
 

 

 

 

Företagsekonomiska institutionen 

FEKH19 

Examensarbete i Strategic Management på kandidatnivå 

VT17 

 

 

FÖRTROENDETS PÅVERKAN PÅ  
GRADEN AV INTEGRERING I 

FÖRSÄLJNINGSKANALEN 
 

En kvantitativ tvärsnittsstudie av den svenska datorkonsult- och 

programvaruutvecklingsbranschen 

 

 

 

Författare 

Niklas Emond 

Henrik von Homeyer 

Mårten Nordbeck 

 

Handledare 

Niklas Lars Hallberg 



Förord 

  

Ett stort tack till vår handledare Niklas Lars Hallberg för vägledning och råd genom hela 

uppsatsskrivandet. Vi vill även tacka Peter Gustafsson från Statistiska institutionen som tog sig 

tid för att stötta oss i den statistiska analysen av den insamlade datan. 

Vi är tacksamma för våra medstudenters engagemang samt deras konstruktiva 

synpunkter som underlättat vårt arbete i detta uppsatsskrivande. 

Till sist vill vi även passa på att rikta ett stort tack till alla företag som tog sig tid för att 

delta i studien. Utan er medverkan hade inte denna uppsats varit möjlig att genomföra. 

  

Niklas Emond 

Henrik von Homeyer 

Mårten Nordbeck 

Lund, 2017-05-30 

 
  



Sammanfattning 

Examensarbetets titel: Förtroendets påverkan på graden av integrering i försäljningskanalen. 
 
Seminariedatum: 2/6 2017 

Ämne/kurs: FEKH19 - Examensarbete i Strategic Management på kandidatnivå 
 
Författare: Niklas Emond, Henrik von Homeyer, Mårten Nordbeck 

Handledare: Niklas Lars Hallberg 

Nyckelord: Transaktionskostnadsteori, förtroende, tillgångsspecificitet, osäkerhet, integrering 
av försäljningskanal. 
 
Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur nivån av internalisering i företags 
försäljningsverksamhet påverkas av företagets upplevda förtroende för marknadens 
tillgängliga försäljningspartners. Vi avser även att testa tillgångsspecificitet och osäkerhets 
inverkan på detta beslut. 
 
Metod: Studiens forskningsdesign är en kvantitativ tvärsnittsstudie med en deduktiv ansats 
som genomfördes med hjälp av en enkätinsamling. Enkäten består av en beroende variabel, 
nivå av integrering i försäljningskanalen, samt fyra oberoende variabler, tillgångsspecificitet, 
intern osäkerhet, extern osäkerhet och förtroende. 
 
Teoretiska perspektiv: Transaktionskostnadsteori (TCE) är den framträdande teorin för att 
förklara ett företags organiseringsform. Denna teori består främst av tre grundsatser: 
tillgångsspecificitet, osäkerhet och frekvens. Denna uppsats nyttjar Erin Anderson 
operationalisering av dess begrepp, där forskaren bland annat lyfter att tillgångsspecificitet 
kopplat till försäljning utgörs främst av försäljarnas relationsspecifika kunskap. Studiens 
centrala fråga är däremot huruvida variabeln förtroende kan vara en relevant extension av det 
ramverk som TCE tillhandahåller, eller inte. 
 
Empiri: Studien undersöker den svenska datakonsult- och programvaruutecklingsbranschen, 
med inriktning mot den försäljningsverksamhet som bedrivs. Denna bransch har valts 
eftersom en påtaglig variation i nivån av integrering i försäljningskanalen har återfunnits i 
branschen. Statistiska Centralbyrån har konsulterats i anskaffandet av ett stratifierat urval av 
företag. 
 
Resultat: Resultatet visar att den mest centrala faktorn inom TCE, tillgångsspecificitet, 
visade sig ha ett signifikant (95%) positivt samband med grad av integrering i 
försäljningskanalen. Förtroende kan ge en indikation i förklarandet av organiseringsform, 
dock endast i valet om att helt integrera försäljningskanalen, eller nyttja försäljningspartners i 
någon grad. Då förtroende försökte härleda olika nivåer av integrering kunde inget samband 
påvisas. 
 

 

  



Summary 

Titel: Trust’s implication on the level of sales channel integration 
 
Seminare date: 2/6 2017 

Course: FEKH19 Business Administration: Bachelor Degree Project in Strategic 
Management Undergraduate Level  

Authors: Niklas Emond, Henrik von Homeyer, Mårten Nordbeck 

Advisor: Niklas Lars Hallberg 

Key words: Transaction cost economics, trust, asset specificity, uncertainty, sales channel 
integration 
 
Purpose: The purpose of this study is to examine how the degree of sales channel integration 
can be implicated by the level of perceived trust for the available sales partners. We will also 
test how asset specificity and uncertainty can affect this decision. 
 
Methodology: The research design of this study is a quantitative cross-sectional study with a 
deductive approach. The data is collected by a survey measuring one dependent variable, the 
level of sales channel integration, and four independent variables, asset specificity, internal 
uncertainty, external uncertainty and trust. 
 
Theoretical perspectives: Transaction cost theory (TCE) is the prominent theory in 
explaining a company’s governance structure. The theory stands on three foundational pillars: 
asset specificity, uncertainty and frequency. This study uses Erin Andersons 
operationalization of these concepts, where she describes asset specificity as the sales agents 
relation specific knowledge. The central part of this thesis focuses on whether variable trust 
could be a relevant extension of the TCE framework, or not. 
 
Empirical foundation: The empirical foundation of this study is the Swedish data 
consultancy- and software development industry, more specifically their sales channel 
integration. This industry is chosen since there is a noticeable fluctuation in degrees of 
integration in the sales channels for these companies. Statistiska Centralbyrån has been 
consulted in the acquisition of stratified selection of companies. 
 
Conclusions: In this study we can conclude that the most important variable in TCE, asset 
specificity, has a significant (95%) positive relationship with the degree of integration in the 
sales channel. Trust can give an indication in the explanation of a company’s governance 
structure, yet only in the choice of entirely integrating the sales channel or to use sales 
partners to some extent. When trust tried to explain different levels of integration no relation 
could be established. 
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INLEDNING 

Varför bestämmer sig vissa företag för att vertikalt integrera sin verksamhet medan andra väljer 

att nyttja marknaden för att möta sina behov? Denna fråga har moderna företag länge brottats 

med (Favaro, 2015) och har under de senaste decennierna engagerat flertalet forskare inom 

området strategic management. En av de mer framstående teorierna som använts för att försöka 

förklara denna problematik gällande ett företags vertikala gränser är Transaktionskostnadsteori1 

(TCE). Teorin tog sitt avstamp i Ronald H. Coase (1937) avhandling The nature of the firm, där 

han beskriver de två grundläggande organiseringsformerna2 som ett företags värdekedja kan 

anta, att antingen internalisera funktioner eller använda sig av marknaden. Coase (1937) 

uppmärksammade att det verkar finnas vissa transaktionsrelaterade kostnader som uppstår vid 

ett nyttjande av marknaden och menar att ett företags beslut gällande organiseringsform styrs 

av storleken på dessa kostnader. Dock har dessa transaktionsrelaterade kostnader visat sig vara 

svåra att mäta (Geyskens, Kumar & Steenkamp, 2006). Williamson (1975) uppmärksammade 

denna operationaliseringsproblematik och har i sin forskning byggt vidare på Coases (1937) 

resonemang. I sin publikation, Market and Hiearchies: analysis and antitrust implications, 

introducerar han bland annat två grundläggande antaganden om det mänskliga beteendet som 

har en inverkan på dessa kostnader – begränsad rationalitet och opportunism (Williamson, 

1975:4). Williamson (1975, 1985) tar också upp tre centrala grundsatser som styr storleken på 

dessa transaktionsrelaterade kostnader – tillgångarnas specificitet, osäkerhet och frekvens. 

Utifrån de centrala grundsatserna och de grundläggande antagandena om det mänskliga 

                                                
1 Svensk översättning av Transaction Cost Economics (TCE). Genomgående för denna uppsats, kommer den 
allmänt vedertagna förkortningen TCE att användas istället för den svenska översättningen 
transaktionskostnadsteori.   
2 Organiseringsform är vår svenska översättning på det engelska begreppet “governance structure” som 
beskriver hur ett företags värdekedja är organiserad.  
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beteendet menar Williamson (1975, 1985) att det går på ett rationellt sätt att förutse ett företags 

organiseringsform. Med andra ord väljs den form som är mest kostnadseffektiv. 

Huruvida klassisk TCE i större utsträckning faktiskt kan användas till att förklara ett 

företags organiseringsform är dock en debatterad fråga. Det har gjorts djupgående studier 

gällande teorins empiriska stöd, där forskare kommit fram till olika resultat, vilket ger möjlighet 

för ifrågasättning av teorins faktiska förklaringskraft (e.g. Boerner & Macher, 2002; David & 

Han, 2004; Geyskens et al., 2006; Heide & Rindfleisch, 1997; Klein & Shelanski, 1995). 

Flertalet forskare har därför gjort anspråk på att utveckla teorin (e.g. Bromiley & Cummings, 

1995; Chiles & McMackin, 1996). En dimension som särskilt behandlats, men som varit 

mycket ventilerad, är förtroende då det inom forskningsområdet diskuteras huruvida denna 

dimension faktiskt kan ha en inverkan på valet av organiseringsform. Forskare vill lyfta fram 

detta sociala fenomen eftersom de hävdar att förtroende mellan parter kan ha en betydelsefull 

inverkan på beslutet om att integrera sig eller inte (Bromiley & Cummings, 1995; Chiles & 

McMackin, 1996). 

Denna fråga, huruvida företag ska integrera sig eller använda sig av marknaden, har 

som sagts, engagerat flertalet transaktionskostnadsteoretiker (e.g. Anderson, 1985, 1988; 

Brettel, Engelen & Müller, 2011; Klein, Frazier & Roth, 1990). En av de mer framstående som 

studerat detta är Erin Anderson, där hon mer specifikt inriktat sig mot huruvida ett företag ska 

bedriva sin försäljningsverksamhet i egna lokaler med hjälp av säljare som är anställda av 

företaget, eller nyttja försäljningspartners från marknaden. 

Vidare har kundrelationer blivit allt viktigare för företag. Day (2000) beskriver i sin 

artikel Managing marketing relationships att kundrelationer har fått en ny, starkare betoning 

hos företag. Frederick E. Webster (1992) för ett liknande resonemang och menar att 

försäljningsrollen idag har ett större fokus på hanterandet och upprätthållandet av företagets 
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kundrelationer. Webster (1992) hävdar att företagets kunder bör anses vara den viktigaste 

strategiska resursen. 

En försäljningsfunktion med en viss grad av externalisering innebär att en partner 

kommer vara mer eller mindre involverad i företagets kundrelationer. Detta, i samband med en 

allt mer ökande medvetenhet om vikten av att upprätthålla goda kundrelationer, väckte vårt 

intresse för huruvida företags nivå av förtroende för tredjepartsaktörer (i detta fall 

försäljningspartners) har någon inverkan på dess grad av integrering i försäljningskanalen. Vi 

har studerat detta möjliga samband genom en kvantitativ studie av datakonsult- och 

programvaruutvecklingsbranschen i Sverige. 

Eftersom vi har fått indikation på att en påtaglig variation av organiseringsformer 

återfinns i branschen, gällande försäljningsverksamhet, har vi valt att studera denna djupare. I 

en förstudie som gjordes med två representanter aktiva inom datakonsult- och 

programvaruutvecklarbranschen – Robin Askelöf, marknadschef Hypergene AB, och Johan 

Krantz, COO Apsis International AB – förklarar de hur situation ser ut i den studerade 

branschen. Krantz säger att frågan angående användandet av partners för att bedriva försäljning 

är vanligt förekommande. Enligt honom kan partnerskapet ta tre huvudsakliga former. (1) 

Partnern refererar en kund till företaget, som sedan företaget självt säljer in till och förvaltar 

kundrelationen. I detta fall får partnern ofta provision på ordervärdet. (2) Partners säljer in, men 

företaget hanterar implementering och kundrelationen självständigt. (3) Partnern hanterar hela 

försäljningen, inklusive implementation och hanterande av kundrelation. I detta fall bidrar bara 

företaget med kompetens och produkt (Krantz Intervju, 2017). Askelöf menar även han att olika 

nivåer av internalisering av säljfunktionen är förekommande. Han lyfter dock att det har stor 

betydelse vilken produkt företaget säljer samt vilka kunder som betjänas, som påverkande 

faktorer (Askelöf Intervju, 2017). 
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Syftet med denna studie är således att undersöka hur graden av internalisering i 

försäljningskanalen påverkas av företagets upplevda förtroende för marknadens tillgängliga 

försäljningspartners. Studien avser även att undersöka hur tidigare grundläggande faktorer 

inom TCE (tillgångsspecificitet och osäkerhet) kan påverka graden av integrering i 

försäljningskanalen, samt om tillägget av förtroende-variabeln kan förbättra förklaringsgraden 

av denna klassiska TCE-modell. Således avser vi att försöka besvara följande frågeställning: 

 

Hur påverkas graden av internalisering i försäljningskanalen av ett företags upplevda 

förtroende för marknadens tillgängliga försäljningspartners? 
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TEORI  

Transaktionskostnadsteori 

Ronald H. Coase lade grunden för TCE i sin avhandling The nature of the firm publicerad 1937. 

I denna resonerar Coase (1937) kring företagens existens och förklarar att ”The main reason 

why it is profitable to establish a firm would seem to be that there is a cost of using the price 

mechanism” (Coase 1937:390). Det Coase (1937) uppmärksammade i sin avhandling var att 

det verkar finnas vissa transaktionsrelaterade kostnader vid ett nyttjande av marknaden som 

tillkommer utöver produktens eller tjänstens pris. Genom att internalisera företagets funktioner 

och därigenom inte nyttja marknaden, påstår Coase (1937) att företag kan minimera eller 

undvika dessa transaktionskostnader.  

  Oliver E. Williamson byggde vidare på det forskningsarbete som Coase (1937) först 

inledde och introducerade de tre centrala grundsatser inom TCE som han påstår har en inverkan 

på transaktionskostnader – tillgångsspecificitet, osäkerhet samt frekvens (Williamson 1985:52). 

Samtliga tre är enligt Williamson (1981) viktiga dimensioner när det kommer till valet av 

organiseringsform. Skulle ett företag inte agera i enlighet med TCE finns det en viss risk för 

ökade transaktionskostnader samt i längden, försämrad prestation (Brettel, Engelen & Müller 

2011). Hur företag väljer att organisera sin värdekedja är således ett viktigt strategiskt beslut 

för företag. Att antingen organisera aktiviteter internt eller att förlita sig på vissa oberoende 

företag på marknaden är därför en central fråga inom området affärsstrategi. När det kommer 

till huruvida ett företag integrerar en funktion eller inte, är svaret dock inte nödvändigtvis svart 

eller vitt. Mellan extrempunkterna finns det flera hybridformer som står för olika nivåer av 

externalisering och internalisering av en viss funktion (se fig 1) (Besanko, Dranove, Schaefer 

& Shanley 2013:98-9; Williamson, 1991). 
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Fig  1 - Olika nivåer av integrering 

Precis som Coase (1937) utgår också Williamson i sin forskning från att transaktioner är den 

grundläggande analysenheten (Williamson 1985:41). En transaktion uppstår när “a good or 

service is transferred across a technologically separable interface” (Williamson 1981:552) 

vilket innebär att ett utbyte av en vara eller tjänst mellan parter måste ske. För att en transaktion 

ska fungera på ett effektivt och smidigt sätt måste det finnas en låg friktion mellan parterna. 

Friktionen i detta fall representeras av transaktionskostnader. En hög friktion kännetecknas av 

återkommande konflikter mellan parter som i sin tur kan leda till förseningar och i värsta fall 

avbrott. Ju högre friktionen är, desto högre blir de transaktionsrelaterade kostnaderna 

(Williamson 1981:552). 

Även om Williamson tagit avstamp i det arbete som Coase (1937) presenterat hävdar 

han att Coase i sin forskning inte fullt ut lyckats operationaliserat begreppet 

transaktionskostnader och menar att dessa kostnader även påverkas av mänskligt beteende, i 

form av begränsad rationalitet och opportunism (Williamson 1975:3-4). 

Begränsad rationalitet. Begränsad rationalitet definieras som ”intendedly rational but 

only limited so” (Williamson 1975:21) vilket betyder att människan i sin natur är rationellt 

begränsad när det kommer till att hämta, ta emot, lagra, hantera och förmedla information. Detta 

kan exemplifieras vid kontraktsförhandlingar då man som individ inte kan täcka alla tänkbara 

utfall, vilket leder till att kontrakt aldrig blir fullständiga (Williamson 1985:45). 

Opportunism. Opportunistisk beteende förklaras som ”self-interest seeking with guile” 

(Williamson 1975:26) vilket innebär att människan agerar utifrån självintresse och har en 

tendens att fatta svekfulla beslut. Opportunism kan bland annat uppstå vid kontrakts- och 

förhandlingssituationer där ena parten finner möjligheter som kan vara till dennes fördel och 

Arm's length market Long-term Strategic alliances Parent/subsidiary Perform activity
transactions contracts and joint ventures relationships internally

Less integrated More integrated
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kan försöka ta tillvara på dessa genom exempelvis fusk, stöld och lögner. Undanhållande av 

relevant kontraktsinformation är också det en form av opportunistiskt agerande, då den 

asymmetriska information som uppstår mellan parterna skapar ett bättre förhandlingsläge för 

den ena parten. I mer generella termer handlar det om att vilseleda, dölja, förvränga samt 

förvirra motparten. Även om opportunistiskt beteende kan ta sitt uttryck i olika former är det 

framför allt på grund av människans begränsade rationalitet som opportunistiskt beteende kan 

förekomma. Människans begränsningar ger således upphov till möjligheter för sådant beteende 

(Williamson 1985:47-9). 

Med dessa två grundläggande antaganden om mänskligt beteende samt de tre ovan 

nämnda grundsatserna – tillgångsspecificitet, osäkerhet och frekvens – försöker Williamson 

(1985) förklara hur ett företag organiserar sin värdekedja på ett sätt som minimerar 

transaktionskostnaderna. Dock är detta förhållningssätt inte helt okritiserat. 

 

Transaktionskostnadsteori – en empirisk framgångssaga?  

Flertalet forskare har undersökt och granskat TCE:s empiriska stöd (e.g. Boerner & Macher, 

2002; David & Han, 2004; Geyskens et al., 2006; Heide & Rindfleisch, 1997; Klein & 

Shelanski, 1995). David & Han (2004) gör en systematisk bedömning av 63 stycken 

publicerade journalartiklar som på något sätt har en tydlig och direkt anknytning till de 

grundsatser som presenterats inom TCE. Häpnadsväckande med denna studie var att det 

samlade resultatet för TCE:s övergripande stöd endast var 47 %, sett till andelen artiklar som 

visade stöd för teorin, vilket är förvånansvärt lågt för en så framträdande och omtalad teori. 

Dock påpekar David & Han (2004), trots det svaga övergripande empiriska stöd som denna 

studie kommit fram till, att det inte går att förkasta TCE i sin helhet eftersom vissa variabler, 

framförallt tillgångsspecificitet, fann ett tillfredsställande stöd. Samtidigt hävdar David & Han 

(2004) att deras samlade resultat ger ett tillräckligt bevis på att TCE inte är någon empirisk 
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framgångssaga, vilket strider mot Williamsons (1996) påstående. Därför uppmanar författarna 

till att fortsätta ifrågasätta och utveckla teorin.  

  Med ett urval bestående av 200 publicerade journalartiklar som berör TCE från flera 

olika vetenskapliga discipliner, som exempelvis juridik, marknadsföring, organisationsteori 

och finans, gör Geyskens et al. (2006) en mer omfattande studie än tidigare meta-analytiska 

undersökningar. I sitt resultat fann de ett starkt empiriskt stöd för att teorin faktiskt kan 

användas när det kommer till att förklara ett företags organiseringsform. Däremot är Geyskens 

et al. (2006) inte främmande för fortsatt utveckling av teorin då författarna, med teorins bredd 

och djup i åtanke, anser att där finns mycket kvar att lära. 

  Nedan görs en mer ingående redogörelse för de dimensioner som är centrala för denna 

uppsatsen – tillgångsspecificitet och osäkerhet. Dessa variabler kommer representera klassisk 

TCE, ett vanligt förekommande upplägg inom studier i fältet. Vi kommer också lyfta fram en 

dimension som Williamson (1975) erkänt men överlämnat till efterföljande forskning, 

förtroende (Bromiley & Cummings, 1995). 

 

Tillgångsspecificitet 

Av de tre grundsatserna inom TCE argumenterar Williamson (1985:52) för att 

tillgångsspecificitet är den mest centrala dimensionen. Även om David & Han (2004) riktat 

kritik mot teorin i sin helhet, anser även de att tillgångsspecificitet antar en viktig roll. Att en 

tillgång är relationsspecifik innebär att denna investering är specifikt skräddarsydd för en viss 

transaktion med en given motpart. Nivån på denna relationsspecifika tillgång avgörs utifrån hur 

enkelt den kan bytas ut och nyttjas av andra parter. En investering i en tillgång med hög nivå 

av relationsspecificitet skapar således starka inlåsningseffekter mellan parterna ifråga. Om en 

sådan investering omplaceras eller nyttjas av annan part, skulle det produktiva värdet på 

tillgången påverkas negativt eftersom investeringen är specifik till just den bestämda 
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transaktionsrelationen. Detta gör att tillgången är mer värdefull inom ett smalt intervall då dess 

alternativa användningsområden är begränsade (Williamson 1985:53-4).   

Tillgångsspecificitet kan ta olika former och brukar vanligtvis delas upp i fyra olika 

kategorier: plats specificitet, fysisk specificitet, dedikerad specificitet och human specificitet 

(Williamson 1985:55). Platsspecificitet syftar på faciliteternas/anläggningars geografiska 

lokalisering och ju närmre dessa ligger varandra desto mer sparar parterna in på exempelvis 

transport- och lagerkostnader. Fysisk specificitet innebär hur tekniskt och fysiskt anpassade 

tillgångarna är för just den specifika transaktionsrelationen. Dedikerad specificitet handlar om 

att ena parten investerat i en tillgång med syftet att tillfredsställa just den specifika motpartens 

behov. Den sista, human specificitet, uppstår när personer tillägnar sig färdigheter och kunskap 

som är mer värdefull i den specifika relationen, än utanför. Ju längre relationen löper desto mer 

relationsspecifik blir individens lärande (Williamson 1985:95-6).  

Av dessa fyra kategoriseringar av tillgångsspecificitet förklarar Anderson (1988) att det 

framförallt är human specificitet, som är framträdande inom försäljning och menar på att “In 

personal selling, transaction-specific assets consist of specialized knowledge and relationships 

acquired through experience representing a firm” (Anderson 1988: 256). Anderson (1985, 

1988) menar vidare att ju mer företags- och produktspecifik kunskap säljare behöver besitta för 

att genomföra försäljning, desto mer benägna är företaget att internalisera funktionen. Det vill 

säga, ju högre nivå av humanspecificitet, desto högre grad av integrering i försäljningskanalen 

(Anderson, 1985). I linje med detta formulerar vi vår första hypotes:   

 

Hypotes 1. Ju högre tillgångsspecificitet, desto högre grad av integrering i 

försäljningskanalen.  
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Osäkerhet 

Även om tillgångsspecificitet karaktäriseras som den mest centrala dimensionen är det inte 

endast denna faktor som ensamt utgör hela förklaringen när det kommer till företagets val av 

organiseringsform (Williamson 1985:56). Utifrån Williamsons (1985) perspektiv spelar också 

osäkerhet roll. Denna dimension baseras enligt Williamson (1985) på människans begränsade 

rationalitet. Om inte människan hade varit begränsat rationell skulle exempelvis 

kontraktsskrivande kunna täcka alla tänkbara utfall och därmed kunnat undvika den osäkerhet 

som existerar mellan parterna. Ett sådant utfall är dock inte möjligt eftersom alla kontrakt i 

princip är ofullständiga (Williamson 1985:56-7). Enligt Williamson (1985) kan 

osäkerhetsdimensionen delas upp i interna och externa osäkerhetsfaktorer (Williamson 

1985:56-9). Anderson (1988) operationaliserar dessa begrepp i sin artikel Transaction cost as 

determinants of opportunism in integrated and independent sales forces och knyter an till 

frågan om att antingen externalisera eller internalisera säljfunktionen. 

Extern osäkerhet. Extern osäkerhet utgörs av oförutsägbarhet i företagets omgivning. 

Är miljön ombytlig och komplex är det svårare för företaget att kontrollera opportunism. Är 

det svårt för företaget att prognostisera försäljning och försäljningskostnader är det exempelvis 

lättare för partners att agera i självintresse vid förhandlingar (Anderson, 1988). Således menar 

Anderson (1988) att när den externa osäkerheten ökar, ökar också graden av integrering i 

försäljningskanalen för att bemöta den ombytliga miljön. Det ger oss följande hypotes: 

 

Hypotes 2. Ju högre extern osäkerhet, desto högre grad av integrering i 

försäljningskanalen.  

 

Intern osäkerhet. Intern osäkerhet utgörs av svårigheten att mäta prestation. En säljare 

kommer agera opportunistiskt i större utsträckning om det är svårt att kortsiktigt mäta hur 
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mycket dennes arbete faktiskt genererar till företaget. Det kan också bli problematiskt om 

försäljning sker i team, vilket gör det svårt att ge ersättning till de individer som faktiskt 

presterat och gjort affären möjlig (Anderson, 1988). För att kunna mäta och kontrollera 

prestationen och således minska den interna osäkerheten, menar hon att det leder till att man 

internaliserar säljfunktionen. Vi avser således att testa följande hypotes:  

 

Hypotes 3. Ju högre intern osäkerhet, desto högre grad av integrering i 

försäljningskanalen. 

  

Williamson (1985) menar att de interna osäkerhetsfaktorerna kopplar an till det grundläggande 

antagandet om opportunism.  Det han syftar på här är att parterna i en relation inte med säkerhet 

kan veta om motparten kommer att agera opportunistiskt eller inte. Det grundläggande 

antagandet om opportunism inom TCE hade däremot inte varit ett problem om det inte vore för 

de externa osäkerhetsfaktorerna, eftersom det är ombytligheten i företags omgivning som 

skapar tillfällen för individerna att agera opportunistiskt  (Williamson 1985:59). Viktigt att ha 

i åtanke vid tolkandet av denna variabel är det bristfälliga empiriska stödet som David & Han 

(2004) lyfter fram. De menar på att osäkerhet, sett till tidigare studier, inte har någon tydlig 

påverkan på nivån av integrering och denna tvetydighet gör det än mer intressant att studera 

denna faktor. 

 

Förtroende 

Förtroende som ett komplement eller substitut till opportunism har länge varit en omdebatterad 

och intressant fråga (Greidanus & Verbeke, 2009). Flertalet forskare menar på att förtroende 

fått för lite uppmärksamhet inom TCE (e.g. Bromiley & Cummings, 1995; Chiles & McMackin, 

1996).  
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Williamsons (1985) grundantagande gällande opportunism initierade denna diskussion. Han 

menar att det finns en risk för opålitlighet, då vissa individer kan komma att agera 

opportunistiskt och att förtroende sällan är transparent i en relation ex ante3. Därav är pålitliga 

individer svåra att identifiera. Företag bör därför ha som utgångspunkt att ingen individ går att 

lita på och bör således inte förlita sig på upplevt förtroende (Williamson 1985:62-4). 

I artikeln Transactions Costs in Organizations with Trust bekymrar sig Bromiley & 

Cummings (1995) över Williamsons antaganden om opportunism och menar att huruvida 

någon går att lita på, eller inte, är ett empiriskt fenomen som inte kan förklaras med hjälp av 

teoretiska antaganden. De menar, i kontrast till Williamson (1985), att i vissa situationer kan 

företag förlita sig på ett förtroende i transaktionsrelationen och bör inte ha som utgångspunkt 

att ingen går att lita på. Bromiley & Cummings (1995) hävdar att ingen är helt trovärdig eller 

fullständigt svekfull och de antar således att olika nivåer av förtroende finns, men att det varierar 

i relationer. För att ytterligare styrka förtroendets existens i en transaktionsrelation har 

empiriska undersökningar visat på att individer faktiskt kan uppvisa ett pålitligt beteende 

(Greidanus & Verbeke, 2009).  

Vidare antar Bromiley & Cummings (1995) att förtroende kan ha en inverkan på ett 

företags organiseringsform, där de mer specifikt syftar på att olika nivåer av förtroende kan 

påverka en organisations val av att internalisera eller att nyttja marknaden. Själva 

huvudargumentet som presenteras i artikeln är att ju högre förtroende mellan transaktionsparter, 

desto lägre blir transaktionskostnaderna och vice versa (Bromiley & Cummings, 1995). Chiles 

& McMackin (1996) påstår även de att vikten av förtroende bör lyftas fram då de menar på att 

förtroende kan reducera opportunistiskt beteende mellan parterna vilket i sin tur leder till 

minskning av transaktionskostnader. 

                                                
3 latinsk term - “i förväg” 
 



 

 

13 

D’Souza, Masters, Miles & Orr (2004) hävdar, i kontrast till Chiles & McMackins 

(1996) påstående, att förtroende faktiskt kan öka risken för opportunistiskt beteende. De menar 

att transaktionspartners som utvecklat en nära relation och som inte funnit något behov av att 

försäkra sig, till följd av upplevt förtroende, utsätter sig för en stor risk att motparten kommer 

agera opportunistiskt. Ju närmare relationen utvecklas, desto mer ökar risken för opportunism 

(D’Souza et al., 2004). En relation som bygger på förtroende ger inga garantier för att partnern 

kommer agera pålitligt, utan den kan till och med öka risken för opportunistiskt agerande 

(Granovetter, 1985).  

Denna tvetydighet, om huruvida förtroende minskar eller ökar transaktionskostnader, 

gör det än mer intressant att undersöka hur ett företags upplevda förtroende för marknadens 

tillgängliga försäljningspartners kan tänkas påverka dess grad av internalisering i 

försäljningskanalen. 

Förtroende kan definieras på lite olika sätt. Denna uppsats följer Bromiley & Cummings 

(1995) definition samt operationalisering av förtroende där ena parten i en relation (1) litar på 

att motparten kommer att uppträda i enlighet med sina åtaganden, både explicit och implicit, 

(2) är ärlig i förhandlingar, (3) inte utnyttjar motparten även om tillfälle uppstår.  

Denna definition motiveras utifrån att respektive del i definitionen kopplar an till det 

opportunistiska beteendets former då “opportunism in TCE implies deception in making 

contracts, willingness to violate the spirit and perhaps the letter of contracts, and willingness 

to exploit fully any opportunities for renegotiation.” (Bromiley & Cummings, 1995:225).  

De två första delarna i definitionen av förtroende innebär att företag i god tro kan göra 

en affär med en part och att företaget vidare förväntar sig att denne part kommer att fullborda 

affären. Den sista delen handlar om att parten, på bekostnad av motpart, inte drar nytta av 

plötsliga möjligheter som kan uppstå (Bromiley & Cummings, 1995). Förtroende behandlar 

således ett tecken på välvilja, det vill säga, att inte utnyttja varandra, hålla sina åtagande och 
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vara ärlig vid förhandlingar. Välvilja beskrivs som att vilja göra något gott och samarbeta med 

sin motpart utifrån de sociala normer eller moraliska skyldigheter som finns/uppstår (Greidanus 

& Verbeke, 2009). Williamson (1985) menar i sitt antagande om opportunism att företag bör 

ha som utgångspunkt att ingen går att lita på. I ovanstående teoretiska resonemang kring 

förtroende kan vi urskilja att denna variabel behandlar ett tecken på välvilja. En vilja som 

Williamson anser vara försumbar. Således anser vi det vara än mer relevant att addera 

förtroende till TCE och testa huruvida även denna dimension kan inverka på nivån av 

integrering i försäljningskanalen.   

På basis av ovanstående reflektion, hävdar vi, likt Bromiley & Cummings (1995) samt 

Chiles & McMackin (1996), att vikten av förtroende bör lyftas fram inom TCE. Därför avser 

vi i denna studie att testa huruvida högre nivåer av förtroende leder till lägre grader av 

internalisering i försäljningskanalen. Vi kommer således att pröva följande hypotes;  

 

Hypotes 4. Ju högre förtroende för försäljningspartners, desto lägre grad av integrering 

i försäljningskanalen. 

  

Viktigt att notera är att vi inte på något sätt har för avsikt att förkasta Williamsons antagande 

gällande opportunism, utan snarare försöker utveckla denna dimension med hjälp av att belysa 

förtroende-variabeln. 

 

Försäljning och kundrelationer 

Vi har i denna studie valt att fokusera på försäljningsrelaterad verksamhet inom de studerade 

företagen. Vi kommer således nedan att belysa varför denna del av organisationen är intressant 

att studera i förhållande till förtroende. 
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Erin Anderson har ägnat stora delar av sin tid åt att studera samma empiriska fenomen 

som denna uppsats har för avsikt att undersöka. Anderson (1985) menar att TCE verkar ge en 

användbar förklaring till varför/varför inte försäljning bedrivs internaliserat. Hon påstår 

däremot att det inte ger en fullständig förklaring, eftersom det finns en mängd variabler utanför 

ramverket som klassisk TCE tillhandahåller som kan spela en betydande roll i besluten 

(Anderson, 1985).  

Att förvalta kundrelationer har utvecklats till att bli högsta prioritet för de flesta företag 

(Webster, 1992: Day, 2000). George S. Day (2000) menar att det finns framförallt tre 

huvudsakliga skäl som direkt har påverkat detta utfall. (1) Det framkom ny forskning som 

presenterar att lojala och långlivade kundrelationer är mycket mer lönsamma, eftersom de bland 

annat är mindre priskänsliga, i kontrast till nya kunder. (2) En väldigt hängiven relation till en 

kund kan vara väldigt svår för konkurrenter att förstå och imitera, vilket gör att ett företag med 

goda kundrelationer kan nå konkurrensfördelar med hjälp av dessa. (3) Internets framväxt har 

gjort det mycket lättare att interagera med samt adressera kunderna. Detta har givit företagen 

stora anledningar att röra sig närmare sina kunder. Sammanvägt har detta renderat i ett större 

fokus på kundrelationer för företag (Day, 2000). 

Vidare, skriver Frederick E. Webster (1992) i sin artikel The changing role of marketing 

in the corporation att företagets kundrelationer får allt större vikt samt att dessa ska ses som 

företagets viktigaste strategiska resurs. I artikeln menar Webster (1992) att rollen som 

marknadsföring och försäljning tar sig an har förändrats. Massmarknadsföring är idag inte lika 

effektiv, utan arbetet med marknadsföring har blivit mycket mer riktat och anpassat efter sitt 

specifika ändamål. Försäljningsrollen har utvecklats från traditionell fältförsäljning och rör sig 

mer mot hantering av, och arbete med, kundrelationer (Webster, 1992).  

Arbete med kundrelationer har fått en ökad betoning i företags verksamhet (Day, 2000: 

Ohmae, 2009: Webster, 1992). Vid externalisering av försäljningsverksamhet involveras en 
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tredje part mer eller mindre i företagets kundrelationer. Vi vill således nyttja Bromiley & 

Cummings (1995) förtroende-dimension och undersöka i hur stor utsträckning upplevt 

förtroende mellan företag och försäljningspartner påverkar graden av integrering i 

försäljningsfunktionen. 

 

Sammanställning av hypoteser 

Vi har i avsnittet ovan redogjort för studiens relevanta teori, och utifrån denna formulerat de 

hypoteser vi har för avsikt att pröva. Nedan illustreras dessa hypoteser för att ge en tydlig 

överblick över studiens upplägg. 

 

Fig  2 - Sammanställning av studiens hypoteser 
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METOD 

Forskningsdesign 

För att kunna ta oss an och besvara vår frågeställning, har vi i denna uppsats genomfört en 

kvantitativ tvärsnittsstudie av företag aktiva inom den svenska datakonsult- och 

programvaruutvecklingsbranschen.  

Tvärsnittsstudiedesign, som innebär att data gällande två eller flera variabler samlas in 

från ett flertal respondenter vid en bestämd enskild tidpunkt, möjliggör jämförelse samt 

undersökning av eventuella samband mellan dessa variabler (Bell & Bryman 2015:62). Denna 

forskningsdesign tillämpas ofta vid forskning inom strategic management, då de undersökta 

variablerna oftast till sin natur är svåra att manipulera, vilket är nödvändigt vid exempelvis 

experimentell-design (Bell & Bryman 2015:65).  

Dock är denna forskningsdesign inte helt oproblematisk. Framförallt riktas kritik mot 

designen eftersom den endast kan säga oss något om huruvida det finns en koppling mellan de 

undersökta variablerna, men inte något om den kausala kopplingen. Svårigheten ligger i att de 

undersökta variablerna mäts vid en gemensam enstaka tidpunkt, och de inte kan manipuleras 

på något sätt av forskarna (Bell & Bryman 2015:65). Detta leder till en generellt sett låg intern 

validitet, något vi kommer att återkomma till nedan.  

Studien tillämpar en deduktiv ansats, då den tar sitt avstamp i teoretiska resonemang 

och tillämpar samt testar denna teori genom den valda forskningsdesignen (Lundahl & Skärvad 

2016:45). 

 

Urval 

Vi har, som nämnt ovan, i vår studie undersökt svenska datakonsult- och 

programvaruutvecklar-branschen som den är definierad av Statistiska centralbyrån (SCB). 
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Relevanta företag identifierades med hjälp av SCB:s SNI-register (Standard för svensk 

näringsgrensindelning), där företag registrerade under följande koder ansågs relevanta; 

58.290 - Utgivning av annan programvara 

62.010 - Dataprogrammering 

62.020 - Datakonsultverksamhet.  

För att uppnå en så hög generaliserbarhet och kvalitet som möjligt har vi i studien valt att 

tillämpa ett sannolikhetsurval vid framtagandet av vårt stickprov. Denna urvalsmetod har valts 

då den ökar sannolikheten för att få fram ett representativt urval från den studerade 

populationen, vilket möjliggör generalisering kring hela denna (Bell & Bryman 2015:187). 

Dock skall det inte förnekas att det är betydligt mer tids- och energikrävande än exempelvis 

bekvämlighetsurval, där ett tillfredsställande antal respondenter subjektivt väljs ut från en 

population med avseende på olika önskade parametrar (Bell & Bryman 2015:208).  

Den studerade populationen utgjordes således av samtliga svenska datakonsult- och 

programvaruutveklarföretag, innefattande de företag som registrerat sig under de ovan nämnda 

SNI-koderna. Vid etablerandet av vår urvalsram valde vi dock att rensa bort företag med mindre 

än 20 anställda, eftersom ett stort antal av företagen i kategorin 0-20 anställda inte var av 

intresse för studien på grund av deras begränsade storlek. Detta gav oss en urvalsram bestående 

av totalt 804 företag.  

Utifrån denna urvalsram har vi sedan, med hjälp av Statistiska centralbyrån, genomfört 

ett stratifierat slumpmässigt urval och därigenom genererat ett stickprov på 250 företag. 

Stratifieringen har gjorts på basis av företagens storlek, mätt i antalet anställda, för att 

säkerställa att vi får ett så representativt urval av den totala populationen som möjligt (Bell & 

Bryman 2015:192). Vi valde att dela upp stickprovet i två strata, ett för företag med 20-199 

anställda, och ett för företag med 200 eller fler anställda. Denna uppdelning genomfördes då 

populationen visade en klar majoritet mot företag med mindre antal anställda (20-199). För att 
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säkra ett representativt urval delades populationen upp i de ovan nämnda strata. Utifrån dessa 

strata drogs ett representativ antal, sett till den procentuella fördelningen mellan företagen 

tillhörande stratum 1 och stratum 2, i populationen.  

Inom dessa 250 företag har en representant med djup insikt i företagets strategiska 

beslutsfattande, exempelvis VD, försäljningschef etc., uppmanats att besvara vår enkät. Denna 

representant har således representerat hela det studerade företaget, vilket kan tyckas något 

problematiskt. Bell & Bryman (2015) diskuterar denna problematik och menar att vid mer 

omfattande studier som innefattar flertalet företag, är det en nödvändighet att begränsa antalet 

respondenter inom de enskilda företagen för att studien skall vara genomförbar. Dock 

poängterar de att tillvägagångssättet även är förknippat med en del problem. Det kan det vara 

så att den enskilda respondenten inte innehar all den information som eftersöks. Respondenten, 

som i vårt fall innehar en beslutsfattande position, kan också svarar på ett sådant sätt som 

framhäver hen själv i bättre dager (Bell & Bryman 2015:200).  

Vi har valt att utgå från endast en respondent per företag, främst på grund av vår studies 

begränsade resurser och då vi anser att en individ, i rätt position, innehar den information vi 

eftersöker i vår studie.  

 

Tabell 1 - Bortfallsanalys av stickprovet 

Av de 250 företagen i det utvalda stickprovet svarade 94 st på enkäten, samtliga fullständigt. 

Två företag rensades ut från stickprovet då de utgjorde dubbletter.  Bell & Bryman (2015) 

diskuterar vad som skall ses som en acceptabel svarsfrekvens, och lyfter fram 50% som en 

gräns. Dock framhäver de även att flertalet publicerade artiklar och studier inte uppnår denna 

nivå. De understryker att det viktiga är att författarna visar medvetenhet om vilka konsekvenser 

Bortfallsanalys
Stickprov 250
Rensat 2
Antal svar 94
Ej svarat 154
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en allt för låg svarsfrekvens kan få på studiens kvalitet (Bell & Bryman 2015:244f). En 

svarsfrekvens på 37,5% uppnåddes i denna studie, vilket vi anser vara tillfredsställande för att 

genomföra vår analys.  

Fördelningen av svaren efter stratum kan utläsas i tabellen nedan.  

 

Tabell 2 - Fördelning av svar enligt strata 

Stratum 1 fick in 76 spårbara svar, medan stratum 2 endast fick två spårbara svar. På grund av 

problem med enkätprogrammet, kunde 16 svar ej spåras till vem som svarat. Dock kan vi med 

relativt hög säkerhet tillföra majoriteten av dessa till Stratum 1, då de tilltänkta respondenterna 

var betydligt lättare att komma i kontakt med i stratum 1 än i stratum 2. Denna skeva 

fördelningen mellan våra två strata påverkar generaliserbarheten i studien negativt, då stratum 

2 ej är representerat av en tillfredsställande andel svar. En följd av detta är att eventuella 

generaliseringar endast är hänförbara till företag som motsvarar kriterierna för stratum 1 i denna 

studie. 

 

Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes i form av en webbaserad enkät bestående av 23 frågor av stängd 

karaktär. Stängda frågor valdes för att de underlättar för respondenten, då de generellt sett ses 

som enklare att svara på än öppna frågor där respondenten tvingas till mer eller mindre långa 

resonemang vilket kan avskräcka från att delta i studien. En annan fördel med stängda frågor 

är givetvis att de underlättar för statistisk analys (Bell & Bryman 2015:259).  

En webbaserad enkät möjliggör för respondenten att svara då den har tid, samt 

minimerar den kringliggande arbetsinsatsen för respondenten (Bell & Bryman 2015:240-1). 

Fördelning av svar
Stratum 1 (20 - 199) 76
Stratum 2 (200 - ) 2
Ej spårbara 16
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Den webbaserade enkäten förenklar även kodningsarbetet väsentligt, då det valda programmet 

automatiskt kodar svaren och tillhandahåller filer för import till SPSS för statistisk analys.  

I studien har vi valt att använda oss av webbenkät-programmet Surveymonkey. Detta 

program är frekvent använt vid liknande undersökningar och erhåller en viss legitimitet hos 

respondenterna, samt erbjuder det de verktyg i form av svarsalternativ och exportmöjligheter 

av data som vi efterfrågar för denna studie. 

En nackdel med enkäter som datainsamlingsmetod generellt och webbaserade enkäter 

specifikt, är att svarsfrekvensen kan bli låg (Bell & Bryman 2015:242). För att undvika detta 

har vi på ett så tydligt och intresseväckande sätt som möjligt presenterat studiens syfte och mål, 

samt i stor utsträckning via telefon tagit kontakt med de potentiella respondenterna i stickprovet 

för att på ett personligt plan redogöra för studien samt uppmana dem till att svara på enkäten.  

Enkäten i sig har även utformats på ett sådant sätt att onödiga och allt för komplicerade frågor 

inte ställs, samt att begreppsanvändningen inte är på en allt för akademisk nivå. Allt för att 

underlätta för respondenten samt för att öka relevansen för all insamlad data. Enkätfrågorna har 

baserats på, av tidigare forskning utformade och tillämpade frågor, kopplade till den aktuella 

teorin för att säkerställa en hög validitet. Vi återkommer till detta nedan.  

För att säkerställa en hög kvalitet på enkäten samt upptäcka eventuella problem innan 

den skickades ut till respondenterna, genomfördes en pilotstudie med två individer aktiva inom 

branschen men som inte inkluderats i stickprovet. 

 

Variabler 

Nedan redogörs för operationaliseringen av studiens variabler. Totalt omfattar studien fem 

variabler, en beroende och fyra oberoende.    

Beroende variabel. Studiens beroende variabel, graden av integrering i 

försäljningskanalen (Integrering försäljning), definieras i denna studie som till hur stor del av 
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det undersökta företagets försäljningsverksamhet som bedrivs av vad som kallas partners (dvs 

tredje-parts aktörer, i form av försäljningspartners). Frågan gällande denna variabel har hämtats 

från en studie av Brettel, Engelen & Müller (2011). Svaret ges i en sjugradig Likertskala med 

extrempunkter “exklusivt av partners” och “exklusivt av företaget själv”. Svaren landar i 

intervallet [1-7] där låga värden indikerar att en stor del av försäljningsverksamheten ligger hos 

en utomstående aktör, och ett högt värde indikerar att försäljningsverksamheten till stor del är 

internaliserad.  

Oberoende variabler. Oberoende variabeln tillgångsspecificitet (TS) tar sitt avstamp i 

definitionen formulerad av Williamson (1985). Som redogjorts tidigare kan denna dimension 

delas upp i ett antal underkategorier: plats, dedikerad, fysisk och human specificitet. Vid 

försäljningsaktiviteter utgörs tillgångsspecificitet främst av human specificitet och således 

ligger denna underkategori i fokus för vår studie. Enkätfrågorna för denna variabel baserades 

på frågor utformande av Klein et al. (1990) som främst omfattar human specificitet men som 

även inkluderar ett fåtal frågor som berör fysisk specificitet och kopplar an till marknadsföring 

samt försäljning. Vi har i denna studie valt att mäta denna variabel med hjälp av 5 frågor, där 

fyra mäter human specificitet och en mäter fysisk specificitet. Frågorna har svarsalternativ i 

form av en sjugradig Likertskala och svaren aggregeras till den undersökta variabeln TS 

(tillgångsspecificitet) och landar i intervallet [5 - 35] där låga värden indikerar låg 

tillgångsspecificitet och höga värden indikerar en hög tillgångsspecificitet.  

Osäkerhetsfaktorn delas i denna studie upp i två olika variabler, intern- och extern 

osäkerhet. Denna uppdelning har sin grund i resonemang av Williamson (1985), och fanns 

lämplig då den ger en mer nyanserad bild av de påverkande faktorerna inom branschen. Erin 

Anderson har operationaliserat dessa variabler i sin studie Transaction costs as determinants of 

opportunism in integrated and independent sales forces (1988), och formulerade här de frågor 



 

 

23 

vi baserat enkäten på gällande dessa två variabler. Båda variablernas svarsalternativ ges i en 

sjugradig Likertskala.  

Variabeln Extern osäkerhet (EXO) mäts med hjälp av sju frågor. Summan av dessa svar 

aggregeras till en samlad svarspoäng inom intervallet [7 - 49], där låga värden indikerar en låg 

extern osäkerhet och höga värden indikerar en hög extern osäkerhet. 

Variabeln Intern osäkerhet (INO) mäts med hjälp av fyra frågor. Summan av dessa svar 

aggregeras till en samlad svarspoäng inom intervallet [4 - 28], där låga värden indikerar en låg 

intern osäkerhet och höga värden indikerar en hög intern osäkerhet.  

  När det gäller den centrala oberoende variabeln Förtroende för partners (F), har vi i 

denna studie utgått från definition för förtroende utformad av Bromiley & Cummings (1995). 

För att mäta denna variabel har vi utgått från det av Bromiley och Cummings (1996) utformade 

instrumentet “Organizational Trust Inventory” (OTI) som mäter nivån av förtroende i relationer 

inom och mellan organisationer. Ett urval av 6 frågor, med fokus på studiens specifika 

inriktning, har gjorts. Med bas i den definition för förtroende som presenterats tidigare, har två 

frågor per dimension: (1) litar på att motpart kommer att uppträda i enlighet med sina 

åtaganden; (2) är ärlig i förhandlingar och; (3) inte utnyttjar motpart även om tillfälle uppstår 

(Bromiley & Cummings 1995), valts ut. Svarsalternativ ges i form av en sjugradig Likertskala. 

Svaren aggregeras sedan till ett samlad svarspoäng inom intervallet [6 - 42], där en låg summa 

indikerar ett lågt förtroende och en hög summa indikerar ett högt förtroende för marknadens 

försäljningspartners. 

 

Tillvägagångssätt 

Transparens gällande hur data samlats in är vid kvantitativa studier viktigt för att upprätthålla 

en så hög validitet som möjligt. Här redogörs för hur datainsamlingen gått till i denna studie.  
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Det första steget var att utforma enkäten, vilken består av frågor som formulerats och använts 

tidigare av etablerade forskare inom fältet. Dessa frågor har sedan översatts från engelska till 

svenska samt justerats för att passa studiens respondenter, exempelvis genom att använda 

begrepp såsom “partner” vilket speglar begreppsanvändningen inom den studerade branschen 

bättre än de begrepp som använts vid tidigare studier. Det är även värt att notera att det gjorts 

ett urval av frågor från tidigare studier, då hela set inte kunnat tillämpats då det lett till en allt 

för omfattande enkät. Exempelvis har endast 6 frågor valts ut från OTI, av totalt 12 frågor som 

ursprungligen använts. Detta kan leda till en viss försämrad precision vid mätandet av de 

studerade variablerna.  

En pilotstudie har sedan genomförts med hjälp av två företag verksamma inom 

branschen, Apsis International AB och Hypergene AB. Där fick två individer, en i varje företag, 

som höll en relevant position inom respektive företag, möjligheten att besvara enkäten och 

sedan återkomma med konstruktiv feedback och övriga kommentarer. Med responsen från 

pilotstudien i åtanke justerades enkäten ytterligare, för att sedan diskuteras med vår handledare. 

Ytterligare justeringar med avseende på handledarens kommentarer genomfördes innan den 

slutligen gick ut till samtliga respondenter i urvalet.  

Som tidigare redogjorts för togs urvalet fram med hjälp av Statistiska centralbyrån. 

Tyvärr innehöll det levererade underlaget få direkta kontaktuppgifter, så tid fick läggas på att 

identifiera lämpliga respondenter i varje företag.  

Därefter sändes enkäten ut via enkätprogram-verktyget “SurveyMonkey”. En funktion 

användes för att kunna spåra vilka som svarat på enkäten, för att enklare kunna avgöra hur svars 

fördelningen mellan studiens strata såg ut. Tyvärr fungerade inte denna spårning 

tillfredsställande och ca 17 % (16 st) av respondenterna kan ej med säkerhet spåras, vilket 

betydde det inte med säkerhet kunde fastslå vilka dessa 16 svarande företag faktiskt var.  
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Ett omfattande kontaktarbete via telefon genomfördes i samband med första utskicket, 

för att ytterligare presentera studiens syfte och enkätens upplägg. Detta ansågs nödvändigt med 

respondenternas höga befattning i åtanke. Enkätens svarande utgjordes i majoritet av företagens 

VD. Övriga besatt en ledande position inom företagens försäljnings- /marknadsfunktion. 

Kontaktarbetet ledde troligtvis till en betydligt högre svarsfrekvens än om vi varit mer 

avvaktande. Ytterligare två påminnelser skickades ut via mail, 2 och 5 dagar efter första 

utskicket. Då vi ansåg att en acceptabel svarsfrekvens var uppnådd, exporterades den insamlade 

svarsdatan från SurveyMonkey och importerades till SPSS, där dataanalysen tog vid. 

 

Dataanalys 

Vi kommer här att redogöra för de metoder som tillämpats vid analys av det insamlade 

datamaterialet för att besvara studiens frågeställning. Dataanalysen är genomförd på tre nivåer: 

univariat, bivariat och multivariat. 

Univariat analys. Vid den univariata analysen analyseras varje variabel var för sig, för 

att ge en deskriptiv bild av den insamlade datan (Bell & Bryman 2015:347). Analys har gjorts 

av data insamlad kring den beroende variabeln och de oberoende variablerna. Den univariata 

analysen innefattar i denna studie: max-min värde, centralmått (medelvärde) samt 

spridningsmått (standardavvikelse). Här har vi även undersökt huruvida variablerna är 

approximativt normalfördelade, med hjälp av histogram. Detta då det är ett krav för kommande 

parametriska tester.   

Bivariat analys. Vid bivariat analys undersöks sambandet och samvariationen mellan 

två variabler (Bell & Bryman 2015:351). Viktigt att ha i åtanke vid denna analys är att den 

säger endast något om relationen mellan de undersökta variablerna, men inte något om 

kausaliteten dem emellan (Bell & Bryman 2015:351). Kausaliteten kan dock resoneras fram 

med stöd av logiska och teoretiska resonemang.  
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På den bivariata nivån har vi undersökt korrelationen mellan studiens olika variabler, 

som sedan delvis legat till grund för studiens hypotesprövning. Det första steget var att avgöra 

vad för typ av test som var mest lämpligt och där möttes vi av en viss problematik. Samtliga 

variabler har mätts med hjälp av Likertskala, vars skalnivå är minst sagt omdebatterad. De 

oberoende variablerna består av flera olika frågor och summeras ihop till index, vilket 

möjliggör en tolkning av dessa på en intervall-skalnivå i linje med resonemang förda av Bryman 

& Cramer (2011).  

Mer problematiskt blev det med studiens beroende variabel, som endast rör sig inom 

intervallet [1-7]. Detta möjliggör en tolkning av skalnivån som antingen ordinal eller intervall, 

vilket kan ha viss betydelse för vidare analys på både bi- och multivariat nivå. Vi har i denna 

studie valt att tolka denna variabel som mätt på en intervall-skalnivå. Labovitz anser att i princip 

alla variabler som antar en ordinalskala kan tolkas som en intervallskala, då den skillnad som 

uppstår däremellan är marginell och vinsten av att tolka på en intervall-skalnivå, i form av de 

analysverktyg som kan tillämpas på bi- och multivariatnivå, överstiger det som förloras i form 

av skillnader i resultat (Bryman & Cramer 2011: 72-3). Vi har dock även genomfört ett 

robusthetstest där vi behandlar denna variabel som på en ordinalskalenivå, för att säkerställa 

tillförlitligheten i resultatet. 

Enkätfrågan gällande den beroende variabeln hade kunnat ställas i form av en 

intervallskala, genom att respondenten ombetts att ange en procentandel på hur stor del av 

försäljningsverksamheten som bedrivs av företaget självständigt. Dock mäts inte graden av 

integrering i form av den omsättning respektive part står för i denna studie, då många 

försäljningsaktiviter inte är direkt utan snarare indirekt lönsamma. Detta gör att respondentens 

svar, i procent, på denna fråga hade varit en grov estimering och exakta procentandelar hade 

varit svåra att motivera. Därav ansågs det vara lämpligt att ställa denna fråga på en sjugradig 

Likertskala, då svaret i slutändan är en individuell uppskattning och inget objektivt värde.  
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I enlighet med resonemanget ovan tillämpades Pearsons r-testet för korrelation mellan 

de undersökta variablerna (Bell & Bryman 2015:351). Korrelation kan variera mellan -1 och 1, 

där värden större än 0 indikerar en positiv samvariation och värden mindre än 0 indikerar en 

negativ samvariation. Ju högre tal, både positivt och negativt, desto starkare är relationen 

mellan de två variablerna (Bell & Bryman 2015:352). Om korrelationen får storleken 0 finns 

det ingen samvariation mellan variablerna, de är då således helt okorrelerade. En förutsättning 

för att kunna tillämpa Pearsons r, är att det råder ett linjärt samband mellan de undersökta 

variablerna. För att säkerställa detta upprättades först ett spridningsdiagram där ett 

approximativt linjärt förhållande skall framgå (Bell & Bryman 2015:354). Pearsons r-test 

genomfördes mellan studiens variabler för att undersöka huruvida där fanns ett samband mellan 

dessa. Detta öppnade upp för djupare analys i nästa steg.  

Multivariat analys. Vid multivariat analys undersöks sambandet mellan tre eller flera 

variabler samtidigt (Bell & Bryman 2015:355). Detta möjliggör djupare analys av vad som 

påverkar den undersökta beroende variabeln i studien, då hänsyn tas till flera olika oberoende 

variabler. I vår studie, där vi undersöker vilken inverkan förtroende för tredje part har på nivån 

av integrering i försäljningskanalen, kan vi med hjälp av etablerad teori anta att även andra 

oberoende variabler har en inverkan på denna beroende variabel genom så kallad multipel 

kausalitet (Bryman & Cramer 2011:288f).  

Vi har i denna uppsats valt att tillämpa multipel linjär regressionsanalys, som är en av 

de mest tillämpade metoderna inom kvantitativ multivariat samhällsvetenskaplig forskning 

(Bryman & Cramer 2011:296). Denna metod valdes då den möjliggör djupare studier av vad 

som påverkar studiens beroende variabel och således ger en mer nyanserad bild av hur stor 

inverkan den primärt studerade oberoende variabeln, förtroende för försäljningspartners, 

faktiskt har. Att det finns flera olika oberoende variabler som kan vara aktuella i vårt fall, kan 

antas utifrån redan formulerad och empiriskt prövad teori.  
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Vid multipel linjär regressionsanalys ställs modellen upp enligt följande formel:  

𝑦 = 𝑎 +	𝐵'𝑥' + 𝐵)𝑥) + ⋯+ 𝐵+𝑥+ + 𝑒  

 

Denna regressionsekvation består av en beroendevariabel (y) som förklaras av ett intercept (a), 

oberoende variabler (x), regressionskoefficenter (B) och en residual (e). 

Regressionskoefficenterna (B) anger hur många enheter den beroende variabeln (y) ändras i 

genomsnitt när den oberoende variabeln (x) ökar med en enhet (Körner & Wahlgren 2012:159). 

Det är bland annat utifrån denna koefficient som vi kommer att genomföra vår hypotesprövning 

senare. Residualen (e) är en felterm som anger hur stora skillnaderna mellan det prediktiva och 

faktiska värdet på den beroende variabeln är (Körner & Wahlgren 2012:162). Då vi i denna 

studie inte har några oberoende variabler (x) som kan anta värdet 0, är interceptet (a) inte av 

någon större prediktiv relevans för analysen (Körner & Wahlgren 2012:159).  

Av intresse vid denna analysen är hur stor del av variationen i den beroende variabeln 

som kan förklaras av de olika oberoende variablerna. För att undersöka detta tog vi hjälp av den 

korrigerade multipla determinationskoefficienten (korrigerat 𝑅)), som ger en bild av den 

kollektiva effekten av alla de olika oberoende variablerna på den beroende variabeln (Bryman 

& Cramer 2011:300). Det vill säga, i hur stor utsträckning kombinationen av de oberoende 

variablerna kan förklara förändringen i den beroende variabeln. Anledningen till att vi utgått 

ifrån korrigerat 𝑅) är att den anpassar sig efter de antal respondenter som undersökningen 

omfattar (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010:318).  

Regressionen har genomförts med hjälp av två olika modeller, en där den beroende 

variabeln ska förklaras av de klassiska faktorerna som lyfts i teorin: tillgångsspecificitet, intern- 

och extern osäkerhet, och en modell där variabeln förtroende för försäljningspartners, läggs till.  
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Genom att jämföra den korrigerade multipla determinationskoefficienten mellan de två 

olika modellerna avsåg vi att undersöka om förtroende-variabeln tillför något i förklaringsgrad. 

Vidare analyserades regressionskoefficienterna för de enskilda variablerna, för att ligga till stöd 

för hypotesprövningen.  

För att säkerställa en hög kvalitet på den genomförda regressionsanalysen finns det två 

faktorer som är viktiga att ha i beaktande. En förutsättning för att kunna genomföra en 

regressionsanalys är att det råder homoskedasticitet. Detta innebär att det råder en jämn 

spridning av den undersökta datan, sett i ett spridningsdiagram (Bryman & Cramer 2011:234f). 

Går det att notera ett mönster i spridningen, råder så kallad heteroskedasticitet som riskerar att 

påverka regressionsanalysen negativt (Bryman & Cramer 2011:235)  

Den andra faktorn som är viktig att ha i åtanke, är den om multikollinearitet. Det innebär att de 

oberoende variablerna riskerar att mäta “samma saker”, och således ge en skev bild av det 

undersökta sambandet i den totala regressionsekvationen. Vid test av Pearsons r mellan de 

oberoende variablerna bör värdet ej överskrida r = 0.8, om så är fallet kan det vara aktuellt att 

bortse från en av dessa variabler, då de ej tillför något till studien var för sig själva (Bryman & 

Cramer 2011:298). 

 

Hypotesprövning 

Undersökningens fyra hypoteser har accepterats om en signifikansnivå på 95 procent uppfyllts. 

Det går aldrig att vara fullständigt säker på att sambanden som genereras av de statistiska 

testerna inte utgörs av slumpen. Testets signifikans presenteras därför för att demonstrera denna 

ovisshet. Om en hypotes accepterats i undersökningen är ändå risken maximalt en på tjugo att 

relationen mellan variablerna utgörs av slumpen (även kallat typ 1 fel).  
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En signifikansnivå på 95 procent innebär att sambandet med denna procentuella 

säkerhet faktiskt föreligger (Bryman & Cramer, 2011: 126-31). Den 95-procentiga 

signifikansnivån har valts med hänsyn till studiens omfång.  

Alla hypoteser är av karaktären: Ju mer ‘oberoende variabel’, desto högre ‘beroende 

variabel’. Vi tar ställning till att ett samband ska förekomma samt att detta ska röra sig i en 

bestämd riktning, i detta fall positivt. Denna typ av test kräver ett ensidigt signifikanstest. I de 

fall då korrelationen visar sig gå i motsatt riktning, än vad hypotesen föreskriver samt 

signifikans uppnås, kommer det även att genomföras ett tvåsidigt signifikanstest för att 

säkerställa resultatet av hypotesprövningen (Bryman & Cramer 2011: 134).  

 

Validitet och Reliabilitet 

Reliabilitet. Studiens reliabilitet, som främst fokuserar på mätinstrumenten som 

tillämpas, bedöms främst utifrån två faktorer, stabilitet och intern reliabilitet (Bell & Bryman 

2015:168f). Stabiliteten, som innebär att det uppmätta fenomenet är stabilt över tid, är i vårt fall 

relativt låg. Företag och marknader förändras med tiden, något som är extra framträdande inom 

den studerade branschen. Andra faktorer som påverkar stabiliteten negativt är att 

beslutsfattande individer kommer och går samt att strategier omvärderas och förändras 

fortlöpande. Det innebär att mer eller mindre olika resultat av studien kan genereras, om den 

upprepas efter en viss tidsperiod.  

Den interna reliabiliteten, som avser huruvida de olika måtten är kopplade till varandra 

på ett logiskt sätt, anses i studien vara tillfredställande. Då frågornas svar utformats i form av 

Likertskala, är det viktigt att de olika frågorna är kopplade på ett logiskt sätt, framförallt med 

avseende på poängsättningen av svaren. Denna reliabilitet kan testas med Cronbach alpha-testet 

(α), som ger ett värde mellan 1 (perfekt intern reliabilitet) och 0 (ingen intern reliabilitet). I 

linje med tidigare studier inom ämnet har detta test genomförts på samtliga variabler 
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tillsammans samt var för sig. Resultatet när variablerna testades tillsammans blev α = 0,709, 

och då variablerna testades var för sig varierade de mellan α = 0,648 och α = 0,904 (se 

Appendix A). Anderson (1988) anser att allt över 0,5 bör ses som adekvat, men att en nivå över 

0,7 är ett rimligt riktmärke vid mer komplexa studier. Således anser vi att vi här uppnått en 

betryggande nivå av intern reliabilitet. 

Validitet. Vid bedömning av studiens validitet finns det flertalet faktorer att ta i 

beaktande. Som nämnts tidigare möjliggör studiens kvantitativa karaktär med sannolikhetsurval 

vid genererande av stickprov, generalisering av de resultat som vi får fram. Detta indikerar att 

studien har en relativt hög extern validitet (Bell & Bryman 2015:50-1). Dock skall 

generaliseringar utöver den studerade populationen göras med stor försiktighet, då de inte 

innefattas i studiens omfång (Bell & Bryman 2015:176). Det är även värt att notera den 

begränsade svarsfrekvensen i stratum 2 (se tabell 2), vilket innebär att generaliserbarheten för 

hela den studerade branschen påverkas negativt.  

Den valda forskningsdesignen, tvärsnittsstudie, innebär begränsningar i studiens interna 

validitet (Bell & Bryman 2015:50). Problemet, som vi lyft tidigare i detta avsnitt, ligger i att 

studien endast genomförts vid en bestämd tidpunkt vilket gör det svårt att avgöra den kausala 

kopplingen mellan de studerade beroende och oberoende variablerna (Bell & Bryman 2015:64). 

Det finns metoder för att hantera denna problematik, då främst genom att tillämpa logiska 

resonemang för att dra slutsatser om den kausala kopplingen, men detta bör göras med stor 

försiktighet (Bell & Bryman 2015:352).  

Eftersom de frågor som använts i studiens enkät är baserade på, av forskare, tidigare 

utvecklade frågor bedöms validiteten i dessa som hög. Det faktum att högt ansedda forskare 

inom fältet tagit fram frågorna innebär att studien får en relativt hög “face validity” (Bell & 

Bryman 2015:170), dock påverkas denna något negativt då vi vid formuleringen av enkäterna 

tvingats till mindre modifikationer för att anpassa frågorna till våra respondenter. Frågor har 
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även valts att tas bort, för att inte få en allt för lång enkät då detta högst troligen skulle påverka 

svarsfrekvensen negativt. 
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RESULTAT 

Univariat 

I det univariata resultatet presenteras den deskriptiva statistiska datan från studiens variabler. 

Den statistiska data som presenteras här kan ses som grundläggande för vidare analys på bi- 

och multivariat-nivå.   

 

Tabell 3 - Studiens deskriptiva data 

 

Studiens beroende variabel, graden av integrering i försäljningskanalen (Integrering 

försäljning), varierar i vår undersökning mellan att de responderande företagen bedriver sin 

försäljningsverksamhet helt självständigt (7) och att de i stor majoritet använder sig av 

försäljningspartners (2). Således var det ingen av respondenterna som angav att företaget 

exklusivt bedriver försäljningsverksamhet med hjälp av externa försäljningspartners (1).  

För att kunna genomföra vidare analys på bi- och mulitvariat-nivå är det viktigt att de 

studerade variablerna är approximativt normalfördelade. En grafisk analys av histogram (se 

Appendix B:2) över den beroende variabeln visar på en viss skevhet i fördelningen (Bryman & 

Cramer 2011:116). Dock betonar Bryman & Cramer (2011) att detta inte är helt ovanligt vid 

samhällsvetenskaplig forskning vilket har gett upphov till viss debatt, då somliga anser att 

normalfördelning av den studerade variabeln utgör en av förutsättningarna för att kunna 

genomföra parametriska test vid hypotesprövning (Bryman & Cramer 2011:142). Däremot 

Variabler Min Max Medelvärde Standardavvikelse
Integrering försäljning 2 7 5,69 1,136
TS 8 34 22,49 4,81
EXO 14 41 26,60 5,17
INO 4 28 12,56 6,25
F 6 42 27,54 6,36
N = 94

Max-/Min-värde, Medelvärde och Standardavvikelse
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lyfter författarna fram kritik mot denna hållning, och anger att flertalet studier genomförts på 

urval som inte varit approximativt normalfördelade utan att få några större skillnader i resultat 

(Bryman & Cramer 2011:143). Således anser vi att den skevhet i normalfördelning som vi 

funnit vid studie av vår beroende variabel troligtvis inte utgör något större problem för senare 

parametriska tester. Detta resonemang är även tillämpbart på de oberoende variablerna i 

studien, som även de visat på approximativ normalfördelning vid grafisk analys (se Appendix 

B:2).  

I övrigt kan vi notera att de oberoende variablerna (TS, EXO, INO, F) inte visar på några 

anmärkningsvärda resultat. Eftersom det påvisats att det råder en approximativ 

normalfördelning av samtliga variabler i vår studie genomfördes vidare analys på den bivariata 

nivån. 

Bivariat 

På den bivariata nivån hade vi för avsikt att undersöka korrelationen mellan studiens olika 

variabler. Ett korrelationstest i form av Pearsons r med en 95% signifikansnivå genomfördes i 

SPSS och följande korrelationsmatris gavs:  
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Tabell 4 - Korrelationsmatris, Pearsons r 

Vi kan av ovanstående matris konstatera att graden av tillgångsspecificitet (TS) har en 

signifikant positiv korrelation med nivån av integrering i försäljningskanalen (r = 0,0217*). 

Värt att notera är korrelationens styrka, som i enlighet med de riktvärden som anges av Bryman 

& Cramer (2011), kan anses vara låg. Dock lyfter författarna fram att tolkningen av dessa 

riktvärden ska göras med stor försiktighet, då det ej råder konsensus om deras tillämplighet 

(Bryman & Cramer 2011:214-5). Vi kan även se att variabeln intern osäkerhet (INO) är 

signifikant, dock bör det uppmärksammas att korrelationen är negativ vilket går emot tidigare 

presenterad teori samt den uppställda hypotesen (r = -0,192*). För att vidare analysera detta 

något förvånande resultat genomfördes ett tvåsidigt test för att åter undersöka signifikansen.  

  

Integrering
 av försäljning TS EXO INO F 

Integrering 
av försäljning. 1 0,217* -0,067 -0,192* -0,076
sig - 0,018 0,261 0,032 0,233

TS 0,217* 1 0.160 0,058 0,071
sig 0,018 - 0,062 0,290 0,247

EXO -0,067 0.160 1 0,168 -0,226*
sig 0,261 0,062 - 0,053 0,014

INO -0,192* 0,058 0,168 1 0,071
sig 0,032 0,290 0,053 - 0,248

F -0,076 0,071 -0,226* 0,071 1
sig 0,233 0,247 0,014 0,248 -
N = 94
* Korrelation är signifikant på en 95%-säkerhetssnivå (1-sidigt test) 

Korrelationsmatris, Pearsons r (95%-signifikansnivå)
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Tabell 5 - Korrelation vid två-sidigt test (Pearsons r) 

Korrelationen blev som väntat den samma, men signifikansen tappades, då den 

fördubblas vi ett tvåsidigt test.  

Resterande variabler (EXO, F) korrelerar även de negativt, dock utan någon statistisk 

signifikans (EXO: r = -0,067; F: r = -0,076). Värt att notera här är att de befinner sig på värden 

som tyder på att risken för typ 1 fel, det vill säga risken för att den uppmätta korrelationen 

utgörs av slumpen, överstiger studiens 5 procentiga- toleransnivå. 

 

Multivariat 

Den multivariata-nivån av analysen avsåg att undersöka huruvida den oberoende variabeln, 

förtroende (F), kan öka förklaringsgraden av integreringsnivå i försäljningskanalen. Då våra 

variabler mäts på en intervall-skalnivå har vi tillämpat en multipel linjär regression, och utifrån 

den analyserat inverkan av förtroende-variabeln.  

För att vårt resultat av den multipla linjära regressionsanalysen ska vara användbart 

måste två förutsättningar vara uppfyllda, avsaknaden av multikollinearitet och 

heteroskedasticitet (Bryman & Cramer 2011: 234-5, 298).  

Multikollinearitet uppstår då de oberoende variablerna mäter “samma sak”, vilket leder 

till en viss snedvridning av resultatet i regressionsanalysen. För att kontrollera för detta 

studerades korrelationsmatris ovan (se tabell 4). Det kunde då fastställas att det inte råder någon 

multikollinearitet, eftersom samtliga korrelationer befinner sig klart under det uppsatta 

riktvärdet  (r = 0,8) (Bryman & Cramer 2011:298).  

Integrering av försäljning
INO -0,192
sig 0,064
N = 94

Korrelation, Pearsons r (2 sidigt test) 
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Heteroskedasticiteten innebär att när de undersökta variablerna ställs upp grafisk 

framgår ett tydligt mönster, exempelvis en konform, något som påverkar regressionen 

negativt (Bryman & Cramer 2011:235). Genom en grafisk analys av spridningsdiagrammet i 

SPSS (se Appendix D:5), med den standardiserade regressions residualen på y-axeln samt det 

förutspådda värdet för den beroende variabeln på x-axeln, kunde vi notera att spridningen i 

diagrammet inte följde något utmärkande mönster. Det kunde således konstateras att det inte 

fanns någon större risk för heteroskedasticitet i studien. 

Multipel linjär regression. Efter att ha konstaterat att det varken råder någon 

anmärkningsvärd multikollinearitet eller heteroskedasticitet, gick vi vidare med 

regressionsanalysen där två modeller testades. Modell 1 bestående av de tre, inom teorin, 

klassiska oberoende variablerna: tillgångsspecificitet (TS), intern- (INO) och extern osäkerhet 

(EXO). Detta då de genom tidigare studier visat på att vara mer eller mindre goda 

förklaringsfaktorer till nivån av integrering i försäljningskanalen. I modell 2 tillfördes 

förtroende-variabeln för att undersöka huruvida den ökar förklaringsgraden i modellen. 

Förändringen illustreras i hur den multipla determinationskoefficienten 𝑅) påverkas mellan de 

olika modellerna. Resultatet av den multipla linjära regressionsanalysen anges i tabellen nedan:  

 

 

Tabell 6 - modell sammanställning för regressionen 

 

Här kunde en viss ökning i 𝑅) mellan de olika modellerna noteras. Dock bör vi på grund 

av det relativt låga antalet observationer fokusera på det korrigerade 𝑅) värdet. Det kunde 

konstateras att det inte har skett någon statistisk signifikant förändring. Detta innebär att, i 

Modell R Korrigerad Standardfel för estimatet      förändring F förändring df1 df2 Sig F förändring
1 0,306 0,094 0,064 1,099 0,094 3,104 3 90 0,031
2 0,322 0,104 0,063 1,100 0,01 0,988 1 89 0,323
Modell 1: (konstant), INO, TS, EXO
Modell 2: (konstant), INO, TS, EXO, F

 Modell sammanställning
!" !" !"
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studien, tillför den oberoende variabeln förtroende inte någon ytterligare förklaringskraft till 

vilken grad av integrering företag väljer att ha i sitt försäljningsled.  

 

Tabell 7 - ANOVA för regressionen 

För att närmare undersöka vad denna brist i ökning av förklaringsgrad kan bero på 

fortsatte tolkningen av resultatet från regressionsanalysen. Det kunde konstateras att båda de 

studerade modellerna är signifikanta på en 95% signifikansnivå, vilket kan avläsas i ANOVA-

tabellen ovan. Dock kunde det noteras att signifikansen försämrats något i modell 2 (modell 1: 

sig. = 0,031; modell 2: sig. = 0,043). 

Det kan således fastslås att båda modellerna ger en statistiskt signifikant förklaring till 

variationen i vår beroende variabel. Vidare i regressionsanalysen studerades de enskilda 

oberoende variablerna. 

Modell Kvadratsumma df Medelkvadrat F Sig
1 Regression 11,255 3 3,752 3,104 0,031

Residual 108,798 90 1,209
Total 120,053 93

2 Regression 12,449 4 3,112 2,574 0,043
Residual 107,604 89 1,209
Total 120,053 93

a. Beroende variabel: Integrering försäljning
b. Prediktorer: (konstant), INO, TS, EXO
c. Prediktorer: (konstant), INO, TS, EXO, F

ANOVAa

b

c
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Tabell 8 - Sammanställning av regressionskoefficienter 

I denna tabell kan det utläsas att det endast är den oberoende variabeln 

tillgångsspecificitet (TS) som var statistiskt signifikant, vilket betyder att det endast var denna 

variabel som med säkerhet kan anses bidra till den förklarande kraften i regressionsmodellen. 

Detta gäller för båda de uppställda modellerna. Värt att observera är att intern osäkerhet (INO) 

ligger på låga signifikansvärden, vilket innebär att den variabeln är nära att bli signifikant i båda 

modellerna. Extern osäkerhet (EXO) och förtroende (F) är i båda fallen inte statistiskt 

signifikanta. 

 

Hypotesprövning 

Med resultatet som presenterats ovan genomfördes hypotesprövningen. Nedan presenteras och 

diskuteras utfallet av denna prövning, hypotes för hypotes. Vi utgår från korrelationsmatrisen 

samt regressionsanalysen för variablerna i modell 2, då dessa behandlar uppsatsens samtliga 

variabler i regressionsanalysen.   

  

Hypotes 1. Ju högre tillgångsspecificitet, desto högre grad av integrering i 

försäljningskanalen.  

Standardiserade koefficienter
Modell B Medelfel Beta t sig

1 (konstant) 5,286 0,754 7,008 0,000
TS 0,057 0,024 0,239 2,354 0,021
EXO -0,016 0,023 -0,073 -0,704 0,483
INO -0,035 0,019 -0,193 -1,898 0,061

2 (konstant) 5,87 0,956 6,14 0,000
TS 0,059 0,024 0,25 2,448 0,016
EXO -0,022 0,023 -0,100 -0,935 0,352
INO -0,033 0,019 -0,182 -1,776 0,079
F -0,019 0,019 -0,104 -0,994 0,323

a. Beroende variabel: Integrering försäljning

Ostandardiserade koefficienter
Regressions koefficienter a
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Hypotesen avsåg att undersöka huruvida det finns en positiv korrelation mellan nivån av 

tillgångsspecificitet och graden av integrering i försäljningskanalen. Korrelationskoefficienten 

tyder på att det råder en positiv korrelation mellan de undersökta variablerna (r = 0,217*). Det 

kunde även konstateras att korrelationen är statistisk signifikant. Vidare visar 

regressionsanalysen att regressionskoefficienten antar ett positivt värde och att detta värde även 

är statistiskt signifikant (B = 0,059*). Detta betyder att när den oberoende variabeln, 

tillgångsspecificitet, ökar med en enhet ökar graden av integrering med 0,059. Utifrån detta 

resultat kan det urskiljas att det råder ett positivt samband mellan nivån av tillgångsspecificitet 

och graden av integrering i försäljningskanalen samt att detta samband är statistiskt signifikant. 

Således kan hypotes 1 accepteras, vilket innebär att ett positivt samband mellan 

tillgångsspecificitet och grad av integrering i försäljningskanalen kan konstateras. 

  

Hypotes 2. Ju högre extern osäkerhet, desto högre grad av integrering i 

försäljningskanalen.  

 

Hypotesen avsåg att undersöka huruvida det finns ett positivt samband mellan graden av extern 

osäkerhet och nivån av integrering i försäljningskanalen. Korrelationskoefficienten pekar på en 

negativ korrelation men som dock inte är statiskt signifikant (r = - 0,067). 

Regressionskoefficienten påvisar ett negativt samband med den oberoende variabeln (B = -

0,022). Koefficienten saknar däremot, likt korrelationskoefficienten, signifikans, vilket leder 

till att hypotes 2 förkastas. Detta betyder att ett positivt samband mellan extern osäkerhet och 

graden av integrering i försäljningskanalen inte har kunnat bevisats. 

  

Hypotes 3.  Ju högre intern osäkerhet, desto högre grad av integrering i 

försäljningskanalen.  
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Hypotesen avsåg att undersöka huruvida det föreligger ett positivt samband mellan nivån av 

intern osäkerhet och graden av integrering i försäljningskanalen. Korrelationskoefficenten visar 

på ett negativt samband och resultatet är statistisk signifikant (r = -0,192*). Vid tvåsidigt test 

så förblir korrelationskoefficienten densamma men signifikansen tappades (r = -0,192). 

Regressionsanalysen indikerar ett liknande resultat där regressionskoefficienten visade ett 

negativt icke-signifikant samband (B = -0,033; sig. = 0,079). Värt att notera är det låga värdet 

på signifikansen som antyder att regressionskoefficienten ej är långt ifrån att vara statistiskt 

säkerställd.  Utifrån ovanstående resultat förkastas således hypotes 3, vilket betyder att ett 

positivt samband mellan intern osäkerhet och graden av integrering i försäljningskanalen inte 

kunnat fastställas.  

  

Hypotes 4. Ju högre förtroende för försäljningspartners, desto lägre grad av integrering 

i försäljningskanalen.  

 

Denna hypotes avser undersöka huruvida det råder ett negativt samband mellan ett företags 

förtroende för försäljningspartners och dess grad av integrering i försäljningskanalen. Som kan 

utläsas i korrelationsmatrisen observeras en mycket svag samt negativ korrelation (r = -0,076) 

Dock är denna korrelation ej statistisk signifikant. Vid regressionsanalysen kunde ett negativt 

icke-signifikant samband utläsas (B = -0,19). Därav förkastas hypotes 4, vilket innebär att ett 

negativt samband mellan förtroende och graden av integrering i försäljningskanalen, inte har 

kunnat påvisats. 

 

Robusthet 

I tidigare kapitel har diskussionen lyfts kring huruvida vår beroende variabel faktiskt kan anses 

anta en intervall-skalnivå. Trots att detta kan anses vara ett metodologiskt fel gjordes detta 
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antagande och parametriska tester genomfördes i studien. För att styrka relevansen av 

ovanstående resultat vill vi kort redovisa för resultatet om variabeln istället analyserats som en 

ordinalskala. Korrelationstestet blir i detta fall ett icke-parametriskt Spearman’s rho test. 

 

Tabell 9 - Robusthetstest, Spearmans rho 

  

Ovanstående korrelationsmatris visar på liknande karaktär som tidigare. Hypotes 1 hade, sett 

till korrelationsmatrisen, accepterats eftersom tillgångsspecificitet (TS) visar ett signifikant 

positivt värde. Denna korrelation är dock lägre i detta korrelationstest, men någon större 

skillnad är inte påtaglig. Resterande variabler (EXO, INO, F) visar, likt tidigare resultat, inte på 

någon statistiskt signifikant korrelation i förhållande till grad av integrering i 

försäljningskanalen. Hypotes 2, 3 och 4 hade således, sett till denna korrelationsmatris, 

förkastats. Variablerna i dessa hypoteser tar även samma riktning som vid tidigare tester. 

Däremot skiljer sig korrelationskoefficienterna och signifikansnivåerna något från föregående 

resultat, men dessa skillnader bedöms som marginella (jämför Appendix C:1). 

 

Alternativt synsätt 

Här redogörs för ett alternativt synsätt på den insamlade datan, som ger en viss indikation om 

att förtroende faktiskt kan ha en inverkan på företags beslut gällande graden av integrering i 

sina försäljningskanaler. Om den beroende variabeln kodas om från en Likertskala (1-7) till en 

dikotom variabel (Integrerad försäljning2) med värdena 0 - 1, där 1 representerar de 

TS EXO INO F
Integrering försäljning 0,185* -0,071 -0,101 -0,100
sig 0,037 0,248 0,165 0,169
N = 94
*. Korrelation är signifikant på 95%-säkerhetsnivå (ensidigt test)

Korrelation, Spearman's rho
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observationer där försäljning helt bedrivits av företaget själv (7), och 0 av de representerar att 

partners mer eller mindre använts (1-6), kan vi genomföra nytt test på bivariatnivå. Denna 

omkodning ansågs vara möjlig eftersom hela 23 av 94 respondenter svarat att 

försäljningsverksamhet bedrivs helt av företaget självständigt (7).  

En medvetenhet finns om att resultatet av detta test är diskutabelt. Därför har vi ej för 

avsikt att på nytt testa hypoteserna, utan vill istället illustrera att om precisionen minskas i 

studiens beroende variabel och endast fokuserar på om företag antingen använder sig av 

partners eller inte, kan det påvisas en effekt av den oberoende variabeln förtroende.  

En ny korrelationsmatris togs fram, denna gången användes testet Spearmans rho som lyfts 

fram som lämpligt när variabler på intervall- och dikotom skalnivå används (Bell & Bryman 

2015:351). Följande resultat uppnåddes:  

 

Tabell 10 - Korrelation vid dikotom beroende variabel 

Observera, en statistisk signifikant korrelation mellan vår omkodade beroende variabel och 

tillgångsspecificitet (TS; r = 0,214*), samt vår beroende variabel och förtroende (F; r = -

0,190*). Således kan det konstateras att vid en ökning av tillgångsspecificitet, ökar 

sannolikheten att försäljningskanalen integreras helt i företaget. Det kan även fastställas att då 

förtroende-variabeln minskar, ökar även sannolikheten för att försäljningskanalen integreras 

helt i företaget. Till skillnad från vår ambition tidigare, att säga något om graden av integrering, 

visar dessa korrelationer endast sambandet mellan att helt integrera försäljningskanalen och att 

på något sätt använda sig av partners.   

TS EXO INO F
Integrerad försäljning2 0,214* -0,089 -0,091 -0,190*
sig 0,019 0,196 0,190 0,033
N = 94
*. Korrelation är signifikant på 95%-säkerhetsnivå (ensidigt test) 

Korrelation vid omkodad beroendevariabel, Spearmans rho 
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DISKUSSION 

Tillgångsspecificitet 

Två av Williamsons (1985) tre grundläggande faktorer som styr valet av organiseringsform har 

behandlats i denna uppsats, tillgångsspecifictet och osäkerhet. Den första, huruvida nivån av 

tillgångsspecificitet, påverkar graden av integrering i försäljningskanalen har visat sig vara en 

statistisk signifikant förklarande faktor och går således i linje med etablerad teori (H1).  

Tillgångsspecificitet anses vara den mest centrala variabeln inom TCE och ett teoretiskt 

avvikande här hade varit problematiskt för studiens trovärdighet. Trots David & Hans (2004) 

kritik, riktat mot TCE:s empiriska grund, menar de att tillgångsspecificitet är den variabel inom 

teorin som har störst stöd. Detta resonemang ligger således i linje med vårt resultat, eftersom 

hypotesen som berör denna variabel accepterats. 

 

Osäkerhet 

Osäkerhet, som delats in i intern- och extern osäkerhet, är den andra av Williamsons (1985) 

variabler som testats. Här är resultatet inte lika samstämmigt med den etablerade teorin. Detta 

något avvikande resultat är däremot inte helt förvånande med tanke på det resonemang David 

& Han (2004) för, gällande osäkerhets tvetydiga påverkan på nivå av integrering. 

Extern osäkerhet, det vill säga oförutsägbar miljö, har ett negativt samband med graden 

av integrering i försäljningskanalen och det betyder således att företag som befinner sig i mer 

oförutsägbar miljö är mer benägna att externalisera sin försäljning. Detta resultat bör inte läggas 

någon större vikt vid då statistisk signifikans inte uppnåddes samt att detta negativa samband 

var mycket svagt (H2).  

Intern osäkerhet behandlas i uppsatsen som svårigheten i att mäta säljarens prestation. 

Resultatet, som var väldigt nära att uppnå signifikans, visar att när det blir svårare att mäta 

prestation minskar graden av internalisering i försäljningskanalen, vilket kan tyckas vara 
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ologiskt framförallt för att det går emot TCE. Anderson (1985) menar, i kontrast till vårt 

resultat, att när den interna osäkerheten ökar blir det lättare för säljarna att agera opportunistiskt 

och således leder högre grader av intern osäkerhet till internalisering av 

försäljningsverksamheten. Vårt resultat indikerar att den analyserade branschen har god 

förmåga att mäta försäljarens prestation på ett tillförlitligt sätt, då vi fått genomgående låga 

värden på dessa frågor. Troligtvis kan förklaringen till denna avvikelse från etablerad TCE 

finnas i vår forskningsdesign. Som vi diskuterat i tidigare kapitel, råder det en viss problematik 

gällande kausalitet vid tvärsnittsstudier. Det är svårt att avgöra vad som faktiskt påverkar vad, 

i relationen mellan två studerade variabler. I vårt fall har vi mätt nivån av integrering i 

försäljningsledet och nivån av upplevd intern osäkerhet. Sett till resultatet för graden av 

integrering i försäljningsledet är svaren generellt sett höga (medelvärde: 5,69, intervall [1 - 7]), 

medan nivån av upplevd intern osäkerhet är relativt låg (medelvärde: 12,56, intervall [4 - 28]). 

Eftersom dessa värden är uppmätta vid samma tidpunkt, stötte vi på en viss problematik 

gällande kausaliteten i förhållandet mellan variablerna. Den i hypotesen implikerade 

kausaliteten stämmer troligtvis ej i detta fall, då sannolikheten att företag som bedriver sin 

försäljning i egen regi troligtvis anser att de på ett betryggande sätt kan mäta sina försäljares 

prestation, vilket leder till en lägre intern osäkerhet. För att förtydliga, enkelhet i att mäta 

försäljares prestation leder inte till att företag integrerar försäljningskanalen mer. Det är 

troligtvis snarare så att när ett företag har högre nivå av integrering är det lättare att mäta 

försäljares prestation. Således går kausaliteten här på motsatt håll vilket ger oss, sett till teorin, 

ett avvikande resultat. Denna avvikelse kan troligtvis hänföras till ett metod-fel kopplat till val 

av forskningsdesign snarare än ett motbevisande av grundläggande TCE (H3).  
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Fig  3 - Illustration av kausalitetsproblematiken 

Förtroende 

Studiens ambition har primärt varit att belysa förtroende som en variabel samt att testa dess 

påverkan på ett specifikt empiriskt fenomen, nivån av internalisering i försäljningskanalen. 

Bromiley & Cummings (1995) och Chiles & McMackin (1996) menar att de olika nivåerna av 

förtroende mellan två parter kan inverka på företagets val av organiseringsform. De menar att 

högre nivåer av förtroende mellan transaktionsparter gör att företag tenderar att externalisera 

funktioner. I denna studie har vi inte kunnat påvisa detta samband. Förtroende har i vårt resultat, 

i enlighet med ovanstående teoretiska resonemang, ett negativt samband med grad av 

integrering i försäljningskanalen. Däremot är detta samband väldigt svagt samt har ej uppnått 

signifikans, vilket renderade i att hypotesen som berör denna oberoende variabel förkastades 

(H4).  

Detta resultat är inte helt oväntat med tanke på den rådande debatten gällande vilken 

effekt förtroende-variabeln faktiskt har på nivån av integrering. Vi har tidigare diskuterat 

D’Souzas et al. (2004) hållning, att ett ökat förtroende mellan två transaktionsparter kan leda 

till högre risk för opportunistiskt beteende som i längden leder till ökade transaktionskostnader 
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samt ökad grad av internalisering. Det faktum att denna debatt råder kan delvis förklara utfallet 

av undersökningen.   

Vid den multipla regressionsanalysen kunde vi även notera att vi inte fick någon ökad 

förklaringsgrad då förtroende adderades till regressionsmodellen. Denna uteblivna ökning kan 

med stor sannolikhet tillskrivas den frånvarande signifikansen hos förtroende-variabeln, både i 

korrelations- samt regressionskoefficienten. Detta innebär att vi skulle kunna argumentera för 

att förtroende som variabel, i denna studie, inte skulle anses ha den inverkan på 

förklaringsgraden gällande nivån av integrering i försäljningskanalen som Bromiley & 

Cummings (1995) och Chiles & McMackin (1996) anser i sina resonemang.  

Av vår studie att tyda kan vi därför argumentera för att Williamsons (1985) 

grundantagande gällande opportunism stämmer och att företag således bör utgå ifrån att ingen 

går att lita på. Dock vill vi betona att denna studie inte ger tillräckligt stöd för att bekräfta 

Williamsons antagande, men vi kommer inte heller att förkasta Bromiley & Cummings (1995) 

och Chiles McMackins (1996) påstående. Genom vår studie anser vi ändock kunna ge en 

indikation på att förtroende kan ha en viss inverkan på nivån av integrering i försäljningsledet. 

Märkväl, att när precisionen på den beroende variabeln omkodades till dikotom skalnivå, 

bestående av värdena (1) då försäljningsverksamheten var helt integrerad och (0) då 

försäljningspartners i någon utsträckning nyttjades, visade sig ett annat resultat. Intressant här 

är att förtroende visade sig vara signifikant negativt korrelerat med den omkodade beroende 

variabeln, vilket innebär att förtroende i detta alternativa synsätt faktiskt antydde en 

betydelsefullhet som förklarande variabel. Utifrån detta kan vi se att förtroende till viss del kan 

förklara huruvida försäljningsverksamheten är helt integrerad, eller nyttjar partners i någon 

form vid försäljningsrelaterad verksamhet. Några större slutsatser kommer däremot inte dras 

utifrån detta resultat, eftersom respondenterna inte besvarade denna omkodade fråga explicit, 

utan den ursprungliga med 7-gradig svarsskala. 
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Metodkritik 

Här redogörs för några metodologiska val som kan ha påverkat studiens resultat. 

 Valet av forskningsdesign har redan tidigare i detta kapitel diskuterats, då det uppstår 

en viss problematik gällande kausaliteten vid tvärsnittsstudier. Detta blev tydligt vid 

diskussionen gällande variabeln intern osäkerhet. För att på ett metodologiskt sätt undvika 

denna problematik skulle det vara nödvändigt att genomföra en mer longitudinell studie, där 

fenomenen studeras över tid, istället för vid en specifik tidpunkt. Dock ansågs denna alternativa 

forskningsdesign ej vara genomförbar på den tid som givits till förfogande för studien.  

 Värt att diskutera är även den eventuella förekomsten av mellanliggande variabler 

(Bryman & Cramer 2011:285). En alternativ strategi, vid forskning om förtroende-variabelns 

inverkan på nivån av integrering, som också är vanligt förekommande är att 

transaktionskostnader används som beroendevariabel. Detta är dock inte att mäta exakt samma 

fenomen, men en koppling likt den som illustreras i figuren nedan skulle kunna ge ett 

annorlunda resultat.  

 

Fig  4 - Illustration av eventuell mellanliggande variabel 

  

Att förtroende och nivå av integrering i försäljningskanalen inte är direkt kopplade, utan 

interagerar genom en mellanliggande variabel i form av transaktionskostnader är en alternativ 

förklaringsmodell som förtjänar djupare studier.  

Andra mer sociala faktorer kan också ha påverkat trovärdigheten i resultatet av denna 

studie negativt. Att förtroende i högsta grad är ett socialt fenomen som speglar relationen mellan 

individer samt att vi ej genomfört några objektiva observationer utan helt förlitat oss på 
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individers subjektiva uppfattning och situationen, ger oss en väldigt komplex bild. Det faktum 

att vi av tids- och resursskäl endast fokuserat på en respondent per företag, trots att förtroende 

företag emellan troligtvis påverkas av interaktion mellan anställda, såväl inom som mellan 

företagen, kan även det ha påverkat vårt resultat. Dessa diskussioner för oss vidare till nästa 

del, förslag till vidare forskning. 

 

Förslag till vidare forskning 

Frågan huruvida i vilken grad förtroende för tredjepartsaktörer påverkar ett företags nivå av 

integrering i försäljningsledet är öppen för vidare forskning. Som antytt ovan är mer omfattande 

kvantitativa studier, utifrån större urval och stickprov, önskvärt. Även en mer ingående studie 

med beroende-variabeln på en dikotom skala, som rördes vid ytligt i denna uppsats, skulle med 

fördel kunnat genomföras.  

Dock skall det inte förnekas att då förtroende i högsta grad är ett socialt fenomen som 

uppstår i relationer mellan individer, finns det ett intresse för mer kvalitativa studier av 

fenomenet. Sådana studier kan på ett mer ingående sätt studera hur de sociala interaktionerna 

och strukturerna mellan individer, både inom och mellan företag, kan påverka valet av nivå på 

integreringen av försäljningsledet. Sådana studier hade även med fördel kunnat ha en mer 

tvärvetenskaplig ansats, och hade kunnat utgöra ett värdefullt komplement till den forskning 

som bedrivits fram till idag. 
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SLUTSATSER 

Syftet med denna studie var att undersöka hur nivån av internalisering i försäljningskanalen 

påverkas av företags upplevda förtroende för marknadens tillgängliga försäljningspartners. 

Avsikten var att nyttja traditionell TCE samt addera den oberoende variabeln förtroende. 

Genom en multipel regressionsanalys undersöktes huruvida förtroende-variabeln bidrog till 

någon signifikant ökning i förklaringsgraden av variationen av integrering i 

försäljningskanalen.  

TCE har i denna studie visat sig vara ett användbart hjälpmedel för beskriva hur ett 

företag organiserar sin försäljningsverksamhet. Trots att samtliga variablers inverkan på detta 

beslut inte lyckats påvisas har ändå den mest väsentliga, tillgångsspecificitet, uppvisat god 

förklaringsförmåga. Uppsatsens frågeställning lyder;  

 

“Hur påverkas graden av internalisering i försäljningskanalen av ett företags 

upplevda förtroende för marknadens tillgängliga försäljningspartners?”.  

 

Frågeställningen avser att förklara hur graden av internalisering påverkas av upplevt 

förtroende, något som inte fullt ut kunnat påvisas. Däremot kan vi genom vår studie 

argumentera för att förtroende kan ha en viss inverkan på valet av organiseringsform, om man 

endast ser till huruvida företaget i fråga nyttjar försäljningspartners på något sätt, eller bedriver 

försäljningsverksamhet helt självständigt.  

Avslutningsvis, presenteras vilka praktiska implikationer denna studie kan ha för 

beslutsfattare i den studerade branschen. Eftersom denna studie inte fokuserat på hur de 

studerade företagen faktiskt presterar, utan endast undersökt hur nivån av integrering i 

försäljningskanalen påverkas av ett antal faktorer, finns det en viss svårighet för oss dra några 

självklara slutsatser kring hur företag bör agera för att bli mer lönsamma. Vi kan däremot i linje 
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med klassisk TCE konstatera att företag med produkter som kräver lägre tillgångsspecificitet, i 

form av relationsspecifik kunskap som försäljare behöver besitta, löper lägre risk för 

transaktionsrelaterade kostnader när de externaliserar säljfunktionen. Det förutsätter dock att 

de studerade företagen agerar rationellt ur ett lönsamhetsperspektiv.  

Det kan även konstateras att vikten av att etablera och upprätthålla ett gott förtroende är 

av vikt för de försäljningspartners som är aktiva på marknaden. Detta ligger i linje med företags 

ökade betoning på skapandet av goda kundrelationer. Företag kommer således tendera att inte 

använda sig av försäljningspartners om de inte känner förtroende för dessa. 

Försäljningspartners bör därför fokusera på att upprätta ett förtroendeingivande intryck för att 

locka ut företagen ur deras internaliserade säljfunktion. 
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APPENDIX 

 

Appendix A - Enkät 

 
Cronbach alpha – Samtliga frågor 
 
 
 
 
 
ENKÄT 
Vi är tre studenter från Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet som håller på att skriva vårt 
examensarbete. I vår studie ämnar vi ta reda på hur svenska företag organiserar sitt säljled. 
 
I samarbete med den Statistiska centralbyrån har vi fått ett slumpmässigt urval av företag i er 
bransch. Ni som respondent är utvald eftersom ni besitter kunskap om företagets strategiska 
beslutsfattande, gällande denna fråga. Som respondent förväntar vi att ni svarar i egenskap 
som beslutsfattare för ert företag. Svaren kommer att behandlas konfidentiellt.  
 
För att kunna genomföra denna studie, så är vi oerhört beroende av ert bidrag och skulle därför 
bli väldigt tacksamma om ni tog er tid för att genomföra denna korta enkätundersökning (max 
5 minuter). Om ni så önskar ta del av vårt slutgiltiga resultat så kommer vi gladeligen att skicka 
ut det till er när väl examensarbetet är färdigt (ange mailadress längst ner). Vem vet, kanske 
ni kan dra nytta av vårt resultat. 
 
 
Instruktioner: 
Välj det svarsalternativ som bäst överensstämmer med företaget, gällande de påstående som 
presenteras.  
 
Förtydligande: 
“Försäljningsverksamhet” innefattar här alla aktiviteter som direkt eller indirekt leder till 
försäljning samt de aktiviteter som på ett eller annat sätt berör företagets kundrelationer. 
Exempelvis: försäljning av produkt/tjänst, leadsgenerering, kalla-samtal, kundmöten, 
implementering, distribuering, mässaktiviteter, CRM-system etc. 
 
“Säljare” innebär här den individ som genomför den faktiska försäljningen, oavsett om denne 
är integrerad i företaget eller anställd av anlitad partner. 
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Vårt företags försäljningsverksamhet bedrivs... 
 
 ...exklusivt av affärspartners    
 ...i stor majoritet av affärspartners         
 ...i majoritet av affärspartners        
 ...jämt fördelat mellan affärspartners och företaget       
 ...i majoritet av företaget självständigt        
 ...i stor majoritet av företaget självständigt        
 ...exklusivt av företaget självständigt.        
 
Cronbach alpha – Frågor om Tillgångsspecificitet 
 
 
 
 
 
Det är svårt för en utomstående att lära sig vårt sätt att arbeta.  
 
Instämmer inte alls  1 2 3 4 5 6 7  Instämmer helt 
 
För att vara effektiv, måste en säljare avsätta mycket tid för att lära känna kunderna. 
 
Instämmer inte alls  1 2 3 4 5 6 7  Instämmer helt 
 
Det tar lång tid för en säljare att lära sig vår produktportfölj väl. 
 
Instämmer inte alls  1 2 3 4 5 6 7  Instämmer helt 
 
En säljares kunskap om vårt arbetssätt kan vara värdefull för våra konkurrenter. 
 
Instämmer inte alls  1 2 3 4 5 6 7  Instämmer helt 
 
Stora investeringar i utrustning och faciliteter är nödvändiga för att marknadsföra/sälja 
er produktportfölj? 
 
Instämmer inte alls  1 2 3 4 5 6 7  Instämmer helt 
 
 
Cronbach alpha – Frågor om Extern osäkerhet 
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Hur skulle du beskriva marknaden för er produktportfölj?  
 
Simpel   1 2 3 4 5 6 7  Komplex 
 
Stabil   1 2 3 4 5 6 7  Volatil  
 
Lätt att övervaka  1 2 3 4 5 6 7 Svår att övervaka  
 
Säker   1 2 3 4 5 6 7  Osäker 
 
Tänk dig den mest träffsäkra prognos som företaget skulle kunna göra för nästa års 
försäljning. När denna sedan jämförs med faktisk försäljning, hur nära tror du ni 
hamnar? 
 
Väldigt nära  1 2 3 4 5 6 7 Väldigt långt ifrån
     
Nya produkter står för en stor del av försäljningen. 
 
Instämmer inte alls  1  2 3 4 5 6 7  Instämmer helt 
 
Det är viktigt för oss att säljare lägger fokus på nya produkter till kunderna. 
 
Instämmer inte alls  1  2 3 4 5 6 7  Instämmer helt 
 
 
Cronbach alpha – Frågor om Intern osäkerhet 
 
 
 
 
 
Vi kan på ett träffsäkert sätt mäta varje säljares försäljning. 
Observera, svarsskalan vänder! 
 
Instämmer helt 1 2 3 4 5 6 7         Instämmer inte alls 
 
Det är väldigt lätt att på ett rättvist sätt mäta säljares individuella resultat. 
 
Instämmer helt 1 2 3 4 5 6 7         Instämmer inte alls 
      
Det är enkelt att avgöra vilken enskild säljare som är avgörande för att en affär blir av. 
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Instämmer helt 1 2 3 4 5 6 7         Instämmer inte alls 
 
Vi kan på ett rättvist sätt utvärdera våra säljare på basis av försäljning och 
kostnadsmått. 
 
Instämmer helt 1 2 3 4 5 6 7         Instämmer inte alls 
 
 
Cronbach alpha – Frågor om Förtroende 
 
 
 
 
 
Vi tror att försäljningspartners talar sanning under förhandlingar med oss. 
Observera, svarskalan vänder! 
 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
Vi tror att försäljningspartners uppfyller sin avtalade skyldigheter gentemot vårt 
företag.  
 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
Vi tycker att försäljningspartners inte drar nytta av våra brister. 
 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
Vi känner att försäljningspartners förhandlar ärligt med oss. 
 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
Vi känner att försäljningspartners håller vad dem lovar. 
 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
Vi tror att försäljningspartners inte försöker vilseleda oss. 
 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
 
 
*valfritt* Ange Er mailadress:________________________________________________   
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Appendix B – Univariat analys 

Tabell B1 – Beskrivande statistik (SPSS utdrag) 

 

Diagram B2 – Histogram, normalfördelningen för samtliga variabler 

Integrering i försäljningskanalen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångsspecificitet:  
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Extern osäkerhet: 

 

Intern osäkerhet: 

 

Förtroende: 
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Appendix C – Bivariat analys  

Tabell C1 - Pearsons r korrelationsmatris (SPSS utdrag): 

 

 

Tabell C2 - Spearman’s rho korrelationsmatris för robusthet (SPSS utdrag) 
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Tabell C3 – Spearman’s rho korrelationsmatris, dikotom variabel för alternativt synsätt 

(SPSS utdrag) 

 

 

TABELL C4 – Spridningsdiagram med beroende variabel på y-axeln och de oberoende 

variablerna på x-axeln (SPSS utdrag) 

 

Tillgångsspecificitet: 
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Extern osäkerhet:  

 

Intern osäkerhet: 

 

Förtroende:  
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Appendix D – Multivariat analys 

Tabell D1 – Beskrivande statistik (SPSS utdrag) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell D2 – Sammanfattning modeller (SPSS utdrag) 
 

 

 

 

 

Tabell D3 – ANOVA (SPSS utdrag) 
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Diagram D4 – Spridningsdiagram heteroscedasticitet (SPSS utdrag) 

 

 


