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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att beskriva hur ett företag på ett framgångsrikt sätt kan ha ett 

fungerande system för kunskapsöverföring genom en stark kontroll från huvudkontoret. Detta är 

en fallstudie på ett företags kunskapsöverföring mellan huvudkontor och filialer, där den 

traditionella agencyteorin och den moderna resursbaserade forskningen testas. Fallföretagets 

styrka i kunskapsöverföringen är social kontroll som leder till en stark sammanhållning och 

öppenhet i kommunikationen samt låg förekomst av hierarkiska hinder. Studien är begränsad till 

ett företags kunskapsöverföring mellan huvudkontor och filial och kan därför inte helt 

generaliseras. I studien framkommer att kombinationen av finansiell- och social kontroll är ett 

bra verktyg för en framgångsrik kunskapsöverföring mellan huvudkontor och filial. 

 

Nyckelord: Kunskapsöverföring, agencyteori, resursbaserad forskning, huvudkontor, filial, 

övervakning, finansiella belöningar, social kontroll 
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1. Inledning 
Ända sen det första arbetet med mer än en människa organiserades har kontroll över 

underordnade varit ett ständigt huvudbry för ledare och ägare av företag. Svaret på hur ledare på 

mest effektiva sätt får underordnade att agera på samma sätt som ledaren skulle gjort, samt att 

tillsammans få alla inom en organisation att sträva mot samma mål är något som blivit ett stort 

forskningsområde under 1900-talet. Forskningshistoriskt sett så konkretiserades tankarna kring 

dessa principal-agent problem av ekonomer på 60- och 70-talet (Wilson, 1968; Arrow 1971). 

Agencyteorierna växte fram kring denna frågeställning och kom att bli en grundläggande teori 

för företagsekonomisk forskning kring huvudkontorets roll, främst i internationella 

verksamheter. Agencyteorin förespråkar och motiverar huvudkontoret att bibehålla kontroll över 

sina filialer för att styra dem i “rätt riktning” (Eisenhardt, 1989). 

Ett företags förmåga att generera och internt sprida kunskap anses idag vara en av de 

viktigaste faktorerna för framgång (t.ex. Osterloh & Frey, 2000). Modern forskning 

(resursbaserad forskning) hävdar att huvudkontorets kontroll och inflytande måste minskas för 

att ett företag skall få en så effektiv kunskapsöverföring som möjligt (t.ex. Gupta & 

Govindarajan, 1991; O’Donnell, 2000). Vi har dock fått indikationer på att det fortfarande finns 

företag som inte agerar enbart utifrån någon av dessa två teorier, där huvudkontoret behållit en 

stark ställning och där det existerar en till synes stark kunskapsöverföring trots en bibehållen 

kontroll från huvudkontoret. 

Kunskap är en av de viktigaste konkurrensfördelarna. Skapandet av ny kunskap och 

spridandet av denna internt är ett måste i ett väl fungerande företag (Osterloh & Frey, 2000). 

Multinationella företag kan idag välja mellan två olika typer av organisationsstyrning. De kan 

fortsätta en tradition av stark styrning och kontroll från huvudkontoret med övervakning och 

resultatbaserade finansiella belöningar. De kan också sträva mot en mer nätverksliknande 

organisation där huvudkontorets roll är svagare och där filialernas position är mer autonom, där 

social kontroll med gemensamma måluppfattningar och en mer familjär stämning istället 

används. Samtida forskning hävdar att den senare modellen är att föredra (t.ex. O’Donnell, 2000; 

Gupta & Govindarajan, 1991), att den är ett krav för att få en fungerande kunskapsöverföring 

inom organisationen, en stark kontroll från huvudkontoret fungerar inte längre. 
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Denna studie fokuserar på frågan om ett företag, modern forskning till trots, kan ha ett 

väl fungerande system för kunskapsöverföring genom en stark kontroll från huvudkontoret via 

övervakning och finansiella belöningar. Vi ämnar undersöka hur sociala kontrollmedel kan 

användas tillsammans med fortsatt stark kontroll från huvudkontoret. Detta är något som enligt 

resursbaserad forskning är svårt (t.ex. Gupta & Govindarajan, 1991) vilket i våra ögon gör det än 

mer intressant. Frågeställningen för denna studie blir således: 

  

Hur kan ett företag ha ett väl fungerande system för kunskapsöverföring 

genom en stark kontroll från huvudkontoret via övervakning och belöningar, 

kombinerat med social kontroll? 

2. Disposition 
I följande kapitel kommer vi inledningsvis redogöra för agencyteorins och den resursbaserade 

forskningens olika synvinklar på huvudkontorets roll i multinationella företag, samt vidare 

presentera de två teoriernas syn på social kontroll. Därefter kopplas de två teorierna ihop med 

kunskapsbegreppet för att sedan operationalisera de olika koncepten och skapa ett ramverk för 

vår empiriska undersökning. Metodavsnittet beskriver hur studien genomförts, därefter 

presenteras studiens empiriska data tillsammans med analys av varje koncept. Avslutningsvis 

besvaras frågeställningen och en diskussion förs kring studien, förslag ges även till 

Teknikmagasinet och idéer till framtida forskning presenteras. 

3. Teorigenomgång 
Vilket som egentligen är det mest effektiva sättet för en ägare av ett multinationellt företag att 

styra sina filialer i rätt riktning har länge varit en viktig fråga inom företagsekonomisk och 

organisatorisk forskning. Mycket har genom åren skrivits inom området och det finns idag två 

skilda grundteorier, dels den äldre agencyteorin och den modernare resursbaserade forskningen. 

En huvudsaklig skillnad mellan dessa är huvudkontorets roll. Agencyteorin talar för en stark roll 

och beskriver hur huvudkontoret utövar kontroll över filialerna medan resursbaserad forskning 

talar för en större självständighet för filialerna med minskat inflytande från huvudkontoret. Den 



3 

 

resursbaserade forskningens huvudargument är att ökad självständighet ger ökad 

kunskapsgenerering, samt att intern överföring av denna kunskap har en stark koppling till 

konkurrensfördelar (t.ex. Osterloh & Frey, 2000; Vargo & Lusch, 2004). 

3.1 Agencyteorin 

3.1.1 Bakgrund 
Den forskning som senare utvecklades till agencyteorin har sina rötter i ekonomiska 

riskdelningsteorier från 60-talet, där bl.a. Wilson (1968) beskrev “syndikatet” - två eller flera 

beslutsfattare som tillsammans skulle fatta ett beslut som gav dem ett gemensamt resultat. 

Problematiken uppkom när beslutsfattarna hade olika uppfattningar om risker och osäkerheter 

som påverkade resultatet, d.v.s. även de andra parternas ekonomiska ersättning (Wilson, 1968). 

Även den amerikanske ekonomen Kenneth Arrow gjorde flera studier inom riskdelning under 

60- och början på 70-talet (Arrow, 1971). Arrow var tidigt ute med teorier som lade grunden för 

framtida agencyteori när han 1964 publicerade “Control in Large Organizations” som till 

skillnad från den starkt finansiellt inriktade forskningen fokuserade mer på kontroll över stora 

företag med många olika filialer och avdelningar. Att varje medlem i en organisation har en del 

egna mål, oftast inte helt överensstämmande med ledningens, var enligt Arrow, en given 

förutsättning. Han menade att för att få de många beslutsfattarna på olika nivåer att “arbeta mot 

samma mål” måste huvudkontoret dels sätta upp så kallade “operating rules” som beskriver hur 

medlemmar i organisationen skall agera samt “enforcement rules” som motiverar till att följa 

operating rules. (Arrow, 1964) 

Under 70-talet formulerades det numera väl erkända “agency problemet”, där 

samarbetande parter hade olika målsättningar och uppfattningar samt olika arbetsuppgifter 

(Jensen & Meckling, 1976). De tidiga beskrivningarna av detta förhållande gjordes i form av ett 

“kontrakt” mellan huvudmannen (the principal) och företrädaren (the agent) där den senare ges 

makt att fatta vissa beslut åt huvudmannen. Kontraktet förbinder företrädaren till att agera på ett 

visst sätt i en specifik situation och genom övervakning kan huvudmannen kontrollera att 

kontraktet följs, vilket innebär att filialen sköts på ett tillfredsställande sätt. Detta kan kopplas 

tillbaka till Arrows (1964) definition av operating rules. (Jensen & Meckling, 1976) 
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Det finns alltså ett grundläggande förhållande med skiljaktigheter i någon form i de allra flesta 

relationer mellan huvudman och företrädare. Agencyteorin förespråkar en stark kontroll från 

huvudkontoret, där filialer och dess företrädare styrs åt önskat håll med hjälp av övervakning 

(monitoring) och finansiella belöningar (incentives). I nästkommande delar redogörs för dessa 

begrepp samt tillhörande metoder.  

3.1.2 Agencyteori - Övervakning 
Genom övervakning (monitoring) kan huvudmannen kontrollera företrädaren och dennes 

agerande. Detta uppmärksammades tidigt av bland annat Jensen och Meckling (1976) som då 

talade om huvudmannens övervakningskostnader (monitoring costs) för att kontrollera 

företrädarens agerande. Dessa kostnader är fortfarande aktuella då huvudmannen alltid måste 

väga övervakningens resultat mot kostnaden av den. (Jensen & Meckling, 1976) 

 Agencyteorin hävdar att det kan uppstå problem vid skilda intressen mellan huvudman 

och företrädare, då den förstnämnde inte kan observera eller övervaka den senares agerande på 

lämpligt sätt (Eisenhardt, 1989). Problem kan även uppstå när huvudmannen har möjlighet att 

observera företrädarens agerande men har svårigheter att avgöra om detta är det mest 

gynnsamma (Arrow, 1985). 

Lösningen på dessa problem är enligt agencyteorin investeringar i mer detaljerade 

övervakningssystem som rapportprocedurer, budgeteringssystem och fler “mellanchefer” 

(Eisenhardt, 1989). Kim et al. (2005) menar dock att risken för dessa problem är låg när det 

handlar om filialer av typen “specialized contributor” då dessa är starkt beroende av 

huvudkontoret samt de övriga filialerna inom företaget. Gällande dessa är beslutsfattandet redan 

i hög grad centraliserat av huvudkontoret, filialens agerande är väl synliga och kontrollerbara 

(Kim et al, 2005). Eftersom huvudkontoret har ansvaret för den strategiska kontrollen, flyttas 

beslutstagandet och planeringen från filialernas chefer till huvudkontoret (Martinez & Jarillo, 

1989). 

Om företagets alla medlemmar delar samma filosofi och värderingar leder detta inte 

enbart till mindre övervakning av filialernas chefer, utan även till att de beslut som tas blir mer 

överensstämmande oavsett geografiska och kulturella skillnader (Bartlett & Ghoshal, 1989). Det 

blir även relativt lätt för huvudmannen att observera och bedöma företrädarens agerande då 

huvudkontoret övervakar filialerna (Kim et al, 2005). 
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I stort sätt övervakas alla filialer på något sätt av huvudkontoret. Dock finns det fall där 

övervakning blir svårare, till exempel där filialen besitter en hög grad av specialiserad 

information (O’Donnell, 2000). Information och övervakning har ett starkt samband, när 

huvudmannen vill eller tvingas öka övervakningen via till exempel nya system ökar dennes 

informationsmängd om företrädarens agerande igen, dock innebär det ökade 

övervakningskostnader (Eisenhardt, 1989). Agencyteorin har visat att det i vissa fall är svårare 

att övervaka, men att det löses genom att öka informationen till huvudmannen. 

3.1.3 Agencyteori - Finansiella belöningar 
Inom agencyteorin hanteras avvikande beteende av företrädaren genom motivation med 

finansiella belöningar (incentives) (Eisenhardt, 1989). Dessa belöningar tillsammans med 

övervakning ger huvudmannen den grundläggande kontroll som behövs för att styra företrädare i 

önskad riktning (Jensen & Meckling, 1976). Detta flyter bra ihop med Arrows (1964) 

enforcement rules, d.v.s. att motivera företrädare till att följa huvudmannens målsättningar. 

Finansiella belöningar kan vara kopplade direkt till företrädarens aktuella uppgift, eller till 

exempel till. filialens output eller vinst (Arrow, 1964). 

Ett grundläggande problem vid införandet av belöningar är att det kan krävas ny typ av 

information som kan vara svår att få tag på. I och med att belöningen är kopplad till resultat 

måste ledningen ha ett effektivt och korrekt sätt att mäta resultat på. Det finns inget givet svar på 

vilket resultat som skall belönas utan allt beror på företagets situation, samt vilket beteende som 

belöningen skall motivera. Huvudmannen måste koppla belöningen till ett så kallat index som 

exempelvis kan vara den aktuella uppgiften. Om belöning inte kan kopplas direkt till uppgiften 

går det istället att försöka koppla den direkt till filialens output eller till vinst. En belöning 

kopplad till output eller vinst kan självklart också ge en negativ effekt. I en situation där output 

är det enda som räknas kan företrädaren börja slösa med resurser för att maximera sin output, 

vilket i slutändan istället kan leda till ökade kostnader för huvudmannen. (Arrow, 1964) 

De olika svårigheterna med finansiella belöningar kan sammanfattas i outcome och 

behavior control. Det tidigare endast binder bonusen till resultatet och det senare endast binder 

den till de handlingar och agerande en företrädare gör för att nå det gemensamma målet. I 

situationer där resultatets osäkerhet för uppgiften är låg passar en högre grad av outcome control 

bättre, är den hög passar behavior control istället bättre. I situationer där det är svårt att mäta 
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resultatet passar behavior control bättre och vice versa. (Jensen & Meckling, 1976; Ouchi, 1979; 

Eisenhardt, 1989) 

Användandet av olika blandningar av dels finansiella belöningar kopplat till en 

företrädares uppgift, dels övervakning av resultat utgör alltså agencyteorins huvudsakliga medel 

för huvudkontoret att styra filialer. 

3.1.4 Agencyteori - Social kontroll  
Det visar sig i studiens tidigare avsnitt att utformningen av huvudkontorets kontrollmekanismer 

måste fokusera på svårigheterna att åstadkomma samarbete mellan individer som delvis har 

skilda målsättningar. Ouchi (1979) beskriver en klanmekanism som företag kan använda sig av. 

Denna är relevant med tanke på social kontroll och kan anses vara på gränsen mellan agencyteori 

och resursbaserad forskning men det sammanhang den presenteras i stämmer bättre överens med 

agencyteorin i och med att kunskapsbegreppet inte involveras. 

Klanmekanismen ligger till grund för kontroll i vissa företag där samarbete uppnås genom 

att välja individer vars mål överensstämmer med organisationens mål. En klan kräver inte enbart 

ömsesidighet utan också en social överenskommelse med samma värderingar och övertygelser. 

Kontrollen bygger på en djup nivå av samförstånd mellan de anställda om vad som anses vara 

rätt beteende, vilket kräver en hög grad av engagemang från varje individ. 

I en klan, finns information att tillgå i ritualer, berättelser och ceremonier som förmedlar 

de värden och uppfattningar organisationen har gemensamt. Informationssystemet kräver inte en 

stor mängd resurser eftersom övervakningen kan minskas när en överordnad är säker på att en 

motiverad företrädare sympatiserar med organisationens mål. En organisation som utvärderar de 

anställda baserat på deras värderingar samt deras motivation, har enligt Ouchi (1979) större 

förståelse för de anställdas sätt att utföra arbetsuppgifter. Klanmekanismen kan användas 

tillsammans med övervakning och finansiella belöningar. Den utgör ett sidospår från den 

traditionella grunden av agencyteori som endast förespråkar övervakning och finansiell belöning. 

Detta konstateras även av Grandori (2001) som argumenterar för att ett företag framgångsrikt 

kan använda både stark kontroll från huvudkontoret och mer sociala metoder för att generera och 

hantera kunskap. 

För att återknyta till klanmekanismens diskussion kring motivation så tas detta även upp 

av Osterloh och Frey (2000). De beskriver finansiella belöningar som en indirekt motivation 



7 

 

(extrinsic motivation), medan inre motivation (intrinsic) uppnås när en företrädare arbetar med 

uppgifter som i sig själva är stimulerande. Inre motivation leder till en identifikation och 

personlig koppling till företagets mål vilket likt Ouchis (1979) beskrivning av klanmekanismen 

leder till ett mindre behov av övervakning. 

Det verkar följaktligen finnas situationer där stark kontroll från huvudkontoret kan 

kombineras med olika former av social kontroll, även om de mest grundläggande formerna av 

agencyteorin endast talar om övervakning och finansiella belöningar. 

3.2 Resursbaserad forskning 

3.2.1 Bakgrund 
Mot bakgrund av forskning kring agencyteori samt teorierna kring transaktionskostnader

1
 

uppkom under det senare delen av 1900-talet ett behov för nya och utökade teorier kring 

multinationella företags (MNCs) struktur och beteende. Dessa teorier har fått samlingsnamnet 

Resursbaserad forskning (RB) (Doz & Prahalad, 1991). Nya förhållanden på de internationella 

marknaderna samt införandet av ny kommunikationsteknologi gjorde att de äldre teorierna inte 

längre ansågs tillräckliga för att kunna förklara företagens situation, beteende och struktur (Doz 

& Prahalad, 1991). 

Agencyteorins övervakningsmetoder formar en grund för den resursbaserade 

forskningens utveckling av kontroll inom företag, men anses av RB-forskare inte räcka till för att 

beskriva den mer komplicerade blandningen av styrformer som råder inom MNCs idag 

(Lawrence & Dyers, 1983; O’Donnell, 2000). Det givna förhållandet mellan huvudman och 

företrädare och kontroll genom övervakning och finansiell belöning anses vara för begränsad för 

att på ett trovärdigt sätt kunna beskriva moderna MNCs (Doz & Prahalad, 1991). Ouchis (1979) 

resonerande kring klanbaserat beteende är en av de teorier som började leda in agencyteorin på 

“ett nytt spår” och utveckla delar av den mot mer sociala styrningssätt vilket kom att bli delar av 

den resursbaserade forskningen. Resursbaserad forskning talar även för MNCs som 

decentraliserade företag (Gupta & Govindarajan 1991; Doz & Prahalad, 1991), utan ett 

uppenbart centrum, till skillnad från agencyteorin som framställer företaget som en centraliserad 

                                                 
1
 Transaction cost theory fokuserar mer på företags agerande och mindre på ledningsspecifika ämnen, den delen 

beskrivs istället av agency theory (Doz & Prahalad, 1991) 
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enhet med ett styrande huvudkontor i mitten. RB löser upp agencyteorins klara och strukturerade 

förhållande mellan huvudman och företrädare och “kontraktet” mellan dessa. Detta innebär att 

RB ofta har en mer vag definition om vem som är huvudman och vem som är företrädare då 

företaget ses som ett nätverk istället för en given hierarki som i agencyteorin (Gupta & 

Govindarajan, 1991; Doz & Prahalad, 1991; O’Donnell, 2000). 

3.2.2 Resursbaserad forskning - Övervakning 
Den mest direkta formen av övervakning är personlig övervakning av chefer på plats, men det 

geografiska avståndet mellan filialen och huvudkontoret gör det kostsamt. Övervakning av de 

anställda är inte det mest gynnsamma sättet av kontroll enligt RB. Det tenderar att sakta ned 

inlärningsprocessen hos anställda (Osterloh & Frey, 2000) och effekten av övervakning minskar 

när ett företag decentraliseras, eftersom filialerna har tillgång till specialiserad information som 

huvudkontoret inte besitter (O’Donnell, 2000). 

Den decentralisering som förespråkas av RB gör det svårare och mer kostsamt för 

huvudkontoret att övervaka filialens agerande. O’Donnell (2000) beskriver vidare att när filialen 

får en ökad handlingsfrihet samt när både huvudkontoret och filialen inte får samma tillgång till 

information är det inte längre lika effektivt för huvudkontoret att använda sig av övervakning för 

att kontrollera filialerna. Ett decentraliserat företag, vilket är idealet för resursbaserad forskning, 

ökar alltså övervakningskostnaderna till den grad att det inte längre är värt att använda 

övervakning. (O’Donnell, 2000) 

3.2.3 Resursbaserad forskning - Belöningar 
Åsikterna om användandet av agencyteorins finansiella belöningar som kontrollmetod är delade. 

Gupta och Govindarajan (1991) tillhör dem som ser finansiella belöningar som ett fungerande 

kontrollmedel, dock gör de vissa utvecklingar och omformuleringar av på agencyteorins 

belöningssystem. Som beskrivet i tidigare avsnitt belönar en företrädare antingen beroende på 

output eller beteende. Gupta och Govindarajan menar att finansiella belöningar kopplade till 

resultat kan fungera under förutsättning att belöningen sätts i förhållande till resultatet av flera 

enheter, inte bara den aktuella filialens. Samarbete och intern generering av kunskap samt 

spridande av denna är något som värdesätts högt i resursbaserad forskning (Gupta & 

Govindarajan, 1991; O’Donnell, 2000). Mot bakgrund av detta menar Gupta och Govindarajan 

(1991) att genom koppling av belöningen helt eller delvis till resultatet av en grupp av enheter 
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motiveras de olika företrädarna att agera och tänka på ett sätt som gagnar hela företaget, inte bara 

deras egen filial. De motiveras även att stärka interna relationer och att arbeta mer som team 

(Osterloh & Frey, 2000). 

O’Donnell (2000) å andra sidan menar att finansiella belöningar aldrig kan bli effektivt i 

ett modernt multinationellt företag. Hon anser förvisso att om huvudkontorets möjlighet att mäta 

filialens eftersökta resultat är stark kan finansiella belöningar fungera till viss grad, men menar 

vidare att resultatets mätbarhet oftast är svår då filialen ligger i ett annat land med förhållanden 

och information som kan vara svårt för huvudkontoret att få grepp om. 

Övervakning tillsammans med belöningar är agencyteorins lösning på agencyproblemet. 

Förhållandet mellan metoderna, d.v.s. hur stor del övervakning respektive belöning 

huvudkontoret använder i ett visst fall beror på kostnaderna för varje metod. Empirisk forskning 

har dock visat på att när huvudkontoret minskar övervakningen och istället ökar belöningen 

faller effekten av ökade belöningar med tiden (Zajac & Westphal, 1994).  Resursbaserad 

forskning menar alltså att det inte finns ett linjärt samband mellan ökade belöningar och ökade 

resultat, vilket är en stor svaghet i agencyteorins kontrollmetoder (O’Donnell, 2000). 

Inom den resursbaserade forskningen går meningarna isär gällande total avskaffning av 

finansiella belöningar. Dock är flera författare överens om att agencyteorins strikta användning 

av personliga resultatbaserade belöningar är fel väg att gå (t.ex. Gupta & Govindarajan, 1991; 

O’Donnell, 2000). En annan typ av beteendekopplade belöningar som enligt RB dock kan 

användas är icke-finansiella belöningar. Dessa kan bestå av karriärrelaterade belöningar för 

filialens chefer, men också ökade resurser att arbeta med till den aktuella filialen. Icke-finansiella 

belöningar kan med fördel kopplas till agerande som gynnar hela företaget eller en grupp enheter 

för att ytterligare stärka synen på företaget som ett team eller nätverk (O’Donnell, 2000). 

Den resursbaserade forskningen ser företag som decentraliserade nätverk med 

specialiserad kunskap på olika platser och flyttar således fokus bort från de traditionella 

övervakningsmetoderna och finansiella belöningar. Social kontroll och teamtänkande är enligt 

RB att föredra, detta presenteras vidare under nästa avsnitt. 
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3.2.4 Resursbaserad forskning - Social kontroll 
Med ett ökat internationellt ömsesidigt beroende mellan huvudkontoret och filialer påverkar 

beslut som tas hos filialen hela företaget. Om inte övervakning och finansiella belöningar 

fungerar som ett effektivt sätt att styra filialer på, måste företagets ledning använda andra 

mekanismer.  

För att få ett samverkande beteende inom företag anses sociala kontrollmetoder fungera 

bäst, likt det Ouchi (1979) berör i klanmekanismen. Social kontroll används för att individer ska 

kunna identifiera sig med och dela de värderingar och mål som företaget har. Ashforth och Mael 

(1989) menar att identifieringen leder till organisatoriska värden och därmed till ett samverkande 

beteende. Den önskade utgången av social kontroll är att filialernas chefer delar samma 

värderingar som företagets ledning har (Nohria & Ghosal, 1994). Genom en ökad identifiering 

med företaget och internationalisering av dess mål och värderingar är cheferna på filialerna mer 

engagerade i vad som händer i hela företaget och inte enbart i den egna filialen. Ökad social 

kontroll och “familjär stämning” kan även förväntas öka öppenheten i kommunikationen mellan 

olika delar av företaget (Gupta & Govindarajan, 2000). 

Från agencyteorins perspektiv ses närvaron av huvudkontorets ledning hos filialen som 

en form av övervakning, där syftet med besöket är att få information om hur filialer agerar. 

Om det i stället ses ur social kontrollperspektivet kan närvaron av huvudkontorets personal vara 

en motiverande faktor för filialens anställda. Det existerar olika sätt att få cheferna mer 

engagerade i hela företaget och inte enbart i sin egen filial. Exempelvis kan huvudkontorets 

ledning besöka filialerna och därmed etablera en mer personlig kontakt, besöken kan även delvis 

vara ett sätt för huvudkontoret att övervaka. (O’Donnell, 2000) 

Forskningen inom organisatorisk social kontroll visar att de anställdas identifiering med 

företaget ökar då de möter andra anställda och upplever att de får en ökad intern kontakt 

(O’Donnell, 2000). Genom samspelet med ledningen och andra filialers chefer, blir filialcheferna 

exponerade för symboler som påminner dem om deras anknytning till hela företaget (O’Donnell, 

2000). Personlig interaktion för filialernas chefer kan ske genom så kallade integrerade 

mekanismer, både vertikala och horisontella. Vertikal mekanism innehåller olika typer av 

kontakter och kommunikation mellan filialernas chefer och huvudkontorets chefer, med målet att 
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skapa en delad uppfattning dem emellan. Dessa mekanismer kan till exempel innehålla uppdrag 

eller utbildningar på huvudkontoret. (Bartlett och Ghosal, 1989; Doz och Prahalad, 1981) 

 Medan den vertikala integreringsmekanismen fokuserar på relationen mellan 

huvudkontoret och filialens chefer, används den horisontella mekanismen för aktiviteter som 

förespråkar kontakt mellan de olika filialernas chefer (O’Donnell, 2000). 

Resursbaserad forskning presenterar flera nya lösningar på agencyproblemet, alla mer 

eller mindre kopplade till social kontroll. Detta tillsammans med synen på MNCs som 

decentraliserade nätverk utgör en av de viktigaste skillnaderna gentemot agencyteorin. 

3.3 Kunskap och kunskapsöverföring 
Vi kommer i detta avsnitt att presentera teori gällande kunskap och kunskapsöverföring för att få 

ett ramverk och en förståelse för vår hypotes och frågeställning. Då denna studies huvudsyfte 

inte innefattar vad kunskap är, utan snarare hur den överförs, kommer vi inte att gå på djupet 

angående definitionerna av själva kunskapsbegreppet. Inom området personlig och 

organisatorisk kunskap har Polyanis (1962) definitioner kring tacit och explicit knowledge varit 

grunden för vidare forskning. Nonaka och Takeuchis (1995) vidareutveckling och definitioner av 

kunskapsbegreppet används som grund i större delen av den moderna forskningen inom området, 

varför vi anser deras arbete relevant även för vår undersökning. Vi har funnit att begreppen tacit 

och explicit är svåra att på ett lättförståeligt sätt översätta till svenska, varför vi valt att behålla de 

engelska uttrycken. 

Explicit knowledge är kunskap som är enkel att standardisera, skriva ner på papper och 

överföra mellan individer och inom ett företag (Nonaka och Takeuchi, 1995). Kunskap av denna 

form kan överföras via till exempel email eller veckorapporter, då kunskapen är lätt för 

medarbetare att förstå och ta till sig via text. 

Tacit knowledge är kunskap på individuell, undermedveten nivå och mycket svårare att 

standardisera och överföra till andra. Den är rotad i en speciell kontext, som till exempel en 

arbetsuppgift och bygger på en persons “know-how” (Nonaka, 1991). Ett exempel passande för 

denna studie och det aktuella företaget är en persons säljförmåga. Att vara en bra säljare, vilket 

innefattar egenskaper som att kunna vara övertygande, tillmötesgående och att kunna “känna av” 

kunden är något som är väldigt svårt att överföra till explicit knowledge. Att bli en bra säljare är 

en blandning av personliga grundegenskaper och erfarenhet, något som det tar tid att bli bra på. 
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Det är relativt svårt att sätta fingret på just vad som gör en person till en bra säljare och detta 

stämmer bra överens med Nonakas beskrivning av tacit knowledge. 

Osterloh och Frey (2000) menar att intrinsic motivation är en av nycklarna till att tacit 

knowledge genereras och kan föras vidare inom ett företag, det är svårt för ledningen att “se” 

överföringen av kunskap mellan olika delar av företaget men i gynnsamma förhållanden kan det 

märkas direkt i filialernas ökade resultat. Företag bör satsa på att belöna teamwork och skapandet 

av interna relationer för att underlätta detta. (Osterloh & Frey, 2000) 

Vid teorigenomgången har det framkommit att det ej finns en konkret modell på vilka 

system eller exakta tillvägagångssätt ett företag bör använda för att på mest effektiva sätt 

överföra kunskap. Nonaka (1994) har dock presenterat ett ramverk som går att använda som bas i 

företags kunskapsöverföring, ramverket innehåller fyra olika överföringsmodeller varav två är 

relevanta för denna studie. Den första benämns socialization och kan exemplifieras med en 

hantverkslärling som lär sig genom att se och imitera sin handledare. Nyckeln för överföring av 

tacit knowledge från handledaren till lärlingen är här den över tid delade erfarenheten mellan de 

två. Den andra modellen beskriver överföringen av explicit knowledge mellan två eller flera 

parter och kallas combination. Här används möten, telefonsamtal eller andra sociala processer för 

att överföra och diskutera olika parters explicit knowledge, vilket kan leda till ny eller förfinad 

kunskap. (Nonaka, 1994) 

3.4 Sammankoppling av koncept 
Hur kan kunskapsöverföring kopplas ihop med agencyteori respektive resursbaserad forskning? 

Agencyteorins formella styrningssätt med övervakning och resultatbaserade belöningar talar för 

ett relativt enkelriktat kunskapsflöde. Filialen får klara instruktioner, rutiner och mål direkt från 

huvudkontoret som samtidigt övervakar, antingen via teknologiska system eller via fysisk person 

på plats. Den information som skickas tillbaka från filialen torde vara mestadels den 

övervakningsinformation som huvudkontoret “skapar åt sig själv” via övervakningssystemen, 

vilket ej kan anses vara ett fullvärdigt flöde nerifrån och upp. Belöningarna fungerar också som 

kommunikation från huvudkontoret om att någonting antingen har gjorts bra, eller dåligt. 

Överföring av tacit knowledge från botten av företaget blir ur ett agencyteoretiskt perspektiv 

svårt att genomföra. 
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Fokuspunkten i den resursbaserade forskningen är, jämfört med agencyteorin, starkt 

kopplad till kunskapsgenerering och spridning av denna inom företag. Genom att ge filialerna 

mer frihet och genom att tillämpa sociala kontrollmetoder istället för formella är målet att få ett 

ökat kunskapsflöde inom företaget. Detta bygger på att kunskap överförs från alla håll i ett 

företag, från huvudkontor till filial, från en filial direkt till andra filialer och så vidare. 

Kunskapsöverföringen visar sig inom resursbaserad forskning vara dubbelriktad, kunskap som 

genereras i botten av företaget är viktig för huvudkontoret och tvärt om. 

Skillnaden i kunskapsöverföring mellan agency teorin (enkelriktat) och den 

resursbaserade forskningen (flerriktat) utgör en viktig del av denna studies syfte. Vi tror att den 

resursbaserade forskningen begränsat sig genom att utesluta en fortsatt stark kontroll från 

huvudkontoret ur teorierna. Ett företag bör kunna styra från huvudkontoret genom en blandning 

av övervakning och finansiella belöningar med element från den sociala kontrolldelen ur 

resursbaserad forskning. Vår hypotes formuleras således enligt följande:  

 

Ett företag kan genom stark kontroll från huvudkontoret ha en väl 

fungerande kunskapsöverföring (både explicit och tacit) om övervakning och 

belöningar kombineras med social kontroll. 

Figur 1 - Hypotesförtydligande 
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4. Metod 

4.1 Val av metod 
Denna studie är en fallstudie, en detaljerad undersökning som används för att fördjupa och 

utveckla teorier och även för att stärka hypoteser (Saunders et al. 2009). Fallstudien baseras på 

intervjuer, interna dokument från TM, pressmeddelanden, årsredovisningar samt publicerade 

artiklar och tryckta böcker inom vårt område. Då denna studie strävar efter att få en djupare 

förståelse av kontrollen samt överföring av kunskap från huvudkontoret och dess påverkan på 

filialerna används en kvalitativ undersökningsmetod. I denna studie används deduktiv 

metodansats, teorin från litteraturgenomgången används för att formulera frågor som svarar på 

samt är relevanta för frågeställningen. 

4.2 Teknikmagasinet 
Teknikmagasinet (TM) är en butikskedja inom hemelektronik- och hobbybranschen. Företaget 

startade med en butik i Stockholm 1989 och har i dagsläget 456 anställda i 100 butiker (Sarah 

Gustavsson, 110502). Expansionen till Norge gjordes i mitten av nittiotalet och 2008 påbörjades 

expansionen i Finland där de nuvarande två butikerna ligger i Helsingfors. (Alla bolag 110419; 

Årsredovisning 2008/2009) 

Strukturen i företaget kan anses vara relativt platt, huvudkontoret är placerat i Stockholm 

och huserar alla nyckelfunktioner som, bl.a. VD, ledningsgrupp, chef för Norge och Finland, 

HR-, inköps-, försäljnings- och marknadsföringsavdelning (TM organisationsschema, 2010). TM 

äger alla butiker, en butikschef ansvarar för butiken och dess anställda, företaget har även 7 

distriktschefer som har ett övergripande ansvar för runt 10 butiker var, dessa är bl.a. inblandade i 

rekrytering samt fungerar som stöd åt butikscheferna i planering med mera. Utmärkande för en 

TM-butik är att den storleksmässigt är relativt liten samt att all betjäning sker över disk. Kunden 

sätts i allra främsta rummet och TMs grundfilosofi är: 

 

“Varenda TM-kund, stor som liten, skall alltid känna sig välkommen och bli 

helt nöjd. De är anledningen till att vi har våra jobb och de betalar varenda 

krona av vår lön” (Teknikmagasinet.se, 110502) 
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Av denna målsättning följer att kunskap om kunders åsikter samt fördelar och nackdelar om 

produkter är viktiga för TM, denna information måste kunna transporteras inom företaget utan 

hinder (Jannis Östlund 110505). År 2007 fanns det 83 butiker i Sverige och Norge med totalt 337 

anställda (TM Årsredovisning SE, NO 2007/2008). Under 2008 expanderade TM även till 

Finland och vid den senaste årsredovisningen hade TM 98 butiker varav 73st i Sverige, 20st i 

Norge, 2st i Finland samt en webbutik för varje land
2
. Antalet anställda uppgick till 411st och 

under 2010 firade TM öppnandet av sin hundrade butik (TM Årsredovisning SE, NO, FI 

2009/2010; Pressrelease 101125). 

Valet av TM baserades på att vi tidigare kommit i kontakt med företaget via en uppgift i 

Företagsekonomi C. I detta arbete fick vi indikationer på att företaget är starkt centralt styrt, 

vilket går emot den aktuella resursbaserade teorin. TM har haft en historisk årlig 

omsättningstillväxt på runt 25 % (TM Fakta, historia och framtid, 2011) och under finanskrisåren 

2008 och 2009 ökade företagets personal med 22 % (74st) och antalet butiker med 18 % (15st) 

(TM Årsredovisningar SE, NO, FI 2008/2009). 

4.2.1 Begränsningar 
Merparten av den forskning vi till denna studie tagit del av är byggda på samlade studier av ett 

antal stora MNCs lokaliserade i många länder under lång tid vilket har gett hög tillförlitlighet. 

TMs storlek samt lokalisering i tre nordiska länder anser vi passa bra överens med tids- och 

storleksramen för denna studie, studiens resultat blir dock svårare att generalisera. I denna studie 

har endast ett företag studerats, om flera företag hade studerats är det rimligt att anta att 

generaliserbarheten och trovärdigheten för studien och resultatet ökat. (Saunders et al. 2009). 

Med ett ökat antal intervjuer på varje nivå i företaget hade vi fått möjlighet att få en mer 

mångsidig bild av företaget och dess processer. 

4.2.2 Anpassningar 
Definition av filialer och dess funktioner kan skilja sig åt, beroende på vilket företag som 

studeras. I TMs fall är det butikerna som är företagets filialer, att se en butik som filial stämmer 

väl överens med Nationalencyklopedins beskrivning: “... avdelning inom ett företag eller en 

                                                 
2
 TM definierar webbutikerna som fysiska butiker (TM Årsredovisning SE, NO, FI 2009/2010) 



16 

 

institution, belägen på annan plats än ledningen, huvudkontoret. Inom varuhandeln finns många 

företag som omfattar flera butiker vilka drivs parallellt med varandra under gemensam ägare.” 

(Nationalencyklopedin → Filial, 110504). TM är även representativt som ett multinationellt 

företag då detta uppstår: “... så snart ett företag skaffar sig kontrollerande inflytande i ett annat 

genom investering över nationsgränserna, t.ex. nyetablering eller förvärv av dotterbolag.” 

(Nationalencyklopedin → Multinationellt företag, 110504) 

4.3 Insamling av data 
Primärdata har samlats in genom intervjuer då ingen tidigare studie samlat in data kring företaget 

som vi anser behövs. En uppenbar begränsning är att insamling genom intervjuer gör det relativt 

svårt att verifiera om informationen är riktig. Sekundärdata som insamlats består av litteratur 

samt tidsskrifter och har använts för att konstruera en teoretisk struktur (Saunders et al. 2009). 

Vidare har årsredovisningar och företagsinformation använts för att få en bakgrund av företaget 

samt få utökade kunskaper före genomförandet av intervjuerna. Insamlandet av data till denna 

studie har behövts för att fördjupa kunskapen om kunskapsöverföring från huvudkontor till 

filialer samt att hitta relevanta teorier att testa fallstudien på. Data har samlats in med hjälp av 

databaser, personliga kontakter, e-post, intervjumaterial, böcker och artiklar. Vi har bearbetat 

vetenskapliga artiklar främst från Uppsala universitetsbiblioteks egen databas, då dessa är av 

vetenskaplig karaktär. De sökords som använts är huvudkontor och filial, belöningar, 

övervakning, social kontroll.  

Frågor som var relevanta hade förberetts för studien och intervjuerna genomfördes så att 

respondenterna fritt kunde tolka dem, genom detta fick vi fria svar samt så riktiga uppgifter som 

möjligt från respondenterna. De genomförda intervjuerna kan beskrivas som semistrukturerade, 

där några av intervjufrågorna var samma för alla respondenter, medan vissa av frågorna 

anpassades till varje respondent, då de hade olika ansvarsområden. Under intervjun ställdes 

uppföljningsfrågor för att få mer detaljerade svar och för att validera vår tolkning av svaren. Att 

använda semistrukturerade intervjuer är att föredra vid en förklarande studie och ger en 

detaljerad uppsättning data (Saunders et al. 2009). 

Eftersom vi själva valt respondenterna är urvalet subjektivt, valet att intervjua anställda 

på TM som har olika befattningar gjordes för att få en bred bild av kunskapsöverföringen. Vi 

anser att det är viktigt med en personlig kontakt med respondenterna och fick möjligheten att 
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genomföra intervjuerna på företagets huvudkontor. Detta var att föredra då vi samtidigt fick en 

uppfattning om arbetsmiljön på huvudkontoret. 

Totalt intervjuades tre anställda på TM; VD, f.d. Norgechef samt en butikschef för att 

uppfylla syftet med studien. Valet att intervjua fler än en person påverkar validiteten av 

resultatet. Företaget har tre egentliga nivåer vilka är butik, distrikts/landschef samt huvudkontor, 

varför valet att intervjua en person på varje nivå stärker trovärdigheten och helhetsbilden av 

företaget. VD kontaktades inledningsvis via email där studiens syfte presenterades, mottagandet 

blev positivt. Intervjuerna bokades först med VD, sedan f.d. Norgechefen, därefter bokades 

intervju med butikschef. Respondenterna fick två dagar innan intervjuerna huvudfrågorna i 

intervjuguiden via email. Vi inser att detta ökar möjligheten för respondenterna att prata sig 

samman kring svaren men anser att detta var nödvändigt för att få optimala svar samt ett bra 

tempo i intervjuerna. Intervjuerna fortlöpte utan några problem, då respondenterna fick en 

introduktion om studiens ämne samt undersökningsfråga. Intervjuerna varade mellan 34 och 65 

min och vi anser att intervjuerna var tillräckligt långa för att skaffa den informationen som 

behövdes för den empiriska undersökningen samt att få nödvändig bakgrund om företaget. Trots 

att intervjuerna varade olika tid innebär det inte någon skillnad för intervjuernas resultat och ses 

därför som tillförlitligt. Intervjun med VD blev längst och för butikschef kortast, detta är logiskt 

då kunskaper blir mer specificerade längre ner i ett företag. Vi båda var närvarande vid 

intervjuerna och turades om att ställa frågorna utan förutbestämd ordning. Intervjuerna spelades 

in med diktafon, i och med detta kunde vi helt koncentrera oss på vad om sades samt studera 

kroppsspråket, vilket kan vara värdefullt för att tolka informationen på ett korrekt sätt (Saunders 

et al. 2009). I slutet av intervjun tillfrågades respondenterna om det gick bra att kontakta dem vid 

eventuella funderingar eller om det behövdes ställas några kompletterande frågor. Medgivandet 

att använda respondenternas namn och företag gavs vid intervjuerna. Presentation av 

respondenterna återfinns i Bilaga 1. 

4.4 Analys av data 
Efter varje intervju transkriberades det inspelade materialet, båda författarna hade tillgång till 

materialet. Det transkriberade materialet skickades även till respondenterna för att undvika 

missförstånd samt att få deras godkännande. På så sätt anser vi att det inte finns någon negativ 

påverkan i denna studie. Vidare användes primärdata från varje intervju till den empiriska datan 
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(Saunders et al.). Separata anteckningar gjordes även för att sedan jämföras för att klara ut 

eventuella otydligheter författarna emellan. Vi har analyserat den empiriska datan utifrån 

operationaliseringsmallen i Tabell 1.  

4.5 Operationalisering 
För att kunna undersöka och avgöra till vilken grad de olika koncepten representeras inom TM 

presenteras koncepten med tillhörande faktorer i tabell 1. I tabellen presenteras även i vilken 

teori faktorn grundar sig i, antingen agencyteori (AT) eller resursbaserad forskning (RB) samt 

författare bakom faktorn. 

 

KONCEPT FAKTORER TEORI FÖRFATTARE 

Övervakning ● Finansiell övervakning 

● Personlig övervakning 

● Ingen övervakning 

● AT 

● AT 

● RB 

 Jensen & Meckling, 1976; Eisenhardt, 

1989 

 Eisenhardt, 1989 

 O´Donnell, 2000; Osterloh & Frey, 2000 

Belöningar ● Finansiella belöningar 

● Icke-finansiella belöningar 

● Teambaserade belöningar 

● AT 

● RB 

● RB 

 Arrow, 1964; Eisenhardt, 1989 

 O´Donnell, 2000 

 Gupta & Govindarajan, 1991; Osterloh & 

Frey, 2000 

 

Social 
kontroll 

● Vi-känsla 

● Delade värderingar och mål 

● Uppfattning av hierarkiska roller 

● RB 

● RB 

● RB 

 Gupta & Govindarajan, 2000 

 Ashforth & Mael, 1989; Nohria & Ghosal, 

1994;  

 Doz & Prahalad, 1981; Barlett & Ghosal, 

1989; O´Donnell, 2000  

Kunskap 3 ● Kunskapsöverföring Top - Down 

● Kunskapsöverföring Bottom - Up 

● Kunskapskapande & spridande 

● Hinder för kommunikation 

● AT 

● RB 

● RB 

● RB 

 Jensen & Meckling, 1976; Eisenhardt, 

1989; O´Donnell, 2000 

 Gupta & Govindarajan, 2000 

 Nonaka, 1994; Nonaka & Takeuchi, 1995; 

Osterloh & Frey, 2000 

 Gupta & Govindarajan, 2000 

 

                                                 
3
 Kopplingen mellan kunskapsfaktorerna och intervjufrågorna presenteras mer ingående i bilaga 2: Intervjuguiden 

för Jannis Östlund under rubriken ”Kunskap och Kunskapsöverföring”. 

 

Tabell 1 - Operationalisering 
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De huvudfrågor som ställdes i samband med intervjuerna återfinns i bilaga 2: Intervjuguide. 

Frågorna är grundade i den teori som tidigare presenterats. Intervjuguiden är även indelad i fyra 

delar, en för varje koncept, dess teoretiska grunder återfinns i Tabell 1. Empiri och 

analysavsnittet utformas på samma sätt som teoridelen för att göra det enklare att få en 

helhetsbild. För att göra varje delkoncept mer tydligt följer analys av aktuellt koncept direkt efter 

presentationen av empirisk data. 
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5. Empirisk data och analys 

5.1.1 Övervakningssystem 
TMs kontrollsystem består av svinn och säkerhetskontroll, ekonomisk kontroll rörande 

rapporteringar och uppföljning samt ett onlinebaserat kassasystem. (Östlund, 110505; Krook, 

110505; Träff, 110509) 

Det finansiella övervakningssystemet utgår från aktuellt års budget samt löpande 

finansiella prognoser som görs av huvudkontoret. Detta sammanställs i ett så kallat 

ribbdokument där målet är att TM skall nå över ribbnivån vilket uttrycks i ett omsättningsbaserat 

månadsmål. Månadsmålet bryts ned i dagsmål för att förenkla för butikschefen och de anställda, i 

syfte att skapa delmål. (Krook, 110505) 

Via det intranätsbaserade finansiella systemet, som är direkt kopplat till kassasystemet i 

butikerna kan vem som helst inom företaget se alla länders, distrikts och butikers omsättning i 

realtid. Östlund understryker att TM fokuserar på månadsmålen, men i det stora hela är det inte 

någon faktisk funktion för hur företaget bedriver affärer, det fungerar mer som ett 

kuriosaintresse. För butikerna är det motiverande att kunna se dagsmål och omsättning, då 

butiker i samma område ofta inofficiellt “tävlar” mot varandra om högst omsättning. (Östlund, 

110505; Krook, 110505) 

Via månadsmålen är det även enkelt för huvudkontoret att se hur en butik går. Om ett 

resultat sjunker vidtas på kort sikt inga åtgärder, mer än att distriktschefen för dialog med 

butikschefen för att försöka hitta orsaken till resultatsänkningen. På längre sikt omformas målen 

för att passa butikens situation, det finns enligt Östlund ingen anledning att ha en butik som 

konstant känner problem med att den inte kan nå budget. (Östlund, 110505) 

En butikschef har stor frihet och kan ta beslut gällande den egna butiken i vissa 

avseenden, till exempel vad gäller placering av varor och skötandet av aktuella kampanjer. 

(Träff, 110509) Huvudkontoret har valt att aktivt hålla tillbaka viss kontroll för att åstadkomma 

ett “tomrum” i regleringen där butikschefen själv ska kunna ta initiativ och växa. Östlund menar 

att ca 30 % av allt som händer i butiken är upp till butikschefen. Huvudkontoret anser att det är 

oerhört viktigt att som anställd inte känna sig styrd till punkt och pricka, det ska finnas en frihet, 

på så sätt växer de anställda. (Östlund, 110505) 
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  Hierarkiskt sett finns mellan huvudkontoret och butiken en distriktschef, vilken har ett 

övergripande ansvar för ca 10-15 butiker (TM organisationsschema, 2010). Distriktschefen 

besöker varje butik ungefär varannan vecka, vid besöket stäms det av att butiken ser bra ut, att de 

aktuella kampanjerna följs etc. Utöver besöken är distriktschefen alltid tillgänglig via telefon för 

butikschefen. (Krook, 110505). 

TM har inget övervakningssystem för kundnöjdhet utan mäter enbart försäljning, dock är 

huvudkontoret väldigt tydliga med den viktigaste punkten: att alla kunder ska vara nöjda. Denna 

värdering kontrolleras mer genom samtal, löpande information och utbildning. Detta är enligt 

Krook ett lättare sätt att kontrollera kundnöjdheten jämfört med att belöna för den, då det är 

komplicerat och framförallt dyrt att mäta. (Krook, 110505) 

5.1.2 Analys övervakningssystem 
TMs finansiella system för kontroll av uppsatta omsättningsmål stämmer väl överens med 

agencyteorins definition av övervakning. Företaget har en budget att nå upp till och varje butik 

ansvarar för en viss del av företagets totala omsättningsmål. Det interna systemet för månads och 

dagsmål är ett typiskt exempel på Eisenhardts (1989) “mer detaljerade övervakningssystem”. 

Finansiellt övervakningsverktyg, rapportprocedur samt budgeteringssystem finns alla i samma 

datorsystem. Det kan även argumenteras för att TM till viss del använder sig av personlig 

övervakning av butikschefen via distriktschefens besök. Det framgår dock av intervjuerna att 

distriktschefens roll innefattar fler aspekter än övervakning, bl.a. rådgivning, men vid besöken 

stämmer distriktschefen av att allt fungerar som det skall i butiken, vilket ur agencyteoretisk 

synvinkel stämmer bra överens med personlig övervakning. Det bör understrykas att 

butikschefen har möjlighet att påverka flera olika faktorer i butiken varför hans/hennes jobb 

absolut inte skall ses som helt huvudkontorsstyrt enligt Kims et al. (2005) definition av 

specialized contributor. Dock utgör det faktum att de finansiella målen sätts och övervakas 

kontinuerligt av huvudkontoret, samt att personlig övervakning i form av distriktschefen 

existerar, tydliga tecken på övervakning ur agencyteoretisk synvinkel. Sammanfattningsvis kan 

TMs övervakningsrutiner starkt kopplas till de beskrivna av agencyteorin, dock ej till 

resursbaserad forskning då denna talar för avvecklandet av övervakning. 
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5.2.1 Belöningssystem 
Gällande belöningssystem så använder sig företaget av både finansiella och icke-finansiella 

metoder, belöningssystemet benämns internt som “bonus”. Det finansiella belöningssystemet är 

kopplat direkt till butikens reslutat och beror på hur mycket den når över sitt månadsmål. Det 

finns tre olika nivåer för denna målstyrda belöning, den första innebär 3 kr extra per timme för 

alla anställda i butiken som når över månadsmålet. Den andra nivån ger istället 5 kr extra i 

timmen och gäller när butiken når sitt månadsmål med 5 %. Om butiken når över målet med 10 

% eller mer delas på samma sätt en belöning på 10 kr extra i timmen till butikens anställda ut. 

Denna belöning gäller alla anställda i butiken, både fast anställda och timanställda. För en 

heltidsanställd resulterar en 10 % marginal ca 1500-1600 kr extra i månadslön. Butikspersonalen 

kan kontrollera hur de ligger till mot detta system genom dagsmålen, detta för att skapa “den 

dagliga jakten”. (Krook, 110505) 

Det finns även så kallade “topplistor” för alla säljare i företaget, dessa baseras på 

individuellt täckningsbidrag och snittmarginal. Dessa listor kan alla anställda följa i realtid och 

målet är att hamna på top 10 i Sverige respektive top 5 i Norge. Vinnare av dessa listor får inget 

fastställt pris, det kan variera och vara till exempel en resa, produkter eller till viss del av pengar. 

(Krook, 110505) 

TM säljer bland annat mobiltelefoner med tillhörande abonnemang från olika operatörer 

(Teknikmagasinet.se → telefoner, 110508) och när en telefon säljs med abonnemang ger detta 

företaget en hög förtjänst (Krook, 110505). När en anställd säljer ett abonnemang får han/hon en 

direkt bonus på 100kr, det finns alltså en belöning med direkt koppling till indexet abonnemang. 

Butikschefen har, förutom den målbaserade bonusen för butiken, möjlighet att få en extra 

bonus. Denna kan delas ut till butikschefer i “större butiker”, vilket innebär butiker som når över 

en viss omsättningsgräns, den representerar enligt Krook en ersättning för det ökade ansvaret 

dessa butikschefer har. Syftet med denna belöning är att locka duktiga butikschefer till de större 

butikerna, vilket medför mer jobb och arbete med butiken, schemaläggning och personal vilket 

enligt Krook måste premieras. Bonussystemet är begränsat till butikerna, vilket innebär att 

distriktscheferna eller högre ej har någon resultatbunden bonus. Angående eventuell sänkt 

motivation med tiden gällande finansiella belöningar menar Träff att han själv inte märkt av det, 

Krook håller till viss del med om att en form av “inflation” av bonusar efter hand borde kunna 
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uppstå hos en säljare, men att det inte finns några problem med det som huvudkontoret har 

uppmärksammat. 

Några fastställda riktlinjer för icke-finansiella belöningar finns inte, men enligt Krook så 

brukar TM försöka belöna ett allmänt bra beteende med exempelvis en present av något slag 

eller att de butiksanställda bjuds på en middag eller liknande. Möjligheterna att avancera inom 

företaget är enligt både VD, Norgechef och butikschef mycket goda vilket kan anses vara en 

icke-finansiell belöning. TM satsar hårt på internrekrytering och enligt Östlund och Krook (som 

båda börjat på butiksnivå) sker den allra största delen av rekryteringen till huvudkontoret från det 

egna företaget, huvudparten av alla anställda på huvudkontoret idag har butiksbakgrund. Det är 

enligt Östlund viktigt att erbjuda duktiga medarbetare en framtid inom företaget och att ta vara 

på deras kompetens. Möjligheten att avancera internt anses även av Träff som starkt 

motiverande. 

5.2.2 Analys belöningssystem 
Det visar sig att TM använder sig av både finansiella och icke-finansiella belöningar i 

motivationssyfte för sina anställda. Angående de finansiella belöningarna så är index helt bundet 

till butikens resultat i ett av systemen (att nå över månadsmål) samt knutet till personligt resultat 

(försäljning av abonnemang och säljartopplistor). Butikschefsbonusen för större butiker kan 

anses vara kopplad både till resultat (butikens omsättning) samt till butikschefens uppgift med 

ökat ansvar (Krook, 110505). Angående Arrows (1964) argumentation kring svårigheten för 

huvudkontoret att få tag i rätt bonusgrundande information har TM inga problem, alla säljresultat 

genereras i realtid via det internetbaserade resultatsystemet. I och med att resultatinformationen 

både på butiksnivå samt personlig nivå är lätt för huvudkontoret att mäta, kan TMs finansiella 

belöningar starkt kopplas till outcome control (Jensen & Meckling, 1976; Ouchi, 1979; 

Eisenhardt, 1989). De finansiella belöningarna kan ej anses vara direkt kopplade till större 

grupper av butikers resultat likt det system Gupta och Govindarajan (1991) beskriver. 

Butiksbaserade belöningar hjälper till att motivera ett teamarbete inom butikens ramar, men 

några belöningar för till exempel distriktets resultat finns inte. Dock visar det sig vid intervjuerna 

att de anställda på olika nivåer i alla fall känner en teamkänsla, dock kan denna anses vara mer 

kopplad till social kontroll vilket det kommer att argumenteras vidare för senare i analysavsnittet. 

Något samband mellan ökade belöningar och fallande reslutat är inget problem som företaget 
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har, därmed finner vi i denna studie inga belägg för Zajac och Westphals (1994) undersökning 

kring fallande resultat vid finansiella belöningar. 

 Gällande icke-finansiella belöningar är det som är mest uppenbart den tydligt uttalade 

möjligheten att avancera inom företaget. Detta ger en klar signal om att en anställds arbete är 

viktigt för hela företaget och är enligt Träff en stark motivationsfaktor. De övriga belöningarna 

för butiker med exempelvis biobiljetter eller en middag för de butiksanställda kan också knytas 

till icke-finansiell belöning för ett allmänt bra beteende. 

Merparten av TMs belöningar är finansiella och resultatbundna vilket starkt kan kopplas 

till agencyteorins modeller. De finansiella belöningarna är inte kopplade till större grupper av 

butiker vilket hade varit ett argument för en mer resursbaserad syn på systemen. Det finns dock 

inslag av icke-finansiella belöningar och möjligheten att klättra inom företaget, vilket alla 

respondenter är klart medvetna om, kan absolut anses vara en sådan. Detta är en belöningsform 

rotad i resursbaserad forskning. Sammanfattningsvis kan TMs belöningssystem anses luta 

starkare mot agencyteorins modeller, men tydliga paralleller till resursbaserad forskning kan 

också dras. 

5.3.1 Social kontroll 
På frågan om vad respondenterna tycker utmärker TM från andra företag samt vad som är 

företagets styrka, refererar samtliga till en stark intern sammanhållning och familjär känsla. 

Krook förklarar detta förhållande genom att beskriva en “prestigelöshet”, att inga hierarkiska 

hinder existerar vilket gör att alla, oavsett nivå eller anställningsroll, kan känna samhörighet med 

alla i företaget (Krook, 110505). Arbetet med att forma denna gemenskap börjar redan vid 

anställningsintervjun, det är viktigt med social kompetens, attityd samt ambitionsnivå hos den 

sökande. Även om en sökande måste inneha en viss del teknisk kunskap väger detta inte lika 

tungt för TM, det går att lära sig relativt snabbt ändå genom butiksarbetet enligt Östlund 

(110505). Innan en person anställs så testas han eller hon i butik under två dagar, dels för att 

kunna se hur personen beter sig i arbetsmiljön, men framförallt för att se om personen passar in i 

gänget. Sedan är det upp till butikspersonalen att bestämma om personen i fråga passar in eller 

inte innan anställningen blir av, enligt Östlund är detta en viktig faktor för gemenskapen: 
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“... det är jätteviktigt vi måste ju visa killarna och tjejerna den respekten, det 

blir helt omänskligt att skicka ner en kille som alla tycker är urjobbig, sen 

spelar det ingen roll hur duktig han är rent tekniskt eller så. “  

(Östlund, 110505) 

  

På butiksnivå är det enligt Träff (110509) vanligt att anställda umgås även utanför jobbet, 

personalen träffas och gör något icke jobbrelaterat, eller tar en sedvanlig afterwork. TM har även 

då och då större träffar eller firmafester för anställda för ett antal butiker, distrikt, eller ett helt 

land. Resultatet av detta är enligt Östlund alltid väldigt positivt. Anställda får här möjlighet att 

träffa personer som de kanske annars bara talar i telefon med, syftet med dessa tillfällen är just 

att stärka den sociala samhörigheten och att lära känna varandra ännu bättre (Östlund, 110505). 

Östlund och Krook är båda noga med att understryka huvudkontorets uppgift som ett stöd för 

butikerna, detta förmedlas även ut starkt från första dagen av en anställning. Förutom besöket av 

distriktschefen varannan vecka kommer även representanter från huvudkontoret (allt från VD till 

inköpschef) ut i butik med jämna mellanrum för att hälsa på och prata med de butiksanställda. 

Ett annat mål företaget har för att bibehålla den täta kontakten mellan huvudkontor och butiker är 

att alla anställda på huvudkontoret skall arbeta en dag om året ute i butik. Detta görs dels för att 

påminna huvudkontorsanställda om hur det är ute i butiken och vem det är som “servas på 

dagarna”, dels för att visa butiksanställda att steget till huvudkontoret inte är långt, 

huvudkontoret finns till hands och kommer från samma butiksbakgrund (Östlund, 110505). Träff 

(110509) menar att besöken har en viss motiverande effekt; “... man blir påmind om att ens 

arbete är viktigt för företaget, att det spelar roll liksom.” Huvudkontorets vision om 

prestigelöshet sammanfattas av Östlund: 

  

“Alla har olika arbetsuppgifter, med olika ansvar, men det betyder inte att vi 

är på olika nivåer mot varandra, vi är samma gäng. Och det kan man inte få ut 

genom att skriva massa saker, man måste agera på ett visst sätt, i butik måste 

man umgås med killarna bakom disken så de känner att vi på kontoret är 

precis vanliga snubbar och tjejer allihopa. Vi respekterar deras arbete, det de 

gör är viktigt och bra och, ja... sånt har ingen funktion om det bara sätts på ett 

papper, att det står: ”cheferna på detta företag respekterar ditt jobb” på 
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papper, sen så syns inte cheferna mer än att de svischar förbi i Porsche eller 

sådär, det är ingen bra grej. Vi måste försöka vara öppna allihopa och lika på 

något vis.”  

(Östlund, 110505) 

  

Bilden av en stark gemenskap inom företaget stärks även av att både Träff (110509) och Krook 

110505) oberoende av varandra beskriver sammanhållningen som en starkt motiverande faktor, 

som gör att det under tunga och arbetsamma perioder fortfarande är roligt att gå till jobbet. På 

frågan om hur stämningen påverkar motivationen svarar Krook: 

  

“Har alltid varit kul att gå upp och gå till jobbet. Man vet att man kommer 

åtminstone ha ett gott skratt under dagen och ja, det är jätteviktigt...” 

(Krook, 110505) 

5.3.2 Analys social kontroll 
I TMs fall sammanfattas den sociala kontrollen av samtliga respondenter i den prestigelöshet 

eller TM-andan som beskrivs. Arbetet med att forma denna vi-känsla kan anses börja redan vid 

rekryteringen då fokus läggs på social kompetens snarare än teknisk kunskap. Detta, tillsammans 

med det faktum att den nyanställde “testas” i butik och att de blivande kollegorna får avgöra om 

denne passar in eller inte, gör att starka paralleller kan dras till Ouchis (1979) klanmekanism. 

Ouchi argumenterar för att företaget måste välja individer vars mål och värderingar 

överensstämmer med företagets, detta är precis vad TM gör genom sina anställningsrutiner. 

Dock kan ej fullständig anpassning av klanmekanismen göras, då övervakningen inom TM kan 

anses vara för stark för att helt överensstämma med definitionen. 

TMs system med besök från huvudkontoret i butik, både via distriktschef och andra 

representanter, ger alla anställda (avsett position) en starkare sammankoppling med olika delar 

av företaget. Vidare visar det faktum att merparten av huvudkontorets anställda är tidigare 

butiksanställda att företaget tar till vara på de anställda som har rätt värderingar och stark 

motivation. Genom detta hävdar Östlund att huvudkontoret bibehåller förståelsen för de 

anställdas situation och arbetsuppgifter, vilket väl stämmer överens med Ouchis (1979) 

argument. 
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Samtliga respondenter, vilka befinner sig på olika nivåer i företaget, hävdar att alla 

anställda inom TM delar företagets värderingar och mål genom att alla är involverade i den 

starka sammanhållningen och vi-känslan, vilket beskrivs av Nohria och Ghosal (1994) som målet 

med social kontroll. Intervjuerna ger även en bild av ett företag där hierarkiska roller inte utgör 

något hinder för kommunikation och att en total öppenhet finns internt, detta beskrivs av 

O’Donnell (2000) som resultatet av en hög socialisering och familjekänsla inom företaget. 

De större sammankomster för anställda TM regelbundet håller, där möjlighet ges att träffa andra 

inom företaget, tillsammans med besöken från huvudkontoret och ständig kontakt med olika 

delar av företaget, visar på både horisontella och vertikala integreringsmekanismer (Barlett & 

Ghosal, 1989; Doz och Prahalad, 1981). Dessa mekanismer kan i enlighet med teorin anses bidra 

till att öka identifieringen med företaget för de anställda och kan anses vara ett uppenbart tecken 

på fungerande social kontroll från huvudkontorets sida. 

Den glädje att gå till jobbet som Träff och Krook beskriver, samt motivationen den 

medför kan ses som tecken på att motivation för de anställda, förutom finansiella belöningar, 

faktiskt ligger i själva arbetsuppgiften, alltså ett exempel på den enligt Osterloh och Frey (2000) 

så viktiga intrinsic motivation. 

TM kan anses ha ett väl fungerande system för social kontroll i enlighet med 

resursbaserad forskning. Anställdas identifikation och delning av värderingar med företagets 

ledning stärks genom att öppenhet och prestigelöshet genomsyrar företaget. Detta öppnar för 

hinderfri kommunikation av idéer och kunskap inom företaget och bidrar även till en ökad 

motivation för de anställda utan finansiella medel. 

5.4.1 Kunskap och kunskapsöverföring 
TMs vägar för kommunikation och kunskapsspridning från huvudkontoret till butik är flera. De 

fasta rutiner som finns är dels veckomailen (Exempel veckomail, 2011) från huvudkontoret, där 

all relevant information från de olika avdelningarna meddelas, dels företagets intranät (Bild av 

intranät, 2011) som butikspersonalen tittar på regelbundet under dagen (Krook 110505, Träff 

110509). På intranätet arbetas det framför allt med produkt- och marknadsföringsfrågor, till 

exempel information om nya produkter, ändringar av produkter och eventuella varningar om 

produkter. Butikschefen får även tillgång till all marknadsföringsmateriel direkt via intranätet 

och kan själv skriva ut färdiga affischer m.m. som behövs till butiken (Östlund, 110505). 
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Butikchefen informeras även om mindre akuta nyheter genom distriktschefen när denne besöker 

butiken varannan vecka (Krook, 110505; Träff 110509). Systemet med veckomail och intranät 

används för att antalet email skall hållas nere, då det lätt blir oöverskådligt och risken för att 

missa något ökar om en butikschefs inkorg fylls av en massa email per dag. Utöver veckomail 

och intranät kan information behöva spridas snabbt, till exempel om en produkt visar sig vara 

miljöfarlig. Då kontaktas varje distriktschef via telefon, som i sin tur kontaktar sina butiker för 

att försäkra sig om att informationen tas emot (Östlund, 110505). Sammanfattningsvis är alltså 

huvudkontorets kanaler för att nå ner till butiksnivå: email, intranät, möten samt telefonsamtal. 

Huvudkontoret är beroende av kunskapen som skapas i butikerna. För det första kan 

kunders åsikter och andra kundrelaterade indikationer uppfattas endast i butiken, det är enbart 

där kundkontakten finns (Krook, 110505). Förutom kunskap om kunders åsikter om produkter 

kan butikerna även fånga upp önskemål om nya produkter, om flera kunder under kort tid frågar 

efter en produkt TM inte har i sortimentet innebär detta en möjlighet för inköpsavdelningen att 

snabbt upptäcka ett behov och eventuellt köpa in produkten (Östlund, 110505). Personalen ute i 

butik är även ofta inblandade i inköpsavdelningens arbete genom att de själva, kanske på sin 

fritid upptäcker produkter som företaget kan ta in i sortimentet. 

Inom företaget existerar det inga specifika regler på i vilken ordning kommunikation 

sker, huvudsaken är att det når den som ska ha informationen, antingen en annan butikschef eller 

ansvarig på huvudkontoret (Östlund, 110505). Exempelvis kan en säljare eller butikschef 

kontakta VD eller vice vd när det är någonting som fungerar bra eller mindre bra, han kan annars 

kontakta distriktschefen som för budskapet vidare uppåt (Östlund, 110505). Kommunikation i 

form av tips och idéer sker även mellan butikschefer utan inblandning av huvudkontoret, bra 

idéer letar sig dock alltid upp till huvudkontoret som sedan kan förmedla dem till hela företaget 

(Östlund, 110505). 

Huvudkontoret är tydligt med att information eller idéer inte måste tas i någon speciell 

ordning (Träff, 110509). Om en anställd har något som behöver föras vidare tvekar han eller hon 

inte att höra av sig direkt till ansvarig på huvudkontoret, detta är ett system som fungerar bra på 

grund av att både butik och huvudkontorsanställda är införstådda med det (Östlund, 110505). 

Krook understryker även att systemet där alla kan höra av sig till alla grundar sig i 

prestigelösheten och “TM-andan”, alla är på samma nivå och det finns inga personliga eller 

organisatoriska “väggar” i form av hierarkiska roller (Krook, 110505). Detta faktum bekräftas 
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även av Träff när han berättar om hur VD och övrig huvudkontorspersonal regelbundet visar att 

de är kontaktbara, samt att han som anställd inte känner några tvivel inför att ringa VD när som 

helst (Träff, 110509). Det finns även ett speciellt internt emailsystem för produktförslag till 

inköpsavdelningen, som alla anställda uppmanas att använda (Krook 110505; Träff 110509) 

Kommunikationen nerifrån och upp inom företaget kan alltså antingen gå via distriktschefen till 

huvudkontoret, direkt från butik till ansvarig på huvudkontoret, detta kan ske framför allt via 

telefon och email men även vid möten. 

Ett nyanställd säljare får en hel del information på papper som ska läsas igenom, allt ifrån 

företagets värderingar och mål till hur en sjukanmälan görs (Östlund, 110505). Information som 

går att få ner på papper är den enskilde anställdes ansvar att ta in, men den mer svårpåtagliga 

säljkunskapen får de anställda genom att gå bredvid sina kollegor och lära sig efter hand 

(Östlund, 110505; Krook 110505; Träff 110509). TM har tidigare år haft en del säljutbildning 

via externa konsulter. Detta görs dock inte längre då det enligt Östlund är svårt att anpassa dessa 

konsulters generella säljtips till den speciella situationen i TMs butiker, säljsituationen över disk 

skiljer sig väldigt mycket mot konkurrenternas (Östlund, 110505). Utbildningen i övrigt sker 

fortlöpande för de anställda via butikschefen, som i sin tur löpande utbildas av distriktschefen på 

dennes besök, samt även på butikschefsmöten samt huvudkontorsbesök (Krook, 110505; Träff, 

110509) 

Sammanfattningsvis går kunskapsflödet och kommunikationen inom företaget i olika 

riktningar, både uppifrån och nerifrån och horisontellt. Kund-, produkt- eller problembaserad 

kunskap skapas i butikerna och förs uppåt, säljkunskaper förmedlas mellan de anställda i 

horisontella led och genererad kunskap från både toppen och botten av företaget sprids ut från 

huvudkontoret. 

5.4.2 Analys kunskap och kunskapsöverföring 
Kunskapsöverföringen inom TM kan ses som dubbelriktad. Kanalerna för huvudkontorets 

nedåtriktade kommunikation kan säkerligen återfinnas i de flesta företag av samma storlek. 

Informationen följer här en standardiserad hierarkisk ordning, antingen från huvudkontor via 

butikschef till de butiksanställda, eller från huvudkontor, via distriktschef och butikschef till de 

butiksanställda. Det är genom den väl fungerande “nerifrån och upp” överföringen som det 

dubbelriktade flödet syns klart. Alla respondenterna som var för sig representerar en nivå av 
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företagets “hierarki” beskriver oberoende av varandra att inga hinder förekommer i 

kommunikationen mellan en säljare och huvudkontoret eller VD (bortsett från möjliga 

individuella hinder hos den anställde). Kunskap och idéer kan även överföras horisontellt mellan 

butiker. 

Överförandet av explicit knowledge inom TM kan beskrivas väl överensstämmande med 

Nonakas (1994) combination-modell. Explicit knowledge existerar inom företaget i framför allt 

produktkunskap, information om och från kunder, samt modeller och instruktioner för interna 

tekniska system, till exempel kassasystemet. Produktkunskap och kundkunskap överförs som 

nämnt i tidigare avsnitt genom telefonsamtal, email eller personliga möten, oavsett i vilken 

riktning inom företaget den färdas. När ny explicit knowledge skapas, genom exempelvis en 

anställds idé, kan denna förfinas och utvecklas till ytterligare ny kunskap genom till exempel 

butikschefsmöten, andra möten eller telefonsamtal. 

Tacit knowledge exemplifieras bäst i TMs fall med den individuella säljkunskapen hos 

varje säljare, som är svår att sätta på pränt. Genom intervjuerna har vi fått klarhet i hur TM 

arbetar för att ta tillvara på och överföra denna kunskap, nämligen genom att efter hand lära sig 

av de andra i butikens agerande genom observation, samtal och imitation. Denna procedur 

stämmer bra överens med Nonakas (1994) socialization-modell för överföring av tacit 

knowledge. När den nyanställde, eller någon annan i butiken lär sig av en annan medarbetare 

genom att observera, imitera och rådfråga denne delar de med tiden den viktiga erfarenheten och 

undermedvetna kunskap som tacit knowledge innebär. Som nämnts i tidigare avsnitt finns en 

stark motivation i själva arbetsuppgiften och sammanhållningen på arbetsplatsen för de anställda 

hos TM, detta kan anses vara en bra grund för skapandet av tacit knowledge, i enlighet med 

Osterloh och Freys (2000) teori kring intrinsic motivation. 

Det går att dra starka paralleller mellan TMs kunskapsöverföring och resursbaserad 

forskning. Kunskapsöverföringen inom företaget är flerriktat och går även i horisontella led, 

även om merparten av överföringen sker från butik till huvudkontor eller vice versa. 

Möjligheterna för överförande av tacit och explicit knowledge underlättas av fungerande 

kommunikationsrutiner samt sammanhållning. 
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6. Slutsats 
  

Hur kan ett företag ha ett väl fungerande system för kunskapsöverföring 

genom en stark kontroll från huvudkontoret via övervakning och belöningar, 

kombinerat med social kontroll? 

  

Denna fallstudie har presenterat exempel på att ett företag inte nödvändigtvis enbart måste följa 

antingen agencyteorins eller den resursbaserade forskningens modell. Gällande koncepten 

övervakning och finansiella belöningssystem kan TM starkt kopplas samman med 

agencyteoretiska arbetssätt, det existerar ett avancerat övervakningssystem via tekniska system 

och till viss del även personlig övervakning. Belöningssystemet består av finansiella belöningar 

direkt kopplade till resultatfaktorer för den egna butiken, inga direkta teambaserade belöningar 

existerar vilket gör att agencyteorin bäst beskriver detta system. Belöningssystemet innehåller 

dock även icke-finansiella belöningar vilket gör att kopplingar till resursbaserad forskning även 

kan göras för konceptet belöningar. 

Det som utgör själva länken mellan den agencyteoretiska övervakningen och 

belöningssystemet och den för resursbaserade företag viktiga kunskapsöverföringen, är i TMs 

fall den sociala kontrollen vilken leder till den starka sammanhållningen inom företaget. I denna 

studie har det visats att detta leder till en öppenhet i kommunikationen inom företaget samt att 

det bidrar till att sudda ut hierarkiska hinder. Kunskap kan därför effektivt överföras via tekniska 

system, mellan personer och avdelningar helt i enlighet med den resursbaserade forskningens 

dubbelriktade kunskapsöverföring. Vår hypotes kan således anses stämma. 

Denna studie visar att det på ett effektivt sätt är möjligt att kombinera element från de 

konkurrerande teorierna och att det som knyter dem samman är den sociala kontrollen. Detta 

möjliggör en effektiv kunskapsöverföring utan borttagandet av övervakning och belöningar i 

enlighet med resursbaserad forskning. 
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7. Diskussion 
För många företag kan det säkerligen vara fördelaktigt att minska kostnader för övervakning och 

belöningar. Vi tror att denna studie kan utgöra ett exempel samt en fingervisning om hur ett 

företag framgångsrikt kan arbeta för att kunna kombinera metoder från de båda teorierna och på 

så sätt minska kostnader och bibehålla eller öka kunskapsöverföringen. Studiens resultat kan inte 

anses vara branschspecifikt. Vi tror tvärt om att TMs modell, självklart med vissa modifieringar, 

kan användas branschöverskridande samt i företag av olika storlekar. Ökad social kontroll torde 

kunna användas framgångsrikt i många företag och borde vara värt att “investera” i då inre 

motivation och delade mål hos de anställda kan anses vara en investering för framtiden. 

Vi är medvetna om att intervjuer med enbart tre personer från TM som har närmare 500 

anställda, endast ger en begränsad bild av studiens koncept i det aktuella företaget. Det är inte 

troligt att det empiriska resultatet visar en hundraprocentig bild av hur TM hanterar detta i 

praktiken, för att uppnå detta behövs en mer detaljerad och djupgående studie. Resultatets 

trovärdighet kan således inte helt fastställas utan får ses som en indikation på att ett samband kan 

finnas mellan studiens koncept. Det bör vidare även understrykas att denna typ av 

företagsstyrning med största sannolikhet inte är unik för TM, liknande drag finns troligen i andra 

företag. Denna studie är heller inte tillräckligt bred och djupgående för att helt kunna fastställa 

att det är kombinationen av kontroll från huvudkontoret och social kontroll som ensam bidrar till 

effektiv kunskapsöverföring. Det bör ej heller uteslutas att det finns en möjlighet att ta bort ett av 

koncepten, då troligtvis kontroll från huvudkontoret, och fortfarande se en effektiv 

kunskapsöverföring, även andra faktorer utanför studien kan bidra till resultatet. 

7.1 Förslag till Teknikmagasinet 
I ett företag som TM vars huvuduppgift är försäljning tror vi inte att belöningar helt bör tas bort. 

Provision är förekommande i de flesta säljbaserade yrken och vi anser att det i sådana situationer 

till viss del behövs för att hålla säljares motivation uppe. Ett framtida tips till TM kan dock vara 

att se över någon form av teambaserad belöning, vilket vi tror skulle stärka sammanhållningen 

ytterligare och därmed även underlätta kunskapsöverföringen ännu mera. 
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Övervakning hos TM kan till viss del vara nödvändigt för att översiktligt “hålla koll” på 

försäljningen. Dock tror vi inte på ett system där finansiella mål måste uppfyllas utan någon form 

av flexibilitet, men TMs system visar just på flexibilitet och att det används mer som ett 

riktmärke.  

Vi har funnit att nyckelegenskapen hos TM är sammanhållningen och den sociala 

kontrollen och uppmanar företaget att i framtiden fortsätta satsa på utvecklingen av dessa för 

fortsatta ökande resultat och god intern stämning och uppfinningsrikedom. 

7.2 Förslag till framtida forskning 
Studiens resultat ger incitament för att undersöka kombinationen av stark kontroll från 

huvudkontoret och social kontroll i ett större sammanhang. Förhållandet kan med fördel 

ytterligare undersökas i större och fler företag för att öka trovärdigheten. Konceptet social 

kontroll är idag ett populärt forskningsområde ur olika synvinklar. Därför vore en studie på ett 

nystartat företag intressant att genomföra för att från början följa hur en framgångsrik social 

kontroll utvecklas inom företaget. Samma studie vore även intressant att göra på ett stort 

väletablerat företag vars ledning valt att satsa på ”införandet” av social kontroll. Det skulle även 

vara intressant att genomföra en djupare studie och då använda antingen agencyteori eller 

resursbaserad forskning och applicera den på konceptet social kontroll. En undersökning av 

svårigheter och effekter av social kontroll i företag med få respektive stort antal anställda vore 

intressant att genomföra. Detta för att se om det finns en “gräns” i form av antal anställda där 

social kontroll kostar mer än det ger. Slutligen kan åldersfaktorn även studeras för att eventuellt 

få en uppfattning om medelåldern för de anställda kan vara en bidragande faktor till 

kunskapsöverföringen inom TM och för företag i allmänhet.  



34 

 

Källförteckning 
Elektroniska källor 

Nationalencyklopedin, 2011. “Filial”, Hämtad 2011-05-03 från 

http://www.ne.se/sok/filial?type=NE 

  

Nationalencyklopedin, 2011. “Multinationellt företag”, Hämtad 2011-05-03 från 

http://www.ne.se/sok/multinationellt+f%C3%B6retag?type=NE 

  

Teknikmagasinet, 2011. “Telefoner”, Hämtad 2011-04-19 från 

http://www.teknikmagasinet.se →  Telefoner 

  

Teknikmagasinet, 2011.“Press / Teknikmagasinets historia”, Hämtad 2011-02-05 från 

http://www.teknikmagasinet.se/db.pl?template_file=press.html 

  

Alla bolag, 2011.”Teknikmagasinet Sweden Aktiebolag”, Hämtad 2011-04-19 från 

http://allabolag.se/5563813038 

  

Teknikmagasinet, 2010. ”Teknikmagasinet öppnar på Stockholms Centralstation – kedjans 

100:e butik”, Pressrelease, 2010-11-25, hämtad 2011-04-21 från 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/teknikmagasinet/pressrelease/view/teknikmagasinet-

oeppnar-paa-stockholms-centralstation-kedjans-100-e-butik-528149 

  

Teknikmagasinet, 2010. “Organisationsschema Maj 2010”, Via email från Jannis Östlund, 2011-

02-14 

  

Teknikmagasinet, 2011. “Teknikmagasinet. Fakta, historia och framtid”, Via email från Jacob 

Krook, 2011-05-06 

  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ne.se%2Fsok%2Ffilial%3Ftype%3DNE&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHrws6YjcHPQsBC1CQAv7A9pvuiIg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ne.se%2Fsok%2Ffilial%3Ftype%3DNE&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHrws6YjcHPQsBC1CQAv7A9pvuiIg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ne.se%2Fsok%2Ffilial%3Ftype%3DNE&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHrws6YjcHPQsBC1CQAv7A9pvuiIg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ne.se%2Fsok%2Ffilial%3Ftype%3DNE&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHrws6YjcHPQsBC1CQAv7A9pvuiIg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ne.se%2Fsok%2Ffilial%3Ftype%3DNE&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHrws6YjcHPQsBC1CQAv7A9pvuiIg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ne.se%2Fsok%2Ffilial%3Ftype%3DNE&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHrws6YjcHPQsBC1CQAv7A9pvuiIg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ne.se%2Fsok%2Ffilial%3Ftype%3DNE&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHrws6YjcHPQsBC1CQAv7A9pvuiIg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ne.se%2Fsok%2Ffilial%3Ftype%3DNE&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHrws6YjcHPQsBC1CQAv7A9pvuiIg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ne.se%2Fsok%2Ffilial%3Ftype%3DNE&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHrws6YjcHPQsBC1CQAv7A9pvuiIg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ne.se%2Fsok%2Ffilial%3Ftype%3DNE&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHrws6YjcHPQsBC1CQAv7A9pvuiIg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ne.se%2Fsok%2Ffilial%3Ftype%3DNE&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHrws6YjcHPQsBC1CQAv7A9pvuiIg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ne.se%2Fsok%2Ffilial%3Ftype%3DNE&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHrws6YjcHPQsBC1CQAv7A9pvuiIg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ne.se%2Fsok%2Ffilial%3Ftype%3DNE&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHrws6YjcHPQsBC1CQAv7A9pvuiIg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ne.se%2Fsok%2Ffilial%3Ftype%3DNE&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHrws6YjcHPQsBC1CQAv7A9pvuiIg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ne.se%2Fsok%2Ffilial%3Ftype%3DNE&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHrws6YjcHPQsBC1CQAv7A9pvuiIg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ne.se%2Fsok%2Ffilial%3Ftype%3DNE&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHrws6YjcHPQsBC1CQAv7A9pvuiIg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ne.se%2Fsok%2Ffilial%3Ftype%3DNE&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHrws6YjcHPQsBC1CQAv7A9pvuiIg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ne.se%2Fsok%2Ffilial%3Ftype%3DNE&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHrws6YjcHPQsBC1CQAv7A9pvuiIg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ne.se%2Fsok%2Ffilial%3Ftype%3DNE&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHrws6YjcHPQsBC1CQAv7A9pvuiIg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ne.se%2Fsok%2Ffilial%3Ftype%3DNE&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHrws6YjcHPQsBC1CQAv7A9pvuiIg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ne.se%2Fsok%2Ffilial%3Ftype%3DNE&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHrws6YjcHPQsBC1CQAv7A9pvuiIg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ne.se%2Fsok%2Ffilial%3Ftype%3DNE&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHrws6YjcHPQsBC1CQAv7A9pvuiIg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ne.se%2Fsok%2Fmultinationellt%2Bf%25C3%25B6retag%3Ftype%3DNE&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEYE7E5Vv9qgAdulXhUJoIgipwQig
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ne.se%2Fsok%2Fmultinationellt%2Bf%25C3%25B6retag%3Ftype%3DNE&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEYE7E5Vv9qgAdulXhUJoIgipwQig
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ne.se%2Fsok%2Fmultinationellt%2Bf%25C3%25B6retag%3Ftype%3DNE&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEYE7E5Vv9qgAdulXhUJoIgipwQig
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ne.se%2Fsok%2Fmultinationellt%2Bf%25C3%25B6retag%3Ftype%3DNE&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEYE7E5Vv9qgAdulXhUJoIgipwQig
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ne.se%2Fsok%2Fmultinationellt%2Bf%25C3%25B6retag%3Ftype%3DNE&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEYE7E5Vv9qgAdulXhUJoIgipwQig
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ne.se%2Fsok%2Fmultinationellt%2Bf%25C3%25B6retag%3Ftype%3DNE&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEYE7E5Vv9qgAdulXhUJoIgipwQig
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ne.se%2Fsok%2Fmultinationellt%2Bf%25C3%25B6retag%3Ftype%3DNE&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEYE7E5Vv9qgAdulXhUJoIgipwQig
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ne.se%2Fsok%2Fmultinationellt%2Bf%25C3%25B6retag%3Ftype%3DNE&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEYE7E5Vv9qgAdulXhUJoIgipwQig
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ne.se%2Fsok%2Fmultinationellt%2Bf%25C3%25B6retag%3Ftype%3DNE&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEYE7E5Vv9qgAdulXhUJoIgipwQig
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ne.se%2Fsok%2Fmultinationellt%2Bf%25C3%25B6retag%3Ftype%3DNE&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEYE7E5Vv9qgAdulXhUJoIgipwQig
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ne.se%2Fsok%2Fmultinationellt%2Bf%25C3%25B6retag%3Ftype%3DNE&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEYE7E5Vv9qgAdulXhUJoIgipwQig
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ne.se%2Fsok%2Fmultinationellt%2Bf%25C3%25B6retag%3Ftype%3DNE&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEYE7E5Vv9qgAdulXhUJoIgipwQig
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ne.se%2Fsok%2Fmultinationellt%2Bf%25C3%25B6retag%3Ftype%3DNE&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEYE7E5Vv9qgAdulXhUJoIgipwQig
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ne.se%2Fsok%2Fmultinationellt%2Bf%25C3%25B6retag%3Ftype%3DNE&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEYE7E5Vv9qgAdulXhUJoIgipwQig
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ne.se%2Fsok%2Fmultinationellt%2Bf%25C3%25B6retag%3Ftype%3DNE&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEYE7E5Vv9qgAdulXhUJoIgipwQig
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ne.se%2Fsok%2Fmultinationellt%2Bf%25C3%25B6retag%3Ftype%3DNE&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEYE7E5Vv9qgAdulXhUJoIgipwQig
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ne.se%2Fsok%2Fmultinationellt%2Bf%25C3%25B6retag%3Ftype%3DNE&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEYE7E5Vv9qgAdulXhUJoIgipwQig
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ne.se%2Fsok%2Fmultinationellt%2Bf%25C3%25B6retag%3Ftype%3DNE&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEYE7E5Vv9qgAdulXhUJoIgipwQig
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ne.se%2Fsok%2Fmultinationellt%2Bf%25C3%25B6retag%3Ftype%3DNE&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEYE7E5Vv9qgAdulXhUJoIgipwQig
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ne.se%2Fsok%2Fmultinationellt%2Bf%25C3%25B6retag%3Ftype%3DNE&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEYE7E5Vv9qgAdulXhUJoIgipwQig
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ne.se%2Fsok%2Fmultinationellt%2Bf%25C3%25B6retag%3Ftype%3DNE&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEYE7E5Vv9qgAdulXhUJoIgipwQig
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ne.se%2Fsok%2Fmultinationellt%2Bf%25C3%25B6retag%3Ftype%3DNE&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEYE7E5Vv9qgAdulXhUJoIgipwQig
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ne.se%2Fsok%2Fmultinationellt%2Bf%25C3%25B6retag%3Ftype%3DNE&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEYE7E5Vv9qgAdulXhUJoIgipwQig
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ne.se%2Fsok%2Fmultinationellt%2Bf%25C3%25B6retag%3Ftype%3DNE&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEYE7E5Vv9qgAdulXhUJoIgipwQig
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ne.se%2Fsok%2Fmultinationellt%2Bf%25C3%25B6retag%3Ftype%3DNE&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEYE7E5Vv9qgAdulXhUJoIgipwQig
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ne.se%2Fsok%2Fmultinationellt%2Bf%25C3%25B6retag%3Ftype%3DNE&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEYE7E5Vv9qgAdulXhUJoIgipwQig
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ne.se%2Fsok%2Fmultinationellt%2Bf%25C3%25B6retag%3Ftype%3DNE&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEYE7E5Vv9qgAdulXhUJoIgipwQig
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ne.se%2Fsok%2Fmultinationellt%2Bf%25C3%25B6retag%3Ftype%3DNE&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEYE7E5Vv9qgAdulXhUJoIgipwQig
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ne.se%2Fsok%2Fmultinationellt%2Bf%25C3%25B6retag%3Ftype%3DNE&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEYE7E5Vv9qgAdulXhUJoIgipwQig
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ne.se%2Fsok%2Fmultinationellt%2Bf%25C3%25B6retag%3Ftype%3DNE&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEYE7E5Vv9qgAdulXhUJoIgipwQig
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ne.se%2Fsok%2Fmultinationellt%2Bf%25C3%25B6retag%3Ftype%3DNE&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEYE7E5Vv9qgAdulXhUJoIgipwQig
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ne.se%2Fsok%2Fmultinationellt%2Bf%25C3%25B6retag%3Ftype%3DNE&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEYE7E5Vv9qgAdulXhUJoIgipwQig
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ne.se%2Fsok%2Fmultinationellt%2Bf%25C3%25B6retag%3Ftype%3DNE&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEYE7E5Vv9qgAdulXhUJoIgipwQig
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ne.se%2Fsok%2Fmultinationellt%2Bf%25C3%25B6retag%3Ftype%3DNE&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEYE7E5Vv9qgAdulXhUJoIgipwQig
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.teknikmagasinet.s%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEq4XHAeGP0a_RNBUGsHffxamhiDQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.teknikmagasinet.s%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEq4XHAeGP0a_RNBUGsHffxamhiDQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.teknikmagasinet.s%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEq4XHAeGP0a_RNBUGsHffxamhiDQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.teknikmagasinet.s%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEq4XHAeGP0a_RNBUGsHffxamhiDQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.teknikmagasinet.s%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEq4XHAeGP0a_RNBUGsHffxamhiDQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.teknikmagasinet.s%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEq4XHAeGP0a_RNBUGsHffxamhiDQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.teknikmagasinet.s%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEq4XHAeGP0a_RNBUGsHffxamhiDQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.teknikmagasinet.s%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEq4XHAeGP0a_RNBUGsHffxamhiDQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.teknikmagasinet.s%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEq4XHAeGP0a_RNBUGsHffxamhiDQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.teknikmagasinet.s%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEq4XHAeGP0a_RNBUGsHffxamhiDQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.teknikmagasinet.s%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEq4XHAeGP0a_RNBUGsHffxamhiDQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.teknikmagasinet.s%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEq4XHAeGP0a_RNBUGsHffxamhiDQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.teknikmagasinet.se%2Fdb.pl%3Ftemplate_file%3Dpress.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEXwR-AWZOV4nvLKwWA5RRIw0kOOw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.teknikmagasinet.se%2Fdb.pl%3Ftemplate_file%3Dpress.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEXwR-AWZOV4nvLKwWA5RRIw0kOOw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.teknikmagasinet.se%2Fdb.pl%3Ftemplate_file%3Dpress.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEXwR-AWZOV4nvLKwWA5RRIw0kOOw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.teknikmagasinet.se%2Fdb.pl%3Ftemplate_file%3Dpress.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEXwR-AWZOV4nvLKwWA5RRIw0kOOw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.teknikmagasinet.se%2Fdb.pl%3Ftemplate_file%3Dpress.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEXwR-AWZOV4nvLKwWA5RRIw0kOOw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.teknikmagasinet.se%2Fdb.pl%3Ftemplate_file%3Dpress.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEXwR-AWZOV4nvLKwWA5RRIw0kOOw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.teknikmagasinet.se%2Fdb.pl%3Ftemplate_file%3Dpress.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEXwR-AWZOV4nvLKwWA5RRIw0kOOw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.teknikmagasinet.se%2Fdb.pl%3Ftemplate_file%3Dpress.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEXwR-AWZOV4nvLKwWA5RRIw0kOOw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.teknikmagasinet.se%2Fdb.pl%3Ftemplate_file%3Dpress.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEXwR-AWZOV4nvLKwWA5RRIw0kOOw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.teknikmagasinet.se%2Fdb.pl%3Ftemplate_file%3Dpress.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEXwR-AWZOV4nvLKwWA5RRIw0kOOw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.teknikmagasinet.se%2Fdb.pl%3Ftemplate_file%3Dpress.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEXwR-AWZOV4nvLKwWA5RRIw0kOOw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.teknikmagasinet.se%2Fdb.pl%3Ftemplate_file%3Dpress.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEXwR-AWZOV4nvLKwWA5RRIw0kOOw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.teknikmagasinet.se%2Fdb.pl%3Ftemplate_file%3Dpress.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEXwR-AWZOV4nvLKwWA5RRIw0kOOw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.teknikmagasinet.se%2Fdb.pl%3Ftemplate_file%3Dpress.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEXwR-AWZOV4nvLKwWA5RRIw0kOOw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.teknikmagasinet.se%2Fdb.pl%3Ftemplate_file%3Dpress.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEXwR-AWZOV4nvLKwWA5RRIw0kOOw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.teknikmagasinet.se%2Fdb.pl%3Ftemplate_file%3Dpress.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEXwR-AWZOV4nvLKwWA5RRIw0kOOw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.teknikmagasinet.se%2Fdb.pl%3Ftemplate_file%3Dpress.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEXwR-AWZOV4nvLKwWA5RRIw0kOOw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.teknikmagasinet.se%2Fdb.pl%3Ftemplate_file%3Dpress.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEXwR-AWZOV4nvLKwWA5RRIw0kOOw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.teknikmagasinet.se%2Fdb.pl%3Ftemplate_file%3Dpress.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEXwR-AWZOV4nvLKwWA5RRIw0kOOw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.teknikmagasinet.se%2Fdb.pl%3Ftemplate_file%3Dpress.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEXwR-AWZOV4nvLKwWA5RRIw0kOOw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.teknikmagasinet.se%2Fdb.pl%3Ftemplate_file%3Dpress.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEXwR-AWZOV4nvLKwWA5RRIw0kOOw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.teknikmagasinet.se%2Fdb.pl%3Ftemplate_file%3Dpress.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEXwR-AWZOV4nvLKwWA5RRIw0kOOw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.teknikmagasinet.se%2Fdb.pl%3Ftemplate_file%3Dpress.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEXwR-AWZOV4nvLKwWA5RRIw0kOOw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.teknikmagasinet.se%2Fdb.pl%3Ftemplate_file%3Dpress.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEXwR-AWZOV4nvLKwWA5RRIw0kOOw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.teknikmagasinet.se%2Fdb.pl%3Ftemplate_file%3Dpress.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEXwR-AWZOV4nvLKwWA5RRIw0kOOw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.teknikmagasinet.se%2Fdb.pl%3Ftemplate_file%3Dpress.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEXwR-AWZOV4nvLKwWA5RRIw0kOOw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.teknikmagasinet.se%2Fdb.pl%3Ftemplate_file%3Dpress.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEXwR-AWZOV4nvLKwWA5RRIw0kOOw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.teknikmagasinet.se%2Fdb.pl%3Ftemplate_file%3Dpress.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEXwR-AWZOV4nvLKwWA5RRIw0kOOw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.teknikmagasinet.se%2Fdb.pl%3Ftemplate_file%3Dpress.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEXwR-AWZOV4nvLKwWA5RRIw0kOOw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.teknikmagasinet.se%2Fdb.pl%3Ftemplate_file%3Dpress.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEXwR-AWZOV4nvLKwWA5RRIw0kOOw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fallabolag.se%2F5563813038&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNETsEMDAwqau7E6kiQcXD82jBsYBw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fallabolag.se%2F5563813038&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNETsEMDAwqau7E6kiQcXD82jBsYBw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fallabolag.se%2F5563813038&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNETsEMDAwqau7E6kiQcXD82jBsYBw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fallabolag.se%2F5563813038&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNETsEMDAwqau7E6kiQcXD82jBsYBw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fallabolag.se%2F5563813038&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNETsEMDAwqau7E6kiQcXD82jBsYBw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fallabolag.se%2F5563813038&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNETsEMDAwqau7E6kiQcXD82jBsYBw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fallabolag.se%2F5563813038&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNETsEMDAwqau7E6kiQcXD82jBsYBw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fallabolag.se%2F5563813038&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNETsEMDAwqau7E6kiQcXD82jBsYBw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fallabolag.se%2F5563813038&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNETsEMDAwqau7E6kiQcXD82jBsYBw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fallabolag.se%2F5563813038&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNETsEMDAwqau7E6kiQcXD82jBsYBw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fallabolag.se%2F5563813038&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNETsEMDAwqau7E6kiQcXD82jBsYBw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mynewsdesk.com%2Fse%2Fpressroom%2Fteknikmagasinet%2Fpressrelease%2Fview%2Fteknikmagasinet-oeppnar-paa-stockholms-centralstation-kedjans-100-e-butik-528149&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqCCvhXFydVdNqFWAqc30hNhl17A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mynewsdesk.com%2Fse%2Fpressroom%2Fteknikmagasinet%2Fpressrelease%2Fview%2Fteknikmagasinet-oeppnar-paa-stockholms-centralstation-kedjans-100-e-butik-528149&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqCCvhXFydVdNqFWAqc30hNhl17A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mynewsdesk.com%2Fse%2Fpressroom%2Fteknikmagasinet%2Fpressrelease%2Fview%2Fteknikmagasinet-oeppnar-paa-stockholms-centralstation-kedjans-100-e-butik-528149&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqCCvhXFydVdNqFWAqc30hNhl17A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mynewsdesk.com%2Fse%2Fpressroom%2Fteknikmagasinet%2Fpressrelease%2Fview%2Fteknikmagasinet-oeppnar-paa-stockholms-centralstation-kedjans-100-e-butik-528149&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqCCvhXFydVdNqFWAqc30hNhl17A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mynewsdesk.com%2Fse%2Fpressroom%2Fteknikmagasinet%2Fpressrelease%2Fview%2Fteknikmagasinet-oeppnar-paa-stockholms-centralstation-kedjans-100-e-butik-528149&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqCCvhXFydVdNqFWAqc30hNhl17A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mynewsdesk.com%2Fse%2Fpressroom%2Fteknikmagasinet%2Fpressrelease%2Fview%2Fteknikmagasinet-oeppnar-paa-stockholms-centralstation-kedjans-100-e-butik-528149&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqCCvhXFydVdNqFWAqc30hNhl17A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mynewsdesk.com%2Fse%2Fpressroom%2Fteknikmagasinet%2Fpressrelease%2Fview%2Fteknikmagasinet-oeppnar-paa-stockholms-centralstation-kedjans-100-e-butik-528149&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqCCvhXFydVdNqFWAqc30hNhl17A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mynewsdesk.com%2Fse%2Fpressroom%2Fteknikmagasinet%2Fpressrelease%2Fview%2Fteknikmagasinet-oeppnar-paa-stockholms-centralstation-kedjans-100-e-butik-528149&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqCCvhXFydVdNqFWAqc30hNhl17A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mynewsdesk.com%2Fse%2Fpressroom%2Fteknikmagasinet%2Fpressrelease%2Fview%2Fteknikmagasinet-oeppnar-paa-stockholms-centralstation-kedjans-100-e-butik-528149&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqCCvhXFydVdNqFWAqc30hNhl17A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mynewsdesk.com%2Fse%2Fpressroom%2Fteknikmagasinet%2Fpressrelease%2Fview%2Fteknikmagasinet-oeppnar-paa-stockholms-centralstation-kedjans-100-e-butik-528149&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqCCvhXFydVdNqFWAqc30hNhl17A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mynewsdesk.com%2Fse%2Fpressroom%2Fteknikmagasinet%2Fpressrelease%2Fview%2Fteknikmagasinet-oeppnar-paa-stockholms-centralstation-kedjans-100-e-butik-528149&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqCCvhXFydVdNqFWAqc30hNhl17A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mynewsdesk.com%2Fse%2Fpressroom%2Fteknikmagasinet%2Fpressrelease%2Fview%2Fteknikmagasinet-oeppnar-paa-stockholms-centralstation-kedjans-100-e-butik-528149&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqCCvhXFydVdNqFWAqc30hNhl17A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mynewsdesk.com%2Fse%2Fpressroom%2Fteknikmagasinet%2Fpressrelease%2Fview%2Fteknikmagasinet-oeppnar-paa-stockholms-centralstation-kedjans-100-e-butik-528149&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqCCvhXFydVdNqFWAqc30hNhl17A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mynewsdesk.com%2Fse%2Fpressroom%2Fteknikmagasinet%2Fpressrelease%2Fview%2Fteknikmagasinet-oeppnar-paa-stockholms-centralstation-kedjans-100-e-butik-528149&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqCCvhXFydVdNqFWAqc30hNhl17A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mynewsdesk.com%2Fse%2Fpressroom%2Fteknikmagasinet%2Fpressrelease%2Fview%2Fteknikmagasinet-oeppnar-paa-stockholms-centralstation-kedjans-100-e-butik-528149&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqCCvhXFydVdNqFWAqc30hNhl17A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mynewsdesk.com%2Fse%2Fpressroom%2Fteknikmagasinet%2Fpressrelease%2Fview%2Fteknikmagasinet-oeppnar-paa-stockholms-centralstation-kedjans-100-e-butik-528149&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqCCvhXFydVdNqFWAqc30hNhl17A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mynewsdesk.com%2Fse%2Fpressroom%2Fteknikmagasinet%2Fpressrelease%2Fview%2Fteknikmagasinet-oeppnar-paa-stockholms-centralstation-kedjans-100-e-butik-528149&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqCCvhXFydVdNqFWAqc30hNhl17A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mynewsdesk.com%2Fse%2Fpressroom%2Fteknikmagasinet%2Fpressrelease%2Fview%2Fteknikmagasinet-oeppnar-paa-stockholms-centralstation-kedjans-100-e-butik-528149&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqCCvhXFydVdNqFWAqc30hNhl17A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mynewsdesk.com%2Fse%2Fpressroom%2Fteknikmagasinet%2Fpressrelease%2Fview%2Fteknikmagasinet-oeppnar-paa-stockholms-centralstation-kedjans-100-e-butik-528149&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqCCvhXFydVdNqFWAqc30hNhl17A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mynewsdesk.com%2Fse%2Fpressroom%2Fteknikmagasinet%2Fpressrelease%2Fview%2Fteknikmagasinet-oeppnar-paa-stockholms-centralstation-kedjans-100-e-butik-528149&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqCCvhXFydVdNqFWAqc30hNhl17A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mynewsdesk.com%2Fse%2Fpressroom%2Fteknikmagasinet%2Fpressrelease%2Fview%2Fteknikmagasinet-oeppnar-paa-stockholms-centralstation-kedjans-100-e-butik-528149&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqCCvhXFydVdNqFWAqc30hNhl17A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mynewsdesk.com%2Fse%2Fpressroom%2Fteknikmagasinet%2Fpressrelease%2Fview%2Fteknikmagasinet-oeppnar-paa-stockholms-centralstation-kedjans-100-e-butik-528149&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqCCvhXFydVdNqFWAqc30hNhl17A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mynewsdesk.com%2Fse%2Fpressroom%2Fteknikmagasinet%2Fpressrelease%2Fview%2Fteknikmagasinet-oeppnar-paa-stockholms-centralstation-kedjans-100-e-butik-528149&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqCCvhXFydVdNqFWAqc30hNhl17A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mynewsdesk.com%2Fse%2Fpressroom%2Fteknikmagasinet%2Fpressrelease%2Fview%2Fteknikmagasinet-oeppnar-paa-stockholms-centralstation-kedjans-100-e-butik-528149&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqCCvhXFydVdNqFWAqc30hNhl17A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mynewsdesk.com%2Fse%2Fpressroom%2Fteknikmagasinet%2Fpressrelease%2Fview%2Fteknikmagasinet-oeppnar-paa-stockholms-centralstation-kedjans-100-e-butik-528149&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqCCvhXFydVdNqFWAqc30hNhl17A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mynewsdesk.com%2Fse%2Fpressroom%2Fteknikmagasinet%2Fpressrelease%2Fview%2Fteknikmagasinet-oeppnar-paa-stockholms-centralstation-kedjans-100-e-butik-528149&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqCCvhXFydVdNqFWAqc30hNhl17A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mynewsdesk.com%2Fse%2Fpressroom%2Fteknikmagasinet%2Fpressrelease%2Fview%2Fteknikmagasinet-oeppnar-paa-stockholms-centralstation-kedjans-100-e-butik-528149&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqCCvhXFydVdNqFWAqc30hNhl17A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mynewsdesk.com%2Fse%2Fpressroom%2Fteknikmagasinet%2Fpressrelease%2Fview%2Fteknikmagasinet-oeppnar-paa-stockholms-centralstation-kedjans-100-e-butik-528149&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqCCvhXFydVdNqFWAqc30hNhl17A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mynewsdesk.com%2Fse%2Fpressroom%2Fteknikmagasinet%2Fpressrelease%2Fview%2Fteknikmagasinet-oeppnar-paa-stockholms-centralstation-kedjans-100-e-butik-528149&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqCCvhXFydVdNqFWAqc30hNhl17A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mynewsdesk.com%2Fse%2Fpressroom%2Fteknikmagasinet%2Fpressrelease%2Fview%2Fteknikmagasinet-oeppnar-paa-stockholms-centralstation-kedjans-100-e-butik-528149&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqCCvhXFydVdNqFWAqc30hNhl17A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mynewsdesk.com%2Fse%2Fpressroom%2Fteknikmagasinet%2Fpressrelease%2Fview%2Fteknikmagasinet-oeppnar-paa-stockholms-centralstation-kedjans-100-e-butik-528149&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqCCvhXFydVdNqFWAqc30hNhl17A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mynewsdesk.com%2Fse%2Fpressroom%2Fteknikmagasinet%2Fpressrelease%2Fview%2Fteknikmagasinet-oeppnar-paa-stockholms-centralstation-kedjans-100-e-butik-528149&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqCCvhXFydVdNqFWAqc30hNhl17A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mynewsdesk.com%2Fse%2Fpressroom%2Fteknikmagasinet%2Fpressrelease%2Fview%2Fteknikmagasinet-oeppnar-paa-stockholms-centralstation-kedjans-100-e-butik-528149&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqCCvhXFydVdNqFWAqc30hNhl17A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mynewsdesk.com%2Fse%2Fpressroom%2Fteknikmagasinet%2Fpressrelease%2Fview%2Fteknikmagasinet-oeppnar-paa-stockholms-centralstation-kedjans-100-e-butik-528149&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqCCvhXFydVdNqFWAqc30hNhl17A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mynewsdesk.com%2Fse%2Fpressroom%2Fteknikmagasinet%2Fpressrelease%2Fview%2Fteknikmagasinet-oeppnar-paa-stockholms-centralstation-kedjans-100-e-butik-528149&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqCCvhXFydVdNqFWAqc30hNhl17A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mynewsdesk.com%2Fse%2Fpressroom%2Fteknikmagasinet%2Fpressrelease%2Fview%2Fteknikmagasinet-oeppnar-paa-stockholms-centralstation-kedjans-100-e-butik-528149&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqCCvhXFydVdNqFWAqc30hNhl17A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mynewsdesk.com%2Fse%2Fpressroom%2Fteknikmagasinet%2Fpressrelease%2Fview%2Fteknikmagasinet-oeppnar-paa-stockholms-centralstation-kedjans-100-e-butik-528149&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqCCvhXFydVdNqFWAqc30hNhl17A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mynewsdesk.com%2Fse%2Fpressroom%2Fteknikmagasinet%2Fpressrelease%2Fview%2Fteknikmagasinet-oeppnar-paa-stockholms-centralstation-kedjans-100-e-butik-528149&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqCCvhXFydVdNqFWAqc30hNhl17A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mynewsdesk.com%2Fse%2Fpressroom%2Fteknikmagasinet%2Fpressrelease%2Fview%2Fteknikmagasinet-oeppnar-paa-stockholms-centralstation-kedjans-100-e-butik-528149&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqCCvhXFydVdNqFWAqc30hNhl17A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mynewsdesk.com%2Fse%2Fpressroom%2Fteknikmagasinet%2Fpressrelease%2Fview%2Fteknikmagasinet-oeppnar-paa-stockholms-centralstation-kedjans-100-e-butik-528149&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqCCvhXFydVdNqFWAqc30hNhl17A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mynewsdesk.com%2Fse%2Fpressroom%2Fteknikmagasinet%2Fpressrelease%2Fview%2Fteknikmagasinet-oeppnar-paa-stockholms-centralstation-kedjans-100-e-butik-528149&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqCCvhXFydVdNqFWAqc30hNhl17A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mynewsdesk.com%2Fse%2Fpressroom%2Fteknikmagasinet%2Fpressrelease%2Fview%2Fteknikmagasinet-oeppnar-paa-stockholms-centralstation-kedjans-100-e-butik-528149&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqCCvhXFydVdNqFWAqc30hNhl17A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mynewsdesk.com%2Fse%2Fpressroom%2Fteknikmagasinet%2Fpressrelease%2Fview%2Fteknikmagasinet-oeppnar-paa-stockholms-centralstation-kedjans-100-e-butik-528149&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqCCvhXFydVdNqFWAqc30hNhl17A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mynewsdesk.com%2Fse%2Fpressroom%2Fteknikmagasinet%2Fpressrelease%2Fview%2Fteknikmagasinet-oeppnar-paa-stockholms-centralstation-kedjans-100-e-butik-528149&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqCCvhXFydVdNqFWAqc30hNhl17A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mynewsdesk.com%2Fse%2Fpressroom%2Fteknikmagasinet%2Fpressrelease%2Fview%2Fteknikmagasinet-oeppnar-paa-stockholms-centralstation-kedjans-100-e-butik-528149&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqCCvhXFydVdNqFWAqc30hNhl17A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mynewsdesk.com%2Fse%2Fpressroom%2Fteknikmagasinet%2Fpressrelease%2Fview%2Fteknikmagasinet-oeppnar-paa-stockholms-centralstation-kedjans-100-e-butik-528149&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqCCvhXFydVdNqFWAqc30hNhl17A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mynewsdesk.com%2Fse%2Fpressroom%2Fteknikmagasinet%2Fpressrelease%2Fview%2Fteknikmagasinet-oeppnar-paa-stockholms-centralstation-kedjans-100-e-butik-528149&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqCCvhXFydVdNqFWAqc30hNhl17A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mynewsdesk.com%2Fse%2Fpressroom%2Fteknikmagasinet%2Fpressrelease%2Fview%2Fteknikmagasinet-oeppnar-paa-stockholms-centralstation-kedjans-100-e-butik-528149&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqCCvhXFydVdNqFWAqc30hNhl17A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mynewsdesk.com%2Fse%2Fpressroom%2Fteknikmagasinet%2Fpressrelease%2Fview%2Fteknikmagasinet-oeppnar-paa-stockholms-centralstation-kedjans-100-e-butik-528149&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqCCvhXFydVdNqFWAqc30hNhl17A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mynewsdesk.com%2Fse%2Fpressroom%2Fteknikmagasinet%2Fpressrelease%2Fview%2Fteknikmagasinet-oeppnar-paa-stockholms-centralstation-kedjans-100-e-butik-528149&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqCCvhXFydVdNqFWAqc30hNhl17A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mynewsdesk.com%2Fse%2Fpressroom%2Fteknikmagasinet%2Fpressrelease%2Fview%2Fteknikmagasinet-oeppnar-paa-stockholms-centralstation-kedjans-100-e-butik-528149&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqCCvhXFydVdNqFWAqc30hNhl17A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mynewsdesk.com%2Fse%2Fpressroom%2Fteknikmagasinet%2Fpressrelease%2Fview%2Fteknikmagasinet-oeppnar-paa-stockholms-centralstation-kedjans-100-e-butik-528149&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqCCvhXFydVdNqFWAqc30hNhl17A


35 

 

Teknikmagasinet, 2011. “Teknikmagasinet företagsfakta”, Via email från Jacob Krook, 2011-05-

06 

  

Teknikmagasinet, 2011 “Exempel på veckobrev, odaterat”, Via email från Jacob Krook, 2011-

05-06 

  

Teknikmagasinet, 2011 “Bild av intranätet”, Via email från Jacob Krook, 2011-05-06 

  

Årsredovisning, Teknikmagasinet Finland OY 2008-01-02 - 2009-04-30 

  

Årsredovisning, Teknikmagasinet Finland OY 2009-01-02 - 2010-04-30 

  

Årsredovisning, Teknikmagasinet Norway AS 2007-05-01 - 2008-04-30 

  

Årsredovisning, Teknikmagasinet Norway AS 2008-05-01 - 2009-04-30 

  

Årsredovisning, Teknikmagasinet Norway AS 2009-05-01 - 2010-04-30 

  

Årsredovisning, Teknikmagasinet Sweden AB 2007-05-01 - 2008-04-30 

  

Årsredovisning, Teknikmagasinet Sweden AB 2008-05-01 - 2009-04-30 

  

Årsredovisning, Teknikmagasinet Sweden AB 2009-05-01 - 2010-04-30 

 

INTERVJUER 

Krook, J., f.d. Norgechef/distriktschef, Järfälla, 2011-05-05. Personlig intervju. 

  

Träff, O., Butikschef, Gränby Centrum, Uppsala 2011-05-09. Personlig intervju. 

  

Östlund, J., VD, Järfälla, 2011-05-05. Personlig intervju. 



36 

 

 

EMAILKONTAKT 

Gustavsson, S., Personalchef Teknikmagasinet, Emailkontakt, 2011-05-02 

  

Norberg, C., Ekonomichef Teknikmagasinet, Emailkontakt, 2011-04-18 

 

TRYCKTA KÄLLOR 

Arrow, K. (1985). The economics of agency. In: Pratt, J.W., Zeckhauser, R.J. (Eds.), Principals 

and agents: the structure of business. Harvard Business School Press, Boston, MA, pp. 37–51 

  

Arrow, K. (1971) Essays in the theory of risk bearing. Chicago: Markham. 

  

Arrow, K. (1964)  “Control in Large Organizations”, Management science, 10, pp. 397-408 

  

Ashforth, B. E. and F. Mael. (1989). “Social identity theory and the organization”, Academy of 

Management Review, 14, pp. 20–39 

  

Bartlett, C.A & Ghoshal, S. (1989). Managing across boarders: the transnational solution, 2nd 

ed. Harvard Business School Press, Boston, MA. 

  

Doz, Y.L. & C. K. Prahalad (1991). “Managing DMNCs: A search for a new paradigm”, 

Strategic Management Journal, Summer Special Issue, 12, pp. 145-164 

  

Eisenhardt, K. (1989). “Agency theory: An assessment and review”, Academy of Management 

Review, 14, pp. 57-74 

  

Grandori, A. (2001). “Knowledge-Governance Mechanisms and the Theory of the Firm”, 

Journal of Management and Governance, 5, pp. 381-399 

  



37 

 

Gupta, A. K. & V. Govindarajan V. (1991). “Knowledge flows and the structure of control 

within multinational corporations”, Academy of Management Review, 16, pp. 768-792 

  

Gupta, A. K. & Govindarajan, V. (2000) “Knowledge flows within multinational corporations”, 

Strategic Management Journal, 21 (4), pp. 473-496 

  

Jensen, M. & W. Meckling (1976). 'Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and 

ownership structure', Journal of Financial Economics, 3, pp. 305-360 

  

Kim, B., Prescott, J.E. Kim, S.M. (2005). “Differentiated governance of foreign subsidiaries in 

transnational corporations: An agency theory perspective”, Journal of International 

Management, 11, pp. 43– 66 

  

Lawrence, P. R. & D. Dyers. (1983). Renewing American Industry, Free Press, New York. 

  

Martinez, J. I. & Jarillo, C. J. (1989). “The Evolution of Research on Coordination Mechanisms 

in Multinational Corporations”, Journal of International Business Studies, 20 (3), pp. 489-514 

  

Nonaka I., (1991). The knowledge creating company, Harvard Business Review, 69 (6), pp. 96-

104 

  

Nonaka, I. (1994).”A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation”, Organization 

Science, 5 (1), pp. 14-37 

  

Nonaka, I. & Takeuchi, H. (1995). The Knowledge-Creating Company: How Japanese 

Companies Create the Dynamics of Innovation. New York, NY: Oxford University Press. 

 

Relations" Nohria, N. &  Ghoshal, S., (1994). “Differentiated Fit and Shared Values: 

Alternatives for Managing Headquarters-Subsidiary”, Strategic Management Journal, 15, (6), 

pp. 491–502 

  



38 

 

Ouchi, W. G. (1979). “A conceptual framework for the design of organizationalc control 

mechanisms”, Management Science, 25, pp. 833-848 

  

O’Donnell, S.W., (2000). “Managing Foreign Subsidiaries: Agents of Headquarters or an 

Interdependent Network?”, Strategic Management Journal, 21 (5), pp. 525‐548 

  

Osterloh, M. & Frey, B. (2000). “Motivation, Knowledge Transfer, and Organizational Forms” 

Organization Science, 11 (5), pp. 538-550 

  

Polyani, M. (1962). Personal Knowledge. Chicago, IL: University of Chicago Press. 

  

Vargo, S. L. & Lusch, R. F. (2004). “Evolving to a New Dominant Logic for 

Marketing”, Journal of Marketing, 68(1), pp. 1–17 

  

Wilson, R. (1968) “On the theory of syndicates”. Econometrica, 36, pp. 119-132 

  

Zajac, E. J. & J. D. Westphal (1994). “The costs and benefits of managerial incentives and 

monitoring in large U.S. corporations: When is more not better?”, Strategic Management 

Journal, Winter Special Issue, 15, pp. 121-142 



39 

 

Bilagor 
Bilaga 1 - Respondenter 

VD Jannis Östlund 

En av de tre grundarna av TM, har haft posten som VD sedan starten 1989 fram till idag med 

undantag för ett fåtal år under 2000-talet. 

 

Tidigare Norgechef Jacob Krook  

Bytte tjänst till marknadschef precis när intervjun bokats men gick med på att bli intervjuad 

angående sin förra tjänst. Det är mer relevant att intervjua Krook då hans erfarenhet av tjänsten 

är större än den precis nytillsatta Norgechefens. 

 

Butikschef Oscar Träff  

Har tidigare arbetat som både säljare och butikschef för TM i Oslo, numera butikschef i Gränby 

Centrum, Uppsala. Träff har även blivit utsedd till “årets säljare 2009/2010” för TM Norge 

(Träff, 110509). 
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Bilaga 2 - Intervjuguide  

Intervju med Teknikmagasinets VD Jannis Östlund 5 maj, 2011, Järfälla 

 

Övervakning 

ÖÖ1. Hur ser TMs “övervakningssystem” ut för butikerna? Hur kontrollerar TM butikernas 

agerande, håller budgeten etc? 

ÖÖ2. Vilka möjligheter har en butikschef att ta beslut gällande den egna butiken? 

ÖÖ3. Hur hanteras ett finansiellt mål som inte uppfyllts, t.ex. en butiks resultat? 

ÖÖ4. Hur agerar TM om det uppstår skilda intressen mellan huvudkontoret och butikscheferna? 

 

Belöningar 

ÖB1. Hur ser TMs system ut för belöningar? 

ÖB2. Vem har möjlighet att få belöning? 

ÖB3. Vad är grunderna för belöning? 

ÖB4. Vad är belöningen kopplad till? 

ÖB5. Hur arbetar ni med icke-finansiella belöningar, t.ex. befordringar, möjlighet att klättra i 

organisationen? 

ÖB6. Har ni märkt någon antydan till att effekten av belöningarna minskat med tiden? D.v.s. den 

anställde “ger mindre tillbaka per krona” över tid? 

ÖB7. Hur utformar ni bonusen för att försäkra er om att det blir “rätt” beteende hos den anställde 

som belönas. 

  

Kunskap och kunskapsöverföring 

ÖK1. Vad är TMs viktigaste källa till konkurrensfördelar på marknaden, vad gör ert företag och 

era anställda extra starka till skillnad från konkurrenter? 

ÖK2. Enligt senaste årsredovisningarna har under de senaste åren “lagts ner mycket arbete på att 

höja kompetensnivån på butiksanställda” 

ÖK3. Vad är de interna kanalerna/rutinerna för kommunikation mellan huvudkontoret och butik/ 

butik till butik/ butik till huvudkontor? 

ÖK4. Vilken/typer av kunskap/information från butik är mest värdefull för huvudkontoret? 
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ÖK5. Vid eventuella problem kontaktar butikschefen huvudkontoret eller någon av de andra 

butikerna? 

ÖK6. Hur arbetar ni med överförandet av mer svåruttryckt kunskap, sådan som inte går att skriva 

ner i t.ex. ett veckomail och sprida. 

 

Koppling mellan kunskapsfaktorer (från tabell 1) och frågor. 

KUNSKAPSFAKTOR FRÅGOR 

Kunskapsöverföring Top - Down ÖK3 

Kunskapsöverföring Bottom - Up ÖK3 

Kunskapskapande & spridande ÖK5, ÖK6 

Hinder för kommunikation ÖK6, ÖS6 

 

 

Social kontroll 

ÖS1. Hur arbetar ni för att få delade värderingar och strävan mot samma mål för alla anställda? 

ÖS2. Hur pass viktigt anser du att det är att alla delar samma värderingar och mål inom 

organisationen? 

ÖS3. Hur förmedlar ni mer konkret TMs värderingar till de anställda? 

ÖS4. Vad kännetecknar de anställda på TM? 

ÖS5. Beskriv stämningen inom TM. 

ÖS6. Finns det tillräcklig öppenhet för att alla anställda skall kunna framföra sina åsikter utan 

personliga/organisatoriska hinder? 

ÖS7. Hur ser ni till att butikscheferna är engagerade i hela organisationens gemensamma arbete 

och inte enbart den egna butiken? Är det viktigt för TM att det är så, eller ska fokus vara på den 

egna butiken? 

ÖS8. Hur ofta besöker huvudkontoret butikerna? 

ÖS9. Träffas butikscheferna tillsammans för att ha möten där de utbyter erfarenheter etc? 
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ÖS10. Finns någon anledning för butikscheferna “att se längre” än sin egen butik? (T.ex. att 

distriktet har gemensamma mål?) 

 

 

Intervju med f.d. Norgechef/distriktschef Jakob Krook 5 maj, 2011, 

Järfälla 

  

Övervakning 

KÖ1. Vilken roll har du som distrikts/områdeschef i övervakningen av butikerna? 

KÖ2. Vilka möjligheter har en butikschef att ta beslut gällande den egna butiken? 

KÖ3. Hur hanteras ett finansiellt mål som inte uppfyllts, t.ex. en butiks resultat? 

KÖ4. Hur agerar TM om det uppstår skilda intressen mellan huvudkontoret och butikscheferna 

(t.ex. butikerna agerar för mycket utifrån egna intressen) 

  

Belöningar 

KB1. Hur ser TMs system ut för belöningar? 

KB2. Vem har möjlighet att få belöning? 

KB3. Vad är grunderna för belöning? 

KB4. Vad är belöningen kopplad till? 

KB6. Hur arbetar ni med icke-finansiella belöningar, t.ex. befordringar, möjlighet att klättra i 

organisationen? 

KB7. Kan du märka någon antydan till att effekten av belöningarna minskat med tiden? D.v.s. 

den anställde “ger mindre tillbaka per krona” över tid? 

KB8. Hur utformar ni bonusen för att försäkra er om att det blir “rätt” beteende hos den anställde 

som belönas? 
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Kunskap och kunskapsöverföring 

KK1. Vad är TMs viktigaste källa till konkurrensfördelar på marknaden, vad gör ert företag och 

era anställda extra starka till skillnad från konkurrenter? 

KK2. Enligt senaste årsredovisningarna har under de senaste åren “lagts ner mycket arbete på att 

höja kompetensnivån på butiksanställda” 

KK3. Vad är de interna kanalerna/rutinerna för kommunikation mellan huvudkontoret och butik/ 

butik till butik / butik till huvudkontor? 

KK4. Vilken/typer av kunskap/information från butik är mest värdefull för huvudkontoret? 

KK5. Vid eventuella problem, vem kontaktar butikschefen? (direkt till huvudkontor? Via 

distriktschefen? Andra butiker?) 

KK6. Hur arbetar ni med överförandet av mer svåruttryckt kunskap, sådan som inte går att skriva 

ner i t.ex. ett veckomail och sprida. 

  

Social kontroll 

KS1. Hur arbetar ni för att få delade värderingar och strävan mot samma mål för alla anställda? 

KS2. Hur pass viktigt anser du att det är att alla delar samma värderingar och mål inom 

organisationen? 

KS3. Hur förmedlar ni mer konkret TMs värderingar till de anställda? 

KS4. Vad kännetecknar de anställda på TM? 

KS5. Beskriv stämningen inom Teknikmagasinet. 

KS6. Finns det tillräcklig öppenhet för att alla anställda skall kunna framföra sina åsikter utan 

personliga/organisatoriska hinder? 

KS7. Hur ser ni till att butikscheferna är engagerade i hela organisationens gemensamma arbete 

och inte enbart den egna butiken? Är det viktigt för er att det är så, eller ska fokus vara på den 

egna butiken? 

KS8. Hur ofta besöker huvudkontoret butikerna? 

KS9. Träffas distriktets butikschefer tillsammans med distriktschefer för att ha möten där de 

utbyter erfarenheter etc? 

KS10. Finns någon anledning för butikscheferna “att se längre” än sin egen butik? (T.ex. att 

distriktet har gemensamma mål?) 
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Intervju med butikschef Oscar Träff 9 maj, 2011, Uppsala 

  

Övervakning 

TÖ1. På vilka sätt upplever du att huvudkontoret “kontrollerar” butikerna? 

TÖ2. Vilka möjligheter har en butikschef att ta beslut gällande den egna butiken? 

TÖ3. Hur hanteras ett finansiellt mål som inte uppfyllts, t.ex. en butiks resultat? 

  

Belöningar 

TB1. Hur ser TMs system ut för belöningar? 

TB2. Har du fått del av några bonusar? Vilka? 

TB3. Vad är belöningen kopplad till? 

TB4. Hur arbetar ni med icke-finansiella belöningar, t.ex. befordringar, möjlighet att klättra i 

organisationen? 

TB5. Kan du märka någon antydan till att effekten av belöningarna minskat med tiden? D.v.s. 

den anställde “ger mindre tillbaka per krona” över tid? 

  

Kunskap och kunskapsöverföring 

TK1. Vad är TMs viktigaste källa till konkurrensfördelar på marknaden, vad gör ert företag och 

era anställda extra starka till skillnad från konkurrenter? 

TK2. Enligt senaste årsredovisningarna har under de senaste åren “lagts ner mycket arbete på att 

höja kompetensnivån på butiksanställda” 

TK3. Vad är de interna kanalerna/rutinerna för kommunikation mellan huvudkontoret och butik/ 

butik till butik / butik till huvudkontor? 

TK4. Vilken/typer av kunskap/information från butik tror du är mest värdefull för 

huvudkontoret? 

TK5. Vid eventuella problem, vem kontaktar butikschefen då? 

TK6. Hur arbetar ni med överförandet av mer svåruttryckt kunskap, sådan som inte går att skriva 

ner i t.ex. ett veckomail och sprida. 

  

Social kontroll 

TS1. Hur arbetar ni för att få delade värderingar och strävan mot samma mål för alla anställda? 
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TS2. Hur pass viktigt anser du att det är att alla delar samma värderingar och mål inom 

organisationen? 

TS3. Hur löser du en situation där du märker att en anställd har skilda målsättningar/värderingar? 

TS4. Beskriv stämningen inom TM. 

TS5. Finns det tillräcklig öppenhet för att alla anställda skall kunna framföra sina åsikter utan 

personliga/organisatoriska hinder? 

TS6. Känner du dig delaktig och viktig för hela företaget i dina uppgifter eller ligger ditt fokus 

endast på din butik? 

TS7. Hur ofta besöker huvudkontoret/distriktscheferna butikerna? 

TS8. Träffas distriktets butikschefer tillsammans med distriktschefen för att ha möten där de 

utbyter erfarenheter etc? 

  

 

 


