
http://www.svd.se/forskare-vw-skandal-provning-for-bilbranschen/om/utslappsskandalerna-i-
bilindustrin [2016-04-21]. 
 
VWdieselinfo. 2015. Detta har hänt. http://www.vwdieselinfo.se/status/ [2016-04-21]. 
 
Volkswagen AG. 2014. The Group. 
http://www.volkswagenag.com/content/vwcorp/content/en/the_group.html [2016-04-21].  
	

 
 

 

 
 

 



	 66	

Bilaga 1 
Intervjumall:	
	

 

1.     Beskriv vad som motiverar dig med ditt arbete, att komma till jobbet varje dag 

och göra ditt bästa? 

2.     Hur viktigt är det varumärket du representerar för dig i ditt arbete? 

3.     Har din syn på varumärket VW förändrats efter skandalen och det sätt dem 

hantera den på? 

4.     Anser du att du har agerat annorlunda i ditt arbete före/efter skandalen? 

5.     Tror du att skandalen stärker eller försämrar VW som företag i framtiden? 

6.     Anser du att skandalen har drabbat bara VW som varumärke eller hela 

koncernen? 

 

 


