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Förord 

 

Vi vill med detta tacka alla som varit oss behjälpliga i vår uppsatsprocess. 

Ett särskilt tack går till vår handledare professor Sven-Olof Yrjö Collin för 

hans engagemang och intresse. Vi vill också rikta ett stort tack till våra 

respondenter för deras entusiasm och trevliga bemötande vid intervjuerna. 

Utan er hade inte uppsatsen varit möjlig att genomföra. 
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Sammanfattning 

Verksamhetsstyrningens utformning och implementering har betydelse för att företag ska 

kunna driva sina tillverkningsprocesser på ett framgångsrikt och effektivt sätt. 

Utlandsetableringar är idag förhållandevis vanligt på allt mer globaliserade marknader. Det vi 

vill veta är om det finns variationer i verksamhetsstyrningen i en koncern som har produktion 

i Sverige och utlandet. I den mån variation finns försöker vi dessutom förklara den. Vi väljer 

att fokusera ett antal styrmedel som är erkänt viktiga. Vår uppsats fokuserar ett antal relevanta 

faktorer som kan påverka skillnader i verksamhetsstyrning mellan länder. De faktorer som vi 

antar påverkar styrningen är följande: kultur, storlek, relevans, lagar, regelverk, politik och 

utbildning. Vi har valt en kvalitativ undersökningsmetod, där representanter från fyra företag 

valts ut för en personlig intervju. Representanter är utvalda från Exir, Range Servant, Diab 

och Swedwood. Samtliga dessa företag har produktion i Sverige och har etablerat 

producerande dotterbolag i utlandet. Vi fann variationer i verksamhetsstyrningen. Mest tydlig 

påverkan på verksamhetsstyrning hade kultur och utbildning. I de andra kategorierna kunde vi 

inte hitta någon påverkan. 
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Abstract 

The formation and implementation of management control is important for companies in 

order to run their manufacturing processes in a successful and effective way. Today 

establishing production in foreign countries is a common phenomenon on a global market in 

growth. The purpose of this dissertation is to study the variances in management control in a 

corporate group with production both in Sweden and in countries abroad. In that case 

variances appear we will try to explain the case of their appearance. Our focus is on a number 

of management control tools that are affected by differences in countries according to the 

theory. The variables that we believe is affecting the management control tools are: Culture, 

Size and Relevance, laws, regulations and politics, along with education. We have chosen a 

qualitative method, where representatives from four different organizations have been chosen 

for a personal interview. Our respondents are individuals chosen from Exir, Range Servant, 

Diab and Swedwood. All of these companies have production in Sweden and has established 

subsidiaries abroad. In our empirical research we found out that variances in management 

control existed between countries. Most distinct were the cultural influence on the budgeting 

process and the affect that education and culture had on the type of control utilized by the 

organization. In the other categories we could not find any connection between the 

management control tools and the categories that should affect management control tools 

according to the theory.  
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1. Inledning 

 

Här förklarar vi bakgrunden till uppsatsens problem. Vi presenterar en anledning till varför 

undersökningen genomförs och uppsatsen skrivs. Förklaring på varför undersökningen 

genomförs och varför uppsatsen skrivs framkommer ur problembakgrunden och syftet. 

Bakgrunden och senare diskussionen kommer användas för att producera en koncis 

frågeställning. 

 

1.1 Problembakgrund 

 

I den internationella produktlivscykeln så skiljer sig kostnadsnivåerna mellan 

industrialiserade länder och utvecklingsländer. I början av en produkts livscykel sker 

produktionen i hemlandet. Vid denna fas präglas produktionen av brist på standardisering och 

låga volymer.  I tillväxtfasen letar företag efter standardisering och kostnadsfördelar. Detta 

innebär att produktionens flexibilitet minskar. I den mån expansion anses viktigt börjar 

processen av internationalisering. Via detta försöker bolag få kontroll över utländska 

marknader för att hindra kopiering av produkten. Utlandskonkurrenternas huvudfördel kan 

vara lägre kostnader för produktionen. Utvecklingsländer med lägre kostnader för arbetskraft 

blir viktiga när produkten kommer in i mognadsfasen. Här kommer inte bara 

lågkostnadsproduktionen att stilla efterfrågan i utlandet utan även i hemlandet där 

tillverkningskostnaderna är avsevärt högre än i det utland där man etablerat produktion. 

Reiner, Demeter, Poiger & Jenei (2008) 

 

Ökad globalisering och snabb teknologisk utveckling har präglat det senaste decenniet. Som 

ett resultat av detta har företag varit tvungna att anpassa sig till den nya miljön genom att 

ändra sin organisation och via detta konkurrera bättre på den globala marknaden. De hastiga 

och omfattande förändringar som skett har tvingat chefer att lära sig styra i komplexa globala 

organisationer. För forskare har utvecklingen inneburit nya teoretiska perspektiv med vilka 

problem som styrning av företag i utlandet kan utvärderas.  Watson O´Donnel (2000)  

 

Företagsledare på 2000-talet måste anpassa sig till att arbeta i en mer komplex miljö 

Komplexiteten ökar i takt med globaliseringen. Oavsett nivån av engagemang måste 

företagsledaren förstå den globala affärsmiljön och dess påverkan på ledarens roll. Ledaren 
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utsätts kontinuerligt för förändringar i arbetsmiljön. Företag som expanderar över 

nationsgränserna står inför problem med strategi och styrning. Problemens uppkomst och 

karaktär styrs av var i världen expansionen görs. Typexempel är svårigheter med politik och 

kultur. Deresky (2006) 

 

Globaliseringen ökar konstant. År 1969 fanns det 700 multinationella företag som sedan 

ökade till 24000 1990. 1997 var antalet uppe i 53000. Ökningen mellan 1969 och 1997 är 

alltså mer än 7500 procent. Med multinationella företag menas att de har ett nätverk som helt 

eller delvis äger produktion, marknadsföring eller forskning och utveckling i utlandet. 

Företagen måste fungera i den nya miljön och svara på olika komplexa påverkande faktorer. 

Chang & Taylor (1999). Sverige tillhör de länder som har flest multinationella företag i 

Europa per capita. I början på 1960-talet hade de svenska multinationella företagen 30 procent 

av de anställda utomlands. I mitten av 1990-talet var den relativa andelen anställda utomlands 

60 procent. Internationalisering är som ses ovan idag mycket vanligt bland företag. 

Nyetablering sker i växande takt och globala koncerner bildas. Både Elektrolux och ABB har 

88 procent av sina anställda i utlandet. Johansson, Blomstermo & Pahlberg (2002) 

 

Antal kontroller och kontrolltyper är korrelerat med företagets storlek, antal anställda och år 

av verksamhet. Organisationer börjar som enkla system där det finns en centraliserad 

auktoritär person som övervakar övrig personal. Planering och styrning genomförs utan några 

formella strukturer och system. Framgångsrik etablering och tillväxt leder till att företag når 

en punkt där informell struktur och lösare styrning måste ersättas med en strängare 

uppsättning strukturer och system för styrning. Korrekt beteende kontrolleras och upprätthålls 

genom planer och policyer som är speciellt designade för att förväntade handlingar ska 

utföras. Formalisering skapar delegering av ansvar och via detta kan företag undvika mycket 

av den direkta kontrollen. Individer kan bli motiverade av att bära ett större ansvar, då det kan 

ge mer frihet och makt över deras egen situation. Delegeringen gör att avdelningscheferna 

skapar egna identiteter och filosofier för de egna bitarna av organisationen. Beslut tas då ur 

avdelningens synvinkel istället för från hela organisationens utgångspunkt. Morris, Allen, 

Schindehutte & Avila (2006)  
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1.2 Problemdiskussion 

 

Hur viktig globalisering är idag är välkänt. Relevansen av de transnationella företagen är 

också väl vedertagen. De transnationella företagen har blivit nyckelfaktorer i världsekonomin. 

De länkar världens ekonomier med varandra och skapar en koppling som främjar ekonomisk 

tillväxt. Deras påverkan på socialt såväl som ekonomiskt välstånd är viktigt för både U- och I-

länder. En korrekt styrning är viktig för framgångsrikt företagande över nationsgränserna. 

 

I denna studie vill vi granska de faktorer som påverkar verksamhetsstyrningen vid 

produktionsetablering i främmande länder. Vår utgångspunkt är ett antal faktorer som erkänt 

påverkar bildandet av en uppsättning verktyg för att framgångsrikt utföra korrekt styrning. De 

faktorer vars påverkan vi tänkt granska är kultur, storlek och relevans samt lagar, regleringar, 

politik och utbildningsnivå. 

 

Utlandsetableringar för med sig problem. Som Herasymovych & Nørreklit (2006) beskrivit 

kan ett av problemen vid etablering över nationsgränser röra kultur och alltså hur agerande 

sker inom organisationen. De beskriver i sin undersökning hur Ukraina och dess befolkning 

klamrar sig fast i det Sovjetiska synsättet på arbete trots att många år passerat sedan Sovjets 

fall. Detta tenderar att göra verksamhetsstyrningen i landet mer direkt. Vilket sker på grund av 

att mentaliteten hos arbetare är – blir jag inte tillsagd gör jag inget. Chefer som inte är 

tillräckligt bestämda i sin styrstil tenderar att anses vara ”svaga”. De får alltså ingen respekt 

från sina underordnade.  

 

Ett företags ökade storlek medför ökad specialisering av arbetsuppgifter.  Arbetet blir mer 

formaliserat och de administrativa rutinerna blir även de mer formaliserade. Olve & 

Samuelson (2008). Yu-Ching Chiao, Chow-Ming Joseph Yu, Peng-Yu Li, Yi-Chuan Chen 

(2008) har visat på att ju större ett dotterbolags relativa andel av den totala koncernen är, 

desto mer tid och kapital lägger moderbolaget ner på korrekt övervakning och styrning. 

Dotterbolag som har kontroll över viktiga resurser eller kontrollerar viktiga delar av 

produktionen har generellt sett mer att säga till om beträffande beslutsfattande. Detta gäller 

både på koncernnivå och i det egna bolaget. Morris et al. (2006) konstaterar att ju större 

organisationen blir desto mer professionaliserad blir dess styrning och byråkrati.   
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Lagar och regler kan skilja sig markant mellan länder. Skillnaderna kan innebära både 

problem och möjligheter. Ett företag är mest bekant med sin hemmamiljö. Men detta behöver 

inte alls betyda att hemmiljön är den bästa för alla situationer. Exempelvis i USA är 

copyrightskyddet bättre och mer utvecklat än i övriga världen. Detta kan ge företag med nya 

idéer och uppfinningar en bättre miljö att utvecklas och expandera i. Skyddet verkar positivt 

då företaget är ensamt på marknaden och får naturligtvis ta större del av den då inte 

konkurrens inom samma produkt existerar i någon större omfattning. Negativt är att det 

innebär kostnader att anpassa till sig de nya lagarna och reglerna.  

Gaur & Lu (2007) 

 

Gomez & Werner (2004) menar att ytterst lite uppmärksamhet har riktats mot hur 

utbildningsnivån påverkar styrningen av de anställda i en organisation. Hofstede (1980) fann i 

en undersökning att utbildningsnivån är kopplad till två av hans dimensioner, individualism 

och maskulinitet. På grund av detta kan antas att nivå av utbildning har en stark inverkan på 

hur styrning tillämpas i dotterbolag. 

 

Dotterbolag hamnar inte sällan i en mellanställning där de måste hantera både kraven från 

moderbolag och de krav som ställs från det egna intresset. Kraven krockar emellanåt vilket 

kan skapa konflikter. Det finns behov av en samordning som är centralt konstruerad och som 

gäller för hela koncernen. Detta skapar en enhetlighet utan barriärer och fenomenet skapar en 

effektivitet. För att lösa den andra delen av problemet behövs en lokal anpassning. Alltså en 

del som är speciellt utformad för det specifika dotterbolaget. Johansson et al. (2002) 

 

Vi har valt att granska utbildningsnivå, storlek, relevans, lagar och regelverk samt kultur. 

Utbildningsförhållanden kan vara en bidragande faktor till att verksamhetsstyrningen måste 

lokalanpassas. Länder som har en sämre utbildningsnivå hos befolkningen tenderar att ha en 

styrning som är mer orienterad åt handlingskontroll. Arbetsuppgifterna kontrolleras och styrs 

alltså i detalj via t.ex. övervakning. I takt med ekonomisk tillväxt kan också tänkas en 

korrelation med en ökad utbildningsnivå i landet. En annan förklaring till en befolknings 

utbildning kan vara traditionen av skolgång. Med mer utbildning vill de anställda vara med 

och bestämma mer i sin yrkesroll och blir skickligare i sitt yrkesutövande. Med hänsyn till det 

senare kan tänkas att behovet av handlingskontroll minskas som istället ersätts med resultat 

eller premisskontroll.  
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Vi anser att storleken på dotterbolaget kan tänkas ha en inverkan på verksamhetsstyrningen. 

Dess relativa andel av koncernens resultat eller omsättning skulle kunna vara det som avgör 

hur viktig dottern uppfattas. Ett annat förhållande skulle kunna vara om dotterbolaget 

tillhandahåller något särskilt som är viktigt för hela koncernens produktion. 

 

Lagar, regelverk och politik skapar direktiven för verksamhetsstyrningens utformning och 

implementering i ett land. Lagar om anställningsskydd påverkar styrningen direkt då de drar 

riktlinjer för de anställdas villkor och ger en förhoppningsvis rättvis behandling i en trygg 

miljö. Skattesystem påverkar utformningen av belöningssystem. Vi tror att en hög taxering 

leder till belöningar i icke-monetär form. 

 

Den kulturella miljön tror vi är den största bidragande faktorn till skillnader i 

verksamhetsstyrningen. Kulturen är djupt rotad och svår att ändra på. Detta gör den till den 

faktor som är svårast att anpassa styrmedel efter. Hela nationens kultur är den som 

människorna ursprungligen ingår i. Försök att bryta den kan tänkas göras via skapandet av en 

speciell organisationskultur eller via införandet av den nationella kultur som koncernen är 

skapad i.  

 

De faktorer vi tagit upp ovan ligger till grund för variationer i verksamhetsstyrning. Tre av 

kategorierna: Kultur, lagar, regelverk och politik samt utbildning är de vi tror har en 

påverkan. Det är dessa faktorers påverkan på verksamhetsstyrning vi vill granska då de 

faktorerna skiljer sig åt mellan länder. Vi väljer att granska industriproduktion. Detta för att få 

en relativt enhetlig undersökningsgrupp där variansen mellan organisationerna är liten. Vi 

betraktar den industriella produktionsprocessen som ganska fix till skillnad från processen i 

exempelvis tjänste- eller försäljningsbolag. 
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1.3 Problemformulering 

 

Vår problemformulering blir med hänsyn till bakgrunden och diskussionen ovan:  

 

Vilka eventuella skillnader finns det i verksamhetsstyrningen mellan producerande bolag 

inom en koncern i olika länder och varför uppstår skillnaderna? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med vår undersökning är att granska om det finns skillnader i verksamhetsstyrning 

mellan producerande bolag i en koncern i olika länder. I den mån skillnader finns vill vi 

försöka förklara varför de uppstått. Genom detta vill vi kunna förklara hur 

verksamhetsstyrning bör utformas beroende på vilket land den är avsedd för. 
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2. Uppsatsens Metod 

 

Vi förklarar här hur vi skall gå tillväga under skapandet av uppsatsen. Vi förklarar de olika 

huvudsakliga val vi haft, samt motiverar varför vi accepterat eller avstått en speciell metod. 

Valen har fallit på deduktiv ansats med fallstudier, intervjuer är datainsamlingsmetod. 

 

2.1 Metodansats 

 

Vi kommer i undersökningen att använda oss av en deduktiv ansats. Vi går från teori till 

empiri. Jacobsen (2002) anser att en deduktiv ansats betyder att innan undersökningen ägt 

rum har undersökaren förutfattade meningar om vilken inverkan de variabler han väljer att 

undersöka har på den beroende variabeln. Inom vårt område existerar redan mycket forskning, 

därför lämpar sig en deduktiv ansats. Genom undersökningen ska vi granska om de 

föreställningar vi har överensstämmer med verkligheten. Vidare menar Jacobsen (2002) att 

motsatsen till deduktiv är induktiv, där undersökningen börjar i empirin och sedan blir till 

teori. En induktiv ansats innebär att forskaren undersöker verkligheten utan att ha några 

förhoppningar på undersökningens utfall. Detta för att senare, alltså efter undersökningen, 

formulera teorin. En induktiv ansats hade inte passat för vår undersökning. Vi gick in i den 

med kunskap om de delar i verksamhetsstyrningen vi tänkt undersöka och de dessutom 

kunskap om de påverkande variablerna. Det finns forskning inom det område vi tänker 

undersöka och vi anser att den är tillräcklig för vår undersökning. Därför lämpar sig alltså den 

deduktiva ansatsen bättre. 

 De som kritiserar den deduktiva metoden menar att forskaren endast söker den information 

som anses relevant och ger stöd för de förväntningar som fanns innan undersökningen 

började. På grund av detta kan viktig information förbises Jacobsen (2002). Vi anser att detta 

inte påverkar vår undersökning i så stor utsträckning, då vi ger respondenterna möjlighet att 

själva beskriva sin situation. Via detta ges en möjlighet att få fram förhållanden som vi inte 

förutsett.  
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2.2 Vetenskaplig utgångspunkt 

 

Jacobsen (2002); Saunders, Lewis & Thornhill (2007)  menar att det finns två huvudsakliga 

sätt att studera verkligheten, positivism och hermeneutik. Ett positivistiskt synsätt ger en 

utgångspunkt i befintliga teorier så att hypoteser kan utformas. Hypotestest sker med vilka 

teorierna verifieras. I vårt fall finns teori att bygga hypoteser på. Tidigare resultat bekräftas 

och uppslag till vidare forskning väcks. Med hermeneutiskt angrepp menas att 

undersökningen görs med syfte att förstå verkligheten. Vi detta skapar forskaren en teori 

vilket allstå motsvaras av den induktiva metoden.  

Då vi har en tro på hur utfallet kommer bli och befintliga teorier finns inom området, 

använder vi oss som nämnt ovan av deduktiv metod. Detta avgör varför valet faller på 

positivism, då positivism ofta kopplas med deduktiv metod. 

 

 

2.3 Kvalitativ/Kvantitativ 

 

Jacobsen (2002) menar att kvalitativ metod ger mer ingående information runt frågorna än 

kvantitativ metod ger. Det går att särskilja nyanser och detaljer hos föremålet för 

undersökningen genom den öppenhet som råder vid kvalitativ undersökning, då det inte finns 

så stora begränsningar i hur respondenten kan svara jämfört med i en kvantitativ 

undersökning. Genom kvalitativ undersökning uppnås en hög intern giltighet därför att 

respondenten ges en möjlighet att beskriva sin situation genom frågor som har öppna 

svarsalternativ. Genom detta ökar förståelsen för ett fenomen eller en situation som 

undersökningen vill belysa. Flexibiliteten som medföljer kvalitativ undersökning gör att 

frågorna kan anpassas och det är även möjligt att komma djupare i undersökningen genom att 

ställa följdfrågor. Men enligt Jacobsen (2002) finns det även en sämre sida med kvalitativ 

metod. En nackdel som målas upp för den kvalitativa metoden är att den är resurskrävande, då 

tar mycket tid att samla in kvalitativ data. Följden av detta är att antalet respondenter måste 

begränsas, men å andra sidan kan data som tas fram i undersökningen vara av både högre 

kvalitet och djupare än vid en kvantitativ undersökning. Men på grund av det låga antalet 

respondenter är det inte lika lätt att göra en generalisering som det varit vid en kvantitativ 

undersökning med många respondenter. Det kan även vara svårt att tolka den information som 

kommer fram. Nyansrikedomen är hög och detta är inte alltid så lätt att tolka. Risken vid 
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kvalitativ metod är att värdefull information silas bort i undersökningsprocessen, då den 

insamlade informationen kan vara mycket omfattande och dessutom kan vissa delar av 

informationen vara irrelevant.  

 

Vi väljer kvalitativ metod i form av intervju för att vi inte vet hur skillnaderna uppenbarar sig 

mellan länderna. Med intervjuer kan respondenterna med mer frihet beskriva de eventuella 

skillnaderna. Måhända att det inte är så signifikanta skillnader mellan länderna i vår 

undersökning. Genom intervjuer skapar vi oss en möjlighet att hitta de små skillnaderna. 

Dessutom kan vi genom kvalitativ metod hålla oss öppna för oväntade infallsvinklar och 

händelser i undersökningen. Utöver detta är en anledning till valet också den begränsade 

mängd data som går att få tag på inom den tidsbegränsning vi har för undersökningen. Vi är 

medvetna om att den så kallade undersökningseffekten kan framkomma vid intervju. Jacobsen 

(2002) beskriver undersökningseffekten som att intervjuaren själv kan påverka 

intervjuobjektet genom att styra frågorna åt ett visst håll. Dessutom kan det vara så att 

intervjuobjektet inte svarar ärligt och uppriktigt på alla frågor, då vissa frågor kan vara 

känsliga för respondenten eller företaget han eller hon representerar. Vi undviker 

undersökningseffekten genom att ställa frågor på hur verksamhetsstyrningen ser ut i bolagen, 

inte vad skillnader kan bero på. Därför styr vi inte respondenterna på något sätt utan vi 

analyserar själva hur skillnaderna kan uppstå med hjälp av den intervjudata vi samlar in. 

 

I undersökningen granskas förhållanden i fyra enheter och vi genomför en intervju för varje 

enhet. Således gör vi enligt Jacobsen (2002) fallstudier även om vi enbart gör en intervju per 

bolag. I vårt fall stod valet mellan att göra fler intervjuer på olika nivåer i organisationen 

alternativt att göra en intervju i fyra olika organisationer. Då vi vill ha en bredare studie men 

utan att för den sakens skull generalisera faller valet på det senare alternativet. Vi kan inte 

generalisera våra slutsatser men med fyra företag kan tendenser finnas. Hade vi istället valt att 

göra fler intervjuer på färre företag hade vi tappat bredden då vi endast kunnat dra slutsatser 

med hjälp av data från en eller två undersökningsenheter. 
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3. Teori 

 

Vi börjar med att definiera verksamhetsstyrning och sedan beskrivs dess olika delar. Den 

grövsta indelningen av verksamhetsstyrning ger två olika delar, struktur och process. Kort 

beskrivet är process handlingar över tiden medan struktur är fördelning av roller, ansvar, 

auktoritet och information. Vi gör en beskrivning och förklaring av de delar av 

verksamhetsstyrningen som vi tänkt undersöka. Sedan radar vi upp ett antal relevanta 

påverkande faktorer. Utgångspunkten för vår undersökning är befintliga resultat från tidigare 

forskning. Dessa resultat härstammar från vetenskapliga artiklar och annan litteratur. 

 

3.1 Verksamhetsstyrning 

 

3.1.1 Verksamhetsstyrningens bakgrund 

 

Ett företag försöker i sin verksamhet att nå olika på förhand uppställda mål. Med mål menas 

ett önskat framtida tillstånd, så som en önskad situation eller position. Ursprungligen handlar 

det mesta inom ekonomistyrningsområdet om styrning mot ekonomiska mål. Det kan handla 

om exempelvis lönsamhet. Vi talar om ekonomiska mått av finansiell karaktär. Med detta 

synsätt står fenomen som intäkter, kostnader, resultat, likviditet och lönsamhet i fokus. Det 

ovan beskrivna är den ursprungliga definitionen på ekonomistyrning. På senare år har 

utvecklingen gått mer och mer mot att de mål som är icke-finansiella sätts i centrum. De kan i 

många fall bli lika centrala som de finansiella målen. Ekonomistyrning omfattar idag ett 

bredare område. Det handlar om att planera, göra uppföljning, utvärdera och lämpa 

verksamheten för att uppnå ekonomiska mål. Då handlar det alltså om mål av både finansiell 

och icke-finansiell karaktär. Ax, Johansson & Kullvén (2005). 

 

3.1.2 Verksamhetsstyrningens utveckling 

 

Två huvudsakliga sätt finns att beskriva ett företag och dess aktiviteter för att producera. Det 

första ser företaget som en enhet som förädlar fram en produkt. Det hela börjar med att 

resurser anskaffas. Kapital, material, utrustning och information är exempel på resurser. De 

resurserna går sedan in i produktionen där de förädlas för att i slutänden kunna avyttras som 
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varor och tjänster på en avsättningsmarknad. Från den marknaden strömmar sedan kapital in i 

företaget i utbyte mot de varor och tjänster som sålts. Två flöden finns alltså i modellen: 

Fysiskt flöde och finansiellt flöde. Modellen är den ursprungliga för att beskriva ett företag. 

Den har funnits med så länge som företagsekonomi har existerat som akademiskt område. 

Förr i tiden var det en annan marknad, efterfrågeöverskott var det dominerande och en större 

del av de utbjudna varorna blev sålda jämfört med idag. Ax et al. (2005) 

 

Företaget som förädlingsenhet 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ändrade förhållanden har lett till framväxten av en ny syn på företaget och ekonomistyrning. 

Den gamla har kritiserats för att vara alltför fokuserad på redan inträffade händelser. Vilket är 

vad finansiella mått visar. Dessutom har förändringar skett på marknaden som gjort att det 

tidigare efterfrågeöverskottet har övergått till att bli ett utbudsöverskott. Tendensen är alltså 

en övergång från säljarens marknad till köparens marknad. Modellen har blivit modifierad till 

att företagets kunder står i fokus. Företaget ses som en värdekedja av en serie processer, vilka 

består av aktiviteter, vars uppgift är att tillfredsställa kundens behov.  

Ax et al. (2005). 
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Företaget som värdekedja 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Flamholtz (1992) menar att han aldrig har sett en företagsledare som leder sitt företag med 

hjälp av ekonomistyrning.  

”Planer och analyser spelar ingen roll i de främsta företagsledarnas bild av management, inte 

heller redovisning och finansiella nyckeltal.”  Jönsson (1995, s.35) 

 

Dessa uttalanden pekar mot samma mål. Ekonomistyrning är av mindre betydelse när 

verksamhet skall styras. Istället för att vara styrande kanske istället informationen blir ett 

intyg på vad som redan uppfattats tidigare av företaget. Den mest extrema synen menar att 

ekonomistyrning till och med kan hindra företagets utveckling. Med detta som bakgrund har 

verksamhetsstyrning undan för undan vuxit fram. Lindvall (2001) 

 

Många nya begrepp har vuxit fram inom företagsekonomin. Total Quality Management och 

Business Process Reenginering är exempel på nya begrepp som ifrågasätter den ursprungliga 

synen. Alltså den ursprungliga synen om ansvarsfördelning och mätetal för utvärdering. 

Önskvärt är att ta fram nya mätetal och ny ansvarsfördelning för de anställda, något som 

processorienteringen kräver. Lindvall (2001) 
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”Take the entire outpouring of management initiatives of the last fifteen years. Put them on a 

screen and shake. Many good ideas, in short words and acronyms sift through. What´s left on 

the top is One big Idea: Management by the numbers, by financial metrics, by top-down 

numerical goal setting is obsolete, passé, ineffective. The new, replacement mode, which 

involves all employees, is managing the processes.” Schonberger (1996 s.91)  

 

Citatet syftar på att nutidens verksamhetsstyrning är mer inriktad på styrning av processer än 

vad den tidigare varit. 

 

Ambitionen för den nya tidens verksamhetsstyrning är att utveckla en vertikal 

ekonomistyrning till en horisontell verksamhetsstyrning. 
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Ax et al. (2005) 

Kärnan i verksamhetsstyrning är att företaget drivs i processer. Den nya tanken är att vertikalt 

och horisontellt perspektiv kombineras och en matrisorganisation uppstår. Intresset ökar för 

arbetets utförande. Frågan är inte längre bara vad resurserna har använts till och var de 

förbrukats. Intressant nu är även hur de har använts, och skapar de värde för kunden? 
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Viktigt i både ekonomistyrning och verksamhetsstyrning är information. Information behövs 

för att ha en möjlighet att fatta korrekta beslut. Ekonomistyrning fäster sin tilltro till de 

finansiella måtten. Verksamhetsstyrningen syftar till att utveckla en mer omfattande tillgång 

till information. Typiskt för den processorienterade synen är att tilltro fästs till mätningar i 

verksamheten. Modern styrning handlar mycket om att bättre lyckas mäta och formulera mål 

för verksamheten. Lindvall (2001) 

 

Henry Mintzberg: 

” Every organized human activity – from making pots to placing a man on the moon – gives 

rise to two fundamental and opposing requirements: the division of labor into various tasks, 

and the coordination of these tasks to accomplish the activity. The structure of the 

organization can be defined simply as the ways in which labor is divided into distinct tasks 

and coordination is achieved among these tasks.”s.175 Grant (2008) 

Med detta citat försöker Mintzberg peka på grunden för verksamhetsstyrning i producerande 

företag. 

 

Adam Smith: Pin manufacture 

“One man draws out the wire, another straightens it, a third cuts it, a fourth points it, a fifth 

grinds it at the top for receiving the head; to make the head requires two or three distinct 

operations; to put it on is a peculiar business, to whiten the pins is another; it is even a trade 

by itself to put them into the papers.” S.175 Grant (2008)  

 

Smith undersökte en häftstiftsfabrik som varje dag producerade 4800 stift. Han menade att om 

samarbete inte hade existerat så vore det inte troligt att varje enskild arbetare ens hade kunnat 

producera ett häftstift om dagen. Henry Ford var inne på samma bana när T-forden började 

produceras på löpande band. Mellan 1912 och 1914 lyckades Ford med hjälp av samarbete 

sänka produktionstiden från 106 timmar till lite över 6 timmar. Detta visar riktningen för 

industrin som helhet. Individers specialisering leder till högre produktivitet. Men 

specialiseringen har också en baksida, ju mer produktionsprocessen delas mellan individer, 

desto större blir kostnaden för koordination. Grant (2008) 

 

De två exemplen ovan beskriver varför verksamhetsstyrning finns. Det handlar om att 

organisera och styra människor att arbeta tillsammans och mot gemensamma mål. Genom 

detta ökas produktiviteten och effektiviteten i produktionen. 
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3.1.3 Strategi 

 

Grant (2008) menar att strategi handlar om hur människor och organisationer ska använda 

sina medel för att uppnå sina mål. Med medel menas inte enbart enskilda handlingar utan 

även planer, policyer och principer. Dessa ska vägleda och ena de anställda för att på bästa 

sätt lyckas med att nå målen. 

Enligt Chandler (1962) finns en nära koppling mellan strategi och struktur i företag. Strategi 

antas enligt Chandlers tes styra strukturen. 

 

3.1.4 Struktur och Process 

 

Olve & Samuelsson (2008) delar in verksamhetsstyrning i struktur och process. Därför väljer 

även vi att följa denna indelning. 

 

3.1.4.1 Struktur 

 

Struktur är fördelning av roller, ansvar, auktoritet och information. I vår uppsats betyder detta 

organisationsstruktur och belöningssystem. Vi tar även upp kontrollbegrepp som behandlar 

hur företag kontrollerar att deras output får önskvärda egenskaper. 

 

3.1.4.1.1 Organisationsstruktur 

 

Merchant & Van der Stede (2007) menar att för en hög grad av måluppfyllelse krävs en 

lämplig organisation. Här avser de egenskaper som struktur, beslutsrättsfördelning och 

metoder för att kunna samordna verksamheten. Vissa strukturer skapas medvetet medan andra 

bildas utan ledningens egentliga inverkan. Då kan det röra sig om näraliggande enheter eller 

likartade arbetsuppgifter som bygger grunden för bildandet av en specifik struktur.  

Fördelning av ansvar är en betydelsefull del av verksamhetsstyrning. Det handlar om vem 

som skall ha rätten att fatta beslut. En vanlig uppdelning av ansvar är resultatenheter. Delar i 

organisationen får ansvara för sitt eget resultat. Målsättningen är högt resursutnyttjande och 

hög produktivitet för enheten. Nackdelar kan vara sådant som att enheten fokuserar för 

mycket på att nå ett eget högt resultat och via fokus på detta suboptimerar verksamheten som 
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helhet. Uppdelning av resultatenheter kan ske bland annat i investeringsansvar, vinstansvar, 

intäktsansvar, kostnadsansvar.  

 

Det finns en koppling mellan tillväxtstrategi och organisationsstruktur, om än en smula 

fördröjd. Varje tillväxtalternativ eller breddning för med sig diverse organisatoriska och 

administrativa problem. Förhållandet skapar alltså ett behov av strukturella lösningar och 

följaktligen har strategifrågor sin lösning i organisation. Det som ökar komplexiteten är när 

företag överträder de steg som föranleder ett byte av organisationsform. Lindvall (2001) 

 

Strukturen i en organisation är inte likformad med kontrollsystemet. Däremot är strukturen 

kopplad till kontroll i ett företag. Större organisationer tenderar att ha många olika nivåer i 

hierarkin och dessutom många divisioner. Detta leder till behov av att utveckla nya mått på 

resultat. Större organisationer har också mer homogena arbetsuppgifter inom de olika 

avdelningarna, vilket gör övervakning och kontroll mer effektiv och behovet av 

resultatkontroll minskar eftersom mellancheferna kan sköta kontrollen själva. I takt med att 

företaget växer ökar risken för att kontrollen blir bristfällig. Då växer mått på output sig 

starkare eftersom de minimerar risken för att produkten blir undermålig. Alltså har mått som 

kontrollerar outputen blivit viktigare än mått som pekar på den enskilde anställdes beteende. 

Ouchi (1977) 

 

3.1.4.1.2 Belöningssystem 

 

Belöningssystem är system som skall motivera medarbetarna. Systemet skall skapa incitament 

för ett enligt företaget korrekt beteende. Inom belöningssystem hittar vi tre huvudsakliga 

grenar. Monetära belöningar är sådant som bonus, pensionsförmåner eller vinstandel. Icke-

monetära belöningar kan röra social status eller arbetsuppgiftens prestige. Den tredje 

belöningsformen är ägarandelar. Genom att främja företagets utveckling positivt får de 

anställda också successivt ta större del av det. Via detta får de t.ex. större del i framtida 

vinster via aktieutdelning. Merchant & Van der Stede (2007) 

 

Människor föredrar konsumtion idag framför konsumtion imorgon. Ersättningen vi får för att 

skjuta upp vår konsumtion är räntan. De belöningssystem som tillämpas idag är ofta kopplade 

till företagets resultat. Ett sådant system ska vara optimerande och göra medarbetaren villig 
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att anstränga sig för att nå ett så högt resultat som möjligt. Eftersom individen enligt 

ekonomisk teori ska vara opportunistisk och nyttomaximerande är det inte säkert att individen 

alltid handlar för företagets bästa utan kanske istället sätter sig själv i fokus. Vilket intresse 

finns att göra stora avskrivningar som för tillfället sänker resultatet om du har en bonus som 

är kopplad till resultatet? Perloff (2004); Burda & Wyplosz (2005); Bodie & Merton (2000) 

Detta förhållande är idag ett mycket hett ämne i företagsledningsdebatten. En spekulation är 

att bonussystem ligger till grund för finanskrisen som idag råder. 

 

3.1.4.1.3 Kontrollbegrepp 

 

I grund och botten existerar tre huvudtyper av kontroll. De är premisskontroll, 

handlingskontroll och resultatkontroll. Premisskontroll innebär att innan handlingen äger rum 

försöker arbetsgivaren få rätt människa på rätt plats. Detta kan göras genom att anställa 

individer med en speciell utbildning. Handlingskontroll sker under tiden som handlingen 

utövas av den anställde. Det är en direkt kontrollform som passar för enkla uppgifter. 

Resultatkontroll följer upp arbetet efter att det är utfört. Alla typer av finansiella mått hör 

alltså hit. Ouchi (1977;1979), Baliga & Jaeger (1984) 

 

3.1.4.2 Process 

 

Olve & Samuelsson (2008) menar att process är handlingar över tiden, dessa syftar till att 

skapa och distribuera information. Informationen används sedan för beslutsunderlag, 

koordination och kontroll. Processens huvuddelar består av budget, internprissättning och 

kalkylering. Kalkylering sker oftast för ett objekt medans budgetering övergripande täcker 

verksamheten. Då vi i vår undersökning endast är intresserade av en övergripande bild av 

verksamheten, anser vi att budgeteringen uppfyller detta bättre än kalkyleringen. Med 

bakgrund av detta väljer vi bort kalkylering i vår undersökning. Internprissättning ser vi som 

en viktig process då vi i vår undersökning fokuserar på koncerner. För att få fram en rättvis 

bild av koncernens delar är internprissättning ett viktigt verktyg. Därför fokuserar vi endast på 

budget och internprissättning.    
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3.1.4.2.1 Budget 

 

Budget har fyra huvudsyften. Planering, koordination, verksamhetsöversikt och motivation. 

Planering handlar om att försöka sätta sig in i och utvärdera hur framtiden ska hanteras. 

Koordination syftar till att förmå de anställda att jobba mot målet. Med verksamhetsöversikt 

försöker ledningen få en övergripande bild av hela verksamheten. Detta för att tillskansa sig 

så bra information som möjligt. Informationen är sedan viktig för att hantera problem och se 

möjligheter. Budgetering och planering kan också utföras för att motivera människor. Alltså 

blir budgetuppfyllandet ett sätt att utvärdera en periods arbete Merchant & Van der Stede 

(2007). En korrekt budget skall i monetära enheter påvisa de olika enheterna i organisationens 

ansvarsområden. Grundregeln är att det ska finnas möjlighet att påverka vad individen 

ansvarar för. Budgeten omsätter alltså strategin till monetära termer. 

 

3.1.4.2.2 Internprissättning 

 

Internprissättning innebär prissättning på interna varor eller tjänster i företaget. Med 

anledning just av att priserna är interna finns stor frihet att utforma priserna och systemet helt 

efter företagets egna önskemål. Internprissättning och dess relevans är ständigt uppe för 

debatt. Vissa anser att det är ett bra sätt att både ge och mäta lokalt ansvar medan andra anser 

att det är byråkrati och ett spel med leksakspengar. Tillväxt i ett företag leder som regel till 

ökad specialisering av enheter och med detta följer delegering av uppgifter och befogenheter. 

Decentralisering leder i sin tur till problem med kontroll och samordning i organisationen. 

Här kommer behovet av internprissättning in i bilden. Ett system behövs för att reda ut 

beroendeförhållande mellan enheter och för att kunna värdera respektive enhets verksamhet 

på ett korrekt sätt. Olve & Samuelson (2008) 

 

Lantz, Ceder & Larsson (2002) menar att två huvudsakliga motiv finns för internprissättning. 

(De har i sin undersökning kategoriserat ytterligare men det är inte intressant för vår 

undersökning). 

De två huvudsyftena är: 

Möjliggöra ekonomiskt ansvar på en lokal nivå och grunda för decentralisering. 

Internpriser ger information för beslut både lokalt och centralt. 
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Internprestationer är varor eller tjänster som levereras mellan enheter i företag. För dessa görs 

separat beräkning av kostnad eller resultat. Det krävs att prestationerna kan identifieras, mätas 

och värderas i enheten pengar. Dessutom krävs att prestationerna skall vara valbara. Det ska 

alltså gå att antingen acceptera eller avstå. Olve & Samuelson (2008) 

 

Många undersökningar har gjorts på vilka syften företag har med internprissättning. Se 

exempelvis Lantz et al. (2002). En övergripande sammanfattning av dessa syften kan se ut 

enligt följande enligt Olve & Samuelson (2008) 

 

1. Ge autonomi åt enheter  

I det fall företaget delats in i organisatoriska enheter och ett inbördes beroende finns mellan 

dessa måste de interna relationerna klaras ut. Sker leveranser mellan enheterna förs 

ekonomiska värden mellan dessa. Ska ekonomiskt ansvar och resultat kunna utmätas för en 

enhet är det ett krav att interna leveranser kan både mätas och värderas.  

2. Rättvisande resultatbedömning av enheter 

Detta användningsområde ses som det viktigaste. Påverkan från internpriser kan finnas både 

internt och externt i företaget. Externt kan det handla om värde på anläggning och lager i 

bokslut.  Internt kan det handla om exempelvis resultatbedömning för organisatoriska enheter. 

 

3. Information för beslutsfattande 

Här ses priserna som informationsbärare. Via internpriser styrs de interna flöden som styr 

produktions och leveransbesluten vilket i annat fall sker med hjälp av central planering.  

 

4. Stödja affärsmässighet och kostnadsmedvetande 

 Genom att prissätta resurser skapas ett alternativvärde. Syns kostnaden skapas effektivitet 

och medvetenhet. 

 

För att sätta internpriser finns ett antal olika metoder som alla har fördelar och nackdelar.  

 

Kostnadsbaserad 

Huvudargumentet för denna prissättning är att vad en enhet tillhandahåller en annan enhet 

inte gratis skall få utnyttjas. Mer än kostnaden skall inte betalas då det trots allt rör sig om en 

intern leverans. Vinst uppstår inte förrän leverans har skett externt. Marginaler kan vara 

missledande när undersökning sker på vad det kostar att köpa utifrån eller tillverka själv. 
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Dessutom används kostnadsbaserad internprissättning av de som vill att kostnaderna skall 

följa produkten genom hela dess process. Via detta går det att få information om kostnader 

tidigare i processen. Olve & Samuelson (2008) 

 

Marknadspris 

Här baseras priserna på externa alternativvärden. Priserna etableras utanför företaget och helst 

skall detta ske på en marknad som är utsatt för konkurrens. Med marknadspriser kan enheter 

på ett meningsfullt sätt göras till resultat eller räntabilitetsenheter. Information kommer fram 

om hur internt kostnadsläge är i förhållande till marknadspriser. Om enheterna i 

organisationen utgör olika juridiska personer finns legala krav som måste uppfyllas.  

Transaktioner emellan enheterna skall ske på villkor som motsvarar dem mellan parter på 

armlängds avstånd. Priserna skall alltså vara marknadsmässiga. I de koncerner som är 

internationella är detta kanske huvudskälet till att internpriser sätts marknadsmässigt mellan 

koncernbolagen i olika länder. Olve & Samuelson (2008) 

De två alternativ för internprissättning som ovan beskrivits är de huvudsakliga. Lantz et al. 

(2002) Naturligtvis finns under varje sätt ett antal ytterligare metoder som både förfinar och 

utvecklar prissättningen. Dessutom finns ett antal olika kombinationer av prissättningarna. Vi 

väljer att inte fördjupa uppsatsen ytterligare i fenomenet utan nöjer oss med de två 

huvudkategorierna, prestationens kostnad och prestationens marknadspris. Den mest extrema 

synen på marknadspris är att prissättningen sker med fri förhandling. 46 % av svenska 

börsnoterade företag använder sig av fri förhandling för prissättning enligt Lantz et al. (2002). 

Tendensen för svenska företag har varit att de internpriser som förr var kostnadsbaserade nu 

blivit marknadsorienterade. Anledningen till detta är förmodligen det ökade användandet av 

resultat och räntabilitetsenheter. I multinationella företag kan det dessutom finnas lagar som 

kräver användande av internpriser. Olve & Samuelson (2008) 

Under en trettioårsperiod har användandet av internpriser minskat. Förmodligen ligger 

ökningen av tjänsteföretag bakom detta. De använder sig i lägre grad av internprissättning än 

tillverkande företag. Lantz et al. (2002) 

 

Internprissättning är en fastställning och värdering av interna prestationer i en organisation 

eller på ett företag. Processen för fastställande av interpriser är inte omgärdad av ett regelverk. 

Alltså kan systemet utformas tämligen fritt. Men detta kan också medföra skillnader i hur 

internprisers väsentlighet uppfattas. För vissa uppfattas det som en viktig del i utvärderingen 
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av enhetens korrekta resultat. För andra är internprissättning en fiktiv lek med pengar som 

egentligen inte existerar. Ax et al. (2005); Olve & Samuelson (2008) 

I grund och botten innebär styrning att företag tar in information, bearbetar denna och får 

sedan ut en information som ligger till grund för beslutsunderlag. Informationssystem 

utformas till att vara stödjande för styrningen. Alla de olika styrningarna kräver en speciell 

typ av information för att kunna utövas med framgång. 
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Vi ska undersöka om följande faktorer kan påverka utformning och implementering av de 

delar vi har valt ut från ämnet verksamhetsstyrning. Den litteratur vi tagit del av visar att det 

är kultur, lagar, regelverk, politik och utbildning som påverkar utformningen och 

implementeringen av verksamhetsstyrningen beroende på vilket land bolaget befinner sig i. 

Storlek och relevans blir i undersökningen vår kontrollvariabel då den enligt oss är lika viktig 

för verksamhetsstyrningen oavsett vilket land bolaget befinner sig i.  

 

3.2 Kultur 

 

Vi menar att kultur formar människors agerande i olika situationer. Kultur varierar mer eller 

mindre drastiskt mellan länder. Förklaringen kan vara sådant som geografiskt avstånd och 

traditioner. Kulturella företeelser skulle kunna ses som den mest svårstuderade delen av vår 

studie. Mycket går inte att belägga då det rör sig om osynliga ting som är svåra att identifiera. 

Kultur rör sig ofta om saker som tas för givna och därför aldrig ifrågasätts, analyseras och 

kommer upp till diskussion. Hänsyn till kulturella skillnader mellan länder måste tas av 

koncernen då de väljer att etablera ett dotterbolag i ett land med annan kultur. Detta för att 

styrningen av dottern ska kunna ske på ett framgångsrikt sätt. 

 

En betydelse av ordet kultur kommer från latinets colere, vilket betyder bearbeta. Människan 

bearbetar ständigt nya kunskaper, erfarenheter och intryck. Via detta identifierar vi oss själva 

och lägger grunden för en grupptillhörighet. Alla människor söker någon form av tillhörighet, 

exempelvis via religion. Generell kultur och organisationskultur har i grund och botten 

samma karaktär. Kultur är anpassad till det samhälle vi lever i, medan organisationskulturen 

bestämmer vad som är acceptabelt på arbetsplatsen. (Jacobsen & Thorsvik 2002) 

Nationalencyklopedin (1993) menar att ordet kultur betyder odling. Detta skulle kunna tolkas 

som att ett visst sätt att leva och agera växer fram i en viss miljö. 

 

”Organisationskultur är ett mönster av grundläggande antaganden – uppfunnet, upptäckt eller 

utvecklat av en viss grupp efter hand som den lär sig bemästra sina problem med extern 

anpassning och intern integration – som har fungerat tillräckligt bra för att bli betraktat som 

giltigt, och som därför lärs ut till nya medlemmar som det riktiga sättet att uppfatta, tänka och 

känna om dessa problem.” (Jacobsen & Thorsvik 2002, s.147) 
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Det grundläggande antagandet är att olika länder har olika kulturell karaktär. Detta gör att 

människor reagerar olika på försök till kontroll. De senaste två decennierna har många företag 

valt att etablera produktion utomlands. Detta har medfört ett ökat intresse för kulturområdet i 

kombination med styrsystem. Huvudfrågan är om styrsystemet från hemlandet skall överföras 

till det främmande eller om ett helt nytt system skall utvecklas för denna produktion. Chenhall 

(2003) 

 

Geert Hofstede är en nyckelperson på området forskning inom kultur. Han gjorde en studie på 

IBM-anställda i många olika länder som har lagt grunden för både hans egen och andra 

forskares vidare undersökningar inom kulturämnet.  

 

Hofstede & Hoftede (1991) anser att nationell kultur kan delas in i de fyra dimensionerna:  

 

1. Power Distance (Maktdistans) 

2. Individualism/Collectivism (Individualism/Kollektivism) 

3. Masculinity/Femininity (Maskulinitet/Feminitet) 

4. Uncertainty Avoidance (Osäkerhetsundvikande) 

 

Maktdistans 

Maktdistans ses som preferenser eller toleransen för olikheter. Individualism/Kollektivism 

förklaras som behovet av att tänka individuellt eller att ha sin plats i kollektivet. Att dominera 

eller att samarbeta är det som menas med Maskulinitet/Feminitet och Osäkerhetsundvikande 

är att inte tolerera oklarheter. Hofstede & Hofstede (1991)  

Hofstede (1991) samt Hickson & Pugh (1995) sammankopplade de fyra dimensionerna till 

organisationer och fann att de med hög grad av maktdistans var de med stark auktoritet och 

branta hierarkier. De fann även att osäkerhetsundvikande var sammankopplat med 

formalisering i organisationerna.  

 

Hofstede anser att maktdistans inte accepteras på samma sätt i olika kulturer. I kulturer med 

stor maktdistans i hierarkin föredras ofta hög auktoritet för att behålla den sociala ordningen. 

Stor maktdistans i hierarkin medför många gånger en liten grupp som tjänar mer pengar, har 

mer makt och mer förmåner än de som är längre ner i hierarkin. I kulturer med mindre 

maktdistans är organisationerna präglade av decentralisering, där beslut tas i samråd med 
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betydligt fler personer i organisationen. Individer uppmuntras även att ta beslut och agera på 

egen hand. Jiato & Harrison (2007) 

 

Maktdistansdimensionen kan kopplas till strukturen inom företaget. I Sverige är det vanligt 

med platta organisationer. Dessa ger ett lågt värde på maktdistansen. Enligt Hofstede´s (1980) 

undersökning fick Sverige ett värde på 31 av möjliga 100 i ett index över maktdistans. 

Sverige ligger alltså långt ner på listan tillsammans med övriga västvärlden.  

Vid hög maktdistans finns en liten grupp individer med mycket makt högt upp i 

organisationen. Dessa individer har stor kontroll över verksamhetsstyrningens utformning och 

utövande.  

 

Hypotes 1: Kulturskillnader påverkar valet av organisationsstruktur .  

Viss kultur lämpar sig mer eller mindre bra för vissa typer av organisationsstruktur.  

 

Individualism/kollektivism 

Individualism är den föredragna nivån av frihet i organisationen och möjlighet att påverka sitt 

arbete. I kulturer som har starka individuella värderingar, ser gruppmedlemmar sig som 

individuella aktörer. I beslutssituationer med individualistiskt tänkande så föredrar 

individerna att ta egna beslut istället för en sammanstämmighet i gruppen. Finns ett kollektivt 

tänkande i kulturen föredras kollektiva värderingar, social aktivitet och grupptillhörighet.     

Jiato & Harrison (2007) 

 

Osäkerhetsundvikande 

Osäkerhetsundvikande är hur personalen reagerar på oklarheter och osäkerheter i 

arbetssituationen. En hög nivå av denna dimension präglas av att personalen förlitar sig på 

förutbestämda regler, procedurer och strategier då de står inför situationer som medför 

oklarheter och osäkerhet. Vid en låg nivå av osäkerhetsundvikande finns det en större tolerans 

för oklarheter i organisationen och personalen är mer bekväm i att jobba med nya idéer och 

koncept (Jiato & Harrison 2007). Ovanstående dimension kan kopplas till exempelvis en 

budget som drar riktlinjerna för verksamheten för en kommande period. 

 

Maskulinitet/femininitet 

Den maskulina delen av Hofstedes dimensioner är kulturer som föredrar beslut från toppen av 

hierarkin och har en resultatinriktad målsättning. Tvärtemot är de feminina kulturerna mer 
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socialt orienterade och lägger stor vikt på att bevara de existerande relationerna i 

organisationen. Jiato & Harrison (2007) 

Delen behandlar fördelning av rättigheter till beslut vilket kan kopplas till struktur. En 

maskulin organisation har alltså stark hierarki och beslut fattas högst upp. I motsats innebär 

feminin organisation att strukturen är plattare. Fler har del i beslutsfattandet.  

 

Gulev (2006) gjorde en undersökning som baserades på Hofstedes tidigare undersökningar 

och den pekade på två drivande faktorer, ”drivare”, för hur arbetskraften i ett land beter sig. 

Dessa faktorer kan länkas till individualism/kollektivism och fördelning av beslutsfattande. 

Vidare kan de koppas till preferenserna beträffande ekonomiska kulturella värderingar. 

 

Den första drivaren är uppbyggd genom att slå ihop Hall´s (1981) high/low 

sammanhangsteorier med Hofstede´s (2005; 2001; 1997; 1984) individualism/kollektivism 

argument till en övergripande dimension. I enlighet med detta, kapitalistiskt drivna anställda 

tenderar att tillhöra en kultur där en individ har många kontakter med många olika personer, 

men kontakterna är korta tidsmässigt. Enligt detta synsätt byggs samhället upp runt en 

samling individer. I kontrast till detta har en kommunistisk kultur individer som har långa 

kontakter med varandra, kontakterna är nära och en stark enhetskänsla uppstår. Här ser vi att 

en individs identitet bestäms av gruppen. (Gulev 2006) 

 

Den andra drivaren pekar mycket på Hofstede´s (2005; 2001; 1997; 1984) maktdistansteorier 

och försöker utvärdera varianserna i förhållandena chef - underordnad och underordnad - 

underordnad som existerar i olika kulturer och organisationer. Sett som ett spektrum där varje 

kultur antingen är auktoritetsdriven eller driven av underordnade, auktoritetsdrivna anställda 

tenderar ofta att lyda sina chefer som konsekvent har ett stort inflytande på sina anställdas 

handlingar. I jämförelse, anställda som drivs av underordnade, som lyder chefer och 

medarbetare lika mycket, ger inte speciell vikt åt information som kommer från ledare och 

följer inte automatiskt order från chefer utan utnyttjar möjligheten att ifrågasätta motiven för 

en speciell handling. Detta betyder att i underordnadsdrivna företag påverkar de anställda sina 

ledare och ledarna påverkar sina anställda. Karaktäristiskt för denna drivare är oberoendet 

mellan underordnade och ledare. Om ledaren agerar på ett visst sätt rättar sig de underordnade 

efter detta. Konsekvent, utsträckningen i vilken en organisation är auktoritetsdriven eller 

underordnadsdriven beror av interaktionen mellan ledningen och underordnade från 

begynnelsen och de värderingar som förs in i organisationen från början. 
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Distinkta egenskaper för en auktoritetsdriven kultur är centralisering av makt, hierarkiska och 

höga organisationspyramider, litet ifrågasättande av auktoritet, ojämlikheter som accepteras, 

liten tillit och en jämförelsevis låg kompetens hos de lägre nivåerna i hierarkin. I motsats till 

detta finns de underordnadsdrivna kulturerna som baseras på lika rättigheter och mycket 

samarbete, mindre centralisering av makt och plattare organisationspyramider, låg nivå av 

övervakande och en jämförelsevis hög kompetens hos de lägre nivåerna i hierarkin. (Gulev 

2006) 

 

En undersökning på ett finskt multinationellt bolag har visat att låg kulturell skillnad mellan 

länder till gör att alla förstår budgetprocessen och att den färdiga budgeten kan tillämpas och 

följas på ett korrekt sätt. Deltagande i budgetprocessen ger högre tillförlitlighet på budgeten 

som kontrollform i dotterbolag i nordiska länder. Ett stort kulturellt avstånd gör att det inte är 

lika tillförlitligt med bara budget som kontrollform. En annan slutsats från undersökningen är 

att när värderingar delas mellan företag och lågt kulturellt avstånd föreligger så kan budget 

räcka som kontrollsystem. Bara budget räcker alltså inte som kontrollform när det kulturella 

glappet mellan länderna är stort. Hassel & Cunningham (2004) 

 

I en undersökning av Douglas & Wier (2005) testades kulturens påverkan på budgetsystem 

med hjälp av Hofstedes (1980) fyra dimensioner. I en jämförelse mellan amerikanska och 

kinesiska företag visade det sig att delaktigheten i budgetprocessen och möjligheten att ändra 

budgeten skilde sig mellan länderna. Det visade sig att personalens delaktighet i 

budgetprocessen var högre i de amerikanska företagen. De amerikanska företagen hade även 

en högre tolerans för ändringar i budgeten då budgeten inte var lika fast som i de kinesiska 

företagen.  

 

Hypotes 2: Kulturskillnader påverkar valet av budgetsystem. 

Som påvisas i tidigare teori finns skillnader mellan länder beträffande anställdas deltagande i 

framtagandet av budget samt verkställande och uppföljning. 

 

 

Borkowski (1997) menar att östliga länder i allt högre grad använder sig av marknadspriser 

från att tidigare använts sig av kostnadsbaserade pris. Det kan tänkas att det är ett kulturarv 

som gör att östländer har tagit tid på sig att anpassa sitt internprissystem till marknadspris. 
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Hypotes 3: Kulturskillnader påverkar valet av internprissystem. 

Kostnadsbaserade internpriser finns fortfarande i större utsträckning i östländer jämfört med 

västländer.  

 
 
Vår egen spekulation kring detta är att världen mer och mer tenderar att gå mot en 

marknadsekonomi. Därför förhandlas internpriser i större utsträckning och marknadspriser 

blir i högre grad använt. 

 

Awasthi, Chow och Wu (2001); Allen, Helmes, Takeda och White (2004) menar att 

belöningens utformning har olika effekt på de anställa beroende på kulturen i aktuella landet. 

Vidare använder Awasthi et al. (2001) sig av Hofstedes (1980) dimension 

individualism/kollektivism för att undersöka vilken effekt belöningssystemet har på de 

anställda. Vad som framkommer i undersökningen är att länder med högt indexvärde på 

individualism är mer fördelaktiga för att ett individuellt belöningssystem skall vara effektivt. 

Är landet mer kollektivistiskt lämpar sig en kollektiv belöning bättre. 

 

Hypotes 4: Kulturskillnader påverkar valet av belöningssystem 

Individer reagerar olika på belöning beroende på kultur. Kulturer med hög individualism skall 

enligt teorin lämpa sig bättre för individuella belöningar. Motsatsen till detta är kollektiva 

kulturer där belöning bör vara kollektiv.    

  

Olika kulturer kan medföra olika attityder och värderingar angående kontroll, styrning och 

kommunikation. En viktig aspekt som kan skilja mellan västerländska kulturer och den 

kinesiska kulturen är oron av att ”tappa ansiktet”. I Kina är det skamligt att göra bort sig 

offentligt i större utsträckning än i övriga världen. Via detta förlorar individen mycket av sin 

prestige. Kineser har alltså svårt att ta på sig sina misstag och dessutom svårt att be om hjälp 

innan misstagen är begångna. Om de lokala chefernas svagheter blottas framför medarbetarna 

av utsända från ett europeiskt huvudkontor kan detta generera att respekten för cheferna 

minskar, detta på grund av att respekten för hierarkin fortfarande är väldigt stark i Kina. En 

annan attitydaspekt som skiljer Europa från Kina är att en viss nivå av tålamod när problem 

ska lösas. Det europeiska sättet medför att problemen uppmärksammas direkt medans det 

kinesiska sättet förespråkar mer passivitet innan problemlösning sker. Avison & Malaurent 

(2007); Gesteland (2006) 
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Herasymovych & Nørreklit (2006) visar i sin undersökning att länder i forna Sovjet har en 

tendens att lämpa sig bättre för direkt styrning. Detta beror på att det kommunistiska arvet 

med dess syn på arbete lever kvar i Ukraina. 

 

Hypotes 5: Kulturskillnader påverkar valet av kontr olltyp. 

Olika kulturer reagerar på olika sätt på försök till kontroll och styrning. Den nedärvda synen 

på hur arbete skall utföras ligger till grund för vilken kontrolltyp och styrning som passar 

landet i fråga. 

 

Undersökningar av Davidson (1980) har visat att företag föredrar att göra direktinvesteringar i 

länder med en kultur liknande den i hemlandet. I motsats undviker företagsledare marknader 

med mer avlägsna kulturer där de inte förstår affärsomgivningen och värderingar därför att 

svårigheter existerar inom förståelse för värderingar, styrning och informationsinsamlande. 

Rothaermel, Kotha & Steensma (2006) menar vidare att kulturella skillnader viktiga för att 

förutsäga val vid etablering när USA-baserade företag väljer att internationalisera. Ju större 

skillnaderna är mellan hemlandet och utlandsetableringen, desto större är osäkerheten då 

företaget gör affärer, alltså är sannolikheten större att man gör etableringen via samägande. 

Summan av detta är att det kulturella avståndet mellan länder i högsta grad påverkar 

internationaliseringen.  

 

Johansson et al. (2002) säger att ett kulturellt avstånd inte behöver vara det egentliga 

problemet. Det kan istället vara hur involverat moderbolaget är i dotterbolagets verksamhet 

som styr hur stora problem koncernen har. Även om företagen är kulturellt sett nära varandra 

så kan det uppstå problem när moderbolag lägger sig i dotterbolags agerande. Johansson et al. 

(2002) har tagit upp ett exempel som behandlar sammanslagningen mellan det svenska Telia 

och det norska Telenor. Bolagen hade vid sammanslagningen mycket gemensamt, båda var 

statsägda och hade en lång tradition inom telekommunikation. Vid en första anblick trodde 

bolagen att sammanslagningen skulle fungera smärtfritt, men så blev inte fallet. Efter en tid 

kom företrädare fram från båda bolagen och menade att de inte kunde förstå sig på sättet man 

gjorde affärer i det andra landet. Ingen av parterna hade alltså insett hur betydelsefull 

kulturfaktorn är även om länderna är ytligt sett lika och verksamheterna även de är lika. 
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3.3 Storlek och relevans 

 

Vår egen uppfattning är att moderbolaget har större intresse i ett dotterbolag som är mer 

relevant för koncernen som helhet. Det kan röra sig om bidrag till den totala omsättningen 

eller vinsten. Det kan även röra sig om viktiga delar till en viss produkt, kontroll av viktiga 

resurser eller kontakt med viktiga kunder eller leverantörer. 

 

Större dotterbolag har vanligen mer resurser och är mindre beroende av sina moderbolag 

därför att de har möjligheten att utveckla relationer med ett större antal externa organisationer 

vilket ger dem större tillgång till olika resurser. Därför har ett dotterbolag som har större 

resurser och kapacitet, vilka båda är kopplade till större autonomi, mer att säga till om när det 

gäller till exempel expansionsbeslut. Yu-Ching Chiao et al. (2008) 

 

Förr i tiden så tog vanligtvis dotterbolagen del av moderbolagens strategi. Via detta tas 

fördelarna av moderbolagets redan utvecklade strategi till vara. Numera tar dotterbolagen sina 

egna initiativ och skapar via detta sin egen strategi. De bygger i större utsträckning sin 

framgång på sina egna resurser och sin egen kapacitet. Dotterbolagets egna resurser lägger 

grunden för vilken grad av makt de besitter. Alltså vill dotterbolagen göra det bästa av sin 

situation på den nya marknaden, slå sig fram själva och skapa sin egen framgång. 

Moderbolaget strategi behöver inte överensstämma med den strategi dotterbolaget till stor 

mån måste använda sig av för att slå sig in på den nya marknaden. Yu-Ching Chiao et al. 

(2008) 

 

Olve & Samuelson (2008) menar att ju större ett företag med viss verksamhet är, desto större 

är specialiseringen i olika funktioner, desto mer utvecklade är de administrativa rutinerna och 

desto mer formaliserat är arbetet. En resultatenhet är en enhet som mäts med mått som utgör 

differensen mellan intäkter och kostnader. Funktionsorganisation är en struktur där 

organisationen samlar funktionsmässigt likartade arbetsuppgifter till en enhet. Tendensen är 

att ju mer företaget växer desto mer överger man funktionsorganisationen och utvecklar 

istället resultatenheter.  
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Hypotes 6: Storlek och relevans påverkar valet av organisationsstruktur . 

Om företaget är större blir strukturen mer formell. I ett mindre företag är strukturen enklare 

och inte lika rutinbunden. 

 

Budget är en möjlighet för ett moderbolag att kontrollera och styra ett dotterbolag och enligt 

Dossi & Patelli (2008) påverkar dotterbolagets storlek moderbolagets ansträngningar och 

försök till kontroll och styrning. 

 

Joshi, Al-Mudhaki & Bremser (2003) menar på att det finns en koppling mellan bolagens 

storlek och budgetens komplexitet. Stora bolag visade sig ha mer omfattande och komplicerad 

budgetering än medelstora och små bolag. Vidare menar Sharma (2002) att större 

organisationer i större utsträckning förlitar sig på administrativa styrmedel, exempelvis 

budget, än vad små bolag gör.   

 

Hypotes 7: Storlek och relevans påverkar valet av budgetsystem. 

Ett företags relativa storlek och hur viktigt det är för koncernen som helhet bestämmer hur 

mycket kapital och arbete som läggs ner i budgetprocessen. 

 

Enligt Al-Eryani, Alam & Akhter (1990) använder sig större bolag i högre grad av 

marknadspriser i internprissystemet än vad små bolag gör. Anledningen till detta menar 

vidare Al-Eryani et al. (1990) är att stora bolag är mer exponerade för statlig kontroll. 

 
Hypotes 8: Storlek och relevans påverkar valet av internprissystem 

Större bolag använder sig av marknadspris i större utsträckning än små bolag. 

 

Kontrollen som moderbolag utövar över dotterbolag kan vara kostsam därför att det tar 

mycket tid, ansträngning och personalresurser att utöva en korrekt styrning. På grund av detta 

är det ekonomiskt logiskt att anta att moderbolag ägnar mer tid åt de dotterbolag som är mer 

viktiga för koncernen och mindre tid åt de dotterbolag som anses mindre värda. Ett sätt att 

utvärdera betydelsen av ett dotterbolag är antalet transaktioner som sker mellan modern och 

dottern. Tidigare undersökningar har pekat på att ju fler transaktioner som sker mellan 

bolagen, desto mer kontroll utövas från moderns sida. Chang & Taylor (1999) 
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En annan indikator på hur viktigt ett dotterbolag är för moderbolaget är den relativa storleken 

på dotterbolaget i form av investering och antal anställda. Om moderbolaget har överfört 

mycket resurser till dotterbolaget så är de mer villiga att spendera mycket tid på kontroll av 

dotterbolaget. Chang & Taylor (1999) 

 

Dotterbolagets funktioner spelar också in på hur relativt viktigt det blir för koncernen. De 

olika egenskaperna och funktionerna skapar grunden för hur väl dotterbolaget fungerar på 

egen hand. Mängden egenskaper dotterbolaget självt besitter påverkar direkt hur 

moderbolagets inflytande ser ut. Finns många funktioner så ökar individualiteten i 

dotterbolaget och styrningen blir mer indirekt. Men att självständigheten ökar gör att 

osäkerheten på dotterbolaget ökar från moderbolagets sida. Därför är det sannolikt att 

moderbolaget ökar sin kontroll i takt osäkerheten ökar. Självständigheten bygger också en 

form av informationsasymmetri. Informationen som bolagen får ta del av skiljer sig i mängd 

och kvalitet. Detta gör att mer kontroll utövas. Chang & Taylor (1999) 

 

Brellochs & Steger (2006) visar i sin undersökning att ju större ett dotterbolag blir, desto 

viktigare blir styrningen för dess inre funktioner. Under tillväxt kan beslut som tidigare var 

enkla, plötsligt bli mycket komplexa. Då är det viktigt att ha ett system med klara 

ansvarsområden och kompetenser på rätt plats. 

Större organisationer medför ofta mer professionaliserad styrning och byråkrati. 

Standardisering av arbetsrutiner tillsammans med nya normer för arbetets utförande 

introduceras tillsammans med normerna för beteende. Graden av ansvar för sitt eget arbete är 

direkt kopplat till vilken nivå i hierarkin individen befinner sig på. Morris et al. (2006) 

 

Enligt Chenhall (2003) medför en ökning av företagets storlek möjligheter att öka 

effektiviteten. Detta sker genom att företaget specialiserar och divisionaliserar arbetskraften. 

Större företag spenderar mer tid och kraft på kontrollen av deras tillverkningsprocess. 

Dessutom minskar företaget osäkerheten i produktionen med hjälp av kontrollen. Ökningen i 

företagets storlek medför att chefer måste vara mer medveta om hur kontroll skall utövas. 

Stora organisationer skapar nära och långa relationer med sin omgivning. Det suddar ut 

gränserna mellan företaget och dess omgivning. Storleksökningen av ett företag medför 

möjligheter till vidare expansion ut i världen. De flesta studier som gjorts inom 

verksamhetsstyrning kontra företagsstorlek har utförts på stora företag. Här är styrsystemen 
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formella. Ökad storlek på företag kan medföra ökad diversifiering av produktlinjen. Detta för 

att sprida sina risker via satsningar på produktion av flera olika produkter. Ökad diversifiering 

medför mer divisionalisering av anställda och detta ger mer sofistikerade kontrollformer i 

produktionen.  

 

Två kontrollformer är förknippande med företagets storlek. Det handlar om administrativ 

kontroll i stora företag och personlig kontroll i små företag. Administrativ kontroll innebär 

mer sofistikerad styrning samt högre nivå av specialisering och ökad reglering av 

arbetsuppgifterna. Personlig kontroll innebär en direkt övervakning av individers handlande. 

Ökad storlek leder till större deltagande från de anställda i budgetprocessen och mer formell 

kontroll i organisationen. Chenhall (2003) 

 

Forskningen har inte i någon vidare utsträckning undersökt utformning och implementering 

av kontrollsystem i mindre företag. Dock är det troligt att vikten av formell och interpersonell 

kontroll skiljer sig beroende av företagets storlek. Chenhall (2003) 

 

Hypotes 9: Storlek och relevans påverkar valet av kontrolltyp.  

Ju viktigare ett dotterbolag blir för koncernen desto mer kontroll sker från moderbolagets håll.                             

I större bolag ökar distansen mellan chefer och underordnade. Detta ger ett större behov av 

övervakning i organisationen. 

 

3.4 Lagar, regelverk, politik 

 

Vi menar att regler och förordningar skapar spelreglerna för hur företaget kan agera på en viss 

marknad. Ett övertramp skadar inte bara företaget direkt via böter osv. utan kan också skada 

indirekt via försämrat anseende. Skattereglering påverkar enligt oss utformningen av 

incitamentssystem i det hänseendet att de anställda och bolaget i största möjliga mån vill 

slippa hög taxering. Ett sådant förhållande medför t.ex. att bolaget går ifrån monetära till icke-

monetära belöningar.  

 

Regleringar är det största och viktigaste hindret för globalisering. Lagar och regleringar 

skapar spelregler för hur företag kan agera på marknaden. Skatter och lagkrav påverkar valet 

av belöningssystem i olika länder. Att inte veta om de lokala förutsättningarna gällande 
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skatter och andra lagstiftningar skapar stora problem. Ofta kan fördelarna i belöningssystemet 

verka fullständigt abstrakta innan de är fullt utforskade och anledningarna till utformningen 

har funnits. När bolag utvärderar ett projekt som sträcker sig över nationsgränserna måste de 

anställda komma ihåg att de olika kulturella skillnader som finns i världen skapar problem 

som måste övervinnas. Detta är ett hinder för att skapa identiska belöningssystem världen 

över. En lösning är att använda en strategi, som inkluderar flexibiliteten att anpassa fördelar 

till varje kultur. Lovewell (2008) 

 

Rothaermel et al. (2006) menar att risken som finns på den internationella marknaden 

generellt sett delas i två delar. Det talas om politisk risk och ekonomisk risk. Dessa faktorer är 

de mest framträdande i ett företags diskussion om att göra entré på en ny marknad. Den 

politiska risken handlar om hur ett lands politiska styrkor, med underliggande sociala 

spänningar och oredor kan skapa drastiska förändringar i landets företagsmiljö och via detta 

påverka miljön för utländska företag. Ekonomisk risk speglar förändringar som kan tänkas 

ske inom skattesystem, växelkurs eller regler för hemtagande av företagsvinster. Den 

ekonomiska risken kan även väga in tradition av bristande kontroll inom företagsstyrningen. 

Bristen på kontroll kan leda till hög grad av korruption, vilket kan generera hög inflation, 

kapitalflykt och försummelse av återbetalning av skulder. Dessa faktorer tillsammans utgör 

grunden för analysen av om företaget bör etablera sig ett nytt land eller avstå.  

 

Shao & Shao (1996) menar att den politiska och ekonomiska risknivån påverkar hur 

sofistikerad budgeten blir i ett dotterbolag i utlandet. Med hög politisk och/eller ekonomisk 

risk i utlandet väljer företag att minska den minimala payback tiden, öka kraven på kassaflöde 

och öka avkastningskraven. Därför är det viktigt att observera politiska och finansiella 

händelser i länder där företag nyetablerar. 

 

Hypotes 10: Lagar, regelverk, politik och påverkar valet av budgetsystem. 

Risk vare sig det handlar om politisk- eller ekonomisk risk påverkar budget. 

 

 

Enligt Hoi Ki Ho (2008) spelar lokal skattenivå och tullavgift in när metoden för 

internprissättning ska väljas. Multinationella företag anpassar i många fall sin 

internprissättning så att ett så stort resultat som möjligt kan visas för koncernen, men 

företagen vill ha ett så litet ifrågasättande från lokala skattemyndigheter som möjligt. För att 
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undvika att skatta två gånger för samma händelse bör multinationella bolag enligt Kuschnik 

(2008) införa en internprissättning som stämmer överens med lokala skatteregler. Vidare 

menar Grubert & Mutti (1991) att internprissystem i hög grad varierar beroende på 

skatteregler. Interprissystemet används för att flytta vinster i koncernen till det land där 

vinster billigast kan skattas ut. Detta kan ligga till grund för vilken internprissättningsmetod 

som används. 

 

Hypotes 11: Lagar, regelverk, politik och påverkar valet av internprissystem. 

Bolag som söker högt resultat anpassar sitt internprissystem så att resultatet blir så högt som 

möjligt. 

 

Lubatikin, Lane, Collin & Very (2005) anser att det svenska samhället förespråkar den 

jämställdhet som finns i Sverige. Detta gäller i högsta grad skattesystemet som ligger till 

grund för en av de mest jämställda inkomstfördelningarna i västvärlden. Landet använder sig 

av en progressiv skattestruktur. Socialdemokraterna som hade makten under nästan 60 år har 

skapat mycket av de svenska värderingarna. Partiet skapades på ideologin att beslut skulle 

fattas kollektivt.  

Detta leder oss in på att belöningssystemen kan vara mer jämställda i svenska bolag jämfört 

med utlandet där inkomstfördelningen i många fall kan vara mer skev.  

 
 
Hypotes 12: Lagar, regelverk och politik påverkar valet av belöningssystem. 

Ett land med relativt hög skattesats torde ge ett belöningssystem som är mer inriktat på icke-

monetär belöning, jämfört med länder med låg skattesats där ett monetärt belöningssystem 

borde vara vanligare. Ett land med hög jämställdhet borde ge ett belöningssystem som är 

jämnt fördelat över hela organisationen, medans länder med låg jämställdhet antas ge ett 

belöningssystem som är koncentrerat på toppen av hierarkin.      

 

3.5 Utbildning  

 

Gomez & Werner (2004) menar att skillnader i utbildningsnivå kan vara ett stort hinder när 

mycket egenansvar skall implementeras i dotterbolag. Vid en undersökning av USA-styrda 

dotterbolag i Mexiko visade det sig att den bristande utbildningen hos de mexikanska 

arbetarna gjorde det svårt att införa de självständiga projektgrupper och krav på 
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medarbetarengagemang som användes i moderbolaget. Lösningen till detta problem skulle 

vara att utbilda den mexikanska personalen ytterligare eller ändra styrningsformen helt i det 

mexikanska dotterbolaget.  

 

Hypotes 13: Utbildning påverkar valet av budgetsystem 

Budget är enligt Milani (1975) ett mycket kraftigt och motiverande styrmedel för de anställda 

i en organisation. Detta under förutsättning att de anställda får vara delaktiga och känna 

ansvar för budgetprocessen. En ökad utbildningsnivå kan tänkas ge en större förståelse för 

budgetprocessen, vilket gör att budgeten kan delegeras längre ner i organisationen.  

 

Hypotes 14: Utbildning påvekar valet av kontrolltyp 

I samband med en ökad utbildningsnivå är det enligt vår teori troligt att handlingskontroll 

används i mindre utsträckning.  

 

Enligt Schuldes (2006) påverkar utbildningsnivån vilken typ av belöningssystem som är bäst 

lämpat för att driva de anställda. De med högre utbildning förväntar sig en större belöning då 

de har investerat både tid och utebliven inkomst på att utbilda sig. Högutbildade har även en 

tendens att vilja ha ett belöningssystem som speglar prestationen. 

 

Hypotes 15: Utbildning påvekar valet av belöningssystem. 

Anställda högre utbildning vill bli belönade på ett annorlunda sätt än vad anställda med lägre 

utbildning vill bli. 
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3.6 Hypotessammanställning 

 

Hypoteser för kultur 

Hypotes 1: Kulturskillnader påverkar valet av organisationsstruktur. 

Viss kultur lämpar sig mer eller mindre bra för vissa typer av strukturer i organisationen. 

 

Hypotes 2: Kulturskillnader påverkar valet av budgetsystem. 

Som påvisas i tidigare teori finns skillnader mellan länder beträffande anställdas deltagande i 

framtagandet av budget samt verkställande och uppföljning av budget.  

 

Hypotes 3: Kulturskillnader påverkar valet av internprissystem. 

Kostnadsbaserade internpriser finns fortfarande i större utsträckning i östländer jämfört med 

västländer.  

Hypotes 4: Kulturskillnader påverkar valet av belöningssystem 

Individer reagerar olika på belöning beroende på kultur. Kulturer med hög individualism skall 

enligt teorin lämpa sig bättre för individuella belöningar. Motsatsen till detta är kollektiva 

kulturer där belöning bör vara kollektiv.    

Hypotes 5: Kulturskillnader påverkar valet av kontr olltyp. 

Olika kulturer reagerar på olika sätt på försök till kontroll och styrning. Den nedärvda synen 

på hur arbete skall utföras ligger till grund för vilken kontrolltyp och styrning som passar 

landet i fråga. 

 

Hypoteser för storlek och relevans 

Hypotes 6: Storlek och relevans påverkar valet av organisationsstruktur. 

Om företaget är större blir strukturen mer invecklad. I ett mindre företag är strukturen enkel. 

 

Hypotes 7: Storlek och relevans påverkar valet av budgetsystem. 

Ett företags relativa storlek och hur viktigt det är för koncernen som helhet bestämmer hur 

mycket kapital och möda som läggs ner i budgetprocessen. 

 

Hypotes 8: Storlek och relevans påverkar valet av internprissystem 

Större bolag använder sig av marknadspris i större utsträckning än små bolag. 

Hypotes 9: Storlek och relevans påverkar valet av kontrolltyp.  
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Ju viktigare ett dotterbolag blir för koncernen desto mer kontroll sker från moderbolagets håll.                             

I större bolag ökar distansen mellan chefer och underordnade. Detta ger ett större behov av 

övervakning i organisationen. 

 

Hypoteser för lagar, regelverk och politik 

Hypotes 10: Lagar, regelverk, politik och påverkar valet av budgetsystem. 

Risk vare sig det handlar om politisk- eller ekonomiskrisk påverkar budget. 

 

Hypotes 11: Lagar, regelverk, politik och påverkar valet av internprissystem. 

Bolag som söker högt resultat anpassar sitt internprissystem så att resultatet blir så högt som 

möjligt. 

 

Hypotes 12: Lagar, regelverk och politik påverkar valet av belöningssystem. 

Ett land med relativt hög skattesats torde ge ett belöningssystem som är mer inriktat på icke-

monetär belöning, jämfört med länder med låg skattesats där ett monetärt belöningssystem 

borde vara vanligare. Ett land med hög jämställdhet borde ge ett belöningssystem som är 

jämnt fördelat över hela organisationen, medans länder med låg jämställdhet antas ge ett 

belöningssystem som är koncentrerat på toppen av hierarkin.      

 

Hypoteser för utbildning 

Hypotes 13: Utbildning påverkar valet av budgetsystem 

Budget är enligt Milani (1975) ett mycket kraftigt och motiverande styrmedel för de anställda 

i en organisation. Detta under förutsättning att de anställda får vara delaktiga och känna 

ansvar för budgetprocessen. En ökad utbildningsnivå kan tänkas ge en större förståelse för 

budgetprocessen, vilket gör att budgeten kan delegeras längre ner i organisationen.  

 

Hypotes 14: Utbildning påvekar valet av kontrolltyp 

I samband med en ökad utbildningsnivå är det enligt vår teori troligt att handlingskontroll 

används i mindre utsträckning.  

 

Hypotes 15: Utbildning påvekar valet av belöningssystem. 

Anställda högre utbildning vill bli belönade på ett annorlunda sätt än vad anställda med lägre 

utbildning vill bli. 
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  4. Empirisk metod 

Vi ska här beskriva och motivera våra val gällande empirisk metod. En förklaring kommer på 

karaktären av vår data samt hur vi samlat in den. Primärdata till vår undersökning samlas in 

genom intervjuer. 

 

4.1 Urval 

 

Jacobsen (2002) menar att kriterier för undersökningen skall ställas upp innan urval görs. I 

början av undersökningen ställdes kriterier upp på de företag vi ville undersöka. De skulle 

syssla med industriproduktion då vi betraktade denna typ av produktion som relativt homogen 

världen över och de aktuella företagen skulle ha dotterbolag i andra länder. Speciellt 

intressanta var företag med produktion i forna Sovjet och Kina, detta med anledning av att vår 

teori pekar på att skillnaderna skall vara störst mellan väst och dessa länder. Dessutom fick 

inte företagen vara större än att de personer vi valt ut för intervju hade en övergripande och 

bra bild av verksamheten. Företag fann vi dels via personliga kontakter, och dels via 

hemsidor. Med den tidsbegränsning och den begränsning av resurser som rådde fick vi 

koncentrera oss på Halmstad med omnejd. De företag som uppfyllde våra kriterier och ställde 

upp på undersökningen var: Range Servant, Diab, Swedwood och Exir. Range Servant 

uppfyllde inte riktigt våra krav då de endast har produktion i USA och Sverige, men vi valde 

att ha dem med som ett referensobjekt. En intervju gjordes per företag och i samtliga fall hade 

intervjuobjektet en position högt upp i organisationen. Hade vi istället valt att göra 

undersökningen på objekt med tjänster längre ner i organisationen hade vi tappat 

överblicksbilden. Samtliga intervjuobjekt hade ekonomitjänster. Nackdelen med endast en 

intervju per företag är att en åsikt speglar tolkningen av hela företaget. Risken är att den data 

vi får fram i större eller mindre skala byggs på personliga uppfattningar. Men då vi litade på 

att de personer vi intervjuade kunde ge en tillräckligt rättvisande bild av företaget valde vi att 

sprida våra intervjuer på fler företag istället för att inrikta oss på ett eller två företag. Vi valde 

att undersöka bolag av olika storlek gällande omsättning och antal anställda. Detta ger oss en 

bredd i undersökningen då vi kan samtidigt kan kontrollera så att förhållandena gäller både i 

stora och små bolag.  
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4.2 Datainsamling 

 

4.2.1 Primärdata 

 

Primärdata är enligt Saunders et al. (2003); Jacobsen (2002) den data som undersökaren själv 

samlar in för sin egen undersökning. Primärdata i vår undersökning samlades in genom 

personliga intervjuer. 

 

4.2.2 Sekundärdata 

 

Teorin som har gett oss förkunskaper i ämnet verksamhetsstyrning samlas in via litteratur och 

vetenskapliga artiklar. Sökning av vetenskapliga artiklar sker via databaser för ändamålet. 

Databaser vi använt har först och främst varit de som tillhandahålls av Högskolan i Halmstad. 

Det är JSTOR, Emerald och ABI Inform som i första hand använts. Men även Google har 

bidragit med sin söktjänst för artiklar, Google Scholar. Högskolebiblioteket i Halmstad har 

gett oss möjlighet att söka bland deras litteratur med deras söktjänst, HULDA. Svårighet att 

finna passande artiklar inom verksamhetsstyrning har funnits. För att finna bra artiklar har vi 

använt www.uppsatser.se där uppsatser från svenska universitet och högskolor publiceras för 

allmänheten. Via redan skrivna uppsatser har vi kunna leta oss fram bakvägen till bra artiklar 

och bra litteratur. Källhänvisning och referenslista har radat upp möjligheter att finna bra och 

passande artiklar och litteratur till vår egen undersökning. 

 

4.2.3 Intervjuns utformning  

 

Vi har valt att göra en undersökning baserad på intervjuer. Anledningen till detta var att vi 

ville få en detaljerad beskrivning av hur förhållandet är i moderbolag respektive dotterbolag.  

Enligt Jacobsen (2002) brukar intervjuer ge en stor mängd data genom den öppenhet som 

råder. Nackdelen med öppenheten är att det kan genereras en för stor mängd data som blir 

ansträngande att analysera. Ett stort antal intervjuer kan också ge en informationsmättnad där 

en ytterligare intervju på marginalen inte bidrar med mer information till undersökningen. 

Eftersom de företag vi undersöker är så få anser vi att dessa situationer ej kommer att uppstå.  
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Intervjuundersökning är också bra i den mån man vill få fram den enskildes inställning i en 

viss fråga. Öppenheten ger alltså ett visst spelrum. 

Precis som beskrivet ovan kommer vår intervju att baseras på en öppenhet. Dock råder vissa 

inslag av slutenhet såsom en intervjuguide med en viss ordningsföljd och vissa dominerande 

intressen. Detta leder till en bedömning av att intervjun är ungefär halvöppen.  

 

4.2.4 Intervjuerna  

 

Anledning till val av intervju som undersökningsmetod är den flexibilitet och öppenhet vilken 

ger möjlighet att hitta nyanser som Jacobsen (2002) beskriver.  

Intervjun ägde rum i en miljö som valdes av intervjuobjektet. I tre av fallen skedde intervjun 

på intervjuobjektets arbetsplats. I det fjärde fallet i intervjuobjektets hem. 

Vid intervjuerna har inte inspelning skett. Detta underveks dels med bakgrund av att Jacobsen 

(2002) beskriver att den kan vara hämmande för undersökningen då vissa personer inte tycker 

om att bli inspelade och därför blir försiktigare. Vi var båda två närvarande vid intervjuerna 

och ansåg att vi hade tillräckligt med erfarenhet för att kunna föra anteckningar på ett bra och 

korrekt sätt samtidigt som vi hade möjlighet att hålla en bra kontakt med intervjuobjektet. 

Enligt Jacobsen (2002) finns en möjlighet att denna kontakt tappas då anteckning sker under 

intervju. Tidsgenomsnittet på våra intervjuer blev dryga timmen. Detta är enligt Jacobsen 

(2002) den ideala tiden. Längre tid medför uttröttning och kortare tid medför att all relevant 

information kanske inte framkommer. 

En intervjuguide innehållande en stomme av frågor togs fram. Guiden finns bifogad till 

uppsatsen. Intervjuguiden skickades ut till intervjuobjekten en tid före undersökningen. 

Anledningen till detta var dels att vi ville skapa dem en möjlighet till reflektion och eftertanke 

innan undersökningen skulle äga rum. Dels ville vi ha ett tidigt stopp om det framkom att 

personen i fråga inte var rätt objekt för vår undersökning. 

 

4.3 Validitet 

 

Enligt Kvale (1997) och Jacobsen (2002) innebär validitet att det som är avsett att mätas 

också mäts. Bästa möjliga validitet i vår undersökning har vi försökt uppnå genom att 

formulera klara hypoteser som sedan ifrågasätts genom svaren i frågeformuläret. Den 

personliga kontakt vi haft vid intervjuerna har gjort att missuppfattningar kunnat undvikas. En 
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hög grad av frihet för intervjuobjektet har funnits. Många organisationer har sagt nej till att 

ställa upp i vår undersökning. De fyra företag som har ställt upp har presterat mycket bra svar 

på våra frågor. Detta har bidragit till att stärka validiteten i vår undersökning. 

 

4.4 Reliabilitet 

 

Med reliabilitet menas att vid en upprepning av undersökningen skall resultatet bli detsamma 

Jacobsen (2002). Kvale (1997) menar att vetenskapliga data skall kunna återskapas och på 

nytt prövas med ett likt resultat för att hålla en hög reliabilitet. Vi har endast tagit ut fyra 

bolag av alla de multinationella bolag som existerar. Vi kan alltså inte dra några generella 

slutsatser vilket vi är noga med att påpeka i analys och slutsats. Hade nya företag valts ut hade 

resultatet av undersökningen med hög sannolikhet inte blivit det samma. Jacobsen (2002) 

anser att intervjuareffekten förstör reliabiliteten i en undersökning genom att intervjuarens 

närvaro medhjälper till att producera speciella resultat. Vi ställer i vår undersökning frågor på 

oberoende och beroende variabler utan att de har ett inbördes samband. Sambandet 

produceras av oss själva i analysen. 

 

4.5 Operationalisering 

 

Saunders et al. (2007); Jacobsen (2002); Eliasson (2006) menar att operationalisering handlar 

om att göra teorin till något mätbart. Vad som utkommer av detta analyseras sedan empiriskt. 

 

4.5.1 Beroende & Oberoende variabler  

 

Beroende variabel är enligt Saunders et al. (2007) är den variabel som förändras på grund av 

det sker förändring i en oberoende variabel.  

 

Beroende variabel        -     Organisationsstruktur 

- Budget 

- Internprissättning 

- Belöningssystem 

- Kontrolltyp 
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Den beroende faktorn i undersökningen är verksamhetsstyrning. Det är alltså styrningens 

utformning och utövning som vi vill förklara med hjälp av differenser mellan länder. De delar 

av verksamhetsstyrning vi valt ut till våra beroende variabler är delar som är erkänt viktiga 

styrmedel. Organisationsstruktur är enligt oss viktigt då fenomenet behandlar 

ansvarsfördelning och rättigheter till beslut. Detta antar vi varierar mellan länder och med 

bakgrund av detta är organisationsstruktur en viktig variabel att ha med i vår undersökning.  

Beträffande budet är den ett välkänt och i organisationen väl förankrat styrmedel. Den är på 

flera sätt viktig för en organisation då den beskriver hur arbete bör ske för en bra 

måluppfyllelse. Antagandet i vår undersökning är att budget och budgeteringsprocessen 

skiljer sig åt beroende på i vilket land den läggs. 

Internprissättning är en metod att hantera beroendeförhållanden mellan organisatoriska 

enheter. Internpriser är dessutom ett sätt att hantera fördelning av vinst mellan länder. Med 

detta i åtanke bör internprissättning skilja sig beroende på vilket land den sker i. 

Belöningssystem syftar till att motivera de anställda att agera i enlighet med vad som önskas 

av organisationen. Systemet utformas för att vara så effektivt som möjligt. Förhållanden i 

olika länder kan tänkas forma en viss typ av belöningssystem. 

Med kontrolltyp menas sätt att kontrollera de anställda genom premiss-, handlings-, och 

resultatkontroll. Detta görs för att företagets output skall ha önskade egenskaper. Vilken 

kontroll som är lämpad för ett visst land beror på vilka egenskaper människor i det landet 

besitter.   

 

  

Oberoende variabler     - Kultur 

                 - Storlek & Relevans 

                 - Lagar, regelverk, politik 

                 - Utbildning 

 

 Länders skillnader utgörs av kultur samt lagar, regelverk, politik och utbildning i vår 

undersökning. Kultur är viktigt då det speglar hur befolkningen i ett land tenderar att uppföra 

sig och följaktligen bör vi här hitta en varians länder emellan. Storlek & Relevans är en 

kontrollvariabel. Påverkan på verksamhetsstyrning från kategorin Storlek & Relevans bör 

alltså inte ha ett samband med förhållandet i länder. Dock är kategorin viktig då vi anser att 

stora företag bedriver verksamhetsstyrning på ett annorlunda sätt mot små företag. Relevans 
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styr enligt oss hur mycket kraft som läggs på att kontrollera handlingar. Detta oavsett vilken 

av våra beroende variabler som fokuseras.  

Lagar och regelverk skapar en ram för hur verksamhetsstyrning kan utformas i ett specifikt 

land. Politik ligger till grund för att förändringar måste ske inom området. Då de antas ha en 

stor påverkan på våra beroende variabler är kategorierna viktiga för vår undersökning. 

Vi menar att utbildning påverkar fram framförallt delaktigheten i verksamhetsstyrning. Då 

utbildningsnivå varierar mellan länder undersöker vi dess påverkan på verksamhetsstyrning. 

 

4.5.2 Beroende variabler 

 

Vår beroende variabel, alltså verksamhetsstyrning, kommer i undersökningen att delas upp i 

flera delar. Det rör sig om de delar som ovan är beskrivna i teoriavsnittet som alla kan ordnas 

in under ordet styrmedel. Frågorna som operationaliseringen relaterar till finns bifogade 

uppsatsen i bilaga 1. 

 

Strategi (Fråga 4 och 5) – Mäts genom att fråga vad företaget har för strategi för sin 

verksamhet. Vi frågar alltså hur företaget medvetet arbetar för att uppnå sina mål. Det vi vill 

veta är om det föreligger skillnader mellan hemlandets och utlandets produktion 

strategimässigt. 

 

Organisationsstruktur (Fråga 15 och 16) – Vi mäter denna beroende variabel genom att ställa 

frågor om hur organisationsstrukturen i de olika länderna ser ut. Dessutom får vi data till 

denna variabel indirekt genom frågor som pekar på Hofstede (1980) maktdistans inom 

kulturen, denna pekar på hur hierarkisk organisationen är. Struktur ses som en mycket viktig 

del av verksamhetsstyrning för att kunna implementera strategi på ett framgångsrikt och 

korrekt sätt. Lindvall (2001) Det är därför vi har med struktur i vår undersökning. En 

intressant fråga som verifierar en del av vår teori är hur organisationsstrukturen har ändrats i 

takt med koncernens tillväxt och utlandsetableringen. Anställdas delaktighet i beslutsfattande 

kommer även att granskas genom att ställa frågor om ansvarsfördelning i organisationen. 

 

Belöningssystem (Fråga 35-38) – Vi observerar vilken typ av rörlig kompletterande ersättning 

till lönen som förekommer i det specifika landet. Alltså om belöningen är monetär eller icke-

monetär. Awasthi et al. (2001) använde sig i sin undersökning av Hofstedes (1980) 
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Individualitet/Kollektivism indexvärden för att mäta kulturens påverkan på belöningssystem. 

Därför väljer även vi att göra så. 

 

Budget (Fråga 31-34) – Dels kommer vi att mäta hur mycket tid och resurser som läggs ner på 

budgetering och uppföljning i de olika länderna. Intervjuobjektet frågas ut om hur mycket tid 

och därmed resurser i form av arbetstid som den enskilda organisatoriska enheten eller den 

enskilde anställde lägger ner på budgeten jämfört med de andra organisatoriska enheterna 

eller anställda som är lokaliserade i andra länder. Dessutom kommer vi mäta hur mycket den 

enskilde anställde får i form av budgetansvar och delaktighet i upprättandet av budgeten. Vi 

frågar hur många anställda som är involverade, vilka anställda och hur mycket tid som läggs 

ner av den enskilt anställda på budgetprocessen i de olika länderna. Dessutom ställer vi frågor 

rörande vilken nivå i hierarkin den anställde befinner sig på. Troligt är att engagemang och 

nedlagd tid i budgetprocessen är positivt korrelerat med en högre rang i 

organisationshierarkin.  

Budgeten används både som en översättning av strategin till monetära termer och som en 

resultatutvärdering. Budgeten är alltså användbar på ett flertal olika för vår undersökning 

intressanta sätt.  

 

Internprissättning (Fråga 39-42) – Frågor ställs för att fastställa vilken metod företaget 

använder för sin internprissättning. Uppföljning sker genom att fråga vad internpriserna sedan 

används till. Detta kan exempelvis ge oss svar på hur ansvarsfördelning sker. 

 

Kontrolltyp (Fråga 17-22) – Här mäts vilken typ av kontroll som utövas i det specifika landet. 

Svaret på vilken kontrolltyp som används får vi genom att fråga hur direktiv ges och hur 

mycket egna initiativ som den anställda får ta. När företaget ger klara direktiv antar vi att det 

handlar om resultat och handlingskontroll. Graden av egna initiativ hjälper sedan till att slå 

isär dessa två begrepp. Om en hög grad av egna initiativ tillåts antar vi att företaget använder 

resultatkontroll. Premisskontroll föreligger när de anställda inte är styrda av direktiv i så stor 

utsträckning. En hög grad av egna initiativ tillåts även vid premisskontroll.   
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4.5.3 Oberoende variabler 

 

Kultur bör enligt oss vara den faktor vars påverkan på verksamhetsstyrningen har störst 

varians länder emellan jämfört med våra andra oberoende variabler. För kategorin storlek och 

relevans är inte landet speciellt viktigt för utformning och implementering av 

verksamhetsstyrning. Kulturella förhållanden varierar i allra högsta grad länder emellan och 

här hittar vi alltså troligen den största variansen i undersökningen, vilket borde innebära ett 

större hänsynstagande till kulturella förhållanden vid verksamhetsstyrning. Beträffande 

storlek och relevans tänker vi oss följande som ett exempel. Ett dotterbolag i ett visst land blir 

lika viktigt för koncernen via dess storlek och relevans oavsett vilket land dottern råkar vara 

lokaliserad i kontra landet för modern. Det finns alltså en mycket svag koppling mellan 

landets specifika förhållande och påverkan på verksamhetsstyrningen från kategorin storlek 

och relevans. Med hänsyn till ovanstående använder vi storlek och relevans som en 

kontrollvariabel i undersökningen. Lagar, regelverk, politik och utbildning är faktorer som 

kan påverka verksamhetsstyrningens utformning och olikt storlek och relevans så varierar 

dessa faktorers påverkan på verksamhetsstyrningen mellan länder. Lagar, regelverk, politik, 

utbildning och kultur speglar lokala förhållanden och alltså är dess påverkan på 

verksamhetsstyrning olika beroende av var i världen vi befinner oss. Det är just detta 

förhållande som gör denna kategori intressant. 

 

En fara kan utgöras av att vi vet att tyngdpunkten i undersökningen ligger på kultur. Vi aktar 

oss för att styra in våra intervjuobjekt på att förklara varianserna i beroende variabel med 

hjälp av kultur. För att undvika att styra undersökningen får därför aldrig en fråga ställas som 

är i klass med: - Tror du att påverkan kan uppkomma från kultur. 

 

Kultur 

För att uppskatta inverkan av kultur använder vi oss av Hofstedes fyra dimensioner. Hofstede 

(1980). Då Hofstedes teorier ligger till grund för merparten av de artiklar och undersökningar 

gällande kultur som vi tagit del av under vår process väljer vi att grunda oss på hans 

dimensioner i vår egen undersökning. Maktdistans och maskulinitet/ femininitet mäter vi 

genom hur organisationsstrukturen är utformad. Med maskulinitet/femininitet mäter vi med 

hur mycket de anställda har att säga till om i beslutsfattande och hur mycket egna initiativ 

företaget tillåter. Maskulina företag anses vara toppstyrda medans feminina företag anses vara 
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mer socialt orienterade. Osäkerhetsundvikande mäter vi med frågor om hur klara direktiv de 

anställda får för sitt arbete. 

Exempel på artiklar med Hofstedes fyra dimensioner som grund: Jiato & Harrison (2007); 

Hickson & Pugh (1995); Gulev (2006). 

 

Storlek & Relevans (Fråga 6-14) 

Mycket information i denna kategori kommer uppstå då vi skaffar oss grundläggande 

kunskaper om företaget vi valt att granska förhållanden inom. Omsättning, antal anställda likt 

Yu-Ching Chiao et al. (2008) använde i sin undersökning samt specifik input och output 

kommer ge oss svaren. Med specifik input och output menas sådant som kan påverka både 

tidigare och senare steg i produktionen. Detta undersöker vi med frågor som utforskar just 

produkten och vad intervjuobjektet säger om ingående komponenter, dess tillkomst och 

relevans för den färdiga produkten. Omsättning och antal anställda hos dotter och moder blir 

ett relativt tal. Alltså dotterns omsättning över koncernens hela omsättning eller dotterns antal 

anställda över koncernens antal anställda.  

Genom att handla på detta sätt får vi en lättbegriplig och översiktlig bild av hur koncernens 

delar ser ut relativt varandra och eventuella beroendeförhållanden mellan dem. 

 

Lagar, regelverk, politik (Fråga 23-28) 

Vi försöker fastställa hur företaget känner av det politiska klimatet i ett land och vi försöker 

undersöka hur det politiska klimatet påverkar verksamhetsstyrningen. Lagar och regelverk 

undersöker vi genom att fråga hur dessa ser ut i hemland kontra utland. Kategorin kan 

betraktas som basen för verksamhetsstyrningen vid en etablering i ett visst land. Med 

riktlinjer av lagar, regelverk och politik byggs undan för undan organisationen upp. När 

dotterbolaget väl är färdigetablerad finns dessa faktorer till största delen med i bakgrunden 

och har ingen påverkan på den löpande verksamheten då medvetenheten redan existerar.  

 

Utbildning (Fråga 29 och 30) 

Utbildning är till stor del en påverkande faktor vid etableringen. Nivån på befolkningens 

utbildning kan tänkas avgöra vilken typ av produktion som är bäst lämpad för ett land. Enligt 

denna proposition vi har lagt fram är ett land med låg utbildningsnivå ur kostnadssynpunkt 

bättre lämpat för arbetsintensiv tillverkning.  
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5. Empiri 

Här finns en kort beskrivning av de aktuella företagen och dokumentation från de intervjuer vi 

gjort. 

 

5.1 Företagsinformation 

 

De företag vi valt ut till vår undersökning varierar kraftigt i storlek. Detta gör att vi har en 

storleksmässig varians i urvalet. Variansen gör att vi bredare kan granska förhållanden mellan 

de beroende och oberoende variablerna. 

  

5.1.1 Range Servant 

 

Range Servant är ett företag som tillgodoser golf-ranger med tillbehör. Deras produkter består 

av olika tillbehör till golf-rangen, allt från bolldispenserar, där du köper din hink med 

golfbollar, till betalningssystem och automatiska ”Tee-ups”. En Tee-up är en maskin som 

matar fram bollen direkt till utslagsplatsen, lyfter upp den och gör bollen klar för utslaget. 

Företaget grundades 1983 med egen produktion i Sverige och 1991 etablerade de i USA där 

de idag även har en monteringsenhet för produkterna. (Range Servants hemsida, 2009)  

 

5.1.2 Exir 

 

Exir grundades 1985 i Värnamo. Verksamheten består i första hand av metallbearbetning. 

1999 expanderade företaget genom att förvärva ett bolag i Ungern. I dagsläget producerar 

anläggningen i Ungern samma produkter som i Värnamo. 2004 förvärvas ytterligare ett bolag, 

detta lokaliserat i Kina. Denna enhet producerar personlyftar i dagsläget. 2007 köpte Exir upp 

ett företag i Hörby som tillverkar telekomprodukter. Syftet med enheterna i Kina och Hörby 

var att diversifiera verksamheten. (Exirs hemsida, 2009)   

 

5.1.3 Diab 

 

Diab tillverkar ett produktionsmaterial i skumplast. Materialet innesluts av kunderna själva i 

någon form av ytskikt och en mycket stark, hållbar och dessutom lätt produkt erhålls. 
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Materialet används bland annat i båtar, vindkraftverk och flygplan. Diab grundades för cirka 

50 år sedan och huvudkontoret där produktion även sker är lokaliserat i Laholm. I övriga är 

Diab jämnt spridda över alla kontinenter med enda undantaget Afrika. Produktion sker dock 

endast i Sverige, Italien, Litauen, USA, Ecuador, Kina, Thailand och Australien. (Diabgroups 

hemsida, 2009) 

 

5.1.4 Swedwood International 

 

Enda anledningen till företagets grundande 1991 var att tillhandahålla material till IKEA. 

Swedwoods expansion har i huvudsak varit koncentrerad till de länder som har gott om skog. 

Framför allt rör sig detta om Ryssland och Polen. 

H. Sigbo (personlig kommunikation, 13 maj, 2003) 

 

5.2 Intervjuerna 

 

5.2.1 Range Servant  

 

Anonym intervjuades 2009-05-07.  

Personen vi intervjuande föredrar att vara anonym, vi kan inte ange personens position men 

han/hon finns högt upp i organisationen. 

 

Range Servant såg vid sin etablering möjligheter till enklare export. Därför förlades 

montering och även lite av tillverkningen till USA. Försäljningen på USA-marknaden står nu 

för en tredjedel av koncernens totala omsättning. Etableringen startades med en 

agentverksamhet för att senare gå över till att bli ett eget bolag. Grundaren av företaget åkte 

över till USA för att där starta det nya bolaget och tillsätta en VD. Problemen som uppstod 

vid etablering och tidig drift var främst meningsskiljaktigheter, dessutom visade det nya 

bolaget en för liten vinst för att det skulle vara godtagbart. Moderbolaget pressade alltså det 

nya dotterbolaget hårt för att det så snabbt som möjligt skulle generera en tillfredsställande 

vinst och här togs inte hänsyn till den tid det som regel tar för ett nyetablerat bolag att 

generera vinst. Nyetablerade företag dras med höga kostnader i början samtidigt som 

kanalerna för både försäljning och drift inte är riktigt upparbetade. 
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Dessa faktorer som präglade etableringen har dock löst sig med tiden så som är brukligt i de 

flesta bolag.  

 

Strategin för moderbolaget är i nuläget att ha ett starkt varumärke och behålla den stora 

marknadsandelen. Detta ska ske med hjälp av den existerande produktportföljen. Men 

marknadsandelar skall erövras med hjälp av nya produkter och tjänster. Strategin för 

dotterbolaget i USA är densamma som för modern i Sverige.  Dock siktar bolaget i USA mer 

på ökad framtida försäljning. Undan för undan tar företaget sig in på marknaden i Östeuropa 

och även i Australien. Asien undviks på grund av skillnader dels i tidszon och kulturella 

skillnader. 

 

Storlek och relevans 

Den totala omsättningen i koncernen är 55 miljoner konsoliderat och 20 miljoner i 

dotterbolaget i USA. I USA sker montering och den svenska produktionen tillhandahåller 

halvfabrikat dit. 

En viktig anledning till montering i USA är att kostnader som uppkommer i samband med 

landets tull och importreglement undviks. Dessutom känns företaget amerikanskt för 

kunderna i USA. Företaget har en närhet till marknaden och en möjlighet till effektiv 

kundanpassning. 

23 anställda finns i Sverige, 9 i USA och 2 i England. Sistnämnda är inte relevant i vår 

undersökning då det enbart rör sig om försäljningsenheter och vi valt att fokusera produktion. 

År 1996 var omsättningen i USA 1 miljon. År 2004 hade omsättningen ökat till 3 miljoner. 

Personalstyrkan i USA har ökat från 4 personer 1996 till 9 personer i dagens läge. 

Omsättningstillväxten i Sverige har gått från 4 miljoner 1989 till 40 miljoner i dagens läge. 

 

Kultur   

Organisationsstrukturen i Sverige innefattar tre egentliga enheter. Det rör sig om produktion, 

marknadsföring och en avdelning för utveckling. Ovanför detta sitter ledningsgruppen. 

Upplägget på organisationsstrukturen i USA är densamma, dock saknas 

utvecklingsavdelningen. Organisationen är plattare i Sverige mot USA där den präglas av en 

starkare hierarki. Dock anser intervjuobjektet att det aktuella företaget i USA är tämligen lite 

hierarkiskt mot hur fallet är i andra organisationer i USA. I moderbolag önskas att de 

anställda skall prestera utöver vad som är tillsagt. Mer fria tyglar tillåts alltså. I USA är 

styrningen hårdare, de anställda ska se till att marknaden blir försedd med vad som 
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efterfrågas, men utöver detta skall mindre egna initiativ tas. I USA sätts större prestige på de 

olika hierarkiska nivåerna än i Sverige. 

 

Politik 

Det politiska klimatet är inget som hänsyn tas till. Detta eftersom företaget anser att det inte 

går att påverka vad som sker. I USA anses att politiken är så pass stabil att den inte har någon 

relevans för företaget. Lite uppsyn hålls naturligtvis över exempelvis presidentval och dess 

eventuella inverkan på landets styre.  

 

Regelverk och lagar 

Denna kategori har inte påverkat etableringen förutom att företaget valde att etablera i Atlanta 

istället för t.ex. New York. Detta på grund av att kostnaderna för företagsetablering var lägre i 

Atlanta. 

 

Utbildningsnivå 

Moderbolaget har erfarit en ökad utbildningsnivå på de anställda. Detta är medvetet då ökad 

kompetens hela tiden eftersträvas och de anställda skall ha driv, kunna ta egna beslut och 

tillföra nya innovationer till organisationen.  I dotterbolaget fokuseras så låga kostnader som 

möjligt på monteringsnivån. Låg utbildning är inget hinder i produktionen då arbetsmomenten 

inte är speciellt komplicerade och egna initiativ inte är nödvändiga. I försäljningsenheten i 

USA är dock situationen den omvända. Högre utbildning efterfrågas då mer kompetent 

personal krävs här. 

 

Budget 

Budget är för företaget det huvudsakliga styrmedlet, den bildar en ram för verksamheten. Är 

budgetmålet inte uppfyllt för en avdelning är det åtgärder direkt som gäller. Spräcks gränsen 

för budgeten väljs istället att bromsa verksamheten.  Mycket tid och kraft läggs ner på 

budgetprocessen vilket också speglar dess relevans i koncernen.  

I moderbolaget är ekonomichefen, produktionschefen, försäljningschefen och VD involverade 

i budgetprocess. I USA är det tre till fyra personer från ledningsgruppen som är delaktiga.  

Varje månad sker utvärdering och uppföljning av budget både i Sverige och USA. 
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Belöningssystem 

Belöningssystem är lika utformat både i moder- och dotterbolag. De anställda har en fast lön 

plus att vissa anställda har en resultatbaserad provision. Detta rör sig främst om de tjänster 

som är lätta att koppla till ett resultat, typexemplet är försäljning. 

 

Internprissättning 

Intervjuobjektet anser att internprissättning är ett mycket effektivt styrmedel. Det sätter 

verkligen press på de anställda och får dem att jobba effektivt. Från början fanns ingen tydlig 

prissättningspolicy. Nu används rena marknadspriser för fastställandet av internpriser. 

Internpriserna är det viktigaste elementet i budgeteringen både i utlandet och hemlandet. 

 

5.2.2 Exir  
 
Thomas Bergman, Ekonomichef, intervjuades 2009-05-08. 
 

Exir valde att utlandsetablera i Ungern 1999 och i Kina 2004. Anledningen var främst 

kostnadseffektivitet, men även att hamna när kunder var en bidragande faktor. Via de sänkta 

produktionskostnader som var en direkt följd av etableringen kunde Exir erbjuda sina kunder 

två varianter av samma produkt. Dels en producerad i Sverige med ett högre pris, dels en 

producerad i Ungern till lägre pris. Vid etableringen i Ungern var koncernens ägare direkt 

närvarande för styrning och övervakning. Vid Kinaetableringen var även här ägaren direkt 

närvarande, plus en Svensk som fortfarande finns kvar på plats för att underlätta 

kommunikation mellan bolagen. 

Bergman menar att Ungerns medlemskap i EU är underlättande för koncernen. Mycket av 

lagar och regleringar är ekvivalenta mellan länderna inom unionen.  Skillnaderna är större 

mellan Sverige och Kina. Typexemplet är varuimport där regelverket är mycket omfattande. 

Strategin för Exir är kort och koncis. - Exir skall vara förstavalspartner. Strategin innefattar 

även bra produkt till rätt pris. Strategin för Sverige, Kina och Ungern är samma, med 

undantag för att producerade produkter skall hålla ett lägre pris i Kina och Ungern. 

 

Storlek och relevans 

Koncernens omsättning som helhet är 330 miljoner. Av dessa omsätter Kina 30 miljoner, 

Ungern 100 miljoner. Den svenska totala omsättningen är 240. Siffrorna för de enskilda 

enheterna innehåller värde på intern handel. Därav avvikelsen från den totala 

koncernomsättningen. 
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Den Svenska enheten i Värnamo har skärande bearbetning som sitt huvudområde. Hörby 

producerar kontakter, kontaktdon och förgreningsdosor. Utöver detta har Hörby sin egen 

försäljning. Enheten i Ungern har samma produktionsområde som Värnamo och har även sina 

egna kunder. Det är via Ungern Exir kan erbjuda sina Svenska kunder ett 

lågkostnadsalternativ. Det Kinesiska dotterbolaget producerar huvudsakligen vårdliftar. 

Dessutom sker trading åt Sverige här. Flödet går alltså på två håll. Exir i Sverige 

tillhandahåller material till sin enhet i Kina. Men Kineserna sköter även en del inköp åt 

moderbolag i Sverige. Via detta kan Sverige få billigare materialinköp. 

 

Kultur  

Organisationsstrukturen skiljer sig inte mellan Exirs produktionsenheter. Bergman anser att 

Sverige och Ungern är tämligen lika beträffande de anställdas intresse av att ta egna initiativ. 

Med Kineserna är saken en helt annat, regleringar måste ske mot personalens möjlighet att ta 

egna initiativ. Han vittar om att Kineserna är mycket uppfinningsrika. Dessutom är de ofta 

benägna att ta egna vägar vilket inte alltid är genvägar till målet. Mellan länderna finns inga 

klara direktiv beträffande arbetet. Undantaget skulle vara Kina med hänsyn till ovanstående. 

Bergman menar att detta kan ligga till grund för en hårdare styrning. Förhållandet mellan 

Sverige och Ungern är svagare, dock finns tendensen till hårdare styrning i Ungern.  

Direktiv till dotterbolagen ges dels via budget och dels via rent spontana direktiv. På samma 

sätta ges direktiv inom den enskilda enheten. 

När vi undersöker hierarki i organisationen säger Thomas att det är i princip samma mellan 

Ungern och Sverige. Dock finns kommunistiskt arv kvar i Ungern, detta gör att hierarki och 

dess nivåer värderas högre. Det är mellan Sverige och Kina som den största skillnaden finns.  

Thomas säger ”I Kina är chefen chef, alltså ingen du är kompis med.” T. Bergman (personlig 

kommunikation, 2009-05-08) 

 

Politik 

Bergman menar att Kineser är kommunister men ändå har anpassat sig bra till att vara 

kapitalister. Den kinesiska produktionen präglas av att nya regler snabbt kan dyka upp och 

dessa måste Exir anpassa sig till omgående. Dock är detta inget bolaget försöker ta hänsyn till 

i förhand genom att granska landets politiska scen. Ungern är med i EU och fungerar praktiskt 

taget som vilken handelspartner som helst. 
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Regelverk och lagar 

De faktorer Exir främst tar hänsyn till är redovisnings-, skatte-, och momsregler. Det positiva 

med att investera i Ungern är att möjligheten fortfarande kvarstår att få EU-bidrag för 

maskininvesteringar. Detta var och är fortfarande en möjlighet för Exir. 

 

Utbildningsnivå 

Utbildningsnivån på personalen skiljer sig inte mellan länderna när vi fokuserar de högre 

nivåerna i organisationsstrukturen. Däremot tenderar de anställda i produktionen att vara lägre 

utbildad i utlandet.  

 

Budget 

Delaktigheten i budgeten är lika mellan länderna. Det är den kostnadsansvarige för varje 

enhet i organisationen som lägger budget för just den specifika enheten. 

Budgeten justeras i det fall den ligger mycket för långt från målet. Var fjärde månad görs en 

prognos för att uppmärksamma huruvida budgeten ligger inom ett acceptabelt intervall från 

målet. Det är samma anställda som lägger budgeten som även gör prognosen och varje bolag 

gör sin egen totala prognos. Thomas säger att budgetprocessen främst är beroende av 

konjunktur och valutor. 

 

Belöningssystem 

Som belöningssystem använder Exir sig av bonus som är resultatbaserad. De i organisationen 

som får bonus är de man anser direkt kan kopplas till företagets resultat. Det handlar om 

ledning, dotterbolagschefer och säljare. Samma system gäller för samtliga länder. 

 

Internprissättning 

Internprissättning sker till produktens marknadspris för hela koncernen. Bakom beslutet att 

använda sig av marknadspris finns enligt Thomas egentligen inget annat än anseendet om att 

detta skapar den bästa rättvisan. Internpriserna används sedan för att utvärdera enheterna.  
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5.2.3 Diab  

 

Per Månsson, Controller, intervjuades 2009-05-13. 

 

Anledningen att Diab utlandsetablerade var för de ville skapa kundnärhet till nya marknader. 

Etablering i Litauen skedde då de sökte en lågkostnadsproduktion. Företaget valde att placera 

enkla och arbetsintensiva arbetsuppgifter i detta land på grund av lönenivån. Etableringen i 

utlandet har skett på lite olika sätt, men majoriteten av etableringarna har skett genom att 

bygga en helt ny fabrik. I Indien valde företaget att köpa upp ett befintligt bolag då byråkratin 

i landet gjorde det alltför svårt att bygga upp ett helt nytt bolag. Inom koncernen finns det 

mycket kompetens i hur nyetablering skall ske och denna har de använt sig av vid expansion i 

utlandet. De hinder koncernen har stött på är främst tullar och byråkrati, främst i Kina och 

Indien. Det har även funnits möjligheter vid etableringarna, detta i form av skattereduktioner i 

både Kina och Litauen då dessa länder ser utländska etableringar som något väldigt positivt. 

Strategin för koncernen är att tillhandahålla lätta produkter och vara marknadsledande inom 

sin nisch. Denna strategi gäller även för alla dotterbolag.  

 

Storlek och relevans 

Koncernen totala omsättning är 1,4 miljarder. Dotterbolagen har ingen omsättning. Det enda 

intresset som finns mellan bolagen är aktier. Alla bolag producerar samma produkt, förutom 

produktionsenheten i Ecuador som istället för skumplast bearbetar balsaträ. Totalt antal 

anställda i koncernen är 1125. Det är endast fem anställda i moderbolaget, resten av de 

anställda är spridda i dotterbolagen. Det senaste decenniet har tillväten årligen varit mellan 10 

och 15 % för koncernen. Antalet anställda har växt i samma takt. Den största tillväxten har 

skett i Kina och Indien.  

 

Kultur 

Organisationsstrukturen för koncernen består av en styrelse, en koncernchef och VD. Varje 

bolag har en lokal VD och varje region har en chef. Organisationen styrs huvudsakligen via 

budget som sätter ramarna för verksamheten. Detta gäller för alla länder. I Kina och Indien är 

det en mer orderbetonad styrning medan i Sverige finns mer utrymme för egna initiativ. 

Budgeten sätter direktiven för alla bolag i koncernen.   
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Lagar och regelverk 

De lagar som påverkat koncernen och de olika bolagen negativt är miljöregler, skatteregler, 

redovisningsregler, momsregler och anställningsregler. De lagar som påverkat positivt 

skatteregler och lägre lönenivåer. 

 

Utbildningsnivå  

 På ledningsnivå håller alla bolag samma utbildningsnivå. Däremot på produktionsnivå kan 

utbildningsnivån skilja mellan länder, där Kina, Indien och Ecuador är de med lägst 

utbildning. Den svenska och italienska utbildningsnivån i produktionen är betydligt högre och 

detta gör att personalen är mer benägna att ta egna initiativ.  

 

Budget 

I samtliga bolag finns de ansvariga för budgetprocessen högt upp i organisationen, alltså i 

ledningsgruppen. Det finns däremot tendenser att budgetprocessen delegeras längre ner i 

organisationen i västländerna.  Det mest extrema exemplet är Sverige där varje funktionschef 

lägger sin budget, i vissa fall läggs budgeten på individnivå i produktionen. Budgeten är inte 

fast, utan den kan ändras efterhand. Efteråt relateras utfall mot budget och de ansvariga får om 

missnöje uppstår ta konsekvenser.  

 

Belöningssystem 

Bonussystem i alla länder bygger på resultat och leveranssäkerhet. Alla i organisationen 

belönas på detta sätt. Enbart monetär belöning sker.  

 

Interprissättning  

Internpriserna sätts centralt. Priserna i systemet är marknadspris. Prissättningen sker genom 

att marginaler fördelas mellan bolagen. En enhet som sysslar med marknadsförning behöver 

inte så stor del av marginalen, men en produktionsenhet med tunga kostnader behöver större 

del. Internpriserna ses som ett styrmedel och det styr prisbilden världen över. 

Internprissättningen sker i samband med budgetering och kopplas alltså till budgeten. Via 

internpriserna vinner Diab också effektivitet.      
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5.2.4 Swedwood International 

 

Holger Sigbo, koncernredovisning, bokslut och konsolidering, intervjuades 2009-05-13.   

 

Swedwood valde att utlandsetablera då IKEA gav dem uppdraget. De skulle försörja ett 

växande IKEA med material och begav sig ut i världen för att hitta resurser och 

produktionskapacitet till detta. 

Dessutom skulle produktionskapaciteten vara billig, råvaror skulle finnas nära till hand och 

kundnärhet skulle finnas. 

Från början letade företaget efter befintlig produktion för uppköp. Med tiden lärde de sig dock 

att det var enklare att bygga upp en ny produktion från grunden. Från början var en svensk 

direkt närvarande på plats för att handha etableringen. När etableringen fullföljts lämnar 

denna person landet och ersätts av en person från landet ifråga. 

Vid etablering har Swedwood stött på problem i form av byråkrati och andra regler som gjort 

att etableringen tagit mer tid i anspråk än vad motsvarande gjort i Sverige. Tendensen är att ju 

längre österut etableringen sker desto större blir problemet. Ryssland och Ukraina beskriver 

intervjuobjektet som praktexempel på länder där stora problem uppstått. 

Swedwoods strategi är att förse IKEA med konkurrenskraftiga produkter och skapa 

produktionskapacitet. Strategin är identisk för hemland och utland. 

 

Storlek och relevans 

Alla siffror omräknade till Euro med kurs aktuell på bokslutsdagen. 

Anledning till att USA och Portugal inte är med är att de vid senaste bokslutet var projekt som 

ännu har presterat någon nämnvärd omsättning. 

 

Total omsättning i koncernen är 1,4 miljarder.  

Omsättning i Sverige är 200 miljoner  

Polen omsätter 840 miljoner  

Slovakien omsätter 210 miljoner  

Ungern omsätter 44 miljoner  

Lettland omsätter 33 miljoner  

Ryssland omsätter 78 miljoner 

Ukraina omsätter 10,4 miljoner  
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Tyskland omsätter 32 miljoner  

Antal anställda i koncernen som helhet är 17 000 fördelat enligt följande. 

Lettland 600 

Polen 8700 

Rumänien 500 

Ryssland 2200 

Slovakien 2200 

Sverige 1000 

Tyskland 200  

Ukraina 700 

Ungern 600 

Portugal 600 

USA 200 

 

Swedwood har fyra produktionssektorer. Kitchen producerar kök, Flatline producerar platta 

ytor, alltså delar till exempelvis bokhyllor, garderober och andra produkter i IKEAs sortiment 

som innehåller skivor. Bord on frame är billiga skivor och detaljer, förenklat är detta wellpapp 

som är innesluten i trä. Materialet blir mycket lätt och billigt. Solid Wood är massivt trä. Det 

är exempelvis bordsskivor. Den sista sektorn är lokaliserad främst i Ryssland och Lettland. 

Skälet till detta är att länderna har gott om skog som krävs för produktionen av Solid Wood 

och egentligen är detta den enda input som krävs för denna kategori. 

USA, Portugal, Slovakien, Sverige och Tyskland har Flatlineproduktion. Sverige, Ukraina 

och Portugal har Kitchenline. Portugal och Polen har Board of Frame. Polen har del av alla 

produktioner. 

Intervjuobjektet anser att det viktigaste för produktionen som helhet är board of frame. Den 

andra viktigaste produktionen är Kitchen. Swedwood förser IKEA med hälften av deras 

behov av köksluckor. 

 

Tillväxten för koncernen har varit 20 till 25 % årligen under 15 års tid. Omsättning och antal 

anställda har ökat i samma takt i de olika dotterbolagen, alltså 20 till 25 % årligen. 

I Sverige finns Swedwoods koncernledning och de olika produktionsenheterna har egna 

ledningsgrupper. Organisationsstrukturen ser likadan ut världen över. Intervjuobjektet vittnar 

om att det är mer direkt styrning av arbetsuppgifterna i öst. Dessutom kan organisationen ses 

som mer hierarkisk där. Samverkan inom organisationen sker i större omfattning i Sverige än 
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vad det gör i utlandet. Beträffande enskilda anställdas egna initiativ finns ingen skillnad i 

koncernen. Det tillåts alltså i lika stor eller liten omfattning oberoende av vilket land det är. 

 

Lagar, regelverk, politik och utbildning 

Det politiska klimatet är inget Swedwood anstränger sig för att känna av då det anses att 

påverkan från detta håll inte går att göra något åt. Ingen hänsyn tas till rådande politiskt 

klimat vid verksamhetsstyrning. 

Swedwood har stött på problem med lagstiftning gällande skatt, moms och 

redovisningsregler. Främst infinner sig dessa problem i länder utanför EU. Dessutom anser 

intervjuobjektet att företaget blivit missgynnade och till viss del utnyttjade i framförallt 

Ukraina. Praktexemplet är moms som landet skall betala tillbaka till Swedwood. Denna har en 

tendens att helt utebli eller delvis försvinna på vägen tillbaka. 

Beträffande utbildningsnivån anser intervjuobjektet att den är hög i ledningsgruppen oavsett 

var i världen. På produktionsnivå är utbildningsnivån högre i västländerna. Mycket 

internutbildning sker i organisationen. 

 

Budget 

Delaktigheten i budgeten går längre ner i organisationen i Sverige än vad den gör i 

Östländerna. I utlandet går budgetprocessen ner på fabrikschefsnivå medans i Sverige går den 

i vissa fall hela vägen ner på kostnadsställen. Budgeten ligger fast i alla länder. Prognoser 

görs två gånger årligen. Avvikelseanalys görs för att analysera utfall i förhållande till budget.  

Intervjuobjektet anser att budgetprocessen är viktig även för att på regelbunden basis göra en 

ordentlig genomgång av verksamheten och för att engagera medarbetarna. 

 

Belöningssystem 

Belöning sker såväl monetärt som icke-monetärt. Ett bonussystem kopplat till budget finns på 

fabrikschefsnivå. Ackordlöner är vanliga i utlandet. Icke-monetär belöning sker för personlig 

utveckling. Ofta sker detta i form av möjligheter att gå utbildningar. 

 

Internprissättning 

Ut mot IKEA sker prissättning med marknadspris. Internt använder sig Swedwood av 

internpriser baserade på kostnader. Anledningen till kostnadsbaserade internpriser är att 

vinster skall föras fram i systemet. Internpriserna används för att utvärdera enheter korrekt. 

Koppling sker till budget. 
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5.3 Indexvärde för Hofstedes (1980) fyra dimensioner. 

 

Dessa värden är tagna från Hofsteds undersökningar. Det är Power Distance (PDI), 

Individualism/Kollektivism (IDV), Maskulinitet/Femininitet (MAS) och 

Osäkerhetsundvikande (UAI) som mäts. Tabellen beskriver endast de länder som är relevanta 

för vår undersökning. 

 

PDI  IDV MAS UAI 

Kina 80 20 66 40 

Ungern 46 55 88 82  

USA 40 91 62 46 

Sverige 31 71 5 29 

Tjeckien 57 58 57 74 

Polen 68 60 64 93 

Italien 50 76 70 75 

Ecuador 78 8 63 67 

Tyskland 35 67 66 65 

Indien 77 48 56 40 

Ryssland 95 50 40 90 

Australien 36 90 61 51 

 

Utdraget från de aktuella länderna är taget ifrån: 

Clearly cultural Making sense of cross-cultural communication 

Hofstede's Dimensions 
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6.  Analys 

Här presenteras en analys av resultaten från undersökningen. Nyanser, samband och tendenser 

mellan de undersökta företagen hittas. Dessa kopplas sedan till teori. Kategorierna i analysen 

följer samma struktur som i teorin. 

 

6.1 Allmän information 

 

Den första upptäckt vi gör i vår analys är att det inte enbart är kostnadsfördelar som står till 

grund för utlandsetablering. Detta oavsett av i vilket land etableringen sker. Samtliga fyra 

företag i vår undersökning pekar på att kostnadsaspekten är viktig, men minst lika viktigt är 

att skapa kundnärhet. Alla fyra företagen har haft minst en person från moderbolaget 

närvarande under etableringen. I vissa fall har denna person när stabilitet skapats i 

organisationen ersattas med en lokal platschef. 

Enligt vår teori tar dotterbolagen vanligtvis del av moderbolagets strategi. Men utvecklingen 

är att dotterbolagen utarbetar en egen strategi i allt större utsträckning. I vår undersökning 

visar det sig att samtliga företag valt att låta dotterbolagen ta del av moderbolagets strategi, 

dock ägnar ett av företagen sig åt diversifiering som innebär en annan affärsstrategi. 

 

6.2 Kultur 

 

Kultur mäter vi genom att relatera till Hofstede (1980) och hans fyra dimensioner. Det 

aktuella landet representeras av indextalen det landet har i de fyra dimensionerna. Slutsatsen 

av detta kopplas sedan till vad intervjuobjektet sagt om styrmedel. Likt USA har Sverige en 

ganska låg maktdistans. Därför antas att delaktigheten i budgetprocessen i Sverige är tämligen 

lik den i USA. Vår teori visar på att kultur påverkar budget, detta genom högre 

budgetdeltagande i västländer. USA har ett maktdistansvärde på 40 och Sverige har ett värde 

på 31. Med detta visar vi att budgetdeltagande borde vara relativt lika. Visst stöd för detta 

hittar vi i vår undersökning där deltagandet i budgetprocessen är lika mellan Sverige och USA 

i fallet Range Servant. Diab menar att budgetprocessen delegeras längre ner i organisationen i 

västländerna jämför med östliga länder. Detta vittnar även Swedwood om. Enligt Hofstedes 

(1980) maktdistans är Kina och Indien med indextal på 80 och 77 mer toppstyrda jämfört med 
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Sverige och Italien med indextal på 31 och 50. Alltså finner vi enligt teorin budgetprocessen 

högre upp i organisationen i de två förstnämnda länderna.  

Ryssland har ett maktdistansvärde på 95, deltagandet i budgetprocessen är enligt vad 

Swedwood beskriver lägre i organisationen jämfört med Sverige (maktdistans 31). I fallet 

Exir fanns inga skillnader i delaktigheten i budgetprocessen mellan länderna Sverige 

(maktdistans 31), Ungern (maktdistans 46) och Kina (maktdistans 80). 

Hypotes 2 ifrågasätts inte: Kulturskillnader har påverkan på budgetprocessen i tre fall av 

fyra. 

 

Organisationsstrukturen är lika mellan länderna i tre av de företag vi granskar, undantaget är 

Range Servant som anser att deras hierarki är plattare i Sverige än vad den är i USA. Alltså är 

organisationsstrukturen i sig inte olik länderna emellan. Vad som däremot skiljer sig är 

värderingen av hierarkiska positioner. Exir, Swedwood och Diab påpekar detta. Speciellt 

beträffande Kina och i viss mån öststater där chefskap har en högre status. Hofstedes (1980) 

maktdistansindex verifierar detta förhållande. Samma maktdistansvärden är använda som vid 

test av budgetdeltagande. Vi mäter alltså hierarkin i organisationen med hjälp av 

maktdistansvärdet. Exempel är Kina och Ryssland med indextal på 80 respektive 95. 

Jämförelse sker mot Sverige med indextal på 31. Undantaget är Range Servant som har en 

plattare organisationsstruktur i Sverige jämfört med USA. Relateras detta till Hofstedes 

(1980) maktdistans borde inte denna skillnad uppstå. 

Hypotes 1 ifrågasätts: Det kan inte påvisas ett samband mellan kultur och 

organisationsstruktur i tre av fyra fall. 

 

Internprissättning existerar i samtliga fyra företag. Range Servant, Exir och Diab använder sig 

av marknadspris. Valet marknadspris har skett mot bakgrund av att de anser att det är det mest 

rättvisa alternativet. Undantaget från marknadspris är Swedwood som använder sig av ett 

kostnadsbaserat internpris. Anledningen till detta är att de önskar föra fram vinsten i 

värdekedjan. I alla bolag gäller samma system för internprissättning homogent i koncernen.  

Enligt vår teori är riktningen för internprisers utveckling mer och mer åt marknadspriser. 

Västländer är snabbast med att anpassa sig medans östländer tar lite längre tid på sig. 

Hypotes 3 ifrågasätts: Internprissättning sker till marknadspris världen över i tre av fyra fall. 
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Tre av de bolag vi undersökt använder sig endast av monetär belöning. Swedwood använder 

sig av monetär belöning men har även ett inslag av icke-monetär belöning i form av 

utbildningsprogram. Belöningssystemet är i samtliga fall lika utformat över hela världen. 

Swedwood belönar grad av budgetuppfyllelse, DIAB belönar efter resultat och 

leveranssäkerhet, Exir har en resultatbaserad bonus vilket även Range Servant har. I Range 

Servants fall är det aktuella värdet på individualism/kollektivism för Sverige (71) och för 

USA (91). Exir har Sverige (71), Ungern (55) och Kina (20). Diab har produktion i Sverige 

(71), Indien (48), Kina (20), Ecuador (8) och Italien (76). Swedwood producerar i Sverige 

(71), Polen (60), Ryssland (50) och i Slovakien där vi använder Tjeckiens indexvärde (58) i 

vår undersökning.  

Enligt vår teori skall länder med hög individualitet i större utsträckning använda sig av 

belöningssystem som är individuellt anpassade. I motsats till detta skall ett land med hög 

kollektivism vara bättre lämpat för belöningar mer åt det kollektiva hållet. Eftersom samtliga 

bolag i vår undersökning har samma belöningssystem världen över kan vi inte dra några 

slutsatser gällande kulturens påverkan på belöningssystemet. 

Hypotes 4 ifrågasätts: Då belöningssystemet är lika utformat världen över i samtliga bolag 

kan vi inte dra några slutsatser beträffande kulturens påverkan på belöningssystemet. 

 

Respondenterna från Exir, Swedwood och Diab menar att styrningen är mer direkt och 

orderbetonad i öst. Range Servant menar att styrningen är mer direkt och orderbetonad på 

deras anläggning i USA. Detta kopplar vi till Hofstedes (1980) index för 

Maskulinitet/Femininitet alltså hur högt upp i organisationen beslut fattas och hur 

resultatinriktat företaget är. Höga värden av maskulinitet präglas av klarare ordergivning 

medans motsatsen femininitet präglas av samarbete. Diab har produktion i Sverige som har en 

maskulinitet-/femininitetvärde på 5. De har även produktion i Kina, Ecuador och Indien, 

dessa länder har maskulinitet-/femininitetvärde på 66, 63 och 48. Intervjun med Diab visar att 

det är mer orderbetonad kontroll i Kina, Ecuador och Indien, alltså är maskuliniteten högre 

här. Motsvarande värden för Swedwoods produktion i Polen, Ryssland och Slovakien är 64, 

40 och 57 (här används Tjeckiens värde, då Slovakien inte har något indexvärde). 

Intervjupersonen på Swedwood menar att det är mer handlingskontroll i öststatsländerna, där 

kontroll sker i själva processen. Range Servant har produktion i USA utöver Sverige. USA 

har ett maskulinitet-/femininitetvärde på 62. Intervjun med Range Servant visar att styrningen 

i USA:s produktion är mer inriktad på handlingskontroll och resultatkontroll än vad den är i 

Sverige. Kontroll sker under processens gång och i resultatet av processen. Till sist har Exir 
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produktion i Ungern och Kina, de har maskulinitet-/femininitetvärden på 88 respektive 66. I 

fallet Exir visar det sig att styrningen innefattar mer handlingskontroll i Kina och Ungern.  

Hypotes 5 ifrågasätts inte: Kultur påverkar valet av kontrolltyp. 

 

6.3 Storlek och relevans 

 

Vi menar i vår teori att dotterbolagsstyrning är kostsam för moderbolaget. Dessa kostnader är 

önskvärda att använda effektivt. Därför väljer moderbolaget att engagera sig i stora och 

relevanta dotterbolag. Tvärt emot detta visar vi i våra intervjuer att samtliga företag utövar 

samma typ av styrning oavsett hur stort eller relevant dotterbolaget är för koncernen som 

helhet. Swedwood har 60 procent av sin omsättning i Polen som är deras största dotterbolag 

medans de har mindre än 1 % av koncernens omsättning i Ukraina. Samma produkt tillverkas 

i båda länderna. I Swedwood finns inga stora skillnader i styrningen mellan länderna och de 

skillnader som finns är inte hänförliga till dotterbolagets storlek och relevans. Swedwood 

menar att Board on Frame är deras viktigaste produktkategori, dock tas ingen hänsyn till dess 

relevans i verksamhetsstyrningen. Range Servant har 36 % av koncernens omsättning i USA, 

men ingen skillnad finns i verksamhetsstyrningen som kan kopplas till Storlek och Relevans. 

Exir får 9 % av sin omsättning från dotterbolaget i Kina och 30 % av sin omsättning från 

dotterbolaget i Ungern. Verksamhetsstyrningen påverkas inte av Storlek och Relevans i Exirs 

fall. Diab delar in sin årsredovisning i tre geografiska områden, som är Europa, Amerika och 

Asien (Diabgroup årsredovisning 2007). Vi använder oss av samma indelning i vår analys. 

Europa har 44 % av den totala omsättningen, motsvarande del för Amerika är 23 % och för 

Asien 33 %. Ingen skillnad finns i verksamhetsstyrningen som kan hänföras till Storlek och 

Relevans. Alltså påvisar vi i vår undersökning att storlek och relevans inte har någon 

betydelse för utformningen av verksamhetsstyrning. Detta oavsett vilket styrmedel vi 

fokuserar. Variansen finns inte i utformningen av styrmedlet utan istället i dess inre 

funktioner. Med dess inre funktioner menas utförande och implementering som sker av 

anställda. Ovanstående resonemang gäller oavsett om vi granskar budget, 

organisationsstruktur eller övriga kontrollsystem. 

Hypotes 6, Hypotes 7, Hypotes 8 och Hypotes 9 ifrågasätts: Vi kan inte påvisa ett samband 

mellan kategorin storlek och relevans och hänföra till skillnader i verksamhetsstyrning. 
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6.4 Lagar, regelverk, politik 

 

Enligt vår teori försöker företag känna av politisk risk i olika länder. Inget av företagen i 

undersökningen försöker på något sätt medvetet känna av politiskt klimat i länder. De anser 

att det som händer på den politiska scenen inte går att påverka eller anpassa sig och sin 

styrning till i förväg. Diab, Exir och Swedwood har haft problem med skatteregler, (speciellt 

moms) och redovisningsregler. Exir och Swedwood vittnar dock om att länders medlemskap i 

EU har underlättat betydligt på dessa områden. Lagar, regelverk och politik har inte påverkat 

utformningen av styrmedel för organisationen i något av företagen vi undersökt. I de 

styrmedel vi har granskat finns ingen variation som är hänförlig till lagar, regelverk och 

politik i aktuella länder. Styrmedlen utformas lika oberoende av land. 

Hypotes 10, Hypotes 11 och Hypotes 12 ifrågasätts: Vi kan inte hitta en påverkan lagar, 

regelverk och politik på budget-, internpris- och belöningssystem. Samtliga system är 

formade på samma sätt över hela världen i samtliga bolag.  

 

6.5 Utbildning 

 

Den teori vi lagt fram visar att en låg utbildningsnivå betyder att frihet och ansvar i 

organisationen måste centraliseras. Delaktigheten i budgeteringen i västländer borde vara 

densamma oberoende av vilket land vi fokuserar enligt den teori vi lagt fram. I Sverige 

återfinns delaktighet i budgetprocessen relativt långt ner i organisationen mot vad den gör i 

övriga Europa enligt vår empiri. Utbildningsnivåer torde vara relativt lika mellan Europeiska 

länder då de övre nivåerna i organisationen granskas. Det är alltså långt ner i organisationen 

som de stora klyftorna mellan länder beträffande utbildningsnivå borde finnas. Mellan 

Sverige och Östländer finns i vår undersökning en skillnad i budgetprocessen som är 

hänförlig till utbildningsnivå. Låg nivå på utbildning finns i de lägsta nivåerna i 

organisationen i östländer. Utbildningsnivån på samma organisatoriska nivå är inte lika låg i 

Sverige där också ansvar för budget finns längre ner i företagen. 

Hypotes 13 ifrågasätts inte: Viss fördelning av budgetprocessen är hänförlig till 

utbildningsnivå. En högre utbildning medför att ansvaret för budgeten delegeras längre ner i 

organisationen. 
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Vår teori visar att en låg utbildningsnivå i organisationen medför att de anställda inte kan 

tillåtas ta egna initiativ i större utsträckning. Med anledning av detta används 

handlingskontroll mer i länder med låg utbildning. Av vår undersökning framkommer att 

styrning och kontroll är mer direkt och orderbetonad i östländer. Utbildningsnivån i dessa 

länder är lägre än i västländer så som Sverige. Vi poängterar speciellt att detta gäller de lägre 

nivåerna av organisationen. I Sverige ges de anställa mer möjlighet att ta egna initiativ mot i 

öst. 

Hypotes 14 ifrågasätts inte: Utbildning har en effekt på kontrolltyp i våra fall. 

Högre utbildade kräver en annan typ av belöning mot vad lägre utbildad personal gör enligt 

vår teori. I vår undersökning framkommer att belöning sker på samma sätt oberoende av var i 

världen. Märk väl att detta gäller för samma organisatoriska enheter i olika länder för bolagen. 

Vi jämför alltså produktionsnivå i ett land med produktionsnivå i ett annat och ledningsnivå i 

ett land med ledningsnivå i ett annat. 

Hypotes 15 ifrågasätts: Ett samband mellan utbildning och belöningssystem kan inte påvisas 

i våra fall. 
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6.6 Sammanfattande tabell 

 

Oberoende variabel Beroende variabel Påverkar i teori  Påverkar i empiri 

Kultur Organisationsstruktur Ja Nej 

 Budget Ja Ja 

 Interpris Ja Nej 

 Belöningssystem Ja Nej 

 Kontrolltyp Ja Ja 

    

Storlek & Relevans Organisationsstruktur Ja Nej 

 Budget Ja Nej 

 Internpris Ja Nej 

 Kontrolltyp Ja Nej 

    

Lagar, regelverk, politik Budget Ja Nej 

 Internpris Ja Nej 

 Belöningssystem Ja Nej 

    

Utbildning Budget Ja Ja 

 Kontrolltyp Ja Ja 

 Belöningssystem Ja Nej 
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7. Slutsatser 
 
Anledning till att företag gör utlandsetablering är dels att lägga en produktion som är intensiv 

i en viss resurs i ett land där det finns mycket av denna resurs och den dessutom är billig. 

Dessutom är kundnärhet en viktig anledning till att företag utlandsetablerar. I samtliga våra 

fall går etableringen till så att en person från moderbolaget är närvarande. När etableringen är 

klar stannar denna person kvar i utlandet eller ersätts av en lokal förmåga. I de företag vi 

undersökt har strategierna varit lika i moder- och dotterbolag med undantaget av en 

diversifiering i Exir. I företagen vi undersökt har strategin inte har någon påverkan på 

verksamhetsstyrningens utformning i bolagen. 

 

Anledningen till att vi genomförde vår undersökning och skrev en uppsats var att förklara om 

och varför utvalda delar av verksamhetsstyrning varierar mellan länder. Den teori som finns 

inom ämnet har hjälp oss att peka ut ett antal relevanta faktorer som antas påverka variansen i 

verksamhetsstyrningens utformning och implementering länder emellan. De beroende 

faktorer vi har undersökt är organisationsstruktur, budget, internprissättning, belöningssystem 

och kontrolltyp. De oberoende faktorerna är kultur, storlek och relevans, lagar, regelverk och 

politik samt utbildning. 

 

Enligt vår teori kan organisationsstruktur variera mot bakgrund av kultur. Vår undersökning 

visade att organisationsstrukturen inte påverkas av kultur, däremot fann vi skillnader i 

värderingen av hierarkiska positioner. Det visade sig att en chefsposition värderades mycket 

högre i öststatsländer och asiatiska länder och respekten för chefen är mycket högre där. Vår 

teori visar även att detta samband, där värderingen av hierarkiska positioner och respekt för 

högre hierarkiska positioner, påverkas av landets kultur.  

Deltagandet i budgetprocessen och fördelning av ansvar för budget skiljde sig mellan länder 

på grund av kultur. Enligt vår teori påverkar kultur hur budgetdeltagandet är utformat. Här 

finns en svårighet med att skilja mellan kultur och utbildning som i bakgrunden kan vara 

driven av kultur. 

 

Kulturskillnader påverkade inte utformningen av internprissättning. Den teori vi tagit del av 

gällande internprissättningens påverkan från kultur visar på att kostnadsbaserad 

internprissättning då artikeln skrevs var vanligast i östländer. Dock menar vår teori att 

utvecklingen går mer och mer åt marknadspris. Då artikeln i nuläget är mer än tio år gammal 
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kan antas att den utveckling som författaren menade på har ägt rum. Detta borde betyda att 

marknadspris numera är den vanligaste prissättningsmetoden för internpriser världen över. 

Förmodligen har detta spelat in på vårt resultat angående internprissättningsmetod då tre av 

fyra undersökta företag använde marknadspriser.  

 

Vi kunde inte i vår undersökning finna en varians i belöningssystem som var hänförlig till 

kultur. Vår teori säger att hög kulturell individualism i ett land medför att människor vill ha 

individuell belöning. I motsats innebär hög kollektivism att belöningen hellre bör ske till 

grupper. Kan tänkas att respondenterna från de två största bolagen i vår undersökning inte har 

tillräcklig kunskap om belöningssystemets utformning då de två bolagen det rör sig om har 

produktion i många länder. Detta leder i så fall till att vi inte fått korrekt data om 

belöningssystemen. 

 

Beträffande kulturens påverkan på vilken typ av kontroll som utövas i organisationen fann vi 

ett samband. Vår teori påvisar att det finns en tendens till mer handlingskontroll i östländer 

vilket också den empiriska undersökning vi gjort visar. Vi har i vår undersökning försökt dela 

upp kontrolltyp i de tre kategorier premiss-, handling- och resultatkontroll. Respondenternas 

svar kan ha medfört att vi gjort fel när vi har indelat svaren i de tre kategorierna. Detta på 

grund av att svaren kan tänkas ha tolkats fel av oss. Dock anser vi att de svar vi fått varit så 

bra att vi haft grund för att inte ifrågasätta hypotesen beträffande kulturens påverkan på 

kontrolltyp.  

 

Enligt vår teori kan storlek och relevans påverka på två sätt. Det ena är att moderbolaget vill 

ha större kontroll och mer insikt i dotterbolag när de blir större, men även om de 

tillhandahåller något som är väldigt viktigt för koncernen. Enligt oss finns även en andra 

aspekt som är att ju större och viktigare dotterbolag blir ju mer frihet och autonomi ges till 

dotterbolagen då moderbolaget anser att dotterbolaget ska använda sin egen kompetens för att 

utvecklas och bli bättre. I vår undersökning hittade vi inget som antydde att storlek och 

relevans spelade någon roll för utformningen av verksamhetsstyrning. Både stora och små 

dotterbolag behandlades på samma sätt. 

 

Vår teori säger att organisationsstrukturen kan påverkas av storlek på bolaget. I vår 

undersökning skiljde sig storleken på bolagen, men ingen varians i organisationsstrukturen 

fanns. Alltså kan vi inte dra några slutsatser beträffande storlekens påverkan på 



Verksamhetsstyrning i olika länder 

 

69 

 

organisationsstrukturen. De bolag vi undersökt har alla varit producerande vilket kan tänkas 

ligga till grund för de strukturer vi funnit. 

 

Vi menar i vår teori att stora dotterbolag tenderar att vara mer involverade i budgetprocessen 

än vad små bolag är. Vår empiri visar att samtliga dotterbolag spenderar ungefär lika mycket 

tid, kraft och resurser på budgetering i en koncern. Vi har intervjuat en respondent som 

befinner sig i det svenska moderbolaget. Det är inte säkert att denne har tillräcklig vetskap om 

hur budgeteringsprocessen ser ut i dotterbolagen vilket gör att tillförlitligheten kan 

ifrågasättas. 

 

Den teori vi lagt fram visar på att stora bolag i större utsträckning använder sig av 

internprissättning till marknadspris mot vad små bolag gör. Samtliga de bolag vi undersökt 

använder sig av marknadspris i samtliga sina enheter, stora som små. Tendensen har de 

senaste åren varit mot marknadspriser världen över, detta kan tänkas ligga till grund för att de 

fyra bolagen vi undersökt använder sig av marknadspriser.  

 

En ökad storlek och relevans medför att kontrollen över dotterbolaget från moderbolagets sida 

ökar. Detta kan även tänkas påverka hur stor kontrollen över den enskilde individen blir i 

dotterbolaget. Detta enligt vår teori. I vår empiri har vi inte hittat ett samband mellan storlek 

och relevans kontra kontrolltyp. Här har vi stött på en svårighet med att föra respondentens 

svar på frågorna gällande kontroll till rätt kategori av kontrolltyp. 

 

Anledningen till att vi inte fann påverkan på verksamhetsstyrning från området storlek och 

relevans kan vara för att det är etablerade koncerner vi har undersökt, dessa med redan 

etablerade dotterbolag. Därför utformas en standardisering. Anledningen kan vara att teorin 

syftar på mycket mindre bolag och koncerner som växer och förändras därefter. Hade vi 

undersökt bolagen då de var nyetablerade hade det kanske varit annorlunda.  

 

Budget blir mer komplicerad i länder där det finns mycket risk, såväl politisk som ekonomisk, 

enligt vår teori. I vår empiri framkommer att vissa länder i högre grad än andra är utsatta för 

risk men ingen skillnad fanns i budgeteringen som var hänförlig till lagar, regelverk och 

politik. Tänkbart är att respondenten inte har vetskap om hur systemen för lagar, regelverk 

och politik ser ut i samtliga länder och alltså har svårt att berätta för oss om det. Fenomenet är 

mycket komplext, i synnerhet i länder där det finns turbulens kring kategorierna. 
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Vår teori menar att bolag anpassar sitt internprissystem så att vinsten tas fram i det land där 

skatten är som lägst. Vår empiri säger att marknadspris används i de bolag vi undersökt. 

Anledningen till valet av marknadspris är enligt våra respondenter att det ses som mest rättvist 

och ingenting annat. Internprissättningens utveckling enligt vår teori är mer och mer mot 

marknadspris. Detta är i enlighet med vad vi funnit i vår empiriska undersökning och kan en 

förklaring på varför marknadspris är dominerande.  

 

Belöningssystem påverkas enligt vår teori av lagar, regelverk och politik främst av skatt. Icke-

monetär belönings skall enligt teorin vara mer vanligt förekommande i länder med hög 

skattesats. Vi finner inget stöd för detta i vår empiri då belöningssystemen är lika utformade i 

alla bolag. Kritik mot vår undersökning kan i detta fall läggas fram genom att påpeka att våra 

respondenter kanske inte förstår innebörden av belöningssystem. Det kan vara så att lönen 

räknas bort respektive in i belöningen beroende på vem det är vi intervjuar. 

 

Gällande utbildningsnivåns påverkan på budgetprocessen visar vår teori att högutbildade är 

mer involverade i budgetprocessen än vad lågutbildade är. Detta får vi stöd till i vår empiriska 

undersökning. I västländer med hög utbildningsnivå tenderar ansvaret för budgeten att 

delegeras längre ner i organisationen mot vad som sker i östländer med en lägre nivå på 

befolkningens utbildning. Vi har svårt att särskilja mellan kulturens påverkan och 

utbildningens påverkan på budgetprocessen då de båda till viss del flyter in i varandra. Kultur 

kan påverka utbildningsnivån i ett land. 

 

Vår teori säger att lägre utbildning medför handlingskontroll i större utsträckning. Det vi i vår 

empiriska undersökning fann var att en lägre utbildning resulterar i mer direkt kontroll 

(handlingskontroll). Även här finns en svårighet att för oss översätta och tolka vad 

respondenten säger. Det är upp till oss att kategorisera den kontroll bolaget utövar och föra in 

svaret på rätt ställe. 

 

Utbildning har enligt vår teori en påverkan på belöning på så sätt att mer välutbildade tenderar 

att ha en större belöning än vad lågutbildade har. Anställda på samma organisatoriska nivå i 

bolag i olika länder i vår undersökning tar del av samma sorts belöning. Därför hittar vi inget 

samband mellan utbildning och belöningssystem. Givetvis skiljer sig lönerna mellan länderna 

men detta är hänförligt till landets lönenivå och inte speciella förhållanden inom koncernen.   
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Samtliga fyra av de företag vi undersökt har haft sitt moderbolag i Sverige och dotterbolagen i 

utlandet. Detta kan ligga till grund för att det Svenska synsättet på verksamhetsstyrning har 

präglats över hela koncernen. Hade vi istället undersökt bolag var moderbolag är lokaliserat i 

utlandet hade eventuellt inte resultatet blivit detsamma gällande samtliga kategorier. 

 

Med tanke på globaliseringens historia och hur denna påverkat verksamhetsstyrningen är det 

spännande att blicka framåt i tiden. Med tanke på den utveckling som hittills skett, som sker 

just i detta nu, och som rimligen borde ske i framtiden är det logiskt att anta att gränser mellan 

länder beträffande verksamhetsstyrning undan för undan suddas ut. Vi får en öppnare värld 

och verksamhetsstyrning kan ske på ett mer enhetligt sätt. 

 

7.1 Förslag till vidare forskning 

Vår undersökning är relativt ytlig och en mer ingående fallstudie med ett flertal intervjuer på 

varje bolag skulle kunna ge en spännande infallsvinkel åt en ny undersökning. Extra intressant 

vore det om intervjupersonerna hade varit spridda i organisationen, så att olika perspektiv kan 

ges på hur verksamhetsstyrningen uppfattas. Vi har gjort en bred undersökning, hade vi 

istället fokuserat en av de påverkande variablerna hade vi förmodligen kunnat dra mer 

signifikanta slutsatser.      
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Intervjuguide 

Allmänna frågor 

1. Varför gjorde ni valet att utlandsetablera? 

2. Hur gjorde ni etableringen? 

3. Har ni stött på några speciella hinder i er verksamhet som berör relationen mellan 

hemlandet och utlandet? 

4. Hur ser strategin ut i hemlandet? 

5. Hur ser strategin ut i utlandet?  

 

Oberoende variabler 

 

Storlek och relevans 

6. Vilken är er totala omsättning i koncernen? 

7. Hur stor är dotterbolagens omsättning? 

8. Vad producerar de enskilda dotterbolagen? 

9. Är det något dotterbolag som producerar något som är speciellt viktigt för koncernen 

som helhet? 

10. Finns det någonting annat som gör dotterbolaget viktigt? 

11. Hur många anställda finns det i koncernen? 

12. Hur många anställda finns det i dotterbolagen? 

13. Hur har tillväxten sett ut i utlandet gällande omsättning och antal anställda? 

14. Hur har tillväxten sett ut i hemlandet gällande omsättning och antal anställda? 

 

Kultur 

15. Hur ser organisationsstrukturen ut i hemlandet? 

16. Hur ser organisationsstrukturen ut i utlandet? 

17. Hur mycket egna initiativ tillåts i utlandet? 

18. Hur mycket egna initiativ tillåts i hemlandet? 

19. Finns det några speciella direktiv till personalen i hemlandet? 

20. Finns det några speciella direktiv till personalen i utlandet? 

21. Hur ger ni direktiv till personalen i utlandet? 

22. Hur ger ni direktiv till personalen i hemlandet? 
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Lagar, regelverk, politik och utbildning 

23. Hur känner ni av det politiska klimatet i hemlandet? 

24. Hur känner ni av det politiska klimatet i utlandet? 

25. Hur tar ni hänsyn till det politiska klimatet i hemlandet? 

26. Hur tar ni hänsyn till det politiska klimatet i utlandet? 

27. Har regelverket i de aktuella länderna skapat några problem vid etablering och vid 

drift? 

28. Har regelverket i de aktuella länderna skapat några möjligheter vid etablering och 

vid drift? 

29. Hur ser utbildningsnivån i de olika organisatoriska nivåerna i dotterbolaget? 

30. Hur ser utbildningsnivån ut i de olika organisatoriska nivåerna i moderbolaget?  

 

Beroende variabler 

  

Budget 

31. Hur ser delaktigheten i budgeteringen ut i hemlandet? 

32. Hur ser delaktigheten i budgeteringen ut i utlandet? 

33. Hur väl eftersträvas budgetmålen i hemlandet? 

34. Hur väl eftersträvas budgetmålen i utlandet? 

 

 

Belöningssystem 

35. Vad belönas i hemlandet? 

36.  Vad belönas i utlandet? 

37. Med vad belönas personalen i hemlandet? 

38. Med vad belönas personalen i utlandet? 

 

Internprissättning 

39. Hur sätts internpriser i hemlandet? 

40. Hur sätts internpriser i utlandet? 

41. Vad används internpriserna till i hemlandet? 

42. Vad används internpriserna till i utlandet? 

  



Verksamhetsstyrning i olika länder 

 

81 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


