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Med förhoppningen att upprätthålla goda personliga kontakter med
koncernens dotterbolag i Baltikum försöker Sven Svensson, VD för
Svensson AB, varje år att göra regelbundna besök i dessa bolag. När han
efter en av dessa resor återvänder till det svenska huvudkontoret kan han
nöjt konstatera att samarbetet mellan huvudkontoret och de lokala
dotterbolagen fungerar tillfredsställande trots de kulturella barriärer som
skiljer dem åt. Han tänker med ett leende på mannen som är VD för
dotterbolaget i Litauen som aldrig själv skulle hämta ett dokument,
kanske för att hans kontor är helt rent från papper och böcker.
Emellertid har Svens erfarenhet av flera års verksamhet och kontakt med
de baltiska medarbetarna lärt honom att de tre länderna inte kan
likställas under en kultur. Trots att de olika direktörerna i dotterbolagen
personligheter och ledningssätt skiljer sig mycket, så konstaterar han att
det finns ändå en gemensam faktor för dessa tre länder – det sovjetiska
arvet som fortfarande lever kvar och påverkar den baltiska regionen.1

                                                
1 Fiktiv historia
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Kapitel Ett

I N L E D N I N G

Inledningen av den här uppsatsen syftar till att ge läsaren en förståelse för bakgrunden till
det problemområde som diskuteras i arbetet. Vidare presenteras den problemformulering och
det syfte som utgör grunden till arbetet. Detta inledande kapitel avslutas med rapportens
avgränsningar och disposition. Med den korta historien på föregående sida vill vi ge läsaren
en illustrativt exempel på det problemområde som detta arbete syftar till att undersöka –
styrning av svenska dotterbolag i Baltikum. Historien kommer att fortsätta i form av korta
citat i rapporten.

1.1 DEN BALTISKA REGIONEN – EN BAKGRUND

De tre baltiska staterna Estland, Lettland och Litauen har under den största
delen av de senaste 50 åren varit helt och hållet integrerade i Sovjetunionen
och dess ekonomiska och politiska system. I början av 1990-talet kollapsade
Sovjetunionen och de baltiska länderna återfick sin självständighet vilket
innebar att de på egen hand fick ansvar för uppbyggandet av ett fungerande
ekonomiskt och politiskt system. (Hood et al., 1997)

Dessa länder har sedan självständigheten gjort stora ansträngningar för att
anpassa sin ekonomi till den västerländska marknadsekonomin. Det har skett
fortlöpande omstruktureringar i det juridiska väsendet och privatiseringen av
offentliga verk påskyndas, vilket är ett steg i ledet att locka utländska
investerare till regionen. Det finns flera anledningar till att utvecklingen i
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Baltikum sedan uppbrottet från forna Sovjetunionen har förlöpt
förhållandevis bra. De skäl som framförallt är värda att nämna är att det finns
en god tillgång på utbildad arbetskraft, en utvecklad infrastruktur, en relativt
utvecklad ekonomi och tillgång till en högteknologisk industri. Dessutom är
jordbruket avancerat, det finns en tradition av privat entreprenörskap och det
finns även en stark vilja till förändring hos befolkningen. (Hood et al. 1997)

De baltiska staterna har påverkats fundamentalt av Sovjetunionens närvaro
under större delen av 1900-talet. Inom politiken och ekonomin skiner
fortfarande detta sovjetiska arv igenom, framför allt i de områden där den
äldre generationen är tongivande. Hood et al. (1997) poängterar på ett flertal
av dessa så kallade arv som är av en abstrakt karaktär såsom värderingar,
attityder och beteendetendenser från förr. Dessa värderingar, detta sätt att
tänka och även dess kvarlevor i form av institutioner, är svårföränderliga och
lever än idag kvar i samhället. För att skapa ett samhälle med tillförlitliga
administrativa institutioner och ett fungerande samspel mellan kunder och
företag krävs en viss mognadsprocess. Västerländska institutioner och
infrastrukturer är grundade på värderingar och attityder som har vuxit fram
under århundraden. Den baltiska regionen befinner sig mitt i denna
mognadsprocess. (Hood et al, 1997)

Enligt Hood et al. (1997) kräver den organisatoriska kulturen i Baltikum
särskild uppmärksamhet. I ett typiskt socialistiskt företag lades det vikt vid det
samband som existerar mellan organisationens produktivitet och intäkter.
Företagsledningen var huvudsakligen engagerad i verksamhetens produktion
och volym. Marknadsföringen, produktens kvalitet samt att uppnå
kundtillfredsställelse var av underordnad betydelse. Den socialistiska
organisationen karakteriserades av strikta hierarkier, kollektivisk ideologi och
jämlikhetssträvan vilket Hood et al. (1997) menar ofta resulterade i reducerat
individuellt ansvar och en bristande initiativförmåga hos individerna i
organisationen. (Hood et al, 1997)

Det senaste decenniets omvälvande förändringar i Östersjöområdet har inte
inneburit dramatiska ekonomiska effekter för den svenska ekonomins
vidkommande. Emellertid kan den ekonomiska utvecklingen i dessa länder, på
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längre sikt, komma att bli mer märkbar för Sverige då den baltiska regionen
har goda utsikter att utvecklas till en expansiv och dynamisk region i Europa.
Under de senaste åren har betydande svenska investeringar gjorts i de baltiska
staterna.2 Utvecklingen tyder på att allt fler svenska företag utvidgar sin
verksamhet till länder i öst och däribland länderna i Baltikum. (Omvärld
Marknad Analys, 2000) För en närmare redogörelse för de baltiska länderna
hänvisar vi till appendix 1.

1.2 PROBLEMFORMULERING

Vid expansion av företagets verksamhet till länder utanför det egna landets
gränser får det till följd att komplexiteten i verksamheten ökar. Den
ekonomiska styrningen försvåras på grund av att fler faktorer måste beaktas.
Ledningen för företaget utsätter, vid en internationalisering, verksamheten för
en ökad nivå av osäkerhet och risk. Att ha ett dotterbolag i utlandet innebär
för moderbolaget möten med att en mängd komplexa faktorer, exempelvis
kommunikationssvårigheter till följd av geografiska och kulturella avstånd.
Detta försvårar arbetet med övervakning, kontroll och integration av
verksamheten. För att möjliggöra en reducering av den osäkerheten som är
förknippad med investeringen måste koncernledningen bemöda sig att öka
kontrollen över dotterbolaget i utlandet. En sådan kontroll försäkrar att de
olika beteendena i alla delarna i organisationen är förenliga och att de stödjer
verksamhetens övergripande målsättning. (Chang & Taylor, 1999)

Det ekonomiska styrsystemet strävar efter att öka sannolikheten att de
anställdas beslutsfattande och agerande är i enlighet med företagets intresse.
Forskning kring de bestämmande faktorerna för ett ekonomiskt styrsystem
har fastställt att teknologi, konkurrenssituation, omgivningens osäkerhet och
organisatoriska förhållanden ofta är avgörande för hur styrsystemet utformas.
Emellertid tycks inte dessa bestämmande faktorer vara tillräckliga för att
förklara de variationer som finns länder emellan. Aktuell forskning visar
istället på att det finns landsspecifika faktorer som har en betydande inverkan

                                                
2 Ett aktuellt exempel på detta fenomen är SEB:s och Föreningssparbankens förvärv av betydande poster i
lokala banker.
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på utformningen av och preferenser för ett ekonomiskt styrsystem. (Chow,
Shields & Wu, 1999)

I detta arbete har vi funnit det intressant att studera vilken inverkan det
sovjetiska arvet från forna Sovjet har på utformningen av och preferenser för
ett ekonomiskt styrsystem. Anledningen till att vi funnit just länderna i
Baltikum speciellt intressant är att det finns ett växande antal svenska
företagare som bedriver verksamhet i de baltiska staterna. Emellertid går
länderna i Baltikum nu igenom en fortlöpande förändringsprocess. De tre
staterna anpassar de nationella ekonomierna till den marknadsekonomi som
råder i övriga Europa. Följaktligen sker även en frivillig och, till viss del,
nödvändig attitydförändring hos de anställda inom de olika nivåerna i
organisationerna. På senare år har allt fler forskare blivit intresserade av denna
förändring men trots att forskningen ökat finns det fortfarande en stor mängd
obesvarade frågor. Anledningen är att det är bara ett tiotal år sedan länderna
påbörjade den mödosamma processen från kommunism till
marknadsekonomi. Dessutom är denna process kontinuerlig, vilket gör att det
inte går att skapa generella teorier utan istället behövs det uppdaterade
undersökningar. (Liutho, 1999) Uppdaterade undersökningar av detta slag är
nödvändiga för att svenska företag ska kunna göra en bedömning av
marknaderna och anpassa sig till rådande förhållanden. Detta ser vi som ett en
viktig orsak till att genomföra en undersökning som denna då den nationella
kulturens roll i samspel med det inflytande som forna Sovjetunionen har, är
under ständig förändring.

För att möjliggöra en djupare undersökning avgränsar vi oss till att, från ett
svenskt ledningsperspektiv, undersöka svenska företag som har dotterbolag i
någon av de baltiska staterna. Anledningen till detta är att ett svenskt
moderbolag med dotterbolag i ett annat land, i vårt fall Baltikum, kommer
oundvikligen att konfronteras med människor med helt andra mentala
program vilket kan i värsta fall innebära problem. Något som vi menar gör
styrning i en annan kulturell miljö än mer besvärligt är att det ekonomiska
styrsystemet ofta ses som en kulturbärare, vilket skulle kunna innebära att
styrning av ett utländskt företag med inhemska metoder blir problemfyllt.
(Samuelsson, 1999)
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Ovanstående diskussion mynnar ut nedanstående frågor som belyser de
aspekter vi funnit särskilt intressanta att studera:

- Hur utformas ekonomiska styrsystem i dotterbolag i Baltikum?
- Vilka konsekvenser åstadkommer det sovjetiska arvet på ekonomisk styrning?
- På vilket sätt anpassas styrsystemet till det sovjetiska arvet?

1.3 SYFTE

Syftet med undersökningen är att öka kunskapen och förståelsen för hur det
ekonomiska styrsystemet utformas och används i dotterbolag i Baltikum som
ägs av svenska moderbolag.

Detta övergripande syfte kan konkretiseras i följande underordnade syften:
•  Att beskriva och analysera hur tre svenska företag utformar och

använder ekonomiska styrsystem i dotterbolag i Baltikum.
•  Att bidra till en ökad förståelse för hur den kulturella kontexten

påverkar utformningen av ekonomiska styrsystem i dotterbolag i
Baltikum.

1.4 AVGRÄNSNINGAR

Detta arbete har avgränsats i flera avseenden. För det första avgränsar vi oss
till att inte studera problemområdet ur ett dotterbolagsperspektiv, vilket även
framgår i syftet ovan. Istället har vi valt att granska problemet från ett svenskt
ledningsperspektiv. Likaledes valt att avgränsa oss till, vad det gäller kulturens
inverkan på styrningens utformning, att utreda hur arvet från forna
Sovjetunionen påverkar utformningen, snarare än de nationella kulturerna i de
tre länderna. Vi avgränsar vi oss till att ej inkludera den operativa styrningen
(se 3.3.2) på grund av att vi fokuserar oss på moderbolagets övergripande
styrning av verksamheten i Baltikum. Det är inte möjligt att ur ett
moderbolagsperspektiv erhålla en rättvis bild av den operativa styrningen.
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Slutligen har vi avgränsat oss till att endast undersöka svenska företag av
liknande storlek för att på detta sättet öka möjligheten att jämföra företagens
ekonomiska styrning av dotterbolagen i Baltikum.

1.5 ARBETETS DISPOSITION

Kapitel 1, inledningen, behandlar bakgrunden, problemdiskussionen, syftet och
avgränsningar som är utgångspunkten i arbetet.

Kapitel 2 är benämnt metoddiskussion. I det kapitlet redogör vi för den
vetenskapliga ansats som präglat oss under arbetsprocessen samt beskriver
hur undersökningen rent praktiskt genomförts.

Kapitel 3, som kallas styrning av dotterbolag över kulturella gränser, presenterar den
teoretiska referensram som är relevant för förståelsen för ämnesområdet som
den här uppsatsen syftar till att utreda.

Kapitel 4, fallföretagens styrning av dotterbolag i Baltikum redovisar det empiriska
materialet som är inhämtat genom intervjuer.

Kapitel 5 är benämnt analys. I det kapitlet analyseras det empiriska materialet
med hjälp av teoridiskussionen.

Kapitel 6, slutsatser är en sammanfattning av de tankar och slutsatser som är
resultatet av denna studie.

Kapitel 7, är benämnt reflektioner. Där reflekterar vi över vad vårt arbete bidrar
med i form av kunskap samt ger förslag till vidare forskning. Vi reflekterar
även över vald metod samt ger en redogörelse för ett lite mer kritiskt
förhållningssätt till vår undersökning..

I källförteckningen redovisas de källor vi använt oss av. I arbetets appendix följer
de intervjumallar som vi har nyttjat under intervjuerna, samt presenterar
allmän landsinformation om de tre baltiska staterna.
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Kapitel Två

M E T O D D I S K U S S I O N

För att ge läsaren möjlighet att själv ta ställning till vår metod och våra resultat, kommer vi
i detta kapitel att beskriva de olika vetenskapliga aspekter som beaktats under arbetets
gång samt redogöra för hur studien praktiskt genomförts. Kapitlet avslutas med en
diskussion om hur det valda tillvägagångssättet påverkar rapportens trovärdighet.

2.1 VETENSKAPLIGT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Nedan redogör vi för och tar ställning till de olika vetenskapliga perspektiv
och ideal som präglat oss i skapandeprocessen av detta arbete.

2.1.1 Olika vetenskapliga perspektiv

Inom vetenskapsfilosofin finns en mängd olika åsikter om vad som kan
betraktas som vetenskap och vilka vetenskapliga metoder som är acceptabla.
Dessa olika åsikter grundar sig på ett visst förhållningssätt till verkligheten
omkring oss. Huvudgrenarna inom vetenskapsfilosofin är rationalism, empirism
och vid human- och samhällsvetenskaperna är det hermeneutisk metod. (Eriksson
& Wiedersheim-Paul, 1999)

Rationalismens utgångspunkt är att förståelse endast kan uppnås genom
rationellt tänkande. Detta förhållningssätt lägger stor vikt vid deduktion, det vill
säga att vi utifrån en teori formar hypoteser, som är testbara antaganden om
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verkligheten. Rationalisterna anser att det finns en objektiv verklighet,
oberoende av den som betraktar, vilket får som följd att anhängare av
rationalisterna anser att det finns en absolut och oföränderlig sanning.
(Molander , 1988) Empiristerna däremot, anser att sinnena förmedlar en sann
bild av verkligheten och att kunskap endast kan fås om observationer görs.
Empiristernas främsta verktyg är induktion, vilket innebär att forskaren
generaliserar utifrån ett urval för att gälla hela populationen. (Molander , 1988)

Figuren nedan belyser skillnaden i förhållningssätten till vetenskap. Som
figuren visar innebär deduktion att utgångspunkten är teori och induktion att
utgångspunkten är empirin.

Hermeneutiken kan definieras som en studie av vad förståelse är och hur vi
bör gå tillväga för att uppnå en helhetsförståelse om problemområdet.
Hermeneutikerna menar att det inte går att förstå delarna av ett studieobjekt
till fullo utan att förstå helheten och vice versa. Det primära sättet att förstå är
genom språket. Språk och dialog spelar därför en stor roll inom denna typ av
forskning. Vidare bygger hermeneutiken på antagandet att människan per
definition är subjektiv, vilket innebär att varje individ har sin egen tolkning
och uppfattning av fenomen omkring honom. Genom att tolka och
sammanfoga individernas upplevelser av verkligheten till en meningsfull
helhet, förutsätter hermeneutik att förståelse om problemområdet kan

Deduktion Induktion

Teori

Empiriska
regelbundenheter

Empiri

Källa:  Alvesson & Sköldeberg, 1994

Figur 2.1: Skillnaden mellan induktion och deduktion
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erhållas. Denna tolkande ansats till problemområdet illustreras av följande
figur, den hermeneutiska spiralen. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999)

Ett varv i spiralen utgår ifrån en förförståelse – utredaren vet förmodligen
något i förväg om det problemområde som ska studeras. Med hjälp av denna
förförståelse formulerar utredaren problem, frågor, idéer etc., med vars hjälp
han inleder en dialog med studieobjektet. Forskaren ställer frågor och tar
intryck av de svar han får, vilket han sedan tolkar. Detta leder till en viss ny
förståelse. På basis av detta genomför forskaren en ny dialog och sedan en ny
tolkning och får därmed ökad förståelse, som leder till nya frågor, ny dialog
etc. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999)

Däremot är den erhållna tolkningen aldrig slutgiltig, utan alltid provisorisk.
Andra forskare kan alltid fortsätta den hermeneutiska processen vilket kan
innebära nya perspektiv, förändrade frågeställningar och nya avslöjanden.
(Alvesson & Sköldberg, 1994)

2.1.2 Vårt arbetsparadigm

Vi är, som alla andra människor, styrda av vissa värderingar, teorier, modeller
och föreställningar, vilka naturligtvis påverkar hur vi genomför denna studie.
För att ge läsaren möjlighet att själv kunna ta ställning till slutsatserna i detta

Ny förståelse

Dialog

Tolkning

Ny förståelse

Tolkning

Dialog

Förförståelse
Källa: Eriksson, Wiedersheim-Paul (1999)

Figur 2.2: Den hermeneutiska spiralen
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arbete, är det därför önskvärt att presentera våra föreställningar och
värderingar i så stor utsträckning som möjligt, vilket är avsikten med detta
avsnitt. De värderingar och föreställningar som ur forskningssynpunkt är
relevanta att presentera motsvarar vad Törnebom (1974)3 kallar paradigm.
Enligt Törnebom (1974) är ett paradigm den verklighetsuppfattning som
forskaren har, uppfattningen som personen har på vetenskaplig kunskap, samt
forskarens ställningstagande till vetenskapliga och etiska ideal. (Arbnor &
Bjerke, 1997) Detta motsvarar vad vi kallar vårt arbetsparadigm, det vill säga,
det som ligger till grund för valet av metodansats och som är det
förhållningssätt som präglat oss under analysen och utvecklingen av slutsatser.
Vårt arbetsparadigm utgörs av vår syn på objektivitet och kunskap.

Vår syn på objektivitet
Lundahl och Skärvad (1999) tar upp tre synsätt på objektivitet.

•  Det går att uppnå fullständig objektivitet och det är något som
forskaren bör eftersträva.

•  Det går inte att uppnå fullständig objektivitet, men forskaren bör
försöka uppnå så stor saklighet som möjligt. För att göra detta bör
forskaren tydliggöra sina antaganden och perspektiv.

•  Objektivitet går ej att uppnå och är därför inget som forskaren bör
eftersträva.

Den andra punkten överensstämmer bäst med vår syn på objektivitet. Vi
menar att det finns en objektiv verklighet, men den uppfattas och tolkas olika
av alla människor. Alla har vi olika bakgrundskunskaper, intressen, avsikter
och annat som påverkar allt vi uppfattar – och missuppfattar. Detta resulterar
i att vi som människor har många bristfälligheter som observatörer. Dessutom
ändras situationsfaktorerna kring en individ och det är möjligt att samma
människa inte har samma åsikt från en stund till en annan.

Dessutom menar vi att våra slutsatser är resultatet av en omfattande
tolkningsprocess. Först tolkar intervjuobjekten oss och våra frågor och ger
sedan sitt svar, som grundas på deras tolkning av verksamheten. Vi tolkar
sedan deras utsagor, och sammanställer våra tolkningar, vilka är sedan upp till
                                                
3 Informationen om Törnebom är inhämtad från Arbnor & Bjerke (1997)
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läsaren att tolka. Detta resulterar i att våra resultat inte kan ses som objektivt
optimala förslag, utan är snarare väldigt subjektiva och är ett resultat av många
tolkningsled. Följaktligen är fullständig objektivitet möjlig att uppnå, utan
endast den tidigare diskuterade sakligheten. Ur denna synvinkel kommer inte
vårt arbete att inte att präglas av rationalism, utan av det hermeneutiska
förhållningssättet.

Vår syn på vetenskaplig kunskap
Vi eftersträvar att med denna rapport bidra med ett kunskapsbidrag som ökar
förståelsen om vårt problemområde. Vår förhoppning är att vår tolkning och
förståelse i dessa enskilda fall ska underlätta förståelsen för andra situationer
och ge idéer till problemlösning för andra. Med denna målsättning i åtanke
finner vi det nödvändigt att klargöra våra tankar kring begreppet kunskap.

Vi ansluter oss till det hermeneutiska synsättet och följaktligen är den tidigare
redovisade hermeneutiska spiralen relevant för att illustrera vår väg till
kunskap. Vår utgångspunkt är vår förförståelse om ämnet. Då denna
undersökning är deduktiv i den mening att frågeställningen är uppkommen ur
teorier, gör vi först ett litteraturval. I ett inledande skede ger tolkningen av
litteraturen en ökad förståelse. Med hjälp av denna ökade förståelse genomför
vi en dialog med det första intervjuobjektet och med litteraturtolkningen som
grund, åtnjuter vi då en ökad förståelse av problemet. Under nästkommande
intervju får vi, på basis av vår nyligen utökade förståelse av problemområdet,
ytterligare en dialog. Detta leder till en ny förbättrad tolkning och en ökad
förståelse, som leder till nya frågor, ny dialog etc. Nya frågor leder sedan till
behov av ytterligare kontakt med nya teorier vilka vi sedan tolkar för att få en
ökad empirisk förståelse. Utryckt i klartext uppstår vår kunskap stegvis genom
växelverkan mellan teori och empiri. Med hjälp av denna spiral av teoretisk
förståelse och empirisk förståelse är vår förhoppning att vi lyckas skapa en
tolkad helhetsbild av verkligheten som motsvarar, i största möjliga mån,
summan av de olika inblandade aktörernas upplevelser av den.

Då vi, som framgår av ovanstående diskussion, inte anser att det är möjligt att
producera en objektiv uppsats, ansluter vi oss till Brunssons (1982) synsätt där
han ställer sig kritisk till att alla teorier som skapas måste vara objektiva,
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testbara och möjliga att generalisera. Brunsson (1982) hävdar att den
grundläggande uppgiften för samhällsvetenskaplig forskning är språkbildning
snarare än avbildning. Med språkbildning menar han att forskaren försöker
erbjuda optioner på språk att hantera verkligheten med, snarare än ”korrekta”
avbildningar av verkligheten. Att se forskningen som språkbildande har enligt
Brunsson (1982) stor betydelse för synen på variationen i teoriutbudet. Enligt
detta synsätt är det endast en fördel att det förekommer ett stort antal teorier
att välja bland och det är upp till användarna att välja vilken teori som passar
dem bäst.

Av detta resonemang framgår att vi aldrig anser oss inte kunna utveckla
kunskap som kan ses som en absolut sanning utan det som vi kan utveckla är
endast ett hjälpmedel eller ett verktyg för att nå en djupare förståelse av det
ämne vi beskriver. Således strävar vi efter att skapa en förståelse för hur
utformningen av den ekonomiska styrningen påverkas av kulturella skillnader i
Baltikum. I enlighet med det språkbildande synsättet är vårt syfte inte att söka
återge en ”korrekt” bild av verkligheten utan att bygga en begreppsapparat
utifrån vilken förhållandet mellan moderbolaget och dotterbolaget i Baltikum
bättre kan förstås.

2.2 PRAKTISKT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Efter att ha presenterat vårt vetenskapliga förhållningssätt ska vi nu beskriva
hur undersökningen praktiskt har genomförts. Det vill säga, hur vi har valt
litteratur, metod och intervjuobjekt samt hur intervjuerna har genomförts och
bearbetats.

2.2.1 Val av litteratur och metod

Som tidigare nämnt har vi valt en deduktiv ansats, vilket innebär att vår
frågeställning är uppkommen ur litteraturstudier. Sålunda påbörjades
undersökningen med att genomföra en insamling och tolkning av litteratur till
vår referensram. Under denna process erhöll vi en större insikt i vårt
problemområde, skapade oss en teoretisk föreställningsram och identifierade
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våra fundamentala frågeställningar. Vid insamlingen av litteraturen till
referensramen nyttjades Linköpings Universitets databaser. Utifrån de träffar
som erhållits, gjordes ett urval av böcker och artiklar som funnits relevanta för
vår studie. Vi har även använt oss av litteratur som vår handledare, Jörgen
Ljung, har rekommenderat oss.

För att tillägna oss information till empiriavsnittet som det fjärde kapitlet
utgörs av, har vi valt att genomföra intervjuer med representanter från ett fåtal
företag. Följaktligen innebar det att studien genomfördes med hjälp av en
kvalitativ metod för insamlade av och tolkning av information.

Vi valde den kvalitativa metoden därför att den kännetecknas av att den
samlar in, analyserar och tolkar information som inte kan kvantifieras, såsom
värderingar och attityder. Vi anser att det individerna upplever i moderbolagen
i relationen till dotterbolagen i Baltikum är svårkvantifierbar information som
är problematisk att få fram med en annan metod än intervjuer. Vidare
möjliggör undersökningar av kvalitativ karaktär en viss flexibilitet i
behandlingen av undersökningsfenomenet. Det är möjligt att utifrån
intervjupersonernas individuella uppfattningar komma in på oväntade
aspekter på undersökningsproblemet och därmed ändra undersökningen
utefter detta. Frågorna kan även utvecklas och förklaras om respondenten har
uppfattat dem felaktigt. (Merriam, 1994) En kvantitativ undersökning ger inte
samma möjlighet då det förväntade svaret måste förutses från början.
Slutligen lägger en kvalitativ studie tyngdpunkten på tolkning och förståelse av
ett visst fenomen, vilket överensstämmer med vårt hermeneutiska synsätt.
(Lundahl & Skärvad, 1999)

Vi anser att vår frågeställning kräver en djupare förståelse som bara kan fås
genom att mer ingående studera ett fåtal fall. Således valde vi att studera tre
företag med dotterbolag i Baltikum. Vår metod för genomförandet av denna
undersökning kan således sägas vara fallstudieliknande. Fallstudien är en
metod där intresset är riktat mot att detaljerat och mer ingående studera ett
eller ett fåtal fall. Enligt Merriam (1994) är fallstudier lämpliga när
problemställningen som i vårt fall, innehåller hur och varför då den oftast
inriktas på insikt, upptäckt och tolkning.
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2.2.2 Genomförande och bearbetning av intervjuer

Inför intervjuerna tog vi kontakt med företag. För att kvalificeras som
fallföretag ställde vi framförallt ett specifikt krav på företagen. Kravet var att
moderbolaget skulle ha fullt förfogande över ett eller flera dotterbolag i
Estland, Lettland eller Litauen. Genom vår handledare erhöll vi en lista på sex
företag med dotterbolag i Baltikum som skulle kunna vara intressanta för
studien. Vår målsättning var att studera tre fallföretag och efter att ha tagit
kontakt med samtliga sex företag via email och telefon, visade sig tre vara
intresserade av  att deltaga i studien. Dessa tre, Lamiflex Board AB,
Nyköpings Plastprodukter AB och Miltronic Scandinavia AB4, kom att vara
våra fallföretag under arbetsprocessen. De personer i företagen som vi valde
att genomföra intervjuer med, var de individer i företagen som var mest
insatta i vårt studiefenomen, det vill säga de individer som var ansvariga för
relationen till dotterbolaget.

Trots att intervjuer inte genomförts på de olika dotterbolagen i Baltikum, har
vi eftersträvat att få ett så brett perspektiv på vårt problemområde som
möjligt. Därför valde vi att genomföra intervjuer med individer, som enligt vår
bedömning, har stora kunskaper om svenska företags relation till de baltiska
staterna. Först genomförde vi en intervju med en kvinna från Lettland, Ieva
Johansson, som arbetar som inköpare på Lamiflex. Hon bor sedan många år
tillbaka i Sverige men har arbetslivserfarenhet från flera baltiska länder. Hon
har även föreläst i Sverige om affärskulturer i Östersjöregionen, framför allt
Baltikum och Ryssland. Under vår intervju med Ieva Johansson blev vi
informerade om Utbildningen för affärsutvecklare för Östersjöregion i
Nyköping. Vi fann det intressant att ta kontakt med utbildningsansvarig för att
ytterligare tillföra information till det företagsoberoende perspektivet i studien.
Följaktligen genomförde vi en intervju med Monica Flygare, som har mycket
kontakt med både svenska och baltiska företag i hennes arbete som
samordnare för utbildningen.

                                                
4 Fortsättningsvis används Lamiflex, NPP och Miltronic synonymt med de fullständiga namnen på
fallföretagen.
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Vi har genomfört intervjuer med totalt sju personer. På vårt första fallföretag,
NPP, intervjuades Hans Sandén, som är VD för företaget. På det andra
företaget, Lamiflex, genomförde vi intervjuer med VD Per Ekerbring och
Thomas Jacoby, delägare och platschef i Estland. På det tredje fallföretaget,
Miltronic, genomförde vi intervjuer med VD Hans Johansson och VD-
assistenten Sophie Wisting. Till det företagsoberoende perspektivet
intervjuade vi, som redan nämnt, Ieva Johnsson och Monica Flygare.

Intervjuerna genomfördes under tidsperioden 2000-11-27 till 2000-12-12.
Inför intervjuerna informerades samtliga respondenter om vårt studieområde
och vi beskrev i stora drag vad intervjun skulle handla om. Respondenterna
fick själva bestämma den exakta tiden och platsen för intervjun. Platsen för
intervjun blev i samtliga fall respondenternas kontor. Alla intervjuer pågick i
ungefär en och en halv timme. Under alla intervjuer användes bandspelare
vilket medförde att en aktiv diskussion kunde pågå då vi inte behövde
koncentrera oss på att anteckna. Intervjuerna genomfördes med hjälp av en
frågeguide (se appendix 2 och 3), som innehöll de frågor som ansetts vara
relevanta med hänseende till frågeställningar och referensram. Vidare frågades
alla respondenter om det som framkommit under intervjuerna fick användas i
uppsatsen, något som inte skapade några problem för dem.

Intervjuer kan genomföras med olika grad av struktur; standardiserade,
semistandardiserade och ostandardiserade. Intervjuer med en mycket fast struktur
benämns som standardiserade intervjuer och kännetecknas av att frågornas
formulering och ordningsföljd ska ske på samma sätt vid utfrågning av olika
personer i samma undersökning. För oss var denna form helt utesluten då den
hindrar respondenten att utveckla sina svar. Vid ostandardiserade intervjuer
finns inga färdigformulerade frågor, vilket inte heller passade oss då vi ville ha
svar på precisa frågor som grundades på våra litteraturstudier. Vi valde således
att genomföra intervjuerna som semistandardiserade. Vid intervjuer av denna
karaktär har de frågor som ska ställas till respondenterna bestämts i förväg
men ordningsföljden och frågeformuleringen är av underordnad betydelse.
Dessutom används följdfrågor flitigt i denna typ av intervju. (Lundahl och
Skärvad, 1999)
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Frågorna i frågeguiden var sålunda utformade som diskussionsfrågor och när
det var nödvändigt följdes huvudfrågorna upp med följd- och
fördjupningsfrågor. Det är värt att poängtera att följd- och
fördjupningsfrågorna inte finns representerade i intervjuguiden då dessa har
varierat beroende på respondenten och vad vi bedömt som intressant att ta
upp ytterligare.

Vi utformade två olika intervjuguider till denna undersökning (se appendix 2
och 3). Till representanterna från företaget ställdes frågor som rörde deras
relation till deras dotterbolag i Baltikum, medan de frågor som ställdes till
Monica Flygare och Ieva Johnsson inte rörde ett specifikt företags relation till
dotterbolag, utan var av en mer generell karaktär.

Vi bearbetade intervjuerna genom att först skriva ut de bandade intervjuerna i
sin helhet. Detta försäkrade oss om att allt som sagts under intervjuerna var
tillgängligt för analys. Sedan tolkade vi materialet genom att läsa igenom
samtliga utskrifter för att på så sätt få en helhetsuppfattning om vad som
framkommit av intervjuerna. Vidare, i syfte att sammanställa ett lättförståeligt
empiriavsnitt som förmedlar vår tolkning av empirin, har vi för varje företag
ämnat att skapa rubriker under vilka den mest väsentliga informationen kunde
hänföras. För att underlätta kopplingen mellan teori och empiri har vi, i den
mån det var möjligt, försökt skapa rubriker som motsvarar vår teoretiska
referensram. I vissa fall, då detta inte var möjligt på grund av att det inte fanns
en teoretisk motsvarighet, har vi istället skapat rubriker som har sitt ursprung i
empirin.

Gällande tillvägagångssättet under analysen har vi, för att försäkra oss om att
vi uppnår syftet med detta arbete, utgått från våra inledande frågeställningar. I
analysen kopplas sålunda den teoretiska referensramen med den empiriska
informationen med avsikten att besvara våra inledande frågeställningar.
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2.3 SAMMANFATTNING AV UNDERSÖKNINGENS ARBETSGÅNG

Vår arbetsgång i genomförandet av undersökningen sammanfattas i figuren
nedan. Det finns initialt en förförståelse hos oss vilket är ett resultat av studier
inom ämnesområdet. Ur den här förförståelsen formuleras en frågeställning
som till stor del är beroende på två olika typer av påverkan hos oss, interna
och externa faktorer. De interna faktorerna är speciella intressen hos oss samt
den kunskap som förmedlats till oss genom vår utbildning vid Linköpings
Universitet. De externa faktorerna är förändringar i omvärlden som gör ämnet
speciellt intressant. För att kunna besvara frågeställningen genomförs de steg
som är illustrerade i cirkeln i figuren. Ur frågeställningen växer en
problemformulering fram som i sin tur leder till teoristudier, empirisk
undersökning och slutligen teoriutveckling. De utvecklade teorierna kan ånyo
påverka problemformuleringen som genom detta kan preciseras ytterligare.
Den här cirkelprocessen upprepas fram tills dess att vi upplever att ett
trovärdigt resultat kan nås eller exempelvis att tiden begränsar för ytterligare
undersökningar. Slutligen analyseras den genomförda undersökningen för att
få fram ett resultat. Genom att välja en vetenskaplig och praktisk ansats som
är anpassad till det ämnesområde som ska undersökas, är förhoppningen att
resultatet blir av högre kvalitet och av större trovärdighet.

 ResultatFörförståelse    Frågeställning    Problemformulering  

Källa: Egen

Figur 2.3: Undersökningens arbetsgång

Teoristudier

Empiri

Teoriutveckling
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2.4 RAPPORTENS TROVÄRDIGHET

Det valda tillvägagångssätt i arbetsprocessen har en betydande påverkan på
rapportens trovärdighet. Alla undersökningsmetoder innebär nämligen vissa
fördelar, men även vissa viktiga nackdelar, vilka påverkar rapportens kvalitet.
För att skapa trovärdighet för vårt arbete är det därför värt att poängtera de
faktorer som gör att de metoder som har valts inte till fullo är tillfredställande.
Här nedan följer därför en diskussion om rapportens trovärdighet.

Vilka krav som kan ställas för att en fallstudie skall anses vara trovärdig och av
hög kvalitet är omdiskuterat. Gummesson (1988)5 har utvecklat en omfattande
lista på kvalitetskriterier som kan användas för att bedöma en fallstudie.
Nedan följer de kriterier i Gummessons (1988) lista som generellt har ansetts
vara av störst betydelse inom forskningen:

•  Forskningsprojektet skall utformas och redovisas så att läsaren har
möjlighet att dra egna slutsatser.

•  Forskaren bör explicit redogöra för sitt paradigm6.
•  Fallstudiens resultat bör relateras till någon form av teoretisk

utgångspunkt.
•  Forskningsprocessen skall vara dynamisk. Detta innebär att

undersökningsmodeller, hypoteser etc. modifieras kontinuerligt och i
samspel med intervjupersoner och andra forskare.

Vi menar att dessa kriterier är en bra utgångspunkt för bedömning och
diskussion av en fallstudies trovärdighet och kvalitet och således börjar vi med
att, utifrån dessa kriterier, föra en allmän diskussion om vårt arbetes
trovärdighet.

Gällande det första kriteriet om forskningsprojektets utformning, är vår
målsättning att under hela arbetsprocessen, i arbetets alla delar, från inledning
till slutsatser, tydligt redogöra för våra resonemang. Detta för att läsaren själv
ska kunna ta ställning till våra slutsatser. Vad gäller det andra kriteriet har vi
                                                
5 Informationen om Gummesson är inhämtad från Nilsson (1997)
6 Gummesson definierar paradigm som egna värderingar, teorier och modeller samt förförståelse.
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tidigare klargjort vårt arbetsparadigm i avsnittet ovan. Teorier och modeller
redovisas utförligt i det närmaste följande kapitlet. När det gäller vår
förförståelse i ämnet utgörs den av våra företagsekonomiska studier vid
Linköpings Universitet varav 10 poäng utgör en kurs i ekonomisk styrning.
Till slut vad gäller de två sista kriterier har vi, som tidigare diskuterats, genom
en växelverkan av teori och empiri, tillsammans sökt bygga upp en större och
mer nyanserad förståelse för vårt problemområde.

2.4.1 Metod- och källkritik

För att öka trovärdigheten för vårt arbete vill vi i detta avsnitt göra läsaren
uppmärksam på de eventuella brister som kan finnas i använd metod då dessa
kan ha en inverkan på vår studies kvalitet.

Först och främst kan viss kritik riktas mot det faktum att vi uteslutningen valt
att genomföra denna undersökning ur ett moderbolagsperspektiv. Detta
perspektiv har vi valt för att vi tycker det väl speglar den problematik som en
svensk företagsledning står inför. Vår förhoppning är att andra i företag som
står i begrepp att etablera sig i Baltikum kan dra lärdom av den här
undersökningen. Vi är medvetna om att det hade varit ett intressant
komplement till vårt arbete om även dotterbolagen i Baltikum kunnat
förmedla oss sin syn på relationen mellan moder- och dotterbolag. Vi har
dock varit mycket begränsade vad gäller tid och resurser och har således inte
kunnat genomföra intervjuer i Baltikum. Vår undersökning ska dock ses som
ett, av många, perspektiv på området.

Vår metod för informationsinsamling, personliga intervjuer, innebär vissa
problem. Det finns alltid en ömsesidig påverkan mellan intervjuare och
respondent. Det är möjligt att vi omedvetet påverkat respondenten genom
vårt utseende, kroppsspråk eller liknade. Respondenten kan även avsiktligt
snedvrida svar, ljuga eller undanhålla viktig information av olika slag. Vidare
kan det tänkas att det sker missuppfattningar under intervjun och även efter
intervjun, vid bearbetningen, när det som sägs måste tolkas, bearbetas och
sättas i ett sammanhang. Dessa missuppfattningar skulle innebära att vi skapar
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oss en tolkad bild av problemområdet som inte motsvarar det som våra
respondenter upplever.

Den beskrivna felkällan är svår, om inte omöjlig att helt undvika. I vårt fall har
vi efter bästa förmåga försökt att under intervjuerna använda oss av
förtydligande följdfrågor för att undvika missuppfattningar av respondentens
utsagor. Vi har även valt att använda bandspelare för att ytterligare försäkra
oss om vi har en exakt uppfattning om vad som sägs. Vi har sedan i efterhand
skrivit ut intervjuerna i sin helhet för att på så sätt undvika feltolkningar som
grundar sig i missförstånd av respondentens utsagor. När det under
bearbetningen har uppkommit oklarheter som vi har bedömt som viktiga, har
vi kontaktat respondenterna i efterhand, för att få kompletterande och
förtydligande information. Vi har i de flesta fallen haft möjlighet att intervjua
flera människor inom samma företag som alla är insatta i vårt studieområde,
vilket vi tror ökar tillförlitligheten i våra resultat. Informationen som framkom
under intervjuerna har kunnat bekräftas av fler än en person.

Resultatet av denna undersökning baseras på intervjuer med endast sju
personer i tre företag, vilket kan tyckas som ett litet urval för att ge tillräcklig
information om vårt studiefenomen. Som tidigare diskuterat är dock inte vår
intention att komma fram till generella slutsatser om studieområdet, utan
snarare att få en ökad förståelse för den studerade företeelsen. Genom att
bygga upp en begreppsapparat som kan väcka nya frågeställningar och
avslöjanden är vår förhoppning att detta arbete ska underlätta förståelsen för
andra situationer och ge idéer till problemlösning för andra.

Viss kritik kan även riktas mot urvalet av intervjupersoner till det
företagsoberoende perspektivet. Dessa personer har inte haft någon faktisk
erfarenhet av styrning av dotterbolag i Baltikum. Emellertid anser vi att de i
sina arbeten haft mycket kontakter med både baltiska och svenska företag
vilket gör dem till intressanta intervjupersoner som kan ge kompletterande
information om vårt studieområde. Däremot ska deras åsikter inte ses som
någon form av expertutlåtande. Istället tjänar de syftet att tillföra ytterligare en
dimension som kan vara oss behjälplig i förståelsen av vårt problemområde.
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I vårt val av fallföretag har vi främst varit intresserade av om de har
dotterbolagsverksamhet i Baltikum vilket har varit vägledande vårt urval av
företag. Avsikten med detta arbete är inte att komma fram till generella
slutsatser som ska vara applicerbara för alla organisationer med dotterbolag i
Baltikum. Det är istället, i enlighet med Brunssons (1982) synsätt, upp till
användarna att själva avgöra om våra slutsatser är något som kan vara
applicerbart i deras fall.
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Sven funderar vidare…
”Varför är det så svårt att förklara för de äldre personerna i
dotterbolagen att det är så oerhört viktigt att säkerställa våra kunder
100% kvalitet på våra produkter? Kunnandet finns men jag måste
komma på ett sätt att arbeta bort det gamla ryska synsättet att det är
volymen det handlar om.”
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Kapitel Tre

S T Y R N I N G  A V  D O T T E R B O L A G
Ö V E R  K U L T U R E L L A  G R Ä N S E R

Det huvudsakliga syftet med teoridiskussionen i detta kapitel är att ge läsaren en allmän
förståelse för ämnet ekonomisk styrning och mer specifikt gällande rapportens
problemområde, ekonomisk styrning av dotterbolag i Baltikum. Teoridiskussionen inleds
med definitioner på fyra grundläggande och återkommande begrepp, därefter förs en
översiktlig diskussion kring vårt problemområde. I denna diskussion läggs en stor vikt vid
agentteorin. Vidare presenteras en redogörelse för vad ekonomisk styrning är, och dess
relation till ekonomisk styrning av dotterbolag utomlands. För att sätta ekonomisk styrning
i en kulturell kontext, för vi dels en översiktlig diskussion kring nationell kultur, samt en
mer specifik kring vårt fokus inom nationell kultur; det kulturella arv den sovjetiska
ockupationen har lämnat i de baltiska staterna. Denna teoridiskussion tjänar sedan som
grund för den senare analysen kring ekonomisk styrning av dotterbolag i Baltikum.

3.1 DEFINITIONER

Vi kommer i den här rapporten att använda oss av begrepp som är centrala
inom området för ekonomisk styrning. För att undvika missförstånd om deras
betydelse väljer vi här att redovisa våra definitioner av begreppen.

Ekonomisk styrning: I denna undersökning riktas intresset mot hur ekonomiska
styrsystem utformas och används i dotterbolag i en annan kultur. Inriktningen



__________________________________[KAPITEL TRE – STYRNING AV DOTTERBOLAG ÖVER KULTURELLA GRÄNSER]

25

betyder att definitionen av begreppet är av stor betydelse för tolkningen av
resultat och slutsatser. Samtidigt kan det konstateras att det inte finns någon
vedertagen definition av ekonomisk styrning, men vi ska här redogöra för den
innebörd vi lagt i begreppet.

Enligt Samuelsson (1999) är styrning, med betydelsen styrning av företag,
processen genom vilken ledningen påverkar andra medarbetare inom
organisationen och koordinerar företagets resurser för att uppnå
organisationens mål. Enligt Samuelsson (1999) sker styrning med hjälp av
olika styråtgärder. De olika styråtgärderna består i: mindre formaliserad
styrning såsom utbildning för att skapa en viss anda i företaget,
belöningssystem, val av bemanning med kompetent personal och slutligen det
formella styrsystemet. I vår undersökning är det formella styrsystemet vårt
huvudfokus vilket vi likställer med ekonomisk styrning. Enligt Anthony &
Govindarajan (1998) består det formella styrsystemet i huvudsak av tre delar,
vilka hanterar olika planerings- och styrfrågor inom organisationen. De tre
delarna är strategisk planering, taktisk styrning och operativ styrning. En närmare
redogörelse för dessa delar ges i avsnitt 3.3.2 och framåt.

Strategi: Avser hur organisationen väljer att i samspel med omgivningen
utnyttja sina resurser på ett sådant sätt att organisationens mål uppnås.
Strategin ligger till grund för de operativa planer som används för att styra den
dagliga verksamheten. Koncernstrategin behandlar hur koncernens mål ska
nås. En viktig strategisk fråga är vilka marknader som koncernen ska inrikta
sin verksamhet mot. (Nilsson, 1997)

Organisation: I denna studie kommer vi att definiera och beskriva
organisationerna utifrån dess formella övergripande organisationsstruktur.
Med formell organisationsstruktur avses den officiella organisationsstruktur
varje organisation har. (Bakka et al., 1999)

Kultur: Vi syn på kultur överensstämmer med Hofstedes (1980) definition på
kultur som säger att kultur är den kollektiva, mentala programmering som gör
att man kan se skillnad på olika mänskliga grupperingar. Root (1994) har ett
annat sätt att se på kultur; som vi också tycker är av intresse. Han definierar
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kultur som den unika livsstilen som karakteriserar ett samhälle. Med det
menas ett distinkt sätt att tänka, uppfatta, tro och bete sig.

3.2 INLEDANDE DISKUSSION KRING PROBLEMOMRÅDET

Inledningsvis vill vi göra en teoretisk förankring av problematiken kring
styrning av dotterbolag över kulturella gränser. I detta syfte är agentteorin
mycket värdefull. Den beskriver relationen mellan dotterbolag och
moderbolag och belyser de frågeställningar vi inledningsvis ställde i detta
arbete.

3.2.1 Agentteorin

Enligt Chang & Taylor (1999) utvecklades agentteorin under 1960-talet inom
nationalekonomin som ett försök att skapa en modell för att förklara
relationen som existerar mellan två aktörer som benämns som agenten (the
agent) och huvudaktören (the principal). I den här teorin måste agenten
representera huvudaktören. Enligt Chang & Taylor (1999) antar agentteorin
att människan gärna vill förhindra risk och är av naturen självcentrerad.
Följaktligen finns det stor risk att preferenserna för olika utfall skiljer sig åt
mellan agenterna och huvudaktörerna. Sådana olikheter kan få agenter att ta
beslut som minskar deras egen risk på bekostnad av en ökad risk för
huvudaktören. Agentteorin antar att informationen som agenterna har tillgång
till är långt större än den information som huvudaktören besitter. Vidare är
agenternas beteenden och beslut svårtillgängliga för huvudaktören.

Enligt Chang & Taylor (1999) är kontraktet den metafor som används i
agentteorin för att förklara hur relationen mellan en agent och en huvudaktör
ter sig. Relationen består av ett kontrakt i vilken en agent åtar sig att utföra
något åt huvudaktören. Detta medför en delegering av beslutanderätt till
agenten och huvudaktören kan inte till fullo kontrollera agentens beteenden.
Således kommer huvudaktören alltid att bära riskerna och ovissheten om vilka
handlingsalternativ agenterna de facto väljer. Denna risk betecknas som
agentkostnaden. Enligt agentteorin kommer huvudaktören att försöka minimera
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agentkostnaderna genom att öka kontrollen av agenten. Enligt Chang &
Taylor (1999) föreslår denna teori tre typer av kontroll som huvudaktören kan
utöva, vilka är: kulturell, beteendemässig och outputmässig kontroll. Kulturell
kontroll innebär att det sker en viss form av indoktrinering av agenterna med
huvudaktörens värderingar. Beteendemässig kontroll innebär att kontrollen
erhålls genom att övervaka andras beteenden. Outputmässig kontroll går ut på
att mäta kvaliteten eller kvantiteten på agentens output.

3.2.2 Agentteorin i relation till dotterbolag

Enligt Chang & Taylor (1999) förekommer agentkostnader i relationen mellan
ett moderbolag och dess dotterbolag. I det fallet blir agenten dotterbolaget
och huvudaktören följaktligen moderbolaget. Moderbolaget investerar
resurser i dotterbolaget och förväntar sig att dotterbolaget, eller agenten, ska
arbeta för att främja moderbolagets intresse. Agentkostnaden blir enligt detta
resonemang de beslut som tas som ligger i dotterbolagets, men inte
moderbolagets intresse.

Chang & Taylor (1999) menar att agentkostnader uppkommer med större
sannolikhet i dotterbolag som befinner sig i utlandet i motsats till dotterbolag
som befinner sig i organisationens hemland. Anledningen till detta är att de
utländska dotterbolagen agerar i en miljö som till stor del skiljer sig från den
som finns i hemlandet. Skillnaderna består av olikheter gällande kultur, språk,
politiska och rättsliga system. Ofta är de anställda inom dotterbolaget
dessutom styrda av chefer som är från landet som dotterbolaget verkar i och
därmed kan ha värderingar som påverkar att de beslut som tas inte alltid ligger
i moderbolagets intresse. Dessutom medför de geografiska och kulturella
avstånden att det är svårt för moderbolaget att bedöma huruvida de beslut
som tas i dotterbolaget är lämpliga eller inte. Detta resulterar i att kontroll av
dotterbolag belägna utomlands är en komplicerad process i vilken
moderbolagets ledning måste avväga mellan användning av de tre olika
formerna av kontroll.
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3.2.3 Illustration av problemområdet

Det är viktigt för läsaren att ha klart för sig att vi i detta arbete uppfattar det
ekonomiska styrsystemet som ett sätt på vilket moderbolaget utövar kontroll
över dotterbolaget för att minska agentkostnader. Således ser vi styrsystemet
som moderbolagets länk till dotterbolaget och ett sätt på vilket moderbolaget i
hemlandet kontrollerar och styr utlandsverksamheten för att på så sätt
försäkra sig om att koncernens övergripande mål uppnås. Kopplat till vårt
studieområde blir problematiken följaktligen hur denna kontroll ska utövas för att
på bästa sätt minska agentkostnaderna och på vilket sätt utövningen av kontrollen
måste anpassas till de kulturella skillnaderna i det främmande landet.

Vårt problemområde kan även illustreras genom nedanstående figur som visar
hur vi ser på relationen mellan moderbolag, dotterbolag, ekonomisk styrning
och nationell kultur.

Med ovanstående resonemang och figur är förhoppningen att vi förtydligat
vårt problemområde och underlättat förståelsen för teorigenomgången som
följer.

Moderbolag

Dotterbolag

HEMMAMARKNAD

FRÄMMANDE MARKNAD

GRÄNS

Leverantörer

Myndigheter

Kunder

Ekonomisk
styrning

Nationell kultur

Vårt problemområde

Källa: Egen

Figur 3.1: Översikt över rapportens problemområde
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3.3 EKONOMISK STYRNING

I detta avsnitt i teoridiskussionen presenterar vi vad som avses med begreppet
ekonomisk styrning. Avsnittet kommer att struktureras som följande. Först
presenteras bakgrunden till ekonomisk styrning. Vidare förs en diskussion
kring de olika nivåerna av ekonomisk styrning.

3.3.1 Bakgrunden till ekonomisk styrning

Metoderna för att styra organisationer har genomgått en betydande förändring
under de senaste decennierna. Tidigare var det främst frågan om en styrning
av individer som hyste ett begränsat intresse inför sina arbetsuppgifter.
Styrningen skedde då med en helt annan syn på individen än den som nu är
rådande – med hjälp av järnhård disciplin och direkt styrning7. Idag är det
främst frågan om att styra medarbetare som, till skillnad mot förr, oftast är
intresserade av sina arbetsuppgifter. Det är dock inte alltid så att ledningen har
fullständig kunskap om vilka resultat som är de mest önskvärda, men likväl
ska de anställda inom organisationen styras så att de bedriver arbetet så
effektivt att företaget är lönsamt på lång sikt. (Bergstrand, 1997)

Ledningen för ett företag står således inför en svår uppgift vad det avser
styrningen av organisationen med dess medarbetare. Komplexiteten ökar med
antalet anställda och är beroende på hur homogen gruppen av anställda är.
För ledningen är det nödvändigt att i första hand utforma en affärsidé för
verksamheten, en övergripande strategi. Därefter ska ett antal delstrategier
inom områden, som exempelvis produktion och marknadsföring, utformas
vilka syftar till uppnå organisationens övergripande mål. Merparten av dessa
delmål måste i praktiken genomföras av andra inom organisationen än
ledningen, vilket innebär att det framför allt handlar om att motivera de
anställda att arbeta mot ett sammanhängande mål på ett meningsfullt sätt.
(Bergstrand, 1997)

Problemet med att ha ett stort antal medarbetare är att olika grupper av
människor inom organisationen tenderar att se skilda delar av företaget, tänker
                                                
7 Med direkt styrning avses att företagsledning explicit klargör vad som ska göras och även hur det ska göras.
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på olika problem och är därför benägna att arbeta på olika sätt och mot
divergerande mål. Därtill opererar många företag på ett stort antal marknader
och verksamhetsgrenar, vilket medför en ökande komplexitet i styrningen av
ett företag. (Bergstrand, 1997)

En lösning på den problematik som beskrivits är målstyrning, vilket innebär
att företagsledningen explicit talar om för de anställda inom organisationen
vad som skall göras och vilka mål som ska uppnås. Hur de anställda går
tillväga med arbetet är för ledningen av underordnad betydelse och intresse. I
företag är det ofta i huvudsak frågan om att uppnå ekonomiska mål vilket
möjliggör en precision och avgränsning av styrsystemet till att handla om den
speciella form av målstyrning som räknas till ekonomisk styrning. Med
ekonomisk styrning söker företagets ledning medverka till att företaget, med
alla dess anställda, uppnår sina delmål och därigenom bidrar till att hela
företagets strategiska mål implementeras och uppnås. (Bergstrand, 1997)

3.3.2 Nivåer av ekonomisk styrning

Den ekonomiska styrningen kan enligt Anthony & Govindarajan (1998) delas
in i tre olika nivåer; strategisk planering, taktisk styrning och operativ styrning. (Se
nedanstående figur.)

Strategisk
planering

Taktisk styrning

Operativ styrning

Källa: Anthony & Govindarajan, 1998

Figur 3.2: Ekonomistyrningens nivåer
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Enligt Anthony & Govindarajan (1998) är den strategiska planeringen en
långsiktig planeringsprocess där målen för verksamheten ofta tas för givna.
Dessa mål är formulerade i strategier som representerar verksamhetens
riktlinjer. Strategier är val av lämpliga åtgärder som ska leda till
organisationens uppnående av långsiktiga mål och handlar därför om
omfattande planer med betydande konsekvenser. Strategisk planering innebär
att företagsledningen, vid oregelbundna tillfällen när behov uppstår, avgör
svåra bedömningsfrågor gällande uppfattade hot samt bemödar sig att dra
fördel av uppfattade möjligheter.

Den strategiska styrningen sätter gränser inom vilken den taktiska styrningen
äger rum. Den taktiska styrningen är även ett redskap i implementeringen av
den strategiska planeringen vilket gör att man bör välja att utforma den
taktiska styrningen som bäst överensstämmer med strategierna. Den här
styrningsformen svarar för att verksamhetens utveckling planeras inom de
ramar av fastlagda strategier och riktar sig främst till organisationens
affärsenheter och deras chefer. Den taktiska styrningen omfattar två
delprocesser; verksamhetsplanering och budgetering vilka också kompletteras med
uppföljning. En närmare diskussion kring den taktiska styrningens delprocesser
kommer att föras i avsnitt (3.4.2 och 3.4.3), men kortfattat kan sägas att
verksamhetsplanering består i att besluta om de huvudprogram som
organisationen ska arbeta med och den mängd resurser som ska avsättas för
dessa. Budgeten, en plan som ofta uttrycks i penningbelopp, omfattar
vanligtvis ett år och är inriktad på den mer detaljerade planeringen av
verksamheten. Uppföljningen består av utförande och utvärdering, vilket
sammanfattas i ekonomiska rapporter innehållande information från den
operativa verksamheten, exempelvis en löpande resultatprognos och en
uppsättning nyckeltal för varje ansvarsenhet. (Anthony & Govindarajan, 1998)

Den operativa styrningen fokuserar sig på de anställdas specifika uppgifter.
Många aktiviteter i en organisation utförs inte av ledningen och relateras inte
direkt till strategier, utan snarare till enskilda uppgifter. Individerna som utför
dessa arbetsuppgifter är ofta inte ens medvetna om företagets strategier. De
har specifika arbetsuppgifter och styrningen består i att jämföra den aktuella
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prestationen med de normer som gäller för uppgiften ifråga. (Anthony &
Govindarajan, 1998)

Som ovanstående figur visar, placeras den taktiska styrningen mellan de andra
två aktiviteterna i många avseenden. Strategisk planering förekommer på
högsta ledningsnivå, operativ styrning längst ner i organisationen och den
taktiska på mellannivå i organisationen. Strategisk planering är den minst
systematiska, operativ styrning mest systematisk och den taktiska ligger
däremellan. Strategisk planering är långsiktig, operativ styrning är kortsiktig
och den taktiska styrningen berör medellång sikt. Strategisk planering
använder grova approximationer om framtiden, operativ styrning använder
aktuella precisa data och den taktiska styrningen kan definieras som att
placeras mellan de övriga två. (Anthony & Govindarajan, 1998)

Vi avser att med denna studie främst beröra de två övre nivåerna, och inte den
nedersta nivån, dvs. den operativa styrningen. Det huvudsakliga skälet till
detta är att operativ styrning berör styrning av de anställdas specifika
arbetsuppgifter och vi har, som tidigare diskuterat, för avsikt att diskutera
ekonomisk styrning från ett svenskt ledningsperspektiv. Detta medför att vi
inriktar oss på att främst studera ekonomiska styrsystem på ett mer
översiktligt plan.

3.4 EKONOMISK STYRNING AV DOTTERBOLAG

Den tidigare diskussionen av ekonomisk styrning fastställde att det finns två
nivåer av ekonomisk styrning som är av intresse i detta arbete. I syfte att
relatera ekonomisk styrning till vårt intresseområde i denna rapport, ska vi nu
koppla de följande två nivåerna, strategisk planering och taktisk styrning, till den
ekonomiska styrningen av dotterbolag belägna utomlands. Följaktligen
kommer vi att nedan att redogöra för olika etableringsstrategier. Detta för att
vi tolkar val mellan olika etableringsstrategier som motsvarande en del av den
strategiska planeringen av utlandsverksamheten som är intressant för vårt
problemområde. Vidare ämnar vi konkretisera den taktiska styrningen genom
att diskutera, vad vi kallar, styrverktyg. Dessa är de ekonomiska verktyg som
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ett företag har att tillgå i styrningen av utlandsverksamheten. Dessa
styrverktyg är först och främst den taktiska styrningens delprocesser
budgetprocessen och verksamhetsplanering, men även val av organisationsstruktur då
detta val är i sig en betydelsefull styråtgärd.

3.4.1 Strategisk planering: Val av etableringsstrategi

Enligt Root (1994) står ett företag som önskar etablera sig på en främmande
marknad inför valet om vilken etableringsstrategi som ska väljas. Beroende på
vilka mål som företaget har med utlandsverksamheten måste det avgöras hur
utlandsverksamheten ska byggas upp, vilka marknadskanaler som ska
användas, hur resurserna ska utnyttjas och vilka policys som ska anammas. En
etableringsstrategi kan bestå av flera olika moment. Efter det att
etableringsstrategin har utformats, implementeras den genom
etableringsaktiviteter på den nya målmarknaden. För att utvärdera och
övervaka hela processen menar Root (1994) att det är viktigt med ett kontroll-
och styrsystem som kontrollerar att strategin genomförs som planerat. Likaså
att det förmår hjälpa till att revidera strategin om det är nödvändigt. Detta
kontroll- och styrsystem tolkar vi som motsvararande det som Anthony &
Govindarajan (1998) benämner som taktisk styrning. (se avsnitt 3.3.2)

Enligt Root (1994) är de etableringsåtgärder som finns att tillgå för ett företag
som väljer att etablera sig på en främmande marknad främst: indirekt export,
direkt export och lokal tillverkning.

Indirekt export kan vara i form av ett handelshus eller en exportagent i det land
företaget har valt att etablera sig i. Detta är den enklaste formen av
utlandsetablering men den har begränsade möjligheter på grund av att
företaget inte fysiskt befinner sig på marknaden och därmed inte kan
konkurrera effektivt med de lokala företagen. Fördelen är dock att det inte är
förenat med stora investeringskostnader.

Direkt export lämpar sig bättre för storskalig exportsatsning och kan ske genom
olika former. Företaget kan exportera sina produkter direkt till slutkunden,
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använda sig av en filial, agent eller en förhandla fram en exportsamverkan
med andra företag.

Lokal tillverkning är det etableringsalternativet som förmodligen besitter den
högsta potentialen för en effektiv penetrering och av den lokala markanden.
Företaget är fysiskt närvarande på marknaden och kan känna av och anpassa
sig till markandens svängningar och krav. Detta bidrar till att det kan reagera
snabbt och därigenom effektivare konkurrera på den nya marknaden. De tre
främsta anledningarna till varför ett företag vill starta lokal tillverkning är
möjligheterna att; tillskansa sig naturreserver för att tillverka råvaror, dra nytta
av lägre nivåer på löner, skatter med mera, samt att komma åt den lokala
markanden på ett effektivt sätt. Två former av lokal tillverkning är licensiering
och eget tillverkningsbolag. Med licensiering menas att ett företag överlåter åt
ett annat företag rättigheterna att använda dess industriella egendom (patent,
know-how eller varumärke) under en begränsad tid.

I vår undersökning kommer vi ej att analysera etableringsåtgärderna indirekt
och direkt export då de ej kan appliceras på de fallföretag vi har som har
etablerat dotterbolag i Baltikum. Däremot är den tredje åtgärden, lokal
tillverkning, tillämplig för vårt problemområde.

Faktorer som påverkar val av etableringsaktivitet
Root (1994) menar det är ett långt ifrån ett självklart val vilken
etableringsåtgärd som är mest lämpad för en organisation. Det finns många,
ofta motstridande parametrar som är viktiga att ta hänsyn till. Det gäller att
hitta den etableringsaktivitet som är bäst överensstämmer med de mål
företaget har på den nya marknaden. De externa faktorer som Root (1994)
tycker att ett företag måste ta hänsyn till, redogörs för i nästkommande fyra
stycken.

Den första gruppen av faktorer är faktorer som rör målmarkanden. Den
nuvarande och förväntade storleken på målmarkanden har en viktig inverkan
på etableringsaktiviteten. Små marknader gynnar exempelvis direktexport
medan det på stora marknader råder bäst resursutnyttjande när företaget
använder sig av lokal tillverkning.
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Den andra gruppen externa parametrar kan sammanfattas som
produktionsfaktorerna i landet. Kvaliteten, kvantiteten och kostnaden för råvaror,
arbetskraft, energi och liknande faktorer i landet har en stark inverkan på hur
organisationens beslut om strategi kommer att utvecklas.

Omvärldsfaktorer är andra faktorer som enligt Root (1994) bör has i åtanke. Den
politiska och ekonomiska situationen i landet är ofta avgörande för vilken
etableringsaktivitet som väljs. Beroende på utseendet på landets offentliga
regelverk och policys kan en åtgärd vara mer eller mindre gynnsam för en
lyckad etablering. Även det kulturella avståndet har stor betydelse. Är
exempelvis de kulturella värderingarna och språket väldigt annorlunda kan det
bli besvärligt att styra den operativa verksamheten på plats.

Den sista gruppen av faktorer som Root (1994) tycker påverkar valet av
etableringsaktivitet är de marknads-, produktions- och omvärldsfaktorer som finns i
moderbolagets hemland. Till exempel möjliggör en stor hemmamarknad större
potential till lokal tillverkning samtidigt som höga produktionskostnader i det
egna landet uppmuntrar ledningen till att förlägga produktionen till
dotterbolaget utomlands.

Enligt Root (1994) finns det även inom företaget faktorer som påverkar val av
etableringsaktivitet. Dessa har att göra med vilka produkter som företaget har,
det vill säga hur pass differentierade dessa är. Produkter som är väldigt
differentierade ger möjlighet till större spannvidd i prissättningen. Detta för
att sådana produkter kan absorbera högre kostnader för transport och import.
Produkter som inte är lika differentierade måste konkurrera med hjälp av
prissättningen i målmarknaden, vilket kan underlättas med någon form av
lokal tillverkning.

Ytterligare en intern faktor som påverkar val av etableringsaktivitet är faktorer
som rör företagets resurser och vilja till åtagande. Ju mer resurser som
företaget har i form av ledning, kapital, teknologi, produktion och
marknadsföring, desto fler valmöjligheter har företaget vad det gäller
etableringsaktivitet. Ett företag med begränsade resurser är pressad att
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använda sig av en etableringsaktivitet som kräver en liten mängd resurser.
Dock måste i samtliga fall resurserna kombineras med en vilja att engagera sig
för organisationens utveckling på en främmande marknad.

3.4.2 Budgetering som styrverktyg

En budget är en plan som vanligtvis uttrycks i penningbelopp och som är
inriktad på den mer detaljerade planeringen av verksamheten under en
begränsad tid. Normalt är budgeten en ettårsplan för verksamhetens
finansiella situation. Budgetering, som styrinstrument för en organisation, är
ett debatterat och även kritiserat område under de senaste åren. Motståndarna
till denna styrningsform hävdar att det leder till onödig byråkratisering, att det
är grundat på förenklade prognoser och att det kan leda till vilseledande
slutsatser. Kritiken mot budgetering som styrinstrument är inte ogrundad men
om budgeteringen utformas med hänsyn till företagets speciella förhållanden
menar Bergstrand (1997) att den är av stior relevans för organisationen. De
huvudsakliga syftena som Bergstrand (1997) ser med budgetering redogörs för
nedan.

Budgeteringens betydelse och syfte varierar beroende på omvärldsfaktorer och
typen av organisation i fråga. Det kan dock generellt sägas att budgeten är en
handledning för den ekonomiska styrningen och verksamheten som helhet

Budgeteringens huvudsyften:

•  Att ge en plan för hela företagets verksamhet under en given tidsperiod vilket också ger

ledningen en överblick över organisationen.

•  Att skapa målsättningar för de olika resultatenheterna för att undvika behovet av

detaljstyrning för ledningen.

•  Att bidra till samordning och kommunikation inom organisationens olika ansvarsenheter.

•  Att vara ett viktigt uppföljningsunderlag inför den löpande styrningen under budgetåret.

•  Att utarbeta resultatprognoser fram till periodens slut vilka ofta bygger på budgetutfallet och

sker i samband med uppföljningen av budgeten.

•  Att öka motivationen hos de anställda. Många medarbetare uppskattar att ha ett uttalat mål att

mäta sina prestationer emot.

Bergstrand (1997)
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genom de utarbetade målsättningarna för de olika resultatenheterna inom
organisationen. (Bergstrand, 1997) När resultaten sedan följs upp behöver
överensstämmelse inte alltid vara av enbart positivt och avvikelser inte alltid
enbart negativt. Men den information som företagsledningen erhåller i de
formella rapporterna syftar till att göra den medveten om nödvändiga åtgärder
samt ger underlag för budgetuppföljning. (Anthony & Govindarajan, 1998)

3.4.3 Verksamhetsplanering som styrverktyg

Verksamhetsplanering i en organisation kan betraktas som en länk mellan å
ena sidan affärsidéer och strategier och å andra sidan den mer närliggande
budgeteringen. Verksamhetsplanering består i att besluta om de
huvudprogram som organisationen ska arbeta med och den mängd resurser
som ska avsättas. Det avser planering av verksamhetens utveckling några år
framåt i tiden. En central uppgift för verksamhetsplaneringen är att utifrån
den strategiska planen klargöra den kapacitet som behövs inom olika områden
och hur erforderliga investeringar ska finansieras. Tonvikten vid
verksamhetsplanering ligger på en verbal presentation, då den snabba
utvecklingen inom många områden innebär att detaljerade siffermässiga planer
i allmänhet innehåller alltför stora felmarginaler för att vara intressanta.
(Samuelsson, 1999)

3.4.4 Organisationsstruktur som styrverktyg

Valet av organisatorisk struktur är i sig en betydande styråtgärd. Strukturen är
avgörande för ansvars- och arbetsfördelningen i företaget och är därmed
avgörande för den grundläggande fördelningen över vem som kommer att
arbeta med de olika frågorna i organisationen. (Samuelsson, 1999) Nedan
diskuterar vi närmare organisationen som styråtgärd genom att redogöra för
de vanligaste förekommande organisationsformerna i multinationella företag.

Modell för verksamhetens organisation vid internationell verksamhet
Enligt Samuelsson (1999) kan ett par grundmodeller urskiljas av organisation
av internationell verksamhet. Den första är att bilda en internationell division eller
en global division, dvs. en division med huvudansvaret för
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utlandsförsäljningen och verksamheten i de utländska dotterbolagen. Ett
annat alternativ är att ha nationella dotterbolag, vilka direkt underställda
koncernledningen. (Samuelsson, 1999)

Divisionalisering:
Den vanligast förekommande organisationsformen för multinationella företag
är att tillämpa någon form av divisionalisering av organisationen. Denna
organisationsform kan sammanfattas som styrning genom decentralisering av
lönsamhetsansvar. (Samuelsson, 1999)

En divisionsorganisation kännetecknas av att verksamheten inom ett företag
grupperas i mer eller mindre självständiga divisioner. I teorin ska varje division
fungera som ett miniföretag i företaget. I de flesta fallen är marknaden den
primära utgångspunkten för divisionsindelning. Resultatansvaret
decentraliseras i den mening att divisionsledningens uppgift är att inom ramen
för företagets olika policy uppnå bästa möjliga resultat. (Samuelsson, 1999)

Styrningen av divisionerna från den centrala företagsledningen eller
koncernledningen utövas genom ställda resultatkrav för divisionerna. Detta
innebär att divisionerna utgör resultatenheter. Styrningen utövas genom
godkännande av budget och andra ekonomiska planer, fördelning av
investeringsmedel och beslut om investeringar över en viss storlek, beslut om
eventuella omstruktureringar av divisionernas verksamhet och tillsättande och
avsättande av ledningen för divisionerna. (Samuelsson, 1999)

Det finns ett flertal fördelar med en divisionaliserad organisation som även
kan sammanfattas i de huvudsyftena som ligger till grund för divisionalisering
enligt studien om divisionalisering av svenska företag utförd av Edgren,
Rhenman & Skärvad (1983)8. Följande syften identifierade studien vilka
redovisas i figuren nedan.

                                                
8 Informationen om Edgren, Rhenman & Skärvad är inhämtad från Samuelsson (1999)
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Bolagisering:
Ett problem förknippat med resultatenheter är att styrningen av dem ofta sker
med hjälp av ofullständiga ekonomiska mått. Enhetens ansvar omfattar
resultatet (intäkter minus kostnader) medan såväl sysselsatt kapital som dess
finansiering ligger hos de centrala enheterna inom organisationen. För att
komma tillrätta med detta problem kan ansvaret i resultatenheter utökas så att
även sysselsatt kapital och finansieringen omfattas. (Bergstrand, 1997)

Den yttersta konsekvensen av denna utveckling är att resultatenheterna
utvecklas till självständiga dotterbolag. Bolagisering markerar divisionernas
självständighet och innebär en förstärkning av de decentraliseringsfördelar
som divisionaliseringen ger. Genom bolagiseringen uppstår ofta en klarare
rollfördelning mellan koncernledningen och divisionsledningen.
Dotterbolagets styrelse blir genom bolagiseringen det viktigaste och mest
naturliga organet för dialogen mellan koncernledning och divisionsledning. Ur
ekonomisk styrningssynvinkel innebär bolagisering i många fall en ökad
fokusering på kapitalsidan. Företaget får en mer realistisk och rättvisande
balansräkning för sin verksamhet jämfört med en division. (Bergstrand, 1997)

Divisionaliseringens syften:

•  I och med decentraliseringen av lönsamhetsansvar som divisionalisering innebär, kan man få

ett snabbare beslutsfattande, en större flexibilitet och ett ökat resultat medvetande.

•  Ökad marknads- och affärsorientering. Varje division kan utformas så att den passar sin

marknad och produktområde.

•  Rationalisering och lönsamhetskontroll. Självständiga resultatenheter förenklar vanligtvis

resultatmätningen och underlättar kontrollen av lönsamhetsutvecklingen för de olika

enheterna. Följaktligen främjar man även en strävan efter att rationalisera i de olika delarna

av företaget.

•  Enklare organisation och styrning. Divisionalisering innebär att företaget får en enklare

grundstruktur. Samordningsbehovet mellan de olika enheterna minskar i de flesta fall och de

operativa besluten kan fattas på en lägre nivå inom enheterna. Förutsättningarna för styrning

förbättras med andra ord.
Bergstrand (1997)
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Om ett dotterbolag är helt självständigt i förhållande till moderbolaget åtnjuter
VD:n för dotterbolaget samma ansvar och befogenheter inför sin styrelse som
moderbolagets VD inför sin organisation, i enlighet med aktiebolagslagen. I
svenska företag försöker man ta tillvara på de positiva fördelarna som ett
gemensamt system innebär i fråga om bland annat kontroll, skatteplanering
och styrning. Följaktligen kan en dotterbolags VD fråntas en del av ansvaret
och befogenheter som moderbolaget har. (Bergstrand, 1997)

3.5 KULTUR

Trots avsaknaden av en teori som till fullo beskriver hur den ekonomiska
styrningen anpassas till kulturella förhållanden och skillnader, anser vi att det
behövs en teoretisk föreställningsram kring nationell kultur. Således kommer
vi att först reda ut det svårdefinierade kulturbegreppet. Vidare kommer vi att
redogöra för hur en karakterisering av nationell kultur kan utföras, samt
diskutera kulturell förståelse och varför denna förståelse är av betydelse för de
företag med verksamhet i annat land.

Vi anser dock att läsaren bör ha i åtanke under läsningen av nedanstående
teoridiskussion att detta arbete inte har för avsikt att undersöka hur styrningen
anpassas till de olika kulturella förhållanden i de baltiska länderna – dessa
länder sig skiljer sig mycket åt sinsemellan. Istället står vi i begrepp att studera
den aspekt av nationell kultur som de Estland, Lettland och Litauen har
gemensamt. Det är det sovjetiska arvet som, till stor del har sin grund i 45 år
av sovjetisk ockupation, men även i Liuthos (1999) begrepp ”management
sovieticus”.

3.5.1 Kulturbegreppet

”Alla människor ser på världen från sitt kulturella fönster. Människan föredrar att bete
sig som om hennes eget hem var det normala medan människor från andra länder har något
speciellt – en nationell karaktär” (Hofstede, 1980)
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Som framgår av ovanstående citat är nationell kultur något som påverkar hur
en individ uppfattar och tolkar sin omgivning. Men vad är egentligen kultur
och vad är det som skiljer en kultur från en annan?

Hofstede (1980) definierar kultur som den kollektiva, mentala programmering
som gör att man kan se skillnad på olika mänskliga grupperingar. Kultur är
inte en karaktäristik av enskilda individer. Det är alltid fråga om ett antal
personer som påverkats i någorlunda samma riktning genom värderingar,
institutioner, utbildning, livserfarenheter och dylikt och som därför delar
samma kultur. För Hofstede (1980) är den nationella kulturen ”ett slags
genomsnittsmönster av övertygelser och värderingsnormer”. De förstärks av landets
historia, språk och institutioner. Kultur, med betydelsen kollektiv mental
programmering, är något som är mycket svårt att förändra. Inte bara för att
det är något som bara existerar i människornas huvud, men också för att
kulturen ligger till grund för institutionerna som människorna gemensamt har
skapat; familjestrukturen, utbildningsstrukturen, religiösa organisationer,
rättsväsendet etc. De här institutionerna reflekterar gemensamma värderingar
som kan hänföras till den gemensamma kulturen. Vidare menar Hofstede
(1980) att kultur är något som är historiskt betingat och som är mycket svårt
att förändra. Kultur är även något som är socialt konstruerat, det vill säga
kulturen är något som är i grunden en mänsklig skapelse och bärs upp av en
grupp människor. Den är dessutom mjuk, och med det menas att den är
genuint kvalitativ och låter sig inte enkelt mätas eller klassificeras.

På grund av att kulturbegreppet är så pass svårt att mäta och klassificera har
det länge inte funnits något sätt beskriva och jämföra olika kulturer. Men med
hjälp av den omfattande internationella undersökning av kulturella värderingar
och attityder som Hofstede (1980) har genomfört, har vi kommit en bit på
vägen. Materialet till undersökningen samlades in under åren 1967 – 1973,
bland ca 116 000 anställda i ett stort multinationellt företag. Med hjälp av
undersökningen lyckades han identifiera följande fyra kulturella dimensioner
med vilka en karakterisering och jämförelse av olika nationella kulturer är
möjlig.
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•  Grad av maktdistans anger i vilken utsträckning ett samhälle accepterar
att makten i institutioner och organisationer är ojämnt fördelad.

•  Grad av osäkerhetsundvikande anger i vilken utsträckning ett samhälle
känner sig hotat av osäkra och svåröverskådliga situationer och
försöker undvika dessa. Detta sker genom att inte tolerera avvikande
idéer och beteenden, genom en tro på formella regler, samt genom
att tro på expertis och absoluta sanningar.

•  Kollektivism kontra individualism. Hög grad av individualism finns
samhällen i vilka banden mellan individerna är lösa. Var och en
förväntas sköta sig själva och sina närmaste i familjen. Kollektivism,
som är denna individualisms motsats, kännetecknar samhällen i vilka
människor från födseln och framåt integreras i starka, väl
sammanhållna grupper, som under hela personens livstid fortsätter
att skydda honom eller henne i gengäld för en obetingad lojalitet.

•  Maskulin kontra feminin värderingsdominans handlar om i vilken grad de
dominerande värderingsnormerna i samhället är knutna till
självhävdelse, pengar och materiella ting eller om de är orienterade i
riktning mot omsorg för andra, livskvalitet och intresse för andra
människor.

3.5.2 Kulturell förståelse

Enligt den tidigare redovisade agentteorin (se avsnitt 3.2) kan agentkostnader
uppkomma i dotterbolag som befinner sig i utlandet på grund av att
dotterbolagen agerar i en miljö som till stor del skiljer sig ifrån moderbolaget
vad gäller kultur och språk etc. Ledningen i dotterbolaget kan besitta
värderingar som gör att de beslut som tas inte alltid ligger i moderbolagets
intresse. Vidare medför de kulturella avstånden att effektiv kontroll av
verksamheten är svårt att genomföra på grund av problematiken för
moderbolaget att bedöma lämpligheten i besluten som tas i dotterbolaget.
(Chang & Taylor, 1999)

Till följd av ovanstående resonemang tolkar vi att dessa agentkostnader som
har sin grund i kulturella skillnader kan minskas om ledningen i moderbolaget
har en förståelse för den nationella kulturen i dotterbolagets hemland. På så



__________________________________[KAPITEL TRE – STYRNING AV DOTTERBOLAG ÖVER KULTURELLA GRÄNSER]

43

sätt har moderbolaget en större möjlighet att bedöma de beslut som tas i
dotterbolaget samt har en större insikt i hur verksamheten i utlandet ska
organiseras och anpassas till de lokala förhållandena.

Av intresse för detta arbete är sålunda den modell av Brake et al. (1995) med
dess fyra nivåer av kulturell förståelse som ett företag måste inneha för att
lyckas med sin utlandsetablering.

Den första nivån är öppna attityder. Med öppna attityder menas att i mötet med
andra kulturer är det viktigt att försöka hitta de skillnader som finns och att
inte anta att allt fungerar som hemma, även om det vid första anblicken kan
tyckas så. Ofta kan det vara svårt att ta till sig information och kunskap om
den nya kulturen för att det strider mot ens egna känslor och åsikter. Det kan
till och med vara nödvändigt att överge vissa delar av sitt eget kulturellt
betingande beteende för att få verksamheten att fungera på bästa sätt.

Den andra nivån handlar om att vara uppmärksam på sig själv och andra. Det är
viktig att känna igen sitt egna kulturella beteende i affärssammanhang. Genom
att vara uppmärksam på sitt eget beteende innebär dessutom att man funderar
över hur den interkulturella förståelsen kan förbättras. Man bör även vara
uppmärksam på den nya kulturen, på vilken kulturell orientering dessa
människor har samt hur den påverkar deras sätt att göra affärer.

Den tredje nivån som Brake et al. (1995) tar upp är kulturell kunskap. Det
handlar om att öka den kulturella kunskapen, såväl generellt som mer
ingående och specifikt om en utvald kultur. Det gäller även att bygga upp ett
system som gör att kunskapen finns tillgänglig och genererar information
under lång tid.

Den fjärde nivån är interkulturell skicklighet. När uppmärksamheten riktas till
kulturella skillnader och kunskapen om likheter och olikheter har erhållits, ska
detta utnyttjas till att minimera konflikter och skapa effektivitet i
affärssammanhang. Skickligheten i att hantera problem som uppstår till följd
av möte med ny kultur bör hela tiden utvecklas och förnyas.
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3.5.3 Management sovieticus

För att möjliggöra en diskussion vid ett senare skede om det sovjetiska arvet i
kulturen och dess inverkan på styrning är det på sin plats med en beskrivning
av Liuhtos (1999) begrepp som är benämnt ”management sovieticus”. Med
”management sovieticus” avses hur ledningen i de sovjetiska företagen
organiserade och styrde organisationer under tiden av Baltikums ockupation.
Det är vår avsikt att reda ut detta begrepp då vi tror att många av de abstrakta
arv som lever kvar hos människor i företagen har sitt ursprung i detta
”management sovieticus”.

Trots att det i dåvarande Sovjetunionen existerade en mängd olika
nationaliteter, visar studier på att det under Sovjettiden fanns väldigt små
nationella skillnader när det gäller ledningen av företag i de olika baltiska
länderna. Exempelvis var det endast sex procent av 100 estniska chefer som
ansåg att en estnisk chef i ledningen av ett sovjetiskt företag kunde handla i
enlighet med de värderingar som var utmärkande för deras nationella kultur i
Estland. (Liutho, 1999)

Forskning visar följaktligen att det centralt planerade system som existerade
under den tiden hade en harmoniserande effekt på företagsledningarna i de tre
baltiska länderna. Således är ett grundantagande i detta arbete att det fanns en
obetydlig variation i ledningen och styrningen av företagen i nuvarande
Baltikum. Likaså antar vi att ”management sovieticus” har spelat en viktig roll
i skapandet av ett gemensamt sovjetiskt arv i de tre baltiska staterna. Dessa
antaganden är grundade på Liuthos (1999) studie om ”management
sovieticus”.

Enligt Liutho (1999) utgörs ”management sovieticus” av centralisering samt
statligt monopol över aktiviteter i verksamheten. Företag i planekonomin
skapade tillsammans en enda ekonomisk entitet, som kan liknas vid ett stort,
gemensamt företag. Ledningen för detta ”företag” bestod i kommunistpartiet.
Officiellt sett var cheferna för de enskilda företagen endast ansvariga för
övervakning av produktionen. (Liutho, 1999) Aktiviteter såsom finansiering,
forskning och utveckling, marknadsföring, bedrevs inte inom de enskilda
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företagen. Istället kan man säga att dessa aktiviteter utlokaliserades till andra
organisationer, ministerier, vilket ytterligare ökade företagens fokus på en
volymbetingad produktion (Hood et al., 1997).

Centraliseringen innebar att målen för verksamheten bestämdes uppifrån.
Målen kan delas in i fyra olika kategorier. Det första var produktionsmål, som
hade att göra med den efterfrågan som samhället hade på företagets produkter
och tjänster. Det andra var ekonomiska mål, vilka fokuserade på företagets
bidrag till bruttonationalinkomsten, utnyttjande av resurser etc. Det tredje var
teknologiska mål, vilka var orienterade mot introduktionen av nya teknologier,
produktionsmaterial etc. Slutligen sociala mål, specificerade rollen som
organisationen hade i att tillfredställa arbetarnas sociala behov. (Liutho, 1999)

Enligt Liutho (1999) var produktionsmålen under den sovjetiska eran i
särklass av störst betydelse. Om en chef stod inför valet att antingen uppfylla
produktionsmålen eller de ekonomiska målen, valde chefen då att uppfylla
produktionsmålen för att detta skulle innebära en ökad bonus för honom.
Som en följd av överbetoningen av produktionsmålen i företagen, var
cheferna inte lika fokuserade på att effektivisera verksamheten som de var på
att uppnå produktionsmålen.

Att mäta prestation i företagen genom grad av uppnående av mål erbjöd
möjligheter till manipulation av systemet. Input av produktionsfaktorer
manipulerades genom att antingen hamstra på produktionsmaterial för att
försäkra sig om att produktionen i framtiden skulle kunna fortlöpa som
planerat. Manipulering kunde även ske genom att se till att de produktionsmål
som ställdes var något lägre än vad företaget egentligen kunde uppnå. På detta
sätt försäkrade sig företaget om att det inte skulle finnas svårigheter att uppnå
målen. Det förekom till och med att kvaliteten på produkterna medvetet
sänktes. Stundtals var denna åtgärd nödvändig för att företaget skulle uppnå
produktionsmålen. Dessutom var det inte lika enkelt att kontrollera och mäta
kvalitet som det var att mäta produktionens kvantitet. Ett exempel på de
kvasirationella beslut som togs gällande produktionsmålen är att när
effektivitetsmåttet för produktionen var vikten på produktionen, användes
kraftigare spikar, eller tjockare papper, eller tyngre stål, allt för att öka vikten
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och därmed uppnå en högre uppmätt effektivitet. Betraktat från ett statligt
perspektiv var dessa beslut irrationella, men från företagsledningens
perspektiv var det nödvändigt och därmed rationellt för att företaget
uppnådde de uppsatta målen, samt att ledningen fick sin utlovade bonus. Om
en chef skulle försöka prioritera högkvalitetsprodukter var det inte säkert att
målen för organisationen skulle uppnås. (Liutho, 1999)

Om företaget, trots ovanstående åtgärder, inte lyckades uppnå de ställda
målen, menar Liutho (1999) att det fanns ännu en utväg – att manipulera med
produktionssiffrorna. Motivet för denna manipulation var att köpa sig lite tid
för att kunna uppnå produktionsmålen i framtiden.

Som framgår av ovanstående diskussion fanns det många viktiga karakteristika
under tiden av ”management sovieticus” som än idag kan ha en viktig
inverkan på hur relationen mellan dotterbolaget i Baltikum uppfattas av
moderbolaget i Sverige. Det är omöjligt för oss att veta hur stor inverkan
”management sovieticus” har haft på kulturen i organisationer och på kulturen
i samhället som helhet i de tre baltiska staterna. Men vi anser att det är ett
rimligt antagande att dess betydelse är stor – 45 år av ockupation och
psykologisk påverkan har rimligtvis satt spår i mentaliteten hos människorna i
Baltikum. Dess betydelse och inverkan på samhället minskar med tiden och
det närmande till Västeuropa som gradvis sker. I enlighet med Hofstede
(1980), menar vi dock att kultur är något som är svårföränderligt då det
existerar i form av institutioner, värderingar, historia och livserfarenheter.
Givet att det ännu inte har förflutit en längre tidsperiod sedan självständighet
infördes i Baltikum, är det sannolikt att vissa beståndsdelar i den gamla
kulturen lever kvar innan de förändras. Det som är av intresse för detta arbete
är då, sett ur ett moderbolagsperspektiv, hur mycket av det sovjetiska arvet
lever kvar i dotterbolaget, hur det uttrycks samt vilken inverkan det har på
styrningen.
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Sven är speciellt nöjd med resultatet av den senaste resan till Baltikum,
där cheferna äntligen tycks ha kommit över sin orimliga rädsla för
budgetering. ”Varför har det varit så svårt för dem att förstå att det inte
gör något om budgeten inte uppnås…?”
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Kapitel Fyra

F A L L F Ö R E T A G E N S  S T Y R N I N G
A V  D O T T E R B O L A G E N  I

B A L T I K U M

Detta kapitel kommer att ägnas först åt en presentation av våra empiriska resultat från
våra tre fallföretag, Nyköpings Plastprodukter AB, Lamiflex Board AB och Miltronic
Scandinavia AB. I avslutningen av kapitlet redogör vi för empirisk information från två
företagsoberoende källor.

4.1 NYKÖPINGS PLASTPRODUKTER AB

I följande avsnitt lägger vi fram de empiriska resultat som är insamlade från ett
av de tre fallföretagen i studien, Nyköpings Plast Produkter AB (NPP).
Informationen baseras i detta avsnitt på en intervju med företagets VD Hans
Sandén, om inte annat anges.

4.1.1 Företagspresentation

Nyköpings Plastprodukter AB är ett av Sveriges ledande företag inom
tillverkningen av tekniskt formgods. Företaget har tre ägare varav Hans
Sandén är en av dem. NPP har, sedan företaget bildades 1975, utvecklats till
ett modernt och effektivt företag inom tillverkning av verktyg och
formsprutning av små tekniska detaljer. Huvudkontoret är beläget i Nyköping
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och där sker all formsprutning av plast. Produktionen av formverktyg äger
rum i en av NPP majoritetsägd fabrik, Skan-Tooling i Lettland, i Riga. Under
det första kvartalet under 2001 kommer det påbörjas verksamhet i ett nybildat
företag som heter NPP Eesti i Tartu, Estland. NPP Eesti kommer att vara en
organisation som i princip är en spegelbild av den existerande i Nyköping med
den skillnaden att väldigt avancerad formsprutning kommer fortfarande att
utföras i Nyköping. NPP-gruppen har ungefär 105 anställda och den
budgeterade omsättningen för i år är 200 miljoner. (http://www.npp.se)

NPP arbetar enligt ett projektkoncept som har kan brytas ner i fem faser:
produktutveckling, prototyping, verktygstillverkning, formsprutning och
montering. NPP:s kunder ställer höga krav på leveranssäkerhet och kvalitet.
De återfinns inom telekom-, elektromekanik- och fordonsbranschen.
(http://www.npp.se)

4.1.2 NPP:s etablering i Baltikum

NPP:s strategi är att arbeta mot stora kunder. Antingen stora etablerade
kunder, eller kunder med stor tillväxtpotential. Marknaden växer i en rasande
fart och det ställs allt större krav på NPP. Sandén menar att ett antal av NPP:s
konkurrenter är för små för att kunna konkurrera om deras kunder. Han
påpekar att det gäller att växa för att kunna följa med i kundernas tillväxttakt.
För att hålla jämna steg krävs det investeringar, därav etableringen av NPP
verksamhet i Lettland och Estland.

Verktygstillverkning i världen är, enligt Sandén, alltid en ”flaskhals” i
högkonjunktur. I början av 90-talet upplevde NPP att det började bli allt
svårare att få leveranser från Baltikum. Detta i kombination med att en av
delägarna, Kjell Karlsson, hade goda kontakter med affärsmän i Lettland
gjorde att intresset väcktes hos ledningen att på något sätt etablera sig i
Lettland. NPP undersökte då möjligheten att ta över något bolag i Lettland
med tradition inom verktygstillverkning. Företaget som förvärvades var ett
företag i Riga som heter Skan-Tooling. Detta var ett företag som var med
”våra mått i mycket dåligt skick, men med lettiska mått av god standard”. Företaget har
en tradition inom verktygstillverkning som är 35 år gammal, vilket gör att det
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finns verktygsmakare och konstruktörer som har varit med länge och som
med svenska mått är mycket kvalificerade. VD:n på Skan-Tooling är en äldre
ryss, Vateslav Sjenko, som har arbetat på företaget sedan 1960. I ett första
skede gick NPP in som minoritetsägare. Men sedan den första ordern, som
lades ut med ”med hjärtat i halsgropen”, har det utvecklats bra. Så pass bra att
NPP senare bestämde sig för att gå in som majoritetsägare.

NPP har gått in för att skapa en verksamhet med högteknologisk kompetens
och har därför återinvesterat alla vinstmedel i maskinparken för att på så sätt
uppgradera verksamheten. Detta har lett till att verksamheten är ”...är nr 3
storleksmässigt i Lettland och nr 1 teknologiskt utan tvekan, vad det gäller maskinpark.”

Som ännu ett led att kunna bli mer kompletta som leverantörer för sina
kunder, bestämde sig NPP att grunda ett eget företag i Estland, ett företag
som skulle bli en spegelbild av den verksamheten som finns i Nyköping.
Montering av moduler och system kommer dock att ske i Estland, på grund
av att kostnadsläget är mer fördelaktigt där- timsatsen är lägre, kvalitetsnivån
är lika hög som här och utbildningsnivån är högre. Det är dessutom inte
speciellt svårt att få tag på kvalificerad arbetskraft.

Ytterligare en fördel med verksamheten Baltikum är, enligt Sandén, att de
agerar som ett svenskt gränssnitt för de stora svenska koncernerna.

”Det finns många svenska internationellt verksamma koncerner som är
intresserade av verksamhet i lågprisländer, men vill inte själva vara inblandade i
det manuellt. [...] Då beställer de av NPP AB och vill ha fördelarna av ett
lågprisland, men vill inte vara inblandade i det logistiskt, då är det vi som ska
hantera det. Så där har vi en fördel och möjlighet.”

4.1.3 Ekonomistyrningen: Budget, kontroll och krav

Kontrollen av de NPP:s tudelade verksamhet i Baltikum skiljer sig mycket åt.
Sandén uttrycker det så här angående hur valet av ekonomistyrning gått till.
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”Idag har vi situationsanpassad styrningen, men om vi haft tio dotterbolag så
hade vi förmodligen använt oss av en samordnad styrningsmall. Vi håller
fortfarande på att bygga grundstrukturen nu. NPP Eesti är vårt bolag så här
sätter vi spelreglerna. Skan-Tooling är ju inte riktigt samma sak, vi kommer
ifrån ett minoritetsägande. Kjell Karlsson hade inte viljan eller ambitionen att
lägga sig i verksamheten.”

Således förekom det inte speciellt mycket kontroll av hur verksamheten
hanterades i Riga. De krav som ställdes på Vateslav Sjenko var att det skulle
levereras verktyg med kvalitet, i övrigt hade han helt fria händer. Nu, i och
med majoritetsägande öppnas nya möjligheter för en ökad kontroll av
verksamheten i Riga. NPP kommer nu med synpunkter även om det sker med
stor tillförsikt: ”Vateslav Sjenko är uppväxt under sovjettiden. Han var inte helt
inlemmad i systemet så han är en ganska stringent person som man inte kör över. Jag får
vara nöjd om jag får försäljningssiffror från honom.” Sandén poängterar att det inte
finns någon ambition hos NPP att ”köra över” honom. Vateslav Sjenko är en
mycket väsentlig del av företaget. Det är genom honom all kontakt med Skan-
Tooling sker, det är han som sköter all administration i samband med
verksamheten i Riga.

Emellertid var syftet med att inneha majoritetsägande i Skan-Tooling att öka
NPP:s kontroll, då det krävds för att kunna reglera men även utveckla
verksamheten. Sandén menar att detta är nödvändigt då bolaget är kraftigt
underkapitaliserat, saknar en ordentlig strategi och är i behov av nya
produktionsplaneringsmetoder. Som ett första steg till högre krav på
verksamheten i Riga har ledningen i Sverige påbörjat en diskussion om vilka
maskiner som Vateslav Sjenko anskaffar. NPP har även börjat ställa krav på
honom att tidsförhållningen ska förbättras och att den ekonomiska
redovisningen ska förbättras. På sikt är förhoppningen att Skan-Tooling ska
styras med budget.

I NPP Eesti däremot, kommer det att ställas mycket hårdare krav, ”Det
kommer att bli ett helt annat stuk, det kommer att vara kontroll. Kontroll är bättre än
förtroende, så är det ju. Vi kommer att ställa mer krav [än i Skan-Tooling].” Kraven
kommer att formuleras i form av månatlig rapportering, balansräkning och
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resultaträkning. Likaså kontrolleras verksamheten med hjälp av ständiga
kontakter. Den estniska platschefen har inte auktoriteten att anställa personal
utan att det är avstämt med NPP:s svenska ledning. Han är inte heller tillåten
att göra anskaffningar. Om ledningen i ett senare skede bedömer att
platschefen hanterar ansvar på ett tillfredställande sätt finns möjligheten att ge
honom ”friare tyglar”. Men för närvarande har han ”....tre mycket enkla prioriteter;
han ska få igång företaget, han ska säkerställa 100% kvalitet och garantera 100%
leveranssäkerhet.”

Det finns i skrivandets stund även en svensk NPP-anställd på plats i Estland.
Han är där tillfälligt i sex månader i utbildningssyfte för att assistera den
estniska platschefen. Han ska inte ta några beslut för det strider mot NPP:s
tanke om ett starkt på ”lokal företagslednig”. Sandén är övertygad om att en
svensk företagsledning i NPP:s fall inte skulle ha en chans i Estland. Med det
undantaget om NPP vore ett väldigt stort bolag som kunde styras med hjälp
av underchefer.

Inga krav ställs på att redovisningen i NPP Eesti ska ske enligt ett svenskt
framställningssätt. ”Det skiter jag högaktningsfullt i, rent ut sagt. Det ska vara ett
system de kan hantera, det ska vara välkänt för dem.” Budgeten kommer däremot att
ha funktionen som en typ av riktlinje för platschefen i Tartu. ”Styrningen sker då
helt enkelt på budget, når de [NPP Eesti] budget är det bra. Om det förekommer
dramatiska förändringar uppåt eller nedåt, då måste man plocka ut folk, eller också höja
målsättningen.” Platschefen kommer inte att ha någon roll i utformandet av
budgeten av skälet nedan.

”Platschefen har ingen uppfattning om verksamheten i stort, för NPP Eesti
kommer inte att sälja produkterna. De kommer bara att producera och leverera
produkter till oss. Det är vi som är marknadskanalen.[...] Låt oss säga att han
drar på sig för mycket kostnader, då får han problem och då får han vidta
åtgärder, det kommer vi att se till.”
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4.1.4 Att handskas med människor av en annan kultur

Enligt Sandén är det angeläget att försöka förstå kulturen i Baltikum då han är
övertygad om att den har en inverkan på styrningen av verksamheten. Men
som han säger; ”Det tar tid.” Det åtgärder han tar till för att öka sin förståelse
är att han besöker Estland och Lettland regelbundet och försöker förstå
kulturen. Sandén bedömer sig själv som mottaglig för andra kulturer då han
har arbetat i Tyskland och Brasilien under många år. ”Efter ett tag så lär man sig
vissa saker. Det gäller att förstå varför saker och ting är som de är och om det verkligen är
som man tror. Det handlar mycket om att handskas med individer, för det är människor
som jag vill förändra. Det är viktigt att lära sig mentaliteten.”

Trots att Sandén bedömer kulturen är viktig betonar han att allt mynnar ut i är
att ”...kunna hantera personer, det är ju individer. Man ska ta det försiktigt, försöka få
över dem på sin sida – don’t force them seduce them.” Han upplever att det allra
viktigaste i styrningen av ett dotterbolag, speciellt när det gäller förvärv, är att
bygga upp förtroende mellan personer inom organisationen. ”De måste få
förtroende för att vi inte kommit dit för att förstöra, utan vi kommit dit för att hjälpa till.”
Sandén menar att detta är nödvändigt om man köper ett redan fungerande
företag. Det som är bra i den nya organisationen måste identifieras och sedan
måste man arbeta för att inte förstöra det. Om det istället handlar om förvärv
av ett dåligt fungerande företag, tillägger han, ”...då är det bara att rensa i
organisationen, ut med all management och ockupera bolaget.”

Det första som Sandén och Karlsson gjorde för att bygga upp förtroendet var
att inleda en dialog, i förhoppningen att den i slutänden kunde leda till en lång
personlig relation. ”Man kanske går ut och dricker lite öl med dem. Sedan får man göra
en gest där man kanske betalar en investering för deras räkning, pengar är ju något som
talar. Sedan får man ha en ständig dialog.” Han menar att det finns en
misstänksamhet i det förvärvade företaget, en slags ”...hälsosam misstänksamhet.
Det är självklart. Hur ska de veta vem vi är som kommer in utifrån? Vi måste visa vad vi
går för.”
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4.1.5 Styrning i en annan kultur

Sandén menar att människorna i Lettland inte riktigt verkar vara tillgängliga
för förändringar, vilket gör att det tar tid att genomföra vissa ändringar i
arbetsmetoderna. Enligt honom beror det på att mentaliteten är annorlunda
jämfört med Sverige. Sandén bedömer dock att Estland har nått en högre
mognadsgrad än Lettland. Estland tycks vara mer västorienterad och mindre
ryssinfluerat, vilket är en av anledningarna till att NPP vill in i Estland. Nivån
på kunskaperna i engelska är hög i Estland och det finns mer ”struktur” i
landet. I Lettland upplever Sandén att det finns ett visst element av maffia
vilket gör att  ”man ibland får betala lite vid sidan av”. Han säger även att det är
mycket mer hierarkiskt i Baltikum. ”De vill ha en supervisor. Det vill inte vi ha i
Sverige. Här är det dynamiken som är viktig.” Han menar även att det finns en
skillnad i respekt mot överhet. ”Man får inte rak feedback, på grund av att de aldrig
säger vad de menar, det kan man utgå ifrån.”

4.2 LAMIFLEX BOARD AB

I detta avsnitt kommer vi ge en presentation av våra empiriska resultat från
fallföretaget Lamiflex Board AB. Intervjuerna i detta företag genomfördes
med Thomas Jacoby, platschef i Estland och delägare samt med VD:n Per
Ekerbring.

4.2.1 Företagspresentation

Lamiflex Board AB i Norrköping är en del av koncernen Lamiflex AB. 1995
bildades dotterbolaget OÜ Lamiflex Eesti i Estland för att förädla
träfiberbaserade förpacknings- och insatsmaterial. Från produktionen i
Libatse, Estland, sänds produkter till kunder i hela Europa. Lamiflex Eesti har
möjlighet att tillgodose behov hos kunder av mer eller mindre förädlade
produkter. (http://www.lamiflex.se)
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4.2.2 Lamiflex etablering i Estland

Lamiflex Board bildade dotterbolaget Lamiflex Eesti i Estland för att fungera
som ett tradingföretag9 med i stort sett en enda kund bestående av
moderbolaget i Sverige. Idag sker 90% av all försäljning sker internt. Orsaken
till Lamiflex val att etablera verksamhet i Estland och inte något av de andra
Baltiska staterna är delvis betingat av slumpen. Jacoby berättar, ”Vi ställde upp
en maskin i Estland som ägdes av Lamiflex, den stod i en liten hangar. Det var en person
som jobbade där och vi hade en bil som då och då levererade produkter till kunder.” Detta
var 1996 och med tiden utvecklades verksamheten och idag omsätter Lamiflex
Eesti 20 miljoner kronor.

Företaget tillämpar en outsourcingstrategi, vilket innebär att det egentligen
inte finns några lokalt anställda i Estland. Alla tjänsterna köps in externt av
Jacoby som spenderar mellan två till tre veckor varje månad i Estland för att
sköta verksamheten genom sin position som platschef. Han är ansvarig för
och utför alla ekonomiska underlag, all prissättning och all fakturering.
Lamiflex tillhandahåller lokalerna och utrustningen men personalen köps in.
Orsaken till detta är att dotterbolaget i Estland inte producerar några varor
utan endast vidareförädlar inköpt material som är inköpt från framför allt
Ryssland. Fördelen med detta är enligt Jacoby att ”…jag har en flexibilitet, jag
behöver inte bekymra mig om alla de problem som har med gubbar att göra, sparka gubbar,
anställa gubbar osv.”. Personalbehovet i Lamiflex Eesti är starkt beroende av
orderingången och andra faktorer som är svåra att förutse. Årets milda höst
och vinter har exempelvis minskat tillgången till av råmaterial i Ryssland vilket
har lett till ett litet behov av personal i dotterbolaget.

När vi frågar Jacoby om orsaken till valet av den outsourcing strategi som
Lamiflex tillämpar i Lamiflex Eesti, svarar han så här:

”Jag tror att jag är relativt unik på det hela. Jag vet inte om jag hade jobbat så
här om jag hade dragit igång en verksamhet idag, då hade vi kanske gjort på ett
lite annorlunda sätt, kanske, vad vet jag. […] För denna flexibilitet kostar.
Men vi började någonstans, och det vart en produkt till, och en produkt till…”

                                                
9 Ett tradingföretag köper in material/produkter och säljer vidare. Viss förädling kan även ske.
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4.2.3 Ekonomistyrningen: Budgeten, en andemening och krav på kvalitet

Resultatbedömningen av dotterbolaget sker med hjälp av resultat- och
balansräkningar. Man betraktar också vad produkten ger totalt sett, främst vad
den bidrar till koncernen som helhet. Det svenska dotterbolaget redovisar ett
relativt dåligt resultat men de andra bolagen redovisar väldigt bra resultat.
Jacoby sammanfattar dotterbolagets uppgift inom koncernen, ”Vi tittar på
produkten, vår uppgift är att försörja moderbolaget med bl.a. board. Hur strukturen i
koncernen ser ut påverkar egentligen inte resultatet för koncernen på lång sikt.”

De viktigaste kraven som ställs på organisationens verksamhet i Estland är
kvalitetsrelaterade.

”Det är deras sak att se till att de [Den inhyrda personalen] producerar den
kvalitet som jag [Jacoby] säger att de ska gör. Om jag ser något som jag inte
tycker om så talar jag om det för min arbetsledare. Är det någon produkt som
inte håller kraven så får de stå för reklamationen rakt av. Jag ser vad som går in
till produktionen och vad som kommer ut. Om det är något som försvinner på
vägen är det antingen någon som producerat skit eller så är det någon som stulit
det.”

Styrningen av Lamiflex Eesti sker främst genom att Jacoby är på plats större
delen av året. Utöver detta är den estniska inhyrda ledningen med på
styrelsemötena. Ekonomisk styrning genom budget är i det närmaste
obefintlig. Budgeten betraktas i princip som en pappersprodukt som kan
utformas för att det ska ge intrycket av att de uppsatta målen har uppnåtts.
Inom Lamiflex Board AB uttalar den främst en andemening inom
organisationen, vartåt man strävar, vilka segmentet som är av betydelse för
företaget. För Lamiflex är budgeten av begränsat intresse på grund av det
flyktiga marknadssegmentet det befinner sig på. De prognoser Lamiflex Board
erhåller från sina stora kunder är byggda på väldigt osäkra antaganden om
framtiden.

När det gäller styrningen av de inhyrda människorna i Estland menar Jacoby
att det råder en relativt informell stämning på arbetsplatsen. Jacoby klädstil på
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arbetsplatsen är vardaglig trots att han är VD för Lamiflex Eesti. Det råder
dock ingen tvekan om vem det är som bestämmer. Jacoby beskriver sin egen
ställning så här:

”Jag har väl en hyfsad relation till som jag nu jobbar med. De får komma med
förslag och andra önskemål, men säger jag att de [Den inhyrda personalen] ska
göra si eller så, så gör man det. [...] De ger inte mothugg på en gång.”

4.2.4 Skillnader i kvalitetsuppfattningar

Thomas Jacoby betonar att kvalitetssynsättet i Estland skiljer sig markant från
det som är utbrett i Sverige. I Estland är man snålare på reparationer och
underhåll. I Sverige reparerar man en maskin innan den går sönder medan
man i Estland kör den till den går sönder och sedan byter man, enligt Jacoby.
Den tekniska kompetensen finns, mycket av den tillverkning som Lamiflex
gör skulle likväl kunna göras i Estland. Jacoby menar att det är erfarenheten
som saknas, förändringarna i landet har gått väldigt snabbt och kraven är
mycket högre än vad de var under den sovjetiska eran. ”Reklamationer är ett nytt
fenomen i Estland. Fick du något som var trasigt så skickade du inte tillbaka det för du
visste inte när du skulle få tillbaka varan igen. Likaså var det mycket betoning på volym
under den perioden.”

Jacoby menar dock att volymtänkandet håller sakta på att ersättas av ett
tilltagande kvalitetstänkande. Men, som han säger: ”…det går inte med en gång.”
För att kunna ersätta volymtänkandet mot kvalitetstänkande har Jacoby valt
att vara på plats större delen av året. ”Det är viktigt med kontinuitet, man är på
plats, man tittar på vad man skickar ut, på förpackningarna. Det är att vara där hela
tiden.”

4.3 MILTRONIC SCANDINAVIA AB

I detta avsnitt kommer vi ge en presentation av de empiriska resultaten från
vårt tredje fallföretag, Miltronic Scandinavia AB. Informationen är baserad på
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intervjuer som genomfördes med VD:n Hans Johansson och hans VD-
assistent, Sophie Wisting.

4.3.1 Företagspresentation

Miltronic Scandinavia AB är, genom sina dotterbolag, en av Nordens ledande
leverantörer av specialkabel och elkomponenter. Miltronic Scandinavia AB,
vars huvudkontor är beläget i Nyköping, är ett holdingbolag som bildades
1991. Företaget består av nio dotterbolag som samtliga är helägda under
Miltronic Scandinavia AB. Dotterbolagen finns Sverige, Norge, Finland,
Danmark, Estland, Lettland och Litauen. Etableringen i Baltikum skedde
under 1995 och 1996. Företaget består även av ett företag som heter
Fleximark AB som tillverkar märksystem, vilket är ekonomisk märkning för
kunder verksamma inom elektroteknik och elektronik. Vidare består Miltronic
Scandinavia av ett företag som heter DoNet vilket erbjuder installationer och
systemintegrationer, kvalificerad rådgivning och stöd, samt snabba leveranser
av produkter inom området fastighetsanknutna data- och telenät. Miltronic
AB köper in komponenter från olika leverantörer runt om i Europa och
fungerar sedan som en återförsäljare. I hela Miltronic Scandinavia-gruppen
finns runt 190 anställda och företaget räknar med att omsätta 450 miljoner
under det här året. (http://www.miltronic.se )

Alla bolag Miltronic Scandinavia AB är tradingföretag, förutom Fleximark AB
som är tillverkningsföretag. Viss montering sker i Miltronics regi, men detta är
mest på begäran av kunder som önskar att företaget sammanfogar exempelvis
vissa kontakter och reläer. (Ibid.)

4.3.2 Miltronics etablering i Baltikum

Orsaken till att Miltronic valde att etablera sig i Baltikum var framförallt
resultatet av ett snabbt beslut som VD:n Hans Johansson tog. Han gjorde
obetydligt med efterforskningar om marknaden i Baltikum utan agerade
utifrån sin intuition som sade honom att det fanns god potential för Miltronic
i Baltikum. Etableringen var en fortsättning på etableringen utomlands, en
utvidgning av marknaden som pågått under hela Miltronics historia. Ett
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underordnat skäl bestod i att om efterfrågan på Miltronics monteringstjänst
skulle öka drastiskt kan montering eventuellt förläggas till Baltikum och
därmed dra fördel av den, jämfört med Sverige, billigare kostnaden för
arbetskraft.

Miltronic är närvarande i Estland, Lettland och Litauen. 1995 startades
verksamheten upp från grunden i Estland, därefter i Lettland och Litauen
under sex månader 1996. De som nu innehar VD-posten i bolagen var
entreprenörerna vilka själva initierade verksamheterna i respektive land med
undantag för Estland där det nyligen har skett ett utbyte av VD-posten.
Wisting berättar: ”De gjorde allting själva, både lagret, försäljning, ekonomibiten och
anställning av folk. Det är bara lokalt folk i bolagen.” Miltronic lade ner stor möda
med att anställa rätt person till VD-posten i bolagen, då det krävdes både
entreprenörsanda och kompetens för att klara av uppgiften att etablera ett
företag från grunden.

Miltronics etablering i de baltiska staterna har följt ett genomgående mönster,
vilket har medfört att de respektive organisationsstrukturerna idag är
identiska. Från att ha börjat med en enda person, är de för närvarande
bestående av fem lokalt anställda medarbetare, vilka främst är antingen ute-
eller innesäljare, lagerarbetare och kontorspersonal. Efter det att den första
mannen anställts, har han givits fria händer att bygga upp verksamheten på det
sätt han funnit lämpligast. Med undantag att han måste följa vissa riktlinjer
från huvudkontoret i Nyköping. Anledningen att de får så mycket fria tyglar är
enligt Wisting att cheferna i dotterbolagen vet bäst hur verksamheten ska
skötas på bästa sätt. Dessutom har Miltronic som policy att företagen ska vara
självständiga från huvudkontoret som möjligt.

Den första utmaningen som en dotterbolagschefen ställdes inför var att hitta
en lämplig lokal, varefter han fick komma och besöka Sverige för en
produktutbildning på Miltronic AB. Skälet till det var att erhålla en
grundläggande kunskap om företagets produkter och dess
användningsområden. Under dessa besök fick de också möjlighet att prata
med säljarna i Nyköping för att förstå hur säljarna i Sverige arbetar. Wisting
betonar dock att när cheferna för dotterbolagen besökte Miltronics
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huvudkontor i Nyköping var det inte för att ta efter något svenskt koncept
som är rådande i moderbolaget. Snarare handlade det om att lära sig om hur
Miltronic jobbar och vilka produkter Miltronic har, varefter
dotterbolagscheferna fick anamma det som de fann lämpligt. Men Hans
Johansson poängterar dock att de avsåg med besöken uppmuntra att det
skapas en gemensam kultur i hela företaget.

4.3.3 Ekonomistyrningen: Rapportering och Budget

Miltronic utövar kontroll över verksamheten i dotterbolagen genom att tidigt
betona vikten av rapportering till huvudkontoret i Nyköping. Under den
första tiden skulle de anställda rapportera till Nyköping veckovis. Rapporterna
bestod av bland annat besöksrapporter och aktivitetsrapporter. Under hela det
första verksamhetsåret presenterades veckorapporter, men efter ett år
trappades det av till rapportering månadsvis. Denna månadsrapporten kallas
inom Miltronic för snabbrapport och den skickas i början av varje månad för
att redovisa försäljning och orderingång. I slutet av månaden får de göra en
konventionell månadsrapport.

Miltronic har inget utvecklat regelsystem för att försäkra sig om att
verksamheten i Baltikum drivs enligt moderbolagets önskemål. Enligt Wisting
sköter sig bolagen i Baltikum sig själva även om det finns vissa ramar för
verksamheten, exempelvis ett anställningsavtal i grunden och avtal om hur
många timmar de ska arbeta per vecka. Utöver detta sker det samtal över
telefon minst en gång i veckan med respektive dotterbolag i Baltikum för att
upprätthålla en kontinuerlig dialog.

Dotterbolagen är ansvariga för utformningen med deras respektive budget för
verksamheten. Under budgetprocessen förekommer det dock ett visst inslag
av samarbete med huvudkontoret. Antingen så åker VD:n för koncernen,
Hans Johansson, över till bolagscheferna eller så kommer de över till Sverige
för att diskutera budgeten. Inom Miltronic anses budgeten som ett mycket
viktigt styrmedel, det fungerar som mål för cheferna, som sedan kan stämmas
mot det verkliga utfallet. I början av verksamheten i Baltikum var det en del
problem förenade med budgetstyrningen. Wisting förklarar;



____________________________[KAPITEL FYRA – FALLFÖRETAGENS STYRNING AV  DOTTERBOLAGEN I BALTIKUM]

61

”Vi har märkt att de är livrädda för att inte uppnå budgetens mål. Vad händer
om resultatet är för lågt? Då har vi, om och om igen, försökt förklara att det är
faktiskt ingen fara om man inte når budgeten. Det kan ju bero på faktorer som
de inte själva rår på, och vi kan då anpassa budgeten efter dessa faktorer.”

Hans Johansson formulerade sin förklaring till rädslan att budgetera så här:

”Det ligger väl i den gamla kulturen. Har de sagt att så här mycket ska de sälja
för och det inte är uppnått så tror de att det är galgen som gäller, eller någon
annan form av bestraffning. Vi har försökt säga till dem att det kan hända
saker på vägen som gör att det inte blir som väntat eller att det blir bättre.”

4.3.4 Att handskas med människor

Miltronic anstränger sig att skapa förtroende och förståelse för varandra
genom att ha en ständigt pågående konversation. Inte nödvändigtvis endast
om ämnen relaterade till Miltronics verksamhet utan även om varandras
familjer, intressen etc. Framgången av detta har dock visat sig vara väldigt
individuellt beroende. Även om de lär känna varandra bättre tycks det
generellt vara så att de baltiska medarbetarna i Miltronic inte är känner sig
bekväma att prata om sig själva, enligt Wisting. Hon försöker själv att åka över
för att besöka dem två till tre gånger per år med avsikten att skapa ett allt
förbättrat förtroende mellan moder- och dotterbolag. Wisting förklarar att en
trolig orsak till att man är reserverad inför att berätta om sig själv och sin
familj kan ha sin förklaring i att under sovjettiden kunde det innebära att man
satte sin familjs säkerhet på spel. Detta har dock gradvis förändrats och nu så
benämner man till och med varandra vid förnamn, något som hade varit
omöjligt när Miltronic startade sin verksamhet i Baltikum i mitten av 90-talet.
Det framgår av våra intervjuer att hierarkin dock lever kvar i de lokala
organisationerna där det finns en tydlig rangordning av auktoritet.

Johansson och Wisting pratar engelska när de besöker dotterbolagen i
Baltikum. De försöker även att under sina resor lära sig så mycket som det
finns en praktisk möjlighet till om kulturen i de tre länderna. Dessutom går de
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på föreläsningar i Sverige när de är Baltikumdagar på Nyköpingsstrand
Utbildningscentrum och läser diverse artiklar i tidskrifter som tar upp aktuella
ämnen om regionen. Detta är påföljden av dels en vilja att lära känna kulturen
för att förstå de baltiska medarbetarna, dels av rent personligt intresse. På
liknande sätt uppmuntras medarbetarna i dotterbolagen till att lära känna den
svenska kulturen.

Wisting påpekar att Miltronics styrning och relation till dotterbolagen i
Baltikum framför allt handlar om att hantera individer. ”Det gäller att få dem att
förstå att vi inte tänker lura dem, för de är väldig misstänksamma mot oss.” Till viss del
betecknar hon detta som en naturlig skepsis mot västerländska företag då det
finns flertal exempel på misskötta utländska företag i Baltikum som utnyttjat
arbetskraft och resurser.

4.3.5 Styrning i en annan kultur

Wisting betonar vikten av att man som utländsk investerare lär sig den
inhemska kulturen på plats vid etablering av verksamhet. Man måste vara
lyhörd och acceptera det som de lokalt anställda säger. I Miltronics fall
hävdade de anställda i dotterbolagen att det inte skulle fungera väl att driva
försäljningsverksamheten som i Sverige med utesäljare som besöker företag.
De hävdade att det fordras ett lager att visa upp för kunderna som en följd av
ett behov att rent fysiskt känna på varan och handla den på plats. Wisting
säger att; ”När köparen kommer sätter sig försäljaren ofta ner med honom och pratar,
kanske tar de en kopp kaffe. Det är den kulturen och det måste vi acceptera här. Jag tror
inte på konceptet att man ska driva ett svensk företag på ett svenskt manér i ett utländskt
land.”

Miltronics styrning av dotterbolagen utomlands är samordnad. Det innebär att
den inte skiljer sig mycket åt i de baltiska staterna eller från något annat av de
länder som Miltronic har verksamhet i. Alla dotterbolag har bildats genom att
en entreprenör ensam har tilldelats ansvaret för verksamhetens uppstartning
varefter huvudkontoret inte har varit inblandad i den operativa verksamheten.
Skälet till detta är att Miltronic inte har haft möjligheten, det vill säga de
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ekonomiska resurserna det innebär att starta en storskalig verksamhet från
start.

För att stimulera respektive verkställande direktör i dotterbolagen finns ett
visst bonussystem inom Miltronic koncernen. På vilken bas man vill erhålla
sin bonus är individuellt, förhandlas fram och sluts i ett avtal. Miltronics
erfarenheter är dock att bonussystem inte har lika stor genomslagskraft i
dotterbolagen Baltikum som i övriga dotterbolag. Miltronics VD i Lettland
har till och med bett om att inte få någon bonus över huvud taget, utan vill
hellre äga en liten del i bolaget.

Enligt Miltronics erfarenheter är det sovjetiska arvet fortfarande väldigt tydligt
i Baltikum. Organisationer beskrivs idag fortfarande som fyrkantiga och
hierarkiska till följd av det ryska inflytandet i regionen. Enligt Miltronics
erfarenheter är detta framför allt framträdande i Litauen medan det inte är lika
tydligt i Estland och Lettland. Exempel på detta är att Miltronics VD i Litauen
har ett kontor som är helt rent från papper. Behöver han ett dokument ber
han någon av de anställda att hämta det till honom. När Hans Johansson är på
besök i Vilnius är det dock klackarna ihop vilket visar på synen på auktoritet.

På grund av att det sovjetiska arvet fortfarande lever kvar i Baltikum är det
enligt Hans Johansson, ett viktigt element i styrningen av dotterbolagen att
välja rätt människor. Detta förstod han när han när han skulle anställa
personal till den första etableringen i Baltikum. De första fem personerna som
svarade på annonsen upplevdes inte besitta den rätta entreprenörsandan som
han sökte. ”De saknade överhuvudtaget känsla för affärer. De var inne i det där gamla
tänkandet. Så det var klart ganska tidigt för mig att jag var tvungen att ha en ung person.”
Johansson anser att det är naturligt att de äldre människorna inte besitter
entreprenörsandan.

”I ett land som varit så dominerat av ett annat land som bestämt i princip
allting, så är det klart att det inte finns någon handlingsfrihet rent naturligt hos
de här människorna. Det är ett fåtal som skaffat sig lite kännedom om andra
kulturer och verksamheter runtom. Så det är ett begränsat antal som man har att
bygga på – än så länge. Men det går väldigt snabbt.”
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Efter ytterligare efterforskningar fick Johansson dock kontakt med unga män
som passade för tjänsten. Exempelvis påträffades chefen till dotterbolaget i
Estland på det Tekniska universitet i Tallin. Han var ännu inte var färdig med
sin utbildning, men han var en person som ”…var inne i ett helt annat tänkande
än de övriga. Han har smygtittat på finsk teve, sånt som man inte fick göra. Han visste
vad business var.” Genom detta hade han påverkats av västerländskt tänkande.

4.4 ETT FÖRETAGSOBEROENDE PERSPEKTIV

För att fördjupa våra kunskaper om de kulturella skillnaderna och dess
betydelse för svenska företag som har verksamhet i de baltiska staterna
presenterar vi nedan ett perspektiv som är företagsoberoende. Information i
detta avsnitt är baserat genomförda intervjuer med en lettiska, Ieva Johnsson,
som arbetar på Lamiflex, och Monica Flygare, samordnare för Utbildningen
för Affärsutvecklare för Östersjöregionen.

4.4.1 Det handlar om att ha rätt inställning

Enligt Monica Flygare är det viktigt för svenska företag som etablerar sig i de
baltiska staterna att ha rätt inställning när de ger sig in i Baltikum.

”Man ska vara medveten om de kulturella skillnaderna och kunna hantera dem
och göra dem till något positivt. Man ska även respektera att det finns skillnader
och ta upp dem till ytan för att diskutera dem och synliggöra dem. Man måste ju
dra fördel av våra olika kunskaper.”

Ieva Johansson är av samma åsikt. Hon berättar att det största misstaget som
de flesta företag gör är att använda en svensk modell och försöka
implementera den på ekonomisk styrning andra länder: ”Det är sådana där
farbröder som kommer och säger:’ det här har vi gjort i 30 år, det här funkar och det här
ska vi göra’.” Hon menar även att det är nödvändigt att förutom kunskap om
de kulturella skillnaderna att även ”…ta reda på vad som gäller i Lettland:
lagstiftningen, etiketten, juridiken, allt det som finns bakom det uppenbara.” Det finns
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nämligen vissa svårigheter förknippade med lagstiftningen – den är ofta
mycket svårtillgänglig för den oinvigda. För en svensk kan det tyckas att det
finns vissa områden där lagstiftningen är mycket detaljerad och andra som helt
saknar lagstiftning.

När man har skaffat sig kunskaper om detta tycker Ieva Johansson att: ”… då
lägger du pussel, det här är Lettland, det här är Sverige. När du lägger pussel så ser du till
att det blir en viss kompromiss. Man måste hela tiden göra en fläta av det hela och försöka
hitta det bästa.” Hon poängterar även att det är viktigt att ha i åtanke att ”...man
inte ska förutsätta att alla som man har anställt, trots att de har bra utbildning, att de
tänker likadant. Man har inte samma uppfattning om till exempel precision och kvalitet.”

Monica Flygare menar att det även är fundamentalt att bygga upp ett nätverk i
det aktuella landet. Ett nätverk som sträcker sig till antal personer inom olika
områden. Dessa människor ska då vara personer som människorna på plats
har förtroende för och som kan hjälpa till att på olika sätt. ”…har man som
svensk inget nätverk då är det jättesvårt. Med nätverk, då kan man ju få tag på precis rätt
person.” För det är svårt att som svensk företagare få tag i rätt personer att
anställa. Ieva Johansson hävdar att det finns gott om kvalificerade,
högutbildade människor, men när det gäller att få tag på den billiga
arbetskraften som företagen här i Sverige ofta är ute efter är det svårare. ”Att
välja personal som ska jobba på golvet är den absolut svåraste frågan Man måste kunna
lita på dem, att de inte hittar på en massa dumheter eller tar saker.”

En annan faktor som enligt Ieva Johansson är värd att ha i åtanke är att det
existerar även en viktig skillnad i synen på hierarki i företagen. Enligt Ieva
Johansson är det exempelvis helt oacceptabelt att säga ”du” till någon som har
en högre position eller som är äldre. Ytterligare något som bör finnas med i
beräkningen är att det faktiskt finns ett element av maffia i de Baltiska
staterna. Detta behöver inte vara ett problem menar Monica Flygare, utan
återigen handlar det om att helt enkelt skaffa sig information om hur saker
och ting fungerar för att på så sätt anpassa sig till de förhållanden som råder.
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4.5 SAMMANFATTNING AV DE EMPIRISKA RESULTATEN

Det som vi har kunnat observera när vi varit ute och pratat med
representanter för företag som har etablerat verksamheter i de baltiska
länderna är att det finns flera olika angreppssätt när det gäller ekonomisk
styrning över de kulturella gränserna.

Lamiflex har valt att prioritera en ökad flexibilitet och mindre risk.
Frikopplingen från verksamheten i Estland medför även att Lamiflex undgår
vissa problem som annars kan uppkomma till följd av att ha verksamhet i ett
annat land. I gengäld får de en högre kostnad i form av ett högt pris för den
inhyrda personalen. De får även en högre kontrollkostnad. Detta för att det
inte är tal om att bygga upp någon relation med den estniska ledningen som
bygger på förtroende, eller att styra med hjälp av ekonomisk styrning. Istället
gäller det utöva kontroll genom att vara på plats hela tiden för att på så sätt
försäkra sig om att skillnaden i kvalitetsuppfattning inte gör att kvaliteten blir
sämre än vad den skulle blivit i Sverige.

Att bygga relationer och förtroende är däremot något som prioriteras i högre
grad av våra två andra fallföretag. NPP betonar att det finns skillnader i hur
styrningen utformas i ett företag som förvärvats jämfört med ett företag som
etablerats från grunden, men att i båda fallen måste den ekonomiska
styrningen kompletteras med ett ömsesidigt förtroende och anpassning. I det
förvärvade företaget måste NPP dock visa en större grad av hänsyn för de
lokala förhållandena. Däremot har den ekonomiska styrningen en viktig roll
att spela när det gäller kontroll av den etablerade verksamheten. Moderbolaget
utformar en budget som förväntas uppnås. Detta för att försäkra sig om att
verksamheten sköts på ett sätt som ligger i linje med moderbolagets intresse.

Miltronic menar att det är viktigt att välja rätt personer. Rätt personer med
betydelsen unga människor som inte bär med sig lika mycket av det sovjetiska
arvet och som har större inslag av en västerländsk entreprenöranda. Genom
att välja rätt personer finns det inte ett lika stort behov att utöva kontroll, utan
Miltronic kan istället nöja sig med erbjuda stöd och ramar inom vilken
dotterbolagen bör hålla sig. Rapportering i kombination med den personliga
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och kontinuerliga kontakten som Miltronic försöker upprätthålla blir istället
den kontrollmekanism som behöver användas.

Tillvägagångssättet som våra fallföretag har valt att använda sig av vid
etableringen av verksamhet i Baltikum överensstämmer till stor del med det
sätt som det företaggsoberoende perspektivet framförde. Både NPP och
Miltronic förefaller medvetna om de kulturella skillnaderna i Baltikum och tar
steg för att anpassa verksamheten till dessa skillnader. Ingen av företagen
verkar tycka att man ska styra verksamheten precis såsom företagen styrs
hemma i Sverige. Fallföretagen tycks även vara medvetna om svårigheterna att
välja personal för verksamheten och har alla valt olika angreppssätt för att
försäkra sig om att personalen sköter verksamheten på ett sätt som ligger i
linje med önskemålen från Sverige. I motsats till det företagsoberoende
perspektivet har dock inget fallföretag framhållit att det har haft stora problem
med varken maffia eller lagstiftningen i Baltikum. Således tolkar vi att dessa
faktorer, inte innebär för moderbolaget betydande problem för styrningen.
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Trots att Sven har tillbringat väldigt mycket tid med dotterbolagscheferna
i Baltikum, även på ett ganska personligt plan, tycks det ändå finnas en
auktoritetssyn som Sven inte alls är van vid. ”Det är riktigt besvärande
när dotterbolagschefen slår ihop klackarna när jag kommer in i rummet.”
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Kapitel Fem

A N A L Y S

För att besvara våra frågeställningar och därmed uppnå syftet med denna undersökning
kopplar vi i detta kapitel ihop vår teoretiska referensram med våra empiriska resultat.
Analysen struktureras utefter de frågeställningar vi inledningsvis ställde:

- Hur utformas ekonomiska styrsystem i dotterbolag i Baltikum?
- Vilka konsekvenser åstadkommer det sovjetiska arvet på ekonomisk styrning?
- Hur anpassas den ekonomiska styrningen till det sovjetiska arvet?

5.1 HUR UTFORMAS EKONOMISKA STYRSYSTEM I DOTTER-
BOLAG I BALTIKUM?

För att klargöra hur ekonomiska styrsystem utformas i våra tre fallföretag
kommer vi att inrikta oss på att konkretisera de två översta nivåerna av
styrning som vi funnit intressanta att studera, strategisk planering och taktisk
styrning. (se avsnitt 3.4)

5.1.1 Strategisk planering: Val av etableringsstrategi

Som tidigare diskuterat tolkar vi att strategisk planering kan motsvara val av
etableringsstrategi. Ur denna synvinkel är Roots (1994) diskussion kring val av
etableringsstrategi intressant. Applicerat på det första av våra fallföretag, NPP,
var utgångspunkten att företaget eftersträvade att kunna hålla jämna steg med
de ökade kraven som deras kunder ställde på dem. Detta krävde en utvidgning
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av verksamheten och valet av etableringsstrategi var att ägna sig åt lokal
tillverkning. Det slutliga målet med verksamheten i Baltikum var att försäkra
sig om leveranser av verktyg till företaget i Sverige.

Den strategiska planeringen för NPP:s etablering i Lettland var relativt
omfattande där hänsyn togs till ett flertal externa faktorer. Utgångspunkten
var produktionsfaktorer i form av kvalificerad och utbildad arbetskraft samt
faktorer i målmarknaden såsom bristen på pålitliga leverantörer i området.
Vad gäller hänsyn till omvärldsfaktorer har NPP, på grund av okunskap och
osäkerhet om utvecklingen i Baltikum, inledningsvis valt att förvärva ett
företag som redan disponerade erfaren personal. Detta möjliggjorde en
effektiv etablering då verksamheten Baltikum redan var igång och NPP hade
möjlighet att dra fördel av kompetensen i dotterbolaget Skan-Tooling.

Dessutom fanns det en intern orsak till att NPP till en början inte valde att
själva etablera ett dotterbolag från grunden vilket kan hänföras till vårt
fallföretags resurser och osäkerhet över utvecklingen av verksamheten i
Lettland. NPP var osäkra på huruvida etableringen skulle visa sig vara lönsam
och närmade sig därför marknaden med tillförsikt, utan att inledningsvis göra
för stora åtaganden vilket skulle ta i anspråk en alltför stor del av NPP:s
resurser.

Efter det att NPP inhämtat kunskap om marknaden och uppmärksammat
möjligheterna som är förknippade med en utvidgning av verksamheten, valde
NPP att själva etablera ett dotterbolag. NPP Eesti skulle komma att bli en
spegelbild av organisationen i Sverige. Däremot, för att åtnjuta maximal
kontroll av verksamheten, bestämde sig NPP för att etablera dotterbolaget
från grunden. Detta för att dotterbolaget skulle kunna styras på det sätt som
NPP ville, utan att hänsyn behövde tas till den lokala ledningen.

Vad det gäller etableringsstrategin som vårt andra fallföretag, Lamiflex,
använder sig av, tycker vi oss se att det inte på samma sätt som ovan är frågan
om aktiv strategisk planering utan det tycks vara en naturlig utveckling av
verksamheten. Utvecklingen ägde rum steg för steg, till synes utan några
omfattande planer. Således reagerade företaget i respons till omgivningen och
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den strategiska planeringen inbegrep inte ett aktivt engagemang från
ledningens sida. Detta antar vi har i hög grad att göra med interna faktorer
inom organisationen. Företaget hade inte mycket resurser att avsätta och var
inte villiga att till fullo utsätta sig för den risk som är förknippad med att ha ett
eget tillverkningsbolag. Prioriteten bestod i flexibilitet, men Lamiflex hade för
avsikt att ändå dra nytta av fördelarna det innebär att ha lokal tillverkning i
form av lägre produktionskostnader etc. Samtidigt avsåg Lamiflex undvika
den risk som det kan medföra att ha lokal tillverkning i Baltikum. Därav valde
Lamiflex att tillämpa en outsourcingstrategi.

Slutligen vad det gäller etableringsstrategin för Miltronic, var utgångspunkten
för etableringen i Baltikum ett resultat av koncernchefens ingivelse och
respons till upplevda möjligheter i form av en marknad med billig arbetskraft
och potential att ta marknadsandelar. Det skedde mycket lite hänsynstagande
till olika externa faktorer utan det var snarare ett snabbt beslut som togs på
basis av en ledare som hade på känn att detta kunde vara en intressant
marknad att ta markandsandelar på. Det som däremot tycks ha haft en större
betydelse var de interna faktorerna i företaget. Företaget hade sedan tidigare
erfarenhet av etableringar och hade, på grund av lyckade erfarenheter, en mer
positiv inställning till att engagera sig i utveckling av verksamheten i ett annat
land. Företaget hade dessutom en färdig mall över hur en etablering i utlandet
ska gå tillväga. Etableringsstrategin var således klar i förväg då alla
dotterbolagen skulle styras på samma sätt och Miltronic vill med styrningen
skapa en gemensam kultur i hela företaget. Värt att poängtera är att målet med
etableringen är, till skillnad mot de två föregående fallen, att ta
marknadsandelar i Baltikum, och inte att endast leverera produkter till
moderbolaget.

Sammanfattningsvis framgår det att de olika företagen har alla lagt olika stor
vikt på den strategiska planeringen. För Lamiflex verkar den inte betydelsefull,
vilket den däremot är för NPP och även Miltronic, fast i mindre grad. Det
finns även en viktig skillnad med målsättningen med etableringen i Baltikum
mellan Lamiflex, NPP och Miltronic. Miltronic har för avsikt att ta
marknadsandelar i Baltikum, vilket inte är fallet med de två andra företagen.
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De faktorer som verkar ha mest betydelse i den strategiska planeringen är
externa produktionsfaktorer i målmarkanden; billig och kvalificerad
arbetskraft samt interna faktorer i företaget; den mängd resurser i form av
ledning, kapital, teknologi, produktion som företaget har förfogande över.
Något som Root (1994) inte nämner som en resurs, men som vi menar även
är en avgörande resurs är den erfarenhet som företagen har av etableringar.
Erfarenheten av etableringar förefaller vara av stor betydelse vid val av
etableringsstrategi. Detta påvisas först genom Miltronic, som tycks mer
benägna att etablera sig i Baltikum på grund av sina tidigare erfarenheter av
etableringar på främmande marknader. Detta gäller även för NPP, som efter
det första steget ut på en internationell marknad hade tillskansat sig värdefulla
erfarenheter inför nästa etablering. Således drar vi slutsatsen att en minskad
osäkerhet och okunskap verkar positivt för en etablering av en verksamhet i
Baltikum, kanske på grund av en upplevd reduktion av risken.

5.1.2 Taktisk styrning: Användningen av styrverktyg

Ovanstående analys ämnade att reda ut hur den första nivån i ekonomisk
styrning, strategisk planering, utformas i moderbolaget före etableringen.
Följande avsnitt ämnar att istället analysera hur den andra styrningsnivån,
taktisk styrning, sker i dotterbolagen. Sålunda diskuterar vi nedan
styrverktygen budgetering, verksamhetsplanering och organisationsstruktur.

Budgetering  och verksamhetsplanering
I Miltronic är budgeten ett mycket viktigt styrverktyg. I enlighet med
Bergstrand (1997) fungerar den som ett hjälpmedel för dotterbolagen att mäta
sina faktiska prestationer mot den uppsatta målsättningen. Vi ser även
budgeten som ett harmoniserande styrverktyg i den mening att ledningen har
möjlighet att göra jämförelser mellan de olika dotterbolagen och
uppmärksamma de åtgärder som kan vidtas om något dotterbolag inte
presterar som det ska. Budgeten är även ett medel för moderbolaget i Sverige
att försöka förmå personalen i Baltikum att anamma det mer västerländska
tänkandet, genom att få dem att själva budgetera och ta konsekvenser av olika
handlingar.
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Miltronics dotterbolag är tänkt att vara så självgående som möjligt och därför
får dotterbolagen mycket frihet i skapandet av budgeten. Detsamma gäller
verksamhetsplaneringen. I linje med att göra bolagen så självständiga som
möjligt, har ledningen i dotterbolagen full frihet att planera verksamheten
såsom de finner lämpligt. De kan själva besluta i frågor rörande försäljning,
anställning och uppsägning av personal etc. Däremot får de stöd och riktlinjer
från huvudkontoret. Rapportering är något som spelar en mycket viktig roll i
styrningen och uppföljningen av verksamheterna i Baltikum. Med hjälp av
detta utövar Miltronic kontroll över dotterbolagen. Rapporteringen
underlättar vid den kontinuerlig kontakten, ger stöd samt försäkrar att
verksamheten i dotterbolaget sköts på ett sätt som ligger i linje med
koncernens gemensamma målsättning.

I NPP används budgeten på ett annat sätt. Dotterbolaget i Estland är inte med
i utformandet av budgeten, utan det sker i moderbolagets regi. Detta för att
moderbolaget anser att dotterbolaget inte har någon uppfattning om vad som
är rimligt. Detta har naturliga orsaker då dotterbolaget inte har försäljning på
plats utan levererar produkter till moderbolaget. Däremot är budgeten
fortfarande ett mycket viktigt styrverktyg som avgör huruvida dotterbolaget
har uppfyllt de ställda målen. Dessutom upplevs budgetens
användningsområde som stort då siffror är något som är förståeliga för de
flesta oavsett kultur och språk, vilket innebär att NPP kan på ett effektivt sätt
förmedla målen med verksamheten i Baltikum. Vad gäller
verksamhetsplaneringen har dotterbolagen heller inte något att säga till om.
Det avgörs helt och hållet av moderbolaget som upplevs ha mer kontroll över
den övergripande verksamheten och vilka resurser som kan användas till vad.

När det gäller NPP:s dotterbolag i Lettland har de helt och hållet anpassat
styrningen till de kulturella förhållanden som råder i Lettland. Detta för att
Skan-Tooling var inledningsvis minoritetsägt av NPP. Detta hade som
konsekvens att NPP valde att hålla en låg profil och istället förlita sig på att
ledningen i dotterbolaget visste vad som skulle göras. Det enda kravet som
ställdes var att de leveransen skedde som planerat. Det finns dock en önskan
om att öka kontrollen. Detta för att NPP anser att det finns brister i hur
verksamheten i Lettland sköts som har sin grund i det sovjetiska arvet. Men på
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sikt, i likhet med företaget i Estland, kommer kontrollen ökas med hjälp av
budgetering då en budget anses vara det bästa sättet att kontrollera att
verksamheten sköts på ett tillfredställande sätt. NPP har även börjat att mer
och mer ta över verksamhetsplaneringen.

I Lamiflex är situationen annorlunda. Där är budgeten mestadels en
pappersprodukt och dess huvudsakliga värde ligger i dess funktion som en
övergripande målsättning för organisationen i Baltikum. Anledningen, som vi
ser det, är att marknaden är mycket föränderlig samt att dotterbolaget,
Lamiflex Eesti, inte är självständigt i förhållande till moderbolaget.
Dotterbolagets uppgift är att förse moderbolag med produkter, som sedan
sköter all försäljning. Detta gör att budgetering och planering av
verksamheten sker i moderbolaget. Styrningen av dotterbolaget sker med
andra medel, med hjälp av platschefen som genom sin närvaro ser till att
moderbolaget förses med högkvalitetsprodukter. Även
verksamhetsplaneringen i Lamiflex dotterbolag utformas centralt i
moderbolaget som ett resultat av deras outsourcingstrategi.

Sammanfattningsvis menar vi att budgeten och verksamhetsplaneringen spelar
olika roller beroende på vilken uppgift dotterbolaget har inom organisationen.
Med det menar vi att det är beroende på om dotterbolaget är till för att förse
moderbolaget med produkter eller om det är tänkt att dotterbolaget ska vara
ett självgående företag. Om dotterbolaget är ett självgående företag har det
mer möjligheter att påverka budgeten och verksamhetsplaneringen. Om inte
det är fallet, fungerar budgeten som de krav som ställs på verksamheten eller,
som i Lamiflex fall, som en pappersprodukt som fungerar som någon typ av
andemening.

Användningen av organisationsstruktur som styrverktyg
Beroende på de olika behov som finns inom företaget, påverkar det hur
organisationsstrukturen används som styrverktyg i de tre fallföretagen. Alla tre
har valt att ha helägda dotterbolag som rapporterar till VD:n i Sverige.
Framförallt Miltronic förefaller försöka utnyttja de decentraliseringsfördelar
som en divisionalisering innebär. Med andra ord ger de intryck av att vilja dra
fördel av att en decentralisering kan medföra större flexibilitet, snabbare
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beslutsfattande och ökat resultatmedvetande. De resonerar som så att det är
personalen på plats som har mest kunskap om hur marknaden fungerar och
bör följaktligen även kunna ta beslut som rör deras marknad. Miltronic har
dessutom som policy att företagen ska vara så självgående som möjligt, vilket
vi ser som ett sätt att ha en större överblick över organisationen och undvika
ta detaljbeslut.

Däremot har inte de andra fallföretagen i lika hög grad använt
divisionalisering och dess fördelar i styrningen av dotterbolagen. I och med att
bolagen är självständiga dotterbolag har naturligtvis moderbolagen
decentraliserat vissa beslut. Men dessa beslut rör framför allt den operativa
verksamheten på plats i Baltikum. NPP:s och Lamiflex dotterbolag har
begränsade möjligheter att självständigt ta övergripande beslut som rör det
egna bolaget och dess marknad. Detta har sin grund i att dotterbolagen i
Lamiflex och NPP inte har samma funktion som Miltronics dotterbolag.
Lamiflex och NPP:s dotterbolag används för att lösa hela koncernens
huvuduppgifter genom att försörja moderbolaget med produkter. I Lamiflex
ses till och med organisationsstrukturen endast som en pappersprodukt som
egentligen inte anses påverka resultatet på lång sikt.

5.2 VILKA KONSEKVENSER FÅR DET SOVJETISKA ARVET PÅ
DEN EKONOMISKA STYRNINGEN?

I referensramen har vi diskuterat nationell kultur och även mer specifikt vårt
fokus inom nationell kultur i de baltiska staterna- det sovjetiska arvet. Det
sovjetiska arvet förefaller vara, enligt våra fallföretags erfarenheter, något som
i många avseenden påverkar relationen mellan dotter- och moderbolag. I syfte
att närmare utreda vilken inverkan detta arv har på styrningen kommer vi i
följande avsnitt ta hjälp av agentteorin då den belyser vårt problem på ett
intressant sätt. (se avsnitt 3.2.1 för en närmare redogörelse av agentteorin) Vi
kommer även till viss del använda oss av Hofstedes (1980) (se avsnitt 3.5.1)
fyra dimensioner för att förtydliga våra resonemang.
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Av agentteorin framgår det att dotterbolaget måste representera moderbolaget
och att det sker en delegering av beslutanderätt till dotterbolaget. Denna
delegering innebär i slutändan att moderbolaget alltid tvingas bära riskerna
och nödgas hantera ovissheten om vilka handlingsalternativ dotterbolaget de
facto väljer. Vidare kan inte moderbolaget till fullo kontrollera dotterbolagets
beteenden och beslut. Dessa beteenden och beslut är ibland svårtillgängliga
för moderbolaget då det inte har full förståelse för de lokala förhållanden som
råder i dotterbolagets hemland. Detta har som konsekvens att det är stor risk
att dotterbolaget har preferenser för vissa handlingsalternativ som
moderbolaget inte tycker är lämpliga. Således utsätter sig moderbolaget för ett
visst mått av risk, att de beslut som tas i dotterbolaget inte alltid ligger i
moderbolagets intresse. Denna risk betecknas agentkostnaden.

5.2.1 Agentkostnader

De agentkostnader som framgår av vår studie kommer vi att göra en närmare
redogörelse för nedan.

Synen på kvalitet
Gemensamt för NPP och Lamiflex är att det finns en viss oro för att
kvaliteten på produkten är lägre på grund av det faktum att den är producerad
i någon av de baltiska staterna och inte i Sverige. Företagen är väldigt måna
om att producera hög kvalitet för att tillfredställa deras kunder och ledningen i
Sverige anser att synen på kvalitet i Baltikum skiljer sig i från den i Sverige.
Detta är ett exempel på vad vi i detta arbete har benämnt som arv från forna
Sovjetunionen, eller ”management sovieticus”. Betoningen på kvantitet i
produktionen åstadkom följderna att kvaliteten ofta blev lidande. Idag tycks
detta fortfarande leva kvar till viss del i det baltiska näringslivet, inte minst i
den äldre generationen av företagsledare. För Miltronic, NPP och Lamiflex
utgör den skilda synen på kvalitet en agentkostnad för moderbolaget. I de fall
synen på kvalitet skiljer sig från moderbolagets, kan dotterbolagschefen ta
beslut rörande produkternas kvalitet som inte överensstämmer med de krav
som moderbolagets ställer. Dessutom kräver det tid och resurser för
moderbolaget att försäkra sig om att denna syn på kvalitet inte utgör en risk
för en lägre produktionskvalitet. Kopplat till Hofstede (1980) tolkar vi denna
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värdering av kvantitet före kvalitet som en mer maskulin värderingsdominans,
jämfört med den feminina värderingsdominansen i form av betoning på kvalitet
som finns i Sverige.

Synen på budgetering
I intervjuerna med Miltronic framgick det att det fanns hos dotterbolagen en
ovilja att budgetera. Enligt Hofstedes (1980) fyra dimensioner faller det här
under en hög grad av osäkerhetsundvikande. Detta för att det förefaller som de
anställda i organisationerna känner sig hotade av osäkra och svåröverskådliga
situationer och försöker undvika dessa vilket leder till denna, i moderbolagets
ögon, främmande rädsla för budgetering.

De baltiska dotterbolagens ovilja att budgetera verksamheten har sin grund i
en rädsla för negativa följder om budgeten inte nås. Detta är ytterligare ett arv
från det forna Sovjetunionen som har sin grund i att företagen under den
tiden inte var nödgade att göra beräkningar och uppföljningar när resultatet
inte blev som väntat. Dessutom lever det kvar en rädsla hos personalen att ett
negativt resultat kan innebära ogynnsamma konsekvenser för dem
personligen. I Miltronics fall utgör detta en klar agentkostnad. Kostnaden
består i de ansträngningar som har gjorts från Miltronics sida att få bukt med
motståndet till budgetering. Liksom i fallet med kvalitet ovan utgör risken en
agentkostnad, risken att budgeteringen förlorar sitt värde för moderbolaget på
grund av ovanan att budgetera. Således kan det tänkas att den yttersta
konsekvensen av detta blir att budgeten som styrverktyg förlorar något av sin
verkan då syftet med budgeten, exempelvis att skapa målsättningar att mäta
sina prestationer mot, inte uppnås.

Synen på hierarki
Ytterligare en agentkostnad som har framkommit av våra intervjuer är den
betydelse hierarkin har i de Baltiska staterna. Samtliga våra intervjuobjekt har
framhållit att människorna i den regionen eftersträvar att ha en hierarkisk
organisation. I NPP var exempelvis företaget tvungna att ha en person som
övervakar arbetet på plats. Detta var även fallet i Lamiflex där platschefen var
nödgad att ständigt vara närvarande för att övervaka att verksamheten bedrevs
på ett tillfredställande sätt. Detta sammanfaller med Hofstedes (1980)
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kulturdimension hög grad av maktdistans då det tycks vara allmänt accepterat att
makten i organisationen är ojämnt fördelad. Chefen ska ha auktoritet att fatta
beslut å de underställdas vägnar. Miltronic tycktes vara medveten om detta
med tanke på att de avsiktligt valt att anställa de personer som bedömdes
inneha mer av det västerländska tänkandet. En anledning som vi ser till denna
hierarkiska grundsyn går att hitta i ”management sovieticus”. Som tidigare
diskuterat togs beslut uppifrån och på grund av att allt var centralt planerat
fanns det inte behov för individer på lägre nivåer i organisationen att själva ta
initiativ och beslut. Agentkostnaden kan bestå av en förlust av en del av den
kompetens som personalen i Baltikum besitter. Detta till följd av att besluten
tas på en högre nivå än vad som är nödvändigt, och viktiga insikter på lägre
nivåer i organisationen inte tas tillvara.

5.2.2 Kontroll

Enligt agentteorin kommer huvudaktören att försöka minimera
agentkostnaderna genom att öka kontrollen av agenten. I avsnitt 3.2.1
redogörs för de typer av kontroll som Chang & Taylor (1999) föreslår en
huvudaktör kan utöva för att påverka dotterbolaget i önskad riktning. Vi har
identifierat dessa tre typer av kontroll i de tre fallföretag vi har studerat.

I Lamiflex är det framför allt beteendekontroll som utövas av moderbolaget
då det sker detaljövervakning av verksamheten i Estland. I NPP:s fall styr och
övervakar de verksamheten genom att tillämpa det som Chang och Taylor
(1999) kallar outputkontroll. Det åskådliggörs i NPP:s sätt att styra
verksamheten efter budget. Budgeten fungerar som en riktlinje, det är det
grundläggande kravet för dotterbolagets verksamhet. Utöver detta hyser inte
NPP några direkta krav som rör beteendekontroll eller kulturell kontroll.

Miltronics outputkontroll sker i form av budget, men även i form av den
frekventa rapportering som moderbolaget kräver av dotterbolagen.
Moderbolaget är inte intresserad av att genom beteendekontroll utöva
övervakning av hur den operationella verksamheten drivs i Baltikum. Det är
framför allt kulturell kontroll som utövas genom att Miltronic önskar att
dotterbolagen ska lära sig hur Miltronic vill att verksamheten ska skötas. Detta
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sker med hjälp av den personliga och förtroliga relationen som Miltronic
önskar upprätthålla med dotterbolagen samt genom att Miltronic är noga med
att anställa rätt människor i verksamheten vilka innehar den rätta attityden.

Som framgår av ovanstående diskussion försöker företagen minska
agentkostnaderna genom att utöva olika typer av kontroll. Ekonomistyrningen
kan till viss del likställas med outputkontroll, men de andra typerna av kontroll
finner inte sin motsvarighet i vår definition av ekonomistyrning. Detta tyder
på att styrning av en verksamhet måste kompletteras med andra typer av
kontroll.

Sammanfattningsvis kan sägas att det sovjetiska arvet medför att
verksamheten i Baltikum är förknippad med viktiga agentkostnader. Dessa har
sin grund i synen på budgetering, kvalitet och hierarki och ökar den risk som
är förknippad med verksamheten i Baltikum. Moderbolaget förefaller
medvetna om dessa kostnader och för att minska risken, och därmed
kostnaden, utövar moderbolagen olika typer av kontroll på dotterbolagen.

Något som vi också kunnat påvisa med hjälp av denna undersökning, men
som inte hittar sin motsvarighet i agentteorin, är att moderbolagen försöker på
olika sätt anpassa sig till de lokala förhållanden. Detta ser vi som ytterligare en
åtgärd för att minska risken med att ha verksamheten i Baltikum. En närmare
diskussion kring detta görs nedan.

5.3 HUR ANPASSAS DEN EKONOMISKA STYRNINGEN TILL
DET SOVJETISKA ARVET?

Som det framgår av ovanstående diskussion spelar de kulturella skillnaderna
en viktig roll i utformningen av ett ekonomiskt styrsystem. Dessutom, i många
aspekter är det sovjetiska arvet något som påverkar relationen mellan moder-
och dotterbolag. Det framgår tydligt av det empiriska resultaten att det sker en
anpassning från moderbolagets sida. Företagens ledning i Sverige förefaller
vara medvetna om förekomsten av kulturella skillnader. De tycks, utifrån
deras uppfattning om dessa skillnader, ta steg för att skapa en väl fungerande
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relation mellan moder- och dotterbolag. Det som nu är av intresse är hur
ledningen i Sverige hanterar och anpassar sig till de kulturella skillnaderna, i
processen att utarbeta ett ekonomiskt styrsystem. Som framgår av den
teoretiska referensramen har vi inte funnit någon teoretisk förklaring till hur
detta sker. Följaktligen baseras resonemanget nedan på vår
slutledningsförmåga och tolkning av våra intervjuer.

Vi har identifierat fem aspekter som belyser tillvägagångssättet för de tre
fallföretagens anpassning till lokala förhållanden vad det gäller deras
verksamhet i Baltikum. Dessa perspektiv analyseras nedan.

5.3.1 Frikoppling av verksamheten

På det första sättet på vilket en anpassning sker, frikoppling av verksamheten,
framgår det att Lamiflex har valt att tillämpa en extrem form av frikoppling; så
kallad outsourcing. Endast en person i Lamiflex Eesti tillhör företaget och
övriga är inhyrd personal. Fördelen med detta system är att Lamiflex som
moderbolag inte själva behöver inhämta all nödvändig kunskap i fråga om
exempelvis de legala förhållanden som råder i Estland i samband med
anställning av personal. Då Lamiflex orderingång är i högsta grad svår att
förutse kan personalstyrkan smidigt anpassas till den volym som ska
produceras. Detta till priset av en högre kontrollkostnad då platschefen
ständigt måste vara på plats.

Anledningen till att Lamiflex valt att tillämpa denna form av frikoppling står
att finna i ett flertal faktorer. För det första skiljer sig Lamiflex produkt från
de två andra fallföretagen. Lamiflex handlar varor från Ryssland som säljs
vidare till västeuropeiska marknader i en ny förpackning, så kallad trading. I
Lamiflex Eesti förädlas en del av varorna. Denna process är relativt
okomplicerad vilket förenklar inhyrningen av personal utifrån då det inte
erfordras en lika hög kompetensnivå som exempelvis i NPP:s dotterbolag i
Lettland. Det andra skälet till att Lamiflex skiljer sig åt är att det inte finns
någon tydlig strategi för etableringen av dotterbolaget i Estland. Jacoby
berättar att de ställde upp en maskin i en hangar i Estland och från att ha
testat hur marknaden reagerade, utökades verksamheten successivt.
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I likhet med Lamiflex har de två andra företagen valt att tillämpa frikoppling
av verksamheten, fast i mindre grad. Miltronic och NPP har valt att tillämpa
en etableringsstrategi som bygger på inhemsk ledning och i deras fall har
verksamheten frikopplats i den mening att det inte finns några svenskar på
plats i dotterbolaget. Det som förenar dessa två företag är att det finns en
stark tilltro till den tekniska kompetensen inom arbetsprocessen i de baltiska
staterna. Det är inte fråga om att anpassa de dotterbolagen i Baltikum efter en
svensk mall utan snarare sker det en ömsesidig anpassning. Detta analyseras
vidare i stycke 5.3.4.

5.3.2 Kulturell förståelse

En viktig hörnsten i anpassningen som sker i moderbolaget förefaller vara
kulturell förståelse. Detta bekräftas av samtliga fallföretag, men även av det
företagsoberoende perspektivet. Ledningen i NPP och Miltronic säger sig vara
medvetna om att det finns kulturella skillnader och att dessa är viktiga att ta
hänsyn till i relationen mellan moder- och dotterbolag. Detta stämmer överens
med Brake et al. (1995) (se avsnitt 3.5.2) som menade att det finns fyra nivåer
av kulturell förståelse som ett företag bör ta i beaktning för att lyckas med sin
utlandsetablering.

Beträffande den första nivån, öppna attityder, observerar vi att NPP och
Miltronic hyser en stor medvetenhet om att det förekommer kulturella
skillnader. Exempelvis, är Miltronic till och med beredd att överge vissa delar
av sina kulturellt betingade beteenden som i det fallet när Miltronic valde att
ha ett lager på plats där kunder själva har möjlighet att undersöka
produkterna. Detta tyder på att moderbolaget är berett att anpassa sig till de
lokala kulturella förhållanden. Ett annat exempel är NPP som, trots att
ledningen i Sverige inte är helt nöjd med hur bolaget sköts, ger ledningen
förvärvade i det företaget i Lettland, Skan-Tooling, stor frihet att driva
verksamheten såsom det finner lämpligt. Anledningen, som vi ser det, är att
ledningen i Sverige inser att det inte är rimligt att företaget i Baltikum ska
köras över för att driva företaget såsom det utförs i Sverige.
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När det gäller den andra nivån i Brake et al. (1995), vara uppmärksam på sig själv
och andra, tycker vi oss även här se att NPP och Miltronic förefaller vara
uppmärksam på den lokala kulturen i dotterbolaget. Dessutom sträcker sig
detta till att även innefatta den egna kulturen. Exempelvis vill Miltronic att
ledningen i dotterbolagen ska komma till Sverige för att de anser det är
nödvändigt att de olika kulturerna möts för att på så sätt skapa större
förståelse för varandra. Även NPP tycks vara beakta de kulturella skillnaderna.
Ett exempel är att NPP har observerat att i Estland, i NPP Eesti, har
personalen behov av en platschef som övervakar arbetet. Gällande den tredje
nivån kulturell kunskap, tycker vi oss inte se att NPP har aktivt försökt bygga
upp ett system för att generera kulturell kunskap. De har inte heller medvetet
bemödat sig att på olika sätt inhämta kunskap om kulturen. Följaktligen tycker
vi inte att NPP kan likställas med Miltronic på den här nivån, som hävdar att
de aktivt söker öka sin kunskap genom att läsa artiklar om Baltikum, resa i
landet och delta i föreläsningar etc. Rörande den sista nivån i modellen av
Brake et al. (1995), interkulturell skicklighet har vi dock ingen uppfattning om
exakt hur Miltronic använt sig av sina kunskaper för att minimera konflikter,
då detta inte har framkommit av intervjuerna. Men vi har fått intrycket att de
genom sina kunskaper har kunnat hantera vissa problem som uppstått, som
exempelvis dotterbolagschefernas rädsla för att budgetera.

Sammanfattningsvis förefaller det som både Miltronic och NPP använder sig
av kulturell förståelse för att anpassa styrningen till de förhållanden som råder
i Baltikum. NPP verkar nöja sig med att ha en allmänt öppen attityd till att
dotterbolagen befinner sig i en annan kultur, men verkar inte aktivt skaffa sig
ytterligare kunskap om vilka förhållanden som råder i regionen, vilket
Miltronic gör. Följaktligen hamnar enligt vår tolkning Miltronic på en högre
nivå av kulturell förståelse än NPP då de förefaller vilja använda sig av sina
kunskaper för att förbättra relationen med verksamheterna i Baltikum.

Vad det gäller Lamiflex, verkar kulturell förståelse vara av underordnad
betydelse då de är i princip frikopplade från verksamheten i Baltikum. (se
avsnitt 5.3.1 för en närmare diskussion kring frikoppling av verksamheten)
Som vi ser det, innebär Lamiflex sätt att organisera verksamheten genom
outsourcing, att företaget inte behöver ta hänsyn till de förhållanden som
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råder i Baltikum och har således inte lika stort behov av att skaffa sig en
förståelse för kulturen i dotterbolagets hemland.

5.3.3 Hälsosam skepsis

Vi har upplevt att det bland våra fallföretag i viss utsträckning råder
misstänksamhet riktad mot den baltiska kulturen men även att det omvända
förhållandet gäller. Gemensamt för de tre bolagen är att det finns en grad av
misstänksamhet mot den baltiska affärskulturen, mer specifikt mot den kultur
som råder i organisationer. Detta kan vara ett resultat av ”management
sovieticus” som vi har behandlat ovan i analysen. Den praktiska följden av
misstänksamheten tar sig uttryck i att kontroll av olika slag är viktiga i
relationen till dotterbolag. I Miltronic sker kontrollen hjälp av val av rätt
personer, genom att bygga upp personlig relation med dotterbolag samt
genom krav på en omfattande rapportering. I NPP sker kontrollen med hjälp
av budgeten samt att dotterbolaget inte får speciellt mycket ansvar i
planeringen av verksamheten. I Lamiflex sker kontrollen, som tidigare nämnt,
genom att platschefen är ständigt närvarande.

Graden av misstänksamhet skiljer sig åt i våra tre fallföretag. Tydligast är den i
Lamiflex där det är tydligt att moderbolaget i Sverige anser att det fortfarande
finns fog att inte överlämna alltför mycket ansvar till dotterbolaget. Jacoby
betonar skillnaden i kvalitetsuppfattningar mellan Sverige och Estland och
lägger mycket av skulden på det inflytandet som forna Sovjetunionen har haft.

Miltronic skiljer sig markant från Lamiflex i detta avseende. För Miltronics del
har det varit det omvända förhållandet. Moderbolaget har istället för att
bearbeta sin egen misstänksamhet varit nödgade att övertyga sina medarbetare
i dotterbolagen att inte vara misstänksamma mot moderbolagets avsikter. Vi
anser att en grundorsak till detta är Miltronics erfarenhet av etablering av
dotterbolag utomlands. Den svenska ledningen förmedlar en positiv syn på
dotterbolagens möjligheter och kompetens att driva verksamheten
framgångsrikt. Det andas på Miltronic mer tro på de baltiska medarbetarnas
egna förmåga att utveckla de lokala organisationerna utifrån eget mönster,
jämfört med Lamiflex.
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NPP placerar sig närmare Miltronic än Lamiflex i avseende på frågan om den
misstänksamhet som råder i relationen mellan moderbolaget och
dotterbolaget. Sandén, VD för NPP, hävdar att det finns en ”hälsosam
misstänksamhet” hos dotterbolaget gentemot moderbolaget. Detta stärker den
bild vi fått från Miltronic att det finns en känsla av osäkerhet hos de baltiska
medarbetarna om exempelvis hur seriösa de internationella investerarna i
Baltikum är.

5.3.4 Ömsesidig anpassning

Miltronic betonar vikten av att det finns ett förtroende mellan moderbolaget
och dess dotterbolag i Estland, Lettland och Litauen. För att den svenska
ledningen i moderbolaget ska förstå och ha möjlighet att anpassa sitt beteende
och ekonomiska styrning efter bästa förmåga, sker besök hos dotterbolagen
flera gånger årligen. Likaså bjuder de in de personer som innehar VD-
positionerna i dotterbolagen till huvudkontoret för att samordna
verksamheten. Avsikten är att alla medarbetarna inom organisationen ska dra
åt samma håll.

Ledningen inom NPP försöker, i likhet med Miltronic, att besöka de baltiska
dotterbolagen flera gånger per år för att öka förståelsen mellan moderbolag
och dotterbolag. Dock är NPP inte lika villiga att anpassa sig efter de
förhållanden som gäller i de baltiska dotterbolagen utan Sandén påpekar att
kontroll är effektivare än förtroende. Detta tyder på att NPP för en mer strikt
direkt styrning av dotterbolagen än vad som är fallet för Miltronic. Däremot
råder det inga illusioner om att man kan driva en verksamhet på samma sätt
som i Sverige. Exempelvis så upplevs den lettiska affärskulturen som mycket
korrupt och det drabbar NPP:s dotterbolag som måste finna sig i att betala
”vid sidan av” för att klara sig.

I Lamiflex fall tycks det inte finnas inte samma vilja att anpassa sin
verksamhet efter dotterbolagets förhållanden, vilket har sin grund i att det dels
innebär ett merarbete för moderbolaget som Lamiflex inte har resurser till att
utföra.
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5.3.5 Kunskap om hantering av individer och val av rätt personal

De tre fallföretagen skiljer sig åt även vad det gäller val av medarbetare i
Baltikum som innehar nyckelpositioner i dotterbolagen. Det är även i detta
avseende Lamiflex som utskiljer sig mest jämfört med den mer jämförbara
strategi som Miltronic och NPP har använt sig av i val av personal till
dotterbolagen.

NPP:s produktion i Skan-Tooling och tillverkning på den nya fabriken som
startas upp i Estland utgör en komplicerad process med höga krav på kvalitet.
För NPP:s del tror vi att det är av stor vikt att inte ha en hög
personalomsättningshastighet då det erfordras att medarbetarna är kunniga
inom arbetsområdet. NPP lägger enligt Sandén ner mycket möda på att förstå
och handskas med de baltiska medarbetarna. Det finns hos NPP en klar
uppfattning om hur man bör handskas med de baltiska medarbetarna. Denna
uppfattning går hand i hand med den ömsesidiga anpassning som vi har
analyserat ovan. Det tycks vara viktigt för den svenska ledningen att anpassa
sig och försöka att förstå den kultur i vilken dotterbolaget verkar. NPP
betonar vikten av att förstå att det är människor det handlar om och det bästa
sättet att lära känna människor är att umgås med dem, även på fritiden. Det
som NPP beskriver anser vi vara en metod att sälja sin idé om verksamheten
till dotterbolagets anställda genom att skapa förtroende för varandra på ett
personligt plan. I slutänden är det dock ingen tvekan om att NPP inte är
beredda att delegera alltför mycket beslutsansvar till dotterbolagen då Sandén
hävdar att kontroll är bättre än förtroende.

Miltronic är det av våra fallföretag som lägger ner mest energi på att välja rätt
folk till verksamheten i dotterbolagen i Baltikum och på att skapa ett förtroligt
förhållande mellan ledningen för moderbolaget och den för respektive
dotterbolag. Företaget lägger stor vikt på att chefen för dotterbolagen i
Baltikum är unga människor som har mycket av det västerländska tänkandet.
Vidare är den rådande uppfattningen hos ledningen i moderbolaget att det
vore oförnuftigt att försöka påvisa för ledningen i de baltiska dotterbolagen
hur styrningen av verksamheten ska gå tillväga. Vikten av goda relationer över
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gränserna betonas starkt och stor möda läggs ner på att vårda och utveckla
dessa relationer. Ledningen för dotterbolagen är av så pass stor betydelse att
personen som skulle starta upp verksamheten valdes ut med stor noggrannhet.
För att därefter samordna dotterbolagens verksamhet med moderbolagets,
utvecklades en stark personlig relation med de anställda som framför allt
bygger på besök i respektive länder på moderbolagets inrådan. Detta kan
liknas vid NPP:s sätt att skynda långsamt för att sälja den svenska ledningens
tänkesätt om hur verksamheten ska drivas. Denna relation är även viktig för
att överbrygga den skepsisen som vi tidigare beskrivit och är även viktig i
processen att utveckla en relation som bygger på förtroende.

Lamiflex skiljer sig som sagt även i detta avseende. Den svenska VD:n på
dotterbolaget Lamiflex Eesti, Jacoby, behöver inte ägna sig åt personalfrågor i
den meningen att han är ansvarig för anställning, löner, semesterersättning
och liknade frågor. Lamiflex val att låta ett bemanningsföretag ta hand om den
operationella verksamheten innebär att moderbolagets inblandning i
personalfrågor blir minimal. Därav existerar det inga direkta krav på Lamiflex
relaterade till hantering av medarbetare i dotterbolaget. Den enda direkta
relationen som sker mellan Jacoby och de estländare som arbetar i företaget
sker med arbetsledaren från bemanningsföretaget. Han är kanalen till de
övriga anställda om det är något som behöver exempelvis förbättras inom
produktionen. Följaktligen besparar sig Lamiflex i Sverige från en rad
eventuella svårigheter och problem som kan vara förknippade med styrning av
personal av en annan kultur.

Frågan som nu kvarstår efter ovanstående diskussion är hur dessa
identifierade perspektiv påverkar anpassningen av det ekonomiska
styrsystemet till lokala förhållanden. Först och främst när det gäller
frikopplingen av verksamheten tycks det som den formen som Lamiflex
använder sig av, innebär att budgeten får en underordnad betydelse eftersom
personalen är inhyrd och beroende av orderingången. Budgeten fungerar då
inte exempelvis som motivationshöjare för personalen. Likaså är budgeten
tidsberoende vilket gör den svårapplicerad i Lamiflex Eestis fall. Detta har
även som följd att verksamhetsplaneringen blir mer centraliserad. I de andra
fallföretagen innebär en frikoppling av verksamheten att ledningen i
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moderbolaget inte behöver befatta sig med beslut på detaljnivå då den är dessa
är decentraliserade till dotterbolaget. Vad det gäller kulturell förståelse innebär
en större kulturell förståelse att ledningen i moderbolaget har mer insikt i hur
verksamheten i utlandet ska organiseras och anpassas till de lokala
förhållandena. Dessutom innebär en större kulturell förståelse för NPP och
Miltronic att det kan ske effektivare kontroll av verksamheten på grund av att
moderbolaget har större möjligheter att bedöma lämpligheten i de beslut som
dotterbolaget tar. Vad gäller hälsosam skepsis så innebär den skepsis som
exempelvis NPP känner inför dotterbolaget att moderbolaget tar åtgärder för
att öka kontrollen av verksamheten. Detta kan ske genom att krav ställs i form
av kontinuerlig rapportering och att verksamheten styrs enligt budget.
Ömsesidig anpassning innebär för Miltronic att den ekonomiska styrningen
inte kan ske på exakt samma sätt som den hade skett i Sverige. Exempelvis
kan det i vissa fall bli nödvändigt att utbilda dotterbolagets personal i hur
budgeten ska användas för att uppnå önskad effekt. Dessutom kan det
behövas att Miltronics ledning förklarar att budgeten är en målsättning snarare
än ett absolut krav. Slutligen gällande kunskap om hantering av individer och
val av personal, innebär det för den ekonomiska styrningen att NPP och
Miltronic med fördel väljer personal som har förståelse för det västerländska
sättet att tänka för att styrningen ska få önskad effekt. Därtill förefaller det
som den ekonomiska styrningen måste kompletteras med väl fungerande
personlig och fortlöpande relation med individerna för att vara effektiv.
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Kapitel Sex

S L U T S A T S E R

Syftet med denna undersökning har varit att öka förståelsen för hur ekonomiska styrsystem
utformas och används i svenska dotterbolag i Baltikum, samt att öka kunskapen om hur
den kulturella kontexten påverkar den här utformningen. Med det här i åtanke ska vi i
detta kapitel förse läsaren med en övergriplig sammanfattning av våra slutsatser.

Avseende utformningen och användningen av det ekonomiska styrsystemet
skedde det på olika sätt i våra tre fallföretag. Detta illustreras av nedanstående
tabell som påvisar var dessa skillnader ligger.

Först och främst, beträffande den strategiska planeringen, har alla tre
företagen valt olika angreppssätt. I Lamiflex var inte den strategiska

NPP LAMIFLEX MILTRONIC

Strategisk
planering

Betydande, med
hänsyn till externa
och interna faktorer.

Ej omfattande,
successiv utveckling.

Etablering efter en
förutbestämd mall.

Budgetens
funktion

Grundläggande.
Uppvisar nödvändiga
åtgärder.

Obetydande.
Åskådliggör
övergripande mål.

Betydelsefull och
harmoniserande.
Kulturbärare.

Verksamhets-
planering

Centraliserad till
moderbolaget.

Centraliserad till
moderbolaget.

Decentraliserad till de
lokala dotterbolagen.

Organisations-
struktur

Ingen central roll
som styrverktyg.

Ingen central roll
som styrverktyg.

Betydelsefull.
Utnyttjar fördelar
med decentralisering
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planeringen betydande, vilket den däremot var i NPP, där hänsyn togs till ett
antal interna och externa faktorer. I Miltronic var utgångspunkten ett infall av
koncernchefen. Själva etableringen ägde sedan rum efter den förutbestämda
mall som hade utarbetats genom erfarenheter av tidigare etableringar.

De tre fallföretagen har divergerat i hög grad avseende på moderbolagets syfte
med etableringen av ett eller flera dotterbolag i den baltiska regionen.
Anledningen till etableringen är främst avhängt på vilken typ av verksamhet
som företagen är sysselsatt med. Beroende på verksamheten, varierar behovet
av utbildad arbetskraft och att utnyttja de kostnadsfördelar i produktionen
som en etablering i Baltikum kan medföra. NPP och Lamiflex har låtit en del
av produktionen förläggas till Baltikum för att dra fördel av det lägre
kostnader som det inbegriper att förlägga en del av produktionen i dessa
länder. Miltronics anledning till att etablera dotterbolag i Estland, Lettland och
Litauen har sin grund i en strategi att utvidga marknaden till att även innefatta
Baltikum.

Rörande den taktiska styrningen, det vill säga, verksamhetsplanering,
budgetering och organisationsstruktur, framgår det av modellen att den spelar
en olika framträdande roll i de tre företagen. I Miltronic är det stor betoning
på budget och den används i ett harmoniserande syfte: för att jämföra de olika
dotterbolagens prestationer samt för att brukas som kulturbärare. Den är
kulturbärare i den mening att den lär dotterbolagen hur de ska resonera när de
styr verksamheten och förmår dotterbolagen att i högre grad anamma det
västerländska tankesättet. I Lamiflex är budgetens betydelse inte lika stor, men
har dock ett visst värde på grund av de vägledande egenskaper som budgeten
upplevs ha. Även vad gäller verksamhetsplaneringen har de olika roller i de tre
företagen. Beroende på vilken roll som moderbolaget vill att dotterbolaget ska
ha, varierar graden av centralisering. Exempelvis vad gäller Lamiflex och NPP,
är det tänkt att dotterbolagen ska försörja moderbolaget med produkter,
därför sker planeringen centralt. Det motsatta förhållandet gäller i Miltronic.
Där ska dotterbolagen vara självgående bolag och följaktligen decentraliseras
verksamhetsplaneringen.
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Vad gäller betydelsen av organisationsstruktur ser vi att det även här är av
betydelse vilken roll dotterbolaget har i förhållande till moderbolaget. Då
Miltronic vill att dotterbolagen ska vara självgående drar de nytta av vissa
decentraliseringsfördelar. Exempelvis innebär decentralisering att
beslutsfattandet sker närmare marknaden och att moderbolaget inte nödgas ta
beslut på detaljnivå. NPP och Lamiflex väljer däremot att inte använda
organisationen på detta sätt på grund av dotterbolagen inte ska vara
självgående företag.

Den kulturella kontexten tycks vara av stor betydelse för utformningen och
användningen av styrsystemet. Det sovjetiska arvet innebär för moderbolaget
att det måste ske en intensiv kontroll för att risken förknippad med
utlandsverksamheten ska reduceras. Kontrollen sker delvis med hjälp av
användningen av det ekonomiska styrsystemet, såsom beskrivet ovan, delvis
med hjälp en anpassning till de lokala förhållandena i Baltikum.

Vi har identifierat fem olika perspektiv som belyser hur denna anpassning
görs. Dessa är: frikoppling av verksamheten, kulturell förståelse, hälsosam skepsis,
ömsesidig anpassning och kunskap om hantering av individer och val av rätt personal.
Dessa olika perspektiv används i olika stor grad av samtliga företag. Vad som
utmärker de fem perspektiven är att de är det sätt på vilket moderbolaget kan
hantera de kulturella barriärerna som upplevs vara problematiska. Därtill
möjliggör denna anpassning en ökad indirekt kontroll av verksamheten.
Frikoppling av verksamheten innebär att moderbolaget inte behöver befatta sig
med beslut på detaljnivå och kan fokusera på den mer övergripande
styrningen av verksamheten. En stor kulturell förståelse innebär att
moderbolaget har större insikt i de förhållanden som råder i dotterbolagets
hemland och kan därför anpassa styrningen utefter dessa. Vidare har det till
följd att moderbolaget har större möjligheter att bedöma de beslut som tas i
dotterbolaget. Val av rätt personal och kunskap om hantering av individer innebär att
moderbolaget försäkrar sig om att de som innehar nyckelpositioner i företagen
tar beslut som ligger i moderbolagets intresse. Dessutom innebär en personlig
relation till personalen i dotterbolaget att arbetsstyrkan är mer välvillig och
trogen moderbolaget, samt att de har en större förståelse för hur
moderbolaget vill att verksamheten ska skötas. På grund av en hälsosam skepsis
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gentemot dotterbolaget tar moderbolaget olika steg för att öka kontrollen i
dotterbolaget, som exempelvis med hjälp av ekonomistyrningen eller genom
val av rätt personal. Slutligen sker det en ömsesidig anpassning som möjliggör att
det bästa aspekterna ur de olika kulturerna kan tas tillvara.

Vi har även lyckats identifiera de kvarlevande värderingar i det sovjetiska arvet
som moderbolaget upplevt som mest inflytelsefulla på styrningen. Dessa har
att göra med det förhärskande synen på kvalitet i de baltiska staterna. Denna
kvalitetssyn medför att moderbolaget måste utöva ett visst mått av kontroll
för att försäkra sig om dotterbolaget tillverkar produkter i enlighet med de
krav som deras kunder ställer på dem. Även synen på budgetering utgör ett visst
hinder, framför allt för Miltronic, vilket har till följd att moderbolaget är
nödgade att övertyga dotterbolaget om värdet med budgeten. Därtill måste
Miltronic utbilda dotterbolagscheferna i budgetering för att budgeten ska ha
möjlighet att bli det styrverktyg som den är ämnad att bli. Slutligen utgör även
synen på hierarki ett hinder för moderbolaget. Personalen i Baltikum är vana att
beslut och initiativ tas på en hög nivå i organisationen vilket skulle kunna
innebära att moderbolaget går miste om värdefull insikter från medarbetare på
lägre nivåer i dotterbolaget.
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Kapitel Sju

R E F L E K T I O N E R

Vi vill avsluta vår undersökning med att föra fram vilket bidrag i form av kunskap denna
undersökning resulterat i, samt att erbjuda förslag till vidare forskning som ytterligare kan
belysa problematiken som vi har beskrivit i vår undersökning. Vidare ämnar vi reflektera
kring den valda metoden för att sedan avsluta med att ha ett kritiskt förhållningssätt till de
resultat som undersökningen har lett fram till.

6.1 VÅRT BIDRAG

I det här avsnittet har vi för avsikt att redogöra för vilket bidrag vår
undersökning utgör för den företagsekonomiska forskningen. Likaså ämnar vi
rikta blicken framåt för att fundera på vilken nytta vårt arbete har för framtida
etableringar av dotterbolag i Baltikum.

Syftet med vår uppsats har varit att öka förståelsen för det relativt nya
fenomen som det innebär att allt fler svenska företag förlägger en del av sin
verksamhet i dotterbolag i Baltikum och hur detta påverkar utformningen av
det ekonomiska styrsystemet. Genom att ta del av de erfarenheter som
svenska företag har haft i Baltikum är det vår övertygelse att vi har inhämtat
värdefull kunskap som även kan vara till användning för företag som planerar
att förlägga dotterbolag i Baltikum. I enlighet med det språkbildande synsättet
har vi byggt en begreppsapparat utifrån vilket förhållandet mellan
moderbolaget och dotterbolaget i Baltikum bättre kan förstås.
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Vi anser oss ha framgångsrikt identifierat ett flertal av de faktorer som kan
vara av betydelse för organisationer att ta hänsyn till vid en etablering i denna
region. Således är förhoppningen att detta arbeta ska underlätta för svenska
företag att göra en bedömning av marknaderna i Baltikum och anpassa sig till
rådande förhållanden. Vidare är vi av den åsikten att vi har lyckats skildra
vilken roll det ekonomiska styrsystemet har i att kontrollen och integrationen
av en verksamhet i Baltikum.

MANAGEMENT SOVI ETICUS
 – DET SOVJETI SKA ARVET

Synen på
hierarki

Synen på
kval itet

Synen på
budgeter ing

E k o n o m i s k a  s t y r s y s t e m  i  B a l t i k u m

Hanter ing av
indiv ider

Frikoppling av
verksamheten

Hälsosam
skepsis

Kulture l l
förståelse

Ömsesidig
anpassning

MODERBOLAGET
[SVERIGE]

DOTTERBOLAGET
[BALTIKUM]

Kontroll av verksamheten

Figur 7.1: Rapportens huvudsakliga bidrag (Källa: Egen)
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Figuren ovan illustrerar vårt huvudsakliga bidrag till forskningen. Den
sammanfattar det som vi anser är det tillskott som vår undersökning ger
forskningen inom vårt problemområde. Bidraget består enligt oss i en
välbehövlig och aktuell undersökning som belyser de fem sätt ett moderbolag
kan välja att anpassa utformningen av det ekonomiska styrsystemet till de
förhållanden som råder i Baltikum. Därtill menar vi att vi medverkar till att
identifiera tre av de kvarlevande värderingarna från sovjettiden som är
betydelsefulla för styrning. Alla dessa variabler påverkar utformningen av det
ekonomiska styrsystemet, vilket bidrar i sin tur till att utöva kontroll över
verksamheten i Baltikum.

6.2 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING

Efter att ha arbetat med den här uppsatsen är vår förhoppning att vi har
bidragit med ny kunskap inom vårt problemområde. Under arbetets gång har
vi funnit att studier i angränsande problemområden kunnat tillföra kunskap
för den behandlade problematiken och i mer allmän mening kring den
komplicerade relationen mellan moder- och dotterbolag som befinner sig i
olika kulturer. I enlighet med den hermeneutiska processen anser vi att vår
erhållna tolkning kan förbättras av andra forskare med nya perspektiv och
förändrade frågeställningar. Sålunda vill vi här ta tillfället i akt att föreslå vilka
perspektiv till vårt problemområde skulle behöva utforskas ytterligare. Således
följer nedan de ämnen som vi har bedömt som intressanta för vidare
forskning.

Det första förslaget är att göra en liknande studie men att istället fokusera på
dotterbolagens perspektiv i Baltikum. Detta skulle på ett intressant sätt belysa
hur dotterbolagen själva upplever den ekonomiska styrningen från
moderbolagets sida. Det är inte omöjligt att slutsatserna skulle bli annorlunda
än dem som vi har presenterat här, och skulle således kunna resultera i en
ökad förståelse för hur relationen mellan moder- och dotterbolag kan
förbättras. För det andra anser vi att det skulle vara av värde koncentrera
undersökningen på vilken effekt den nationella kulturen i de enskilda länderna
har på den ekonomiska styrningen, snarare än arvet från det forna
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Sovjetunionen. Orsaken till detta är att de nationella kulturerna i de baltiska
länderna skiljer sig mycket sinsemellan. Därtill, med tanke på att dessa länder
har varit självständiga under en så kort tidsperiod, skulle det vara värdefullt att
skapa en större förståelse för de förhärskande värderingarna som är
utmärkande för de nationella kulturerna i respektive land.

6.3 REFLEKTION KRING METOD

Som tidigare diskuterat har vår arbetsprocess karakteriserats av en växelverkan
mellan teori och empiri. Detta har möjliggjort en mer dynamisk arbetsprocess
då undersökningsmodeller, hypoteser etc. har modifieras kontinuerligt och i
samspel med intervjupersoner. Ett konkret exempel på denna växelverkan är
att vi, efter genomförandet av intervjuerna, erfor att våra empiriska resultat
behövde ett komplement till vår teoretiska referensram. Vid ytterligare
efterforskningar hittades då agentteorin som visade sig vara ett värdefullt
verktyg i förankringen av det empiriska materialet.

Vårt val av metodansats innebär att vi har analyserat och tolkat den teoretiska
referensramen och den empiriska information utifrån vår egen förförståelse.
Detta innebär att det är svårt, om inte omöjligt, för en annan person att få
fram exakt samma resultat vid genomförande av samma undersökning. Vår
förhoppning är dock att genom att tydligt redovisa för vårt arbetsparadigm,
praktiska tillvägagångssätt samt explicit redogöra för våra resonemang, har
underlättat för läsaren att själva ta ställning till och verifiera våra resultat.

6.4 AVSLUTANDE ORD

Avslutningsvis vill vi uppmärksamma läsaren på några kritiska reflektioner
gällande vårt arbete. Avsikten med dessa begrundanden är naturligtvis inte att
förkasta våra resultat utan att tillföra ett kritiskt förhållningssätt till denna
rapport.
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Till att börja med förefaller det som om det finns en benägenhet att belasta
forna Sovjetunionen för mycket av det negativa som moderbolagen har
upplevt med avseende på mänskligt beteende och organisationskultur.
Sovjetunionens inflytande i Baltikum kan i många avseenden ha varit olyckligt
för de drabbade länderna men vi frågar oss huruvida det inte existerar en
alltför godtycklig projicering av negativa egenskaper på forna Sovjetunionen,
inte minst från svenskt ledningshåll.

Vidare funderar vi på om inte det faktum att vi, som uppsatsförfattare
kommer i avsikt att intervjua moderbolagets ledning om deras relation med
dotterbolagen och hur de hanterar kulturella skillnader, påverkar deras
framställning av problematiken. Det är viktigt att ha i åtanke att det kan finnas
skäl för företagen att påskina att deras relation med dotterbolagen är bättre än
vad den i realiteten är. Likaså kan det ligga i företagets intresse att framstå som
mycket medveten om kulturens påverkan och att visa respekt för kulturella
skillnader. Dessutom har vi endast genomfört intervjuer med personer på
ledningsnivå i Sverige, och har inte utfört intervjuer med personalen i
Baltikum. Detta innebär att vår uppfattning inte nödvändigtvis behöver
stämma överens med hur relationen i realiteten fungerar mellan moder- och
dotterbolag då vi inte inkluderar dotterbolagets perspektiv på
problemområdet.

Trots ovanstående resonemang bedömer vi uppsatsens slutsatser som
värdefulla med tanke på att vi är medvetna om denna problematik och har
analyserat intervjuerna med det i åtanke. Läsaren ska dock tänka på att vår
tolkning är en utav flera möjliga tolkningar av problemområdet.
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A P P E N D I X  1

INFORMATION OM LÄNDERNA I BALTIKUM

Estland
Esterna utgör cirka två tredjedelar av den 1,4 miljoner personer stora befolkningen i
Estland, merparten av den resterande tredjedelen utgörs av ryssar. Estlands politiska
historia präglas av större makters försök att dominera landet på grund av dess strategiska
läge för handel i Östersjön. Under medeltiden och 1700 - 1800-talen var landet dominerad
av bland annat Sverige, Tyskland och Ryssland. Den svenska perioden varade under större
delen av 1600-talet och benämns idag allmänt som den gamla goda svensktiden. Sverige har
en traditionellt utnyttjat området för handel, speciellt import av livsmedel. 1940 inleddes
den långa sovjetiska ockupationen som varade fram till självständigheten 1990. (Omvärld
Marknad Analys, 2000)

Bland de baltiska länderna är det Estland som utmärkt sig med sin snabba utveckling och
sina långtgående reformer för att skapa en frimarknad. Den snabba tillväxten är grundad i
ett stort utländskt kapitalinflöde och en snabbt växande export. Den estniska omställningen
har gått jämförelsevis bra och 1995 kunde Estland visa upp ett ekonomiskt resultat som var
bättre än någon annan före detta sovjetrepublik. (Omvärld Marknad Analys, 2000)

Privatiseringen i Estland har givit landet mer än en miljard USD i utländska investeringar,
huvuddelen av dessa har kommit från Finland och Sverige. Dessa två länder har
sammanlagt stått för 70% av alla utländska direktinvesteringar. Övriga stora investerare är
Ryssland, Tyskland och Storbritannien. Investeringarna har i huvudsak hamnat i
storstäderna och den relativt billiga och utbildade arbetskraften har medfört att flera
utländska företag har valt att förlägga monteringsarbeten och annan tillverkning i Estland.
Flera estniska företag är idag underleverantörer till internationella storföretag. (Omvärld
Marknad Analys, 2000)

Lettland
Republiken Lettland befolkas till följd av den långa ockupationen av Sovjetunion, av en
stor andel ryssar. Lettland var liksom Estland dominerat av ett antal främmande makter
under senmedeltiden, Sverige dominerade större delen av dagens Lettland under 1600-talet
och perioden benämns allmänt ännu idag som den gamla goda svensktiden. I och med
andra världskriget ockuperades landet av Sovjetunionen. I augusti 1991, i samband med
Moskvakuppen kunde man förklara landet självständigt. (Omvärld Marknad Analys, 2000)

Omställningen från planekonomi till privatisering och decentralisering har gått trögare i
Lettland än i de två baltiska grannländerna. Tillväxten i Lettland var inledningsvis mycket
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låg, i jämförelse med andra öst-centraleuropeiska länder. Dessutom drabbades Lettland
speciellt svårt av krisen i den ryska ekonomin. Krisens efterverkningar blev särskilt stor på
grund av att landet misslyckade med att genomföra en kraftfull ekonomisk politik.
(Omvärld Marknad Analys, 2000)

Den utländska investeringstakten var inledningsvis mycket låg, vilket berodde på den tröga
privatiseringsprocessen och en svag ekonomisk tillväxt. Utländska investerare har haft svårt
att bli markägare vilket hämmat flera investeringar inom industrin. De utländska
investeringar har istället skett inom tjänstesektorn. Danmark följt av USA, Sverige och
Tyskland har varit de största direkt inverterare i Lettland. Ur svenskt perspektiv är Lettland
dock en förhållandevis liten mottagare av svenska direktinvesteringar. (Omvärld Marknad
Analys, 2000)

Litauen
Före andra världskriget var en stor del av den litauiska befolkningen polsk och judisk. I och
med den tyska ockupationen 1941-1944 förintades dock praktiskt taget hela den judiska
befolkningen. Litauerna är också det folk som drabbades hårdast av kriget och den
sovjetiska ockupationen. Uppskattningsvis dödades eller deporterades fler än 300.000
litauer. (Omvärld Marknad Analys, 2000)

Litauens utrikes eller säkerhetspolitik har inte drabbats av problemet med den ryska
minoriteten och man har på det hela taget en mindre infekterad relation till Ryssland än
sina baltiska grannar. Den sista ryska truppen lämnade Litauen augusti 1993, ett helt år före
tillbakadragandet i Estland och Lettland. (Omvärld Marknad Analys, 2000)

Det sovjetiska  Litauen var inordnat i den centralplanerade ekonomin med inriktning på
elektronisk och mekanisk tillverkningsindustri. Denna industri ansåg, efter den sovjetiska
mått som avancerad. Även om den kommunistiska ockupationen innebar avbrott från den
ekonomiska utveckling landet upplevde under mellankrigsåren, framstod Litauen som en
vinnare inom det slutna systemet. (Omvärld Marknad Analys, 2000)

Sovjetunionens kollaps gjorde slut på Litauens relativa välstånd. Omställningen från
planekonomi var inledningsvis mycket smärtsam och under de första åren sjönk
produktionen kraftigt. Litauen har inte varit lika framgångsrik som Estland och Lettland att
attrahera utländska investerare till sig. En av orsakerna till detta är att utländska
medborgare före 1996, inte var tillåtna att äga fast egendom i Litauen. Huvuddelen av de
utländska investerarna kommer från Tyskland, USA, England och Sverige. Sverige var
under 1999 det största enskilda investeringslandet med 22% av utländska
direktinvesteringar i Litauen. (Omvärld Marknad Analys, 2000)
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A P P E N D I X  2

INTERVJUGUIDE: FALLFÖRETAG

Personuppgifter:
•  Namn
•  Vad är din position och ansvarsområde?
•  Vilka är dina arbetsuppgifter
•  Vem rapporterar du till?

Verksamhet:
•  Vilken är dotterbolagets huvudverksamhet?
•  Berätta kort om dotterbolaget – historia, förvärv etc.
•  Vilket är syftet med dotterbolaget – strategin?

Ekonomiska styrverktyg:

Budgetprocessen:
•  Hur används budgeten för styrningen av dotterbolaget? Hur viktig är den?
•  Vilken roll spelar koncernen vid budgetens utformning?
•  Vilken frihet har de utländska dotterbolagen i budgetarbetet?
•  Vilka åtgärder tas då budgeten inte kan uppnås?
•  Hur sker budgetuppföljningen?

Verksamhetsplanering:
•  Hur används verksamhetsplaneringen för styrningen av dotterbolaget? Hur viktig är

den?
•  Vilken frihet har de utländska dotterbolagen i verksamhetsplaneringen?

Organisation:
•  Hur är den internationella verksamheten organiserad inom organisationen (struktur)?
•  Varför valdes den organisationsstrukturen?
•  Koncernledningens roll?
•  Till vilken nivå rapporterar det utländska dotterbolaget?
•  Vilka arbetsuppgifter inom dotterbolaget utförs av moderbolaget?

Kultur:
•  Har de kulturella aspekterna någon inverkan på utformningen av styrsystemet?
•  Om ja, på vilket sätt tas hänsyn till landets kultur?
•  Hur viktiga anser du de kulturella skillnaderna vara mellan Sverige och … vad det gäller

hur styrningen utformas? Bör hänsyn tas till dessa?
•  Vilken avvägning sker mellan samordning och situationsanpassning? Vilken betoning är

viktig för er? Varför?
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•  Vad det gäller de lokala medarbetarna hur skulle du vilja karakterisera:
-synen på auktoritet och ledning
-behovet av struktur, dvs. regler och säkerhet etc.
-kollektivism/individualism
-värderingar; materialism (pengar) eller livskvalitet och omsorg för andra
•  Hur tycker du den kulturella förståelsen är gentemot den lokala kulturen?
•  Vilka styrningsproblem har ni haft till följd av de kulturella skillnaderna? Hur har ni

hanterat dessa?

Kommunikation och relation:
•  Mellan vilka aktörer inom respektive organisation sker kommunikationen?
•  Beskriv den kommunikation som sker mellan de båda bolagen.
•  Vilka kommunikationsproblem har ni haft till följd av de kulturella skillnaderna?
•  Hur fungerar relationen mellan dotterbolag och moderbolag? Behöver relationen

förbättras?

Generella frågor:
•  Vilka styrningsproblem har ni haft i relation till dotterbolaget? Hur har ni hanterat

dessa?
•  Hur skulle Du vilja förbättra styrnigen och relationen till dotterbolaget?
•  Har ni märkt någon typ av missnöje från dotterbolagets sida? Hur har ni hanterat

situationen?
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A P P E N D I X  3

INTERVJUGUIDE: FÖRETAGSOBEROENDE PERSPEKTIVET

•  Är det ett gynnsamt företagsklimat i Baltikum?
•  Vilka problem stöter en svensk företagare på vid etableringen i Baltikum?
•  Finns det en vilja bland svenska företagare att etablera sig i Baltikum?
•  Hur uppfattas Sverige?
•  Vilka erfarenheter har svenska företag haft i Baltikum?
•  Vad är det de baltiska staterna har gemensamt, men som skiljer sig ifrån Sverige?
•  Hur lever arvet från forna sovjet kvar i företagsklimatet?
•  Ska hänsyn tas till kulturen vid etablering?
•  Vilken inverkan har kulturen på styrningen?
•  Hur ska man styra dotterbolag i Baltikum?


