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Sammanfattning 

Den här uppsatsen behandlar Nordiska projektexportfondens strategiska arbete och hur det har 

förändrats över tiden. Nordiska projektexportfonden har arbetat med satsningsområden som 

en del i sitt strategiska arbete. Det är dessa satsningsområden vi valt att analysera, med fokus 

på miljö och geografi. Syftet med uppsatsen var att identifiera förändringar i 

satsningsområdena från institutionens start fram tills idag. Som teori har vi använt 

Whittingtons strategiska perspektiv, som består av det klassiska, processuella, evolutionistiska 

och det systemteoretiska perspektivet. För att förtydliga vår analys har vi satt in resultatet från 

undersökningen i Whittingtons strategiska modell. Vi har även kopplat analysen till en mer 

offentlig debatt om miljödiskurs, strategi, interconnectedness och geografiska preferenser. 

Materialet bestod främst av dokument från Nordiska projektexportfondens arkiv samt 

intervjuer med berörda parter. Slutsatsen vi drog var att Nordiska projektexportfonden har en 

innesluten strategi med vinstmaximering och lokalförankring som utgångspunkter. Den 

geografiska fokusen förändrades främst på grund av omvärldsförhållanden och miljöfokusen 

har växt fram från flera olika håll.  
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Inledning 

 

”Från att på 80-talet fnysa åt miljö, så har det idag blivit så att det inte finns ett 

bolag som vill synas i dåliga sammanhang inom miljö. Det slår hårt mot bolagen. 

De har förbättrat sig ordentligt och anpassat sig till vad marknaden kräver. Folk 

accepterar inte några miljöbomber längre.”
1
 

Sedan Nordiska projektexportfondens start år 1982 har det skett stora förändringar i världen. 

Geografiska gränser har dragits om och attityder har förändras. Utifrån den utgångspunkten 

vill vi undersöka fonden och hur deras strategier kring satsningsområden har förändrats. För 

att sätta in Nordiska projektexportfondens arbete i en bredare kontext förs även en diskussion 

om fondens satsningsområden i förhållande till miljödiskurser och olika teoribildningar om 

strategi.  

Nordiska projektexportfonden är en institution inom Nordiska Ministerrådet och arbetar med 

att ge villkorslån till små-och medelstora nordiska bolag. En närmare förklaring följer under 

rubriken Nordiska projektexportfonden (sid.4). Under våren år 2012 firar Nordiska 

projektexportfonden 30-års jubileum. I samband med förberedelserna inför detta undersöktes 

möjligheten för ett samarbete med universitetsstudenter kring utformningen av en publikation 

som belyser deras historia och utveckling.  

Samarbetet med Nordiska projektexportfonden 

 
Utifrån detta fick vi i uppdrag att producera en publikation i form av en broschyr och skriva 

en uppsats kring Nordiska projektexportfondens historia. Publikationen är en del av Nordiska 

projektexportfondens 30 års jubileum. Den kommer bland annat innehålla en historisk 

överblick av verksamheten och intervjuer med tidigare låntagare. Publikationens syfte är att 

marknadsföra Nordiska projektexportfonden och informera företag om deras verksamhet. 

 

För att få mer kunskap inför vårt produktionsarbete har vi valt att i den här uppsatsen fokusera 

på Nordiska projektexportfonden. Då vi är intresserade av kommunikationsarbete föll det sig 

naturligt att undersöka Nordiska projektexportfondens strategiska arbete. Vi valde att göra 

detta genom ett historiskt perspektiv. Då Nordiska projektexportfonden är en offentlig 

                                                           
1
 Intervju med Nordiska projektexportfondens F.d. VD Per-Olof Dahllöf, Helsingfors 17.11.11 
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institution och blir finansierade av de nordiska länderna är det intressant att se hur deras 

satsningsområden stämmer överens med den offentliga debatten.
2
  

 

Syfte  

 

Syftet med uppsatsen är att se om det finns några förändringar i Nordiska 

projektexportfondens strategiska arbete och hur det förhåller sig till miljödiskurser och 

offentliga satsningar på miljöfrågor. År 2011 har Nordiska projektexportfonden 

satsningsområden som fokuserar på miljö, innovation och hållbar utveckling. De företag som 

uppfyller något av dessa områden blir prioriterade i ansökningsprocessen. Vi har undersökt 

om det alltid funnits satsningsområden och om, och i så fall hur, dessa satsningsområden har 

förändrats över tid. 

Under vårt inledande arbete med uppsatsen ringade vi in två områden som var återkommande 

i materialet. Dessa var miljö och geografi. Vi såg att dessa två faktorer blev betydelsefulla för 

Nordiska projektexportfondens verksamhet på grund av förändringar i omvärlden. Miljö och 

geografi är också de områden vi kommer att fokusera på när vi kopplar materialet till 

övergripande diskussioner om dessa två områden. I resultatet analyseras det insamlade 

materialet utifrån Whittingtons strategiska modell.   

Vi har undersökt materialet utifrån följande frågeställningar; 

 Vilka satsningsområden har Nordiska projektexportfonden haft?  

 Hur har satsningsområdena uppkommit? 

 Har satsningsområdena förändrats över tid, i så fall hur?  

Begrepp 

Satsningsområde  

 

Geografiska och tematiska områden som på något sätt har prioriterats i Nordiska 

projektexportfondens verksamhet. Prioriterade områden har funnits under hela 

verksamhetstiden men det är först under år 2011 som Nordiska projektexportfonden själva 

använder ordet ”satsningsområde”. 

                                                           
2
 Intervju med Nordiska projektexportfondens VD Ib Sonnerstad, Helsingfors 18.11.11 
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Vi har använt begreppet satsningsområden och tolkat det som allt som berör prioriterade 

områden.  

Nordiska projektexportfonden. 

Bakgrund 

 

Nordiska projektexportfonden är en institution inom Nordiska Ministerrådet. Den upprättades 

1 juli 1982 med syftet att ”… stärka de nordiska företagens internationella konkurrenskraft 

genom att ge stöd till projekt där ett nordiskt intresse föreligger”.
3
 

Nordiska projektexportfonden arbetar för att stärka nordiska företags konkurrenskraft på den 

internationella marknaden och främja den nordiska nyttan. Den nordiska nyttan är, enligt 

Nordiska Ministerrådet, kriterier som avser att gagna de nordiska länderna. De tre 

utgångspunkterna som nämns för att beskriva den nordiska nyttan är gemensamma nordiska 

lösningar, att manifestera och utveckla nordisk tillhörighet och öka nordisk kompetens och 

konkurrenskraft.
4
 

Nordiska projektexportfonden delfinansierar förstudier åt företag som vill internationalisera 

sin verksamhet.
5
 Det är en av fyra finansieringsinstitutioner i det nordiska samarbetet. De 

andra tre är Nordiska Investeringsbanken, Nordiska utvecklingsfonden och Nordiska 

miljöfinansieringsprogrammet.
6
 Alla dessa institutioner verkar under Nordiska Ministerrådet. 

Nordiska projektexportfonden finansieras av Nordiska Ministerrådet och år 2010 mottogs 

2,51 MN € i finansieringstillskott.
7
 

Administration 

 

På Nordiska projektexportfondens kontor i Helsingfors arbetar, vid tiden för uppsatsarbetet, 5 

anställda. Ib Sonnerstad är Verkställande Direktör och regionansvarig för Sverige, Per 

Ovensen är regionchef för Danmark och Island och Mikael Riems är regionchef för Norge 

och Finland. Det finns även en ekonomichef och en administrativ assistent.
8
 

                                                           
3
 Nopef 10 år, verksamhetsberättelse från 1992 

4
 http://www.norden.org/da/nordisk-ministerraad/stoetteordninger-og-projekt/om-bidrag-fraan-nordiska-

ministerraadet, besökt den 26 oktober 2011 
5
 http://www.nopef.com/pages/se/nopef/verksamhet.php, besökt den 15 november 2011 

6
 http://www.nopef.com/pages/se/nopef.php, besökt den 28 november 2011 

7
 http://www.nopef.com/pages/se/nopef/nyckeltal.php, besökt den 26 november 2011 

8
 http://www.nopef.com/pages/se/kontakt.php, besökt den 26 november 2011 
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Verksamheten 

 

Nordiska projektexportfonden ger lån till nordiska små- och medelstora företag. Med små- 

och medelstora företag menas, enligt EU:s definition, företag som inte har mer än 250 

anställda eller över 50 miljoner euro i omsättning.
9
 Det är också den definitionen som 

Nordiska projektexportfonden använder sig av.
10

 Lånen är till för att företag ska kunna få 

delfinansiering till förstudier som ett steg i sin utlandsetablering. Förstudierna syftar på att, 

under en begränsad tid, undersöka förutsättningar för utomlandsetablering
11

. Företagen kan få 

ett villkorslån på upp till 40 % av kostnaderna för förstudier.
12

 

För att få lånet beviljat måste företagen ha varit etablerade i Norden i minst ett år och 

utlandsetableringen måste ske utanför EU och EFTA (European freetrade association).
13

 Efter 

konsultation med regionchefen för respektive land, beslutar företaget om en ansökan ska 

skickas in. Om så sker behandlas ansökan av regionchefen som sedan lägger ett förslag på om 

projektet ska beviljas eller ej. Ansökan behandlas sedan av kreditkommittén som tar det 

slutgiltiga beslutet. Kreditkommittén består av samtliga regionchefer och Nordiska 

projektexportfondens VD. Projektansökningar som avviker från riktlinjerna tas vidare till 

styrelsebehandling. Styrelsen består av representanter från de nordiska länderna. De tar sedan 

det slutgiltiga beslutet om dessa lån ska beviljas.
14

Efter avslutad och godkänd rapportering av 

förstudien omvandlas villkorslånet till ett stöd, vilket innebär att företagen inte blir 

återbetalningsskyldiga.
15

 

Under 2010 var Nordiska Projektexportfondens mål att få in 150 ansökningar, bevilja 100 lån 

och medverka till 45 etableringar.
16

 För att marknadsföra sin verksamhet deltog de i 

seminarium som riktar sig till företag som vill etablera sig utomlands. De gör även reklam för 

sig i press med inriktning på näringsliv.
17

 I Nordiska projektexportfondens årsberättelse för år 

                                                           
9
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041:sv:PDF, s. 4 

10
 http://www.nopef.com/pages/se/ansF6kande/fF6retag.php, besökt den 16 mars 2012 

11
 Nordiska projektexportfonden Standardvillkor – avseende villkorslån till förstudie inför internationalisering, 

s. 1 
12

 http://www.nopef.com/pages/se/finansiering/villkorslan.php, besökt den 12 oktober 2011 
13

 http://www.nopef.com/pages/se/nopef.php, besökt den 12 oktober 2011 
14

 Intervju med Nordiska projektexportfondens VD Ib Sonnerstad datum 18.11.2011 Helsingfors 
15

 http://www.nopef.com/pages/se/finansiering/efterskaenkning.php, besökt den 12 oktober 2011 
16

 Nordiska ministerrådet. Planer och Budget 2011. Nordiska ministerrådet: Köpenhamn 2009 
17

 Årsberättelse 2010, s. 5 
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2010 redovisas 151 registrerade ansökningar, 118 beviljade lån och det bedömdes att 45 

etableringar skulle ske i framtiden.
18

 

Nordiska ministerrådet 

Som vi tidigare skrev är Nordiska projektexportfonden en del av Nordiska ministerrådet  

(sid. 2). Nordiska ministerrådets syfte är att stärka det nordiska samarbetet.
19

 Rådet inrättades 

år 1971 och är ett samarbetsorgan för de nordiska ländernas regeringar och styrelserna för 

Grönland, Färöarna och Åland.
20

 Rådet leds av de nordiska ländernas stadsministrar.
21

 

Ordförandeskapet varar ett år i taget och växlar mellan medlemsländerna. Det land som är 

ordförande fastslår det program som komma styra samarbetet under det gällande året. Under 

år 2011 innehar Finland ordförandeposten.
22

 

Metod 

Innehållsanalys 

 

För att besvara frågeställningarna har vi samlat in skriftligt material både från Nordiska 

projektexportfondens arkiv och från relevanta hemsidor. För att bearbeta materialet har vi 

använt oss av kvalitativ innehållsanalys.  

Innehållsanalys är en metod för att systematiskt kunna identifiera olika teman i en text.
23

 

Kvalitativ innehållsanalys innebär att man lägger tyngdpunkt på att hitta teman som är 

relevanta för problemställningen snarare än att räkna ord och göra kodscheman.
24

 

Man söker efter hur ett visst fenomen kategoriseras i materialet. Vi har lagt tyngdpunkten på 

Nordiska Projektexportfondens satsningsområden. I materialet har vi sökt efter hur man 

skriver om satsningsområdena och hur det har förändrats över tid. När vi gick igenom 

materialet insåg vi att mycket av det Nordiska projektexportfonden hanterade i sina dokument 

handlade om miljösatsningar och olika geografiska förändringar. Vi anpassade sedan 

resterande undersökning efter det. Det innebar att vi i materialinsamlingen främst tittade på 

dessa två områden. Tolkning är en viktig del i arbetet när man kategoriserar efter teman.
25

 Vi 

                                                           
18

 http://www.nopef.com/media/dokument/Arsrapport%20Nopef%202010%20-%20final(1).pdf, besökt den 8 

november 2011 
19

 http://www.norden.org/sv/nordiska-ministerraadet/om-nordiska-ministerraadet besökt den 17 oktober 2011 
20

 http://www.ne.se/lang/nordiska-ministerr%C3%A5det besökt den 17 oktober 2011 
21

 http://www.norden.org/sv/nordiska-ministerraadet/om-nordiska-ministerraadet besökt den 17 oktober 2011 
22

 http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?contentid=204394&nodeid=43452&contentlan=3&culture=sv-FI 

besökt den 17 oktober 2011 
23

 Red. Wettemark, Hanna. Metoder i samhällsvetenskap. 1 uppl. Malmö: Liber 2006. s. 188 
24

 Bryman, Alan. Social research methods. 3 uppl. Oxford: University press 2008. s. 275 
25

 Ibid, s. 282 
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kommer att förklara hur vi tolkat och tematiserat materialet för att läsaren ska kunna följa vår 

tankeprocess.  

 

Fördelen med den här metoden är att den är transparent och att det är lätt att följa forskarens 

tankesätt.  Det är en flexibel metod att applicera på olika skriftliga material.
26

 Materialet är det 

viktigaste för innehållsanalysen vilket innebär att det måste finnas bra material för att 

analysen ska kunna bli bra.  

 

Tydlighet i frågeställningen är viktig för att underlätta insamlingen av material och utesluta att 

överflödigt material analyseras.
27

 När det finns ett stor urval av material är det viktigt att vara 

fokuserad i sin insamling. Problemformuleringen och den egna förståelsen för ämnet blir ofta 

tydligare ju längre insamlingsprocessen fortgår. Detta gör att man kan komma till nya insikter 

om vilket material som är nödvändigt för analysen.
28

 Om så sker kommer vi att tydliggöra vad 

det är i materialet som fått oss att tänka om, och varför vi anser att det varit viktigt att ta 

hänsyn till det nya material vi funnit. 

 

Vid innehållsanalyser kan man sällan svara på frågan ”varför?”, därför har vi valt att 

komplettera med intervjuer.
29

 

 

Intervju 

 

För att få insikter i Nordiska Projektexportfondens verksamhet genomförde vi intervjuer. 

Intervjuernas främsta syfte var att få fördjupad kunskap kring satsningsområdena. Intervjuer 

gav oss en god möjlighet att ta del av informanternas egna erfarenheter och tankar.
30

 Ett 

exempel på information man inte kan få i skriftligt material är informanternas resonemang 

kring olika erfarenheter. Ett problem vid intervjuerna var att de anställda inte har någon 

uppfattning om hur fonden arbetat innan de kom dit. Detta gjorde att vi inte kunde ställa 

frågor kring Nordiska projektexportfondens historia.  

                                                           
26

 Ibid, s. 288 
27

 Bryman, Alan. Social research methods. 3 uppl. Oxford: University press 2008, s. 276 
28

 Red. Wettemark, Hanna. Metoder i samhällsvetenskap. 1 uppl. Malmö: Liber 2006, s. 188 
29

 Ibid, s. 291 
30

 Dalen, Monika. Intervju som metod. 1. uppl. Malmö: Gleerups utbildning AB, 2008, s. 9 
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De främsta användningsområdena för intervjuer är när man vill veta hur människor uppfattar 

sin värld, när man ger sig in på ett outforskat område och som komplement till annan 

forskning.
31

 

Då vi utförde en semistrukturerad intervju kom vår intervjumall att bestå av öppna frågor 

inom vissa teman.
32

 Dessa teman var; 

 Nordiska Projektexportfonden. 

 Satsningsområden. 

 Historik 

 

Validiteten i materialet stärktes av att vi spelade in intervjuerna.
33

 Utöver detta förde vi även 

anteckningar. Efter intervju lyssnade vi på det inspelade materialet och skrev ner relevant 

information. Informationen märktes med en tidsangivelse och delades in i olika teman.  

 

Etisk bedömning är ett problem som är vanligt när man använder intervju som metod.
34

 Vi 

informerade våra intervjupersoner kring hur, var och varför texterna kommer att publiceras. 

Vi ser dock inte etisk bedömning som ett stort problem då de informanter vi intervjuat på 

något sätt är involverade i Nordiska projektexportfondens verksamhet och i vårt samarbete.  

Material 

Avgränsning 

 

En stor del av det skriftliga material vi använt finns endast i fysisk form i Nordiska 

projektexportfondens arkiv i Helsingfors. Avstånd och tidsbrist avgränsade oss då vi endast 

hade tillgång till materialet under två arbetsdagar. Nordiska projektexportfonden är 30 år 

gammal vilket innebär att det finns ett stort urval av skriftligt material.  

Dokument 

 

Under ett besök i Helsingfors fick vi fritt tillträde till arkivet som innehåller material som kan 

dateras tillbaka till organisationens start år 1982. På grund av platsbrist har arkivet tidigare 

                                                           
31

 Esaiasson, Peter. Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad. 3. [rev.] uppl. 

Stockholm : Norstedts juridik, 2007, s. 285 
32

 Trost, Jan. Kvalitativa intervjuer. 4., [omarb.] uppl. Lund : Studentlitteratur, 2010, s. 71 
33

 Dalen, Monika. Intervju som metod. 1. uppl. Malmö: Gleerups utbildning AB, 2008, s. 111 
34

 Ibid, s. 20 
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rensats vilket innebär att visst material inte finns kvar. Några exempel på vad som finns är 

ärendemappar, broschyrer och informationsblad. Då det fanns väldigt mycket material i 

Nordiska projektexportfondens arkiv bestämd vi några riktlinjer att följa för att avgränsa oss.  

Vi valde att endast gå igenom årsberättelser och styrelseprotokoll för att se hur de har jobbat 

med satsningsområden externt och internt. Det fattades dock årsberättelser från åren 1982-

1986, 1989, 1991 och 1994. Från de år årsberättelser saknas valde vi att främst fokusera på 

styrelseprotokoll. För att få så bra spridning på materialet som möjligt valde vi att titta på 

styrelseprotokoll med några års mellanrum.   

Skillnaden mellan årsberättelser och styrelseprotokoll är att styrelseprotokollen är interna 

dokument medan årsberättelser är offentliga och används delvis i marknadsförings- och 

informationsmaterial. 

Intervju 

 

Som komplement gjorde vi två inspelade intervjuer med nuvarande och tidigare anställda på 

Nordiska Projektexportfonden.  

Den ena intervjun hölls med tidigare styrelsemedlemmar och nuvarande anställda. Vi höll en 

öppen diskussion med intervjupersonerna där vi styrde in dem på de områden vi ville fokusera 

på. Vi hade en passiv roll i intervjun och lät informanterna tala fritt. Då vår förkunskap var 

begränsad hjälpte det fria samtalet oss att få en helhetsbild av institutionen. Under intervjun 

fick vi svar på övergripande frågor om organisationen och deras satsningsområden. Närvarade 

vid intervjun var Nordiska projektexportfondens VD och regionchef för Sverige Ib 

Sønnerstad, regionchef för Danmark och Island Per Ovensen, regionchef för Norge och 

Finland Mikael Reims, ekonomichef Mia Ståhle, administrativ assistent Lia Oker-blom, 

tidigare administrativ assistent Bettina Lönnholm, tidigare regionchef för Finland Stephan 

Gröndal, styrelseledamot Henrik Räihä och tidigare VD Per-Olof Dahllöf.  

Vi höll också en separat intervju med Nordiska projektexportfondens nuvarande VD och 

svenska regionchef Ib Sønnerstad. Under den intervjun samtalade vi kring organisationens 

uppbyggnad, administration och satsningsområden.  
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Tidigare forskning 

 

Vi har inte hittat någon forskning som direkt berör Nordiska projektexportfonden. Detta 

innebär att den tidigare forskningen som vi presenterar är litteratur och undersökningar kring 

företag- och organisationers strategier, miljödiskurser och nordiskt samarbete. 

Då vi tolkar satsningsområdena som en strategi har vi tittat på litteratur kring strategisk 

forskning. Litteraturen har vi använt som för att få förståelse för strategier och som stöd för 

vår analys.   

Handel och miljö – mot en hållbar spelplan, SOU 1993:79 är en rapport från Miljö och 

naturresursdepartementet. Rapporten tar upp förhållandet mellan handel och miljö. I 

introduktionen beskrivs varför intresset för miljöfrågor ökat under sent 1980-tal. Detta är 

relevant för vår undersökning för att se tendenser i omvärlden i förhållande till Nordiska 

projektexportfondens strategier. Anledningen till det ökande miljöintresset vid slutet av 1980-

talet var att USA införde ett importförbud av mexikansk tonfisk eftersom tonfisk-fisket ansågs 

skada delfiner. Detta var bara toppen av ett isberg då det runt om i världen restes krav mot 

länder som inte skötte sin miljöpolitik. Vid rapportens utgivning sågs miljöteknik som en 

tillväxtbransch. Rapporten menar att det inte finns någon klar definition av branschen utan att 

den rymmer en rad olika tekniker, produkter och konsulttjänster. Marknaden är mycket 

beroende av myndigheternas politik då miljöpolitik skapar nya marknader. Viljan att ha ett 

gott rykte är en drivkraft för företag inom miljöteknik. Det betonas i rapporten att satsningar i 

miljö och kommersiell verksamhet inte behöver stå i konflikt. I ett längre tidsperspektiv är det 

lättare att se vinsten med miljöinvesteringar. Vid flytt av produktion kan det även ske en 

överföring av miljöteknologi. Dock tvingas sällan miljöteknologin på dotterbolagen i u-

länderna, multinationella företag tenderar dock att ha en renare produktion än de inhemska 

företagen. Produktionen är ändå mer miljöförstörande än den i industrialiserade länder.
35

  

”Hållbarhetsmyten – varför ekonomisk tillväxt inte är problemet ” är skriven av Martin 

Andersson och Christer Gunnarsson, båda med professur inom ekonomisk historia. Vi har läst 

den här boken då den ger en övergripande insikt i hur den moderna miljödiskursen ser ut.  

I boken presenteras två skilda skolbildningar som är mest framträdande i debatten om hållbar 

utveckling. Den ena är industrialiseringskritisk och den andra menar att det inte är möjligt 
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med teknologiska och institutionella lösningar så länge de vilar på ekonomisk tillväxt. I den 

industrialiseringskritiska är man dock optimistisk till teknologi och tror på tekniska och 

institutionella lösningar. Tekniska lösningar kan till exempel vara grön teknik, vindkraft och 

solenergi.
36

 Författarna anser det finns ett problem med den ekologiska tolkningen av 

begreppet hållbar utveckling. De beskriver hur ekonomisk och social utveckling idag ses som 

problem och är själva orsaken till den idag ohållbara utvecklingen. Enligt dessa rådande 

synsätt skulle ekonomisk tillväxt och ökad materiell välfärd stå i motsatt förhållande till 

hållbar miljö. Författarna motsätter sig att diskussionen har förts bort från att alla människor 

bör ha lika möjligheter och rättigheter att skapa goda levnadsförhållanden.
37

 De ifrågasätter 

också den gren av forskare som anser att utvecklingsländerna behöver bevaras underlägsna 

för att inte uppnå den konsumtionsstandard som råder i industrialiserade samhällen. Boken är 

kritisk till den utvecklingspolitik som förs och författarna säger att det saknas en kritisk 

granskning av den ekologiska tolkningen av hållbar utveckling.
38

 

Boken Att förstå strategi – process och kontext är en antologi som beskriver företagsstrategi 

och diskuterar den svenska bakgrunden till strategiforskning. Boken är skriven av olika 

författare som tar upp varierande delar av strategiforskning. I kapitel 1, Att förstå strategi: En 

introduktion, som är skrivet av Mattias Nordquist och Anders Melander, förklaras begreppet 

strategi och olika definitioner av det. I kapitlet finns verklighetsbaserade exempel som visar 

hur strategi inom ett företag kan se ut. Vad gäller strategiforskning finns det en del 

övergripande information kring forskningen och den svenska strategiskolans placering. Vi har 

främst använt boken som underlag för att hitta strategiforskare.
39

 

Doktorsavhandlingen The practice of strategy formation – opening the green box är skriven 

av Magnus Rosén för Göteborgs Universitet år 2011. Den har vi läst då de satsningsområden 

Nordiska projektexportfonden har nu fokuserar på bland annat miljö. Rosén har gjort en 

fältstudie på det svenska industriföretaget MECH-gruppen. Han använde sig av dokument, 

intervjuer och observationer för att samla in information kring hur företaget arbetar med 

strategier. Rosén fokuserar på strategin kring miljöanpassningen av verksamheten. Han 

inriktar sig på MECH-gruppens jobb med att kombinera miljö- och affärsoro i en ny strategi 
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som dom kallade ”Positiv Impact”.
40

 Rosén identifierade fyra strategiska utfall; visuella, 

föreskrivna, värderande och oredovisade. Problemet med en fältstudie på endast ett enskilt 

företag är att man inte kan göra en generalisering. Det är något som tas upp men författaren 

motiverar sitt val med att MECH-gruppen är en välkänd, multinationell firma. Rosén kommer 

fram till att det finns olika synsätt på länken mellan miljö och affärer. De ledande 

befattningshavarna såg relationen mellan miljö och affärer som oskiljaktig medan andra 

medlemmar i organisationen inte alls såg dessa samband. Att strategi är något mångfacetterat 

både i teori och praktik är något Rosén hoppas har blivit tydligt. Avhandlingen avslutas med 

att skriva att han önskar att teori kring hur strategi ser ut i den empiriska verkligheten kommer 

att utvecklas.
41

 Det vi tagit med oss från avhandlingen är hur organisationer ser på relationen 

mellan miljö och affärer. 

När man söker efter tidigare forskning kring nordiskt samarbete handlar det mesta om 

specifika projektsamarbeten inom t.ex. vården. Vi hittade dock en del litteratur som berör 

nordens generella samarbete.  

Tidskriften Världspolitikens dagsfrågor släppte 2002 ett nummer som heter Femtio år av 

nordiskt samarbete. Numret är skrivet av Bengt Sundelius, professor i statsvetenskap, och 

Claes Wiklund fil kand. i statsvetenskap. Tidskriften publiceras av utrikespolitiska institutet 

och just det här numret firar Nordiska rådets femtioårsjubileum. Inledningen beskriver 

Nordiska rådets uppkomst och dess arbete under åren 1952 till 2002. Tidskriften skildrar hur 

förslaget om ett nordiskt samarbete kom från en dansk politiker redan år 1938, men att 

planerna sedan skingrades i början av 1950-talet på grund av norskt motstånd. År 1951 visade 

dock, återigen, en dansk politiker initiativ till nordiskt samarbete och Nordiska rådet bildades 

året därpå. Det Nordiska rådet hade sin första ”guldålder”
42

 under 1950 talet vilket resulterade 

i en gemensam nordisk arbetsmarknad, en nordisk konvention om social trygghet och nordisk 

passfrihet. Under 1960 talet var det marknadsfrågor och handel mellan de nordiska länderna 

som utmärktes i diskussionerna. ”… Den officiella nordiska samarbetsapparaten”
43

 började 

byggas upp under 1970 talet. Bland annat bildades Nordiska ministerrådet och Nordiska 

investeringsbanken under det årtiondet. Denna uppbyggnad minskade och till viss del 

reducerades under 1980-talet som en konsekvens av ett svenskt initiativ om besparingsarbete. 
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En ogynnsam syn på nordiskt samarbete fortsatte in i 1990-talet där det nordiska samarbetet 

framstod som otidsenligt. Tidskriften fortsätter sedan bland annat med information och 

diskussion kring vilket land som varit mest drivande i frågan om nordiskt samarbete, 

förhållandet mellan Norden och Östersjön och den gemensamma politiska dagordningen.
44

 

Vi läste det här numret då det gav oss en insikt i det nordiska samarbetets ursprung.  

Closer neighbours – revised strategy for the Nordic Co-operation with the adjacent areas är 

en rapport från Nordiska ministerrådet som släpptes år 2002. En tidigare rapport hade gjorts år 

1996 men på grund av förändringar i omvärlden ansågs det att en ny rapport borde utföras. 

Rapporten är en granskning av Ministerrådets strategi för samarbete med närliggande 

områden.
45

 

1990-1991 påbörjade Nordiska ministerrådet ett samarbete med de Baltiska staterna och år 

1995 började de samarbeta med det Ryska närområdet. Då Nordiska projektexportfonden 

arbetat mycket med det nordiska närområdet har vi fått användning av den här rapporten. 

Målet med samarbetet var att främja säker och stabil utveckling, stärka demokrati och öka 

delade värderingar. Man ville också bidra till utvecklingen av en stabil marknadsekonomi och 

ekonomiskt samarbete. I februari år 2000 sattes en arbetsgrupp ihop av Nordiska ministerrådet 

för att granska detta samarbete. Arbetsgruppen skulle utföra en surveyundersökning för att 

sedan utvärdera den.
46

 

Rapporten börjar med en beskrivning över de gemensamma Nordiska åtgärder som finns för 

att stödja de närliggande områdena.
47

 Under ”Nordic funding institutions” nämns Nordiska 

projektexportfonden som en av tre institutioner som spelat en betydande roll i att ge stöd för 

att öka samarbetet med de närliggande områdena. De andra två institutionerna som nämns är 

Nordiska investeringsbanken och Nordiska miljöfinansieringsbolaget.
48

 

Hur respektives land arbetar för att gynna närområdet beskrivs. De fyra övergripande målen 

som t.ex. Sverige måste fokusera på är att främja en gemensam säkerhet, upprätta förankring 

för demokrati på gräsrotsnivå, underlätta en socialt hållbar ekonomisk övergång och 

uppmuntra en hållbar utveckling.  
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Rapporten visar att de nordiska ländernas samarbete har ökat i omfattning och att 

specialiseringen och individualismen har ökat.
49

 Det ekonomiska stödet till de Baltiska 

staterna och ryska närområdet har också ökat. Det framkom att vissa behov behövdes jobbas 

vidare med. Separata program för varje värdland och en koncentration av åtgärderna i stora 

områden var några av dem.
50

 

Teori. 

Miljödiskursens utveckling 

 

I The Politics of Environment Discourses – Ecological Modernization and The Policy process 

beskriver Hajer miljödiskursens utveckling. Hajer menar att det har växt fram något han kallar 

en ekologisk modernisering. Ekologisk modernisering är en konceptualisering av 

miljörelaterade frågor vid skapandet av policys. Det ställs frågor kring huruvida ekologisk 

modernisering ska förstås som uppkomsten av ursprungliga idéer i miljödebattens tidiga 

skeende eller om det innebär kollapsen av en kritisk diskurs.
51

 Rapporten Our Common future 

från år 1987 och FNs klimatmöte år 1992 i Rio de Janeiro blev starten för hur miljöfrågor 

konceptualiserades.
52

 Till exempel konceptualiserades miljöförstöring som främst ett resultat 

av ineffektivitet.
53

 Hajer menar att bakgrunden till ekologisk modernisering delvis var av det 

strategiska slaget.
54

 Hajer menar att den miljömässiga diskursen handlar om hur 

miljöproblemen är inramade och definierade.
55 Många miljöfrågor får uppmärksamhet och 

omedelbara reaktioner från omvärlden, till exempel föroreningsolyckor. Miljöförstörelse som 

är succesiv, till exempel försurat regn, får inte alls samma uppmärksamhet. Detta menar Hajer 

är ett typiskt exempel på hur hanteringen av miljöfrågor beror på i vilken diskurs de finns.
56

 

Vilka diskurser som vissa miljöfrågor hamnar i har dock varierat under olika tidsperioder. Till 

exempel var försurat regn accepterat som ett av de största miljöproblemen under 1980-talet.
57

  

Under 1990-talet skiftade karaktären på miljödebatten till att bli mer abstrakt. Tidigare 

dominerades miljödebatten av problem som var möjliga för människan att se med sina egna 
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ögon eller uppfatta med sina sinnen, till exempel rök, smuts och lukt. Fokus under 1990-talet 

hamnade mer åt att problematisera vilka konsekvenser våra handlingar får i framtiden. Vilka 

dessa problem var pekades ut av ett fåtal forskare och experter.
58

  

Interconnectedness 

 

Hylland Eriksen presenterar i sin bok Globalization – the Key concept begreppet 

interconnectedness. Eriksen visar på att genom handel, resande och kommunikation blir 

världen alltmer sammanlänkad och denna sammanlänkning påverkar politik, ekonomi och 

kultur.
59

 

Interconnectedness är ett centralt kännetecken i globaliseringen och även ett sätt att mäta 

framgång i globaliserade samhällen. Gränsöverskridande kommunikation är typisk för vår 

tidsålder. 
60

 Ekonomisk interconnectedness utvecklas inte enbart genom stora transnationella 

företag utan även genom små och medelstora företag som genom internationella etableringar 

sprider sina tillgångar, samarbeten och investeringar.
61

 

Strategisk företagsledning enligt Igor Ansoff 

 

I det kapitalistiska industrisamhället finns två sorters organisationer vars huvudändamål är att 

förse sin miljö med varor och/eller tjänster. Den ena är vinstdrivande företag vars vinster är 

privatägda medan den andra gruppen består av icke vinstdrivande organisationer (IVO) vars 

tillgångar tillhör allmänheten. Vi har bedömt det så att Nordiska projektexportfonden hamnar 

under icke vinstdrivande organisationer då de får pengar i form av bidrag för att finansiera 

sig. Man måste dock ha i åtanke att Nordiska projektexportfonden arbetar med vinstdrivande 

företag och att de måste förhålla sig till de strategier vinstrivande företag anser inbringa mest 

vinst. Under år 1978 när boken Strategisk företagsledning publicerades ansåg bokens 

författare Igor Ansoff att gränslinjerna mellan de två organisationernas strategier blev mindre 

och mindre tydliga. 

 

Inom dessa två sorters organisationer bestäms det kommersiella resultatet främst av 

överenskommelsen mellan vissa egenskaper eller faktorer. En del av dessa faktorer bildas av 

yttre omständigheter och anger förhållandet mellan miljöturbulens och den strategiska 
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inriktningen hos företaget. De övriga faktorerna bildas inom företaget och anger förhållandet 

mellan den strategiska inriktningen och tre faktorer hos ESO. Dessa tre faktorer är strategisk 

kultur, ledningsförmåga och logistisk förmåga. Resursinsatsen och den personliga drivkraften 

hos företagsledningen är också saker som påverkar prestationen.
62

  

IVO hade en ganska lugn tid under 1900-talet. Det var företagen som stod i centrum för 

samhällets blickfång och sågs som ledare av den sociala utvecklingen. Istället för glans och 

ära hade de statliga intuitionerna en säkerhet i att deras överlevnad tillgodosågs genom skatter 

och andra medel. De icke vinstdrivande organisationerna behövde sällan ställa sig i behov till 

den egna marknaden. Den interna effektiviteten ifrågasattes också väldigt sällan.
63

 Den 

privata sektorn verkade dock under ständigt tryck att förhålla sig till samhällets etiska normer 

och oönskade bieffekter i form av den miljöförstörelse som lönsamhetssträvan sågs bidrar 

till.
64

  

Hos IVO finns ofta inga strategiska budgetar. Detta trots att just sådana organisationer möter 

mycket missnöje från konsumentens håll. Det privatägda företaget är helt marknadsberoende 

till skillnad från det IVO vars bidrag gör att de är helt oberoende av kommersiell verksamhet. 

Bidragsgivarna är ofta inte heller påverkade av den kommersiella miljön.
65

 Enligt Ansoff 

avskräcks IVO från praktiskt taget varje strategisk aktivitet. Det finns två orsaker som kan få 

en IVO att förstärka sitt strategiska beteende; ökat beroende av kommersiella miljöer och 

basera bidraget efter hur effektivt organisationen sköter sina kommersiella angelägenheter.
66

  

Ansoff ansåg dock att ineffektivitet inte längre kunna tolereras under slutet av 1900-talet på 

grund av ett ökat tryck på IVO. Då myndigheterna ger sig in på nya områden tvingas IVO att 

ta på sig produktmarknadsskapande verksamheter. Den korta tid som IVO varit tvungna att 

anpassa sig till omgivningen har verkligen varit turbulent. De byråkratiska rutinerna och 

motståndet till förändring har gjort att många IVO stött på en verklig överlevnadskris då de 

varit tvungna att se miljörealiteterna i vitögat.
67

 Företag har på senare år börjat förutse 

behovet av ny kompetens och kunskap för att kunna möta den här förändringen.
68
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De fyra huvudtrenderna som beskriver det senaste århundradets miljöturbulens är ökad 

nyhetsgrad, ökad miljöintensitet, ökad förändringshastighet i miljön och ökad komplexitet i 

miljön. Ökad nyhetsgrad innebär att de viktiga händelser som beror företagen blir mer och 

mer fristående från tidigare erfarenheter. Vid ökad miljöintensitet tar upprätthållandet av 

relationer med utomstående upp en större andel energi och resurser än tidigare.
 69

 Den ökade 

komplexiteten i miljön, snabbare förändringar och att förändringarna ofta kommer ifrån 

miljöer som är främmande för företaget har gjort att det under 1900-talet har blivit svårare att 

förutsäga miljöförändringar.
70

  

I samband med den här utvecklingen har företag lärt sig att anpassa sina reaktionsmekanismer 

till den ökade turbulensen.
71

  

Det finns enligt Ansoff en rad spelregler som kan ha verkningar på företags lönsamhet. 

Institutioner är hänvisade till att arbeta efter de samhälleliga spelregler som finns. IVO har 

inte speciellt stort överlevnadstryck men är väldigt begränsade när det gäller val av inriktning 

medan det är tvärt om för vinstdrivande företag.
72

 Ett företags övergripande ambitioner är 

resultatet av en maktprocess mellan det politiska inflytandet och det strategiska ledarskapet. 

Ambitioner från ledningen, politiken och historien är det som bidrar till den slutgiltiga 

företagsambitionen.
73

  

Ansoff prestenterar tre olika sätt som organisationer arbetar med strategi. Det första sättet 

beskriver företaget som rastlöst, aggressivt och ständigt strävande efter att maximera 

lönsamheten och kommer från den mikroekonomiska litteraturen. Det andra sättet beskriver 

företag och IVO som passiva organisationer som reagerar när saker händer och hankar sig 

fram från den ena händelsen till den andra. Den modellen nyttjas främst av 

organisationsinriktade sociologer. De presenterar också den tredje modellen vilken innebär att 

företagen är byråkratiska, inåtvända och förändringsovillkorliga.
74

  

Miljöbevakning ses som en väldigt viktig faktor i det strategiska ledarskapet. Företagets 

strategiska arbete måste anpassas efter miljöns möjligheter och hot. Syftet med att bevaka 

omgivningen är att upptäcka trender och förändringar för att sedan tolka dessa.
75

 Ledarens 

uppfattning om den objektiva verkligheten är resultatet av miljöbevakning. Om prognoserna 
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begränsas kan det stänga ut viktiga händelser och miljötendenser vilket resulterar i att 

prestationsförväntningarna blir oriktiga.
76

  

Geografiska preferenser 

 

Under slutet av 2000-talet var Kina och Indien de länder som på grund av sin snabba 

ekonomiska tillväxt tilldrog sig intresset från de etablerade industriländerna. Att som land 

med ekonomisk tillväxt få uppmärksamhet från etablerade industriländer är inget nytt 

fenomen. Under 1950- till 1960 talet var Japan ett sådant land, på 1970- till 1980-talet var det 

de ”fyra asiatiska tigrarna” Sydkorea, Taiwan, Hongkong och Singapore som var aktuella. 

Central- och Östeuropa integrerades på den gemensamma marknaden under 1990-talet. Dessa 

snabbväxande aktörer kallas för NIC-länder (newly industrialised countries). 
77

 

Nya industriländer kännetecknas framförallt av två egenskaper. Den ena är snabb tillväxt av 

industriproduktion och export. Den andra är låga löner som konkurrensfördel på 

världsmarknaden.
78

 

Drivkrafterna hos den internationella handeln kan variera. Det kan bland annat vara 

internationella produktionsförutsättningar, effektivitet och stordriftsfördelar. Den ekonomiska 

teorin hävdar att reduceringen av handelshinder över gränserna leder till ökad 

internationalisering.
79

 

I rapporten Svenskt näringsliv i en globaliserad värld - Effekter av internationaliseringen på 

produktivitet och sysselsättning från Institutionen för tillväxtpolitiska studier finns det två 

ytterlighetsuppfattningar. Den ena menar att globalisering påverkats av de tekniska framsteg 

som skett inom transport- och kommunikationssektorn. De nationella gränserna suddad ut och 

de geografiska avståndens ekonomiska betydelse elimineras genom att kostnaderna för 

internationella transaktioner minskar. Andra menar att den handelspolitiska utvecklingen är 

det som drivit globaliseringen. Det pekas då i synnerhet på utvecklingen mot liberalisering 

och avregleringar.
80
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Då rapporten skrevs år 2007 väntades Central- och Östeuropa vara de aktörer som skulle 

komma att påverka den svenska ekonomin. Detta på grund av att de övergått från 

planekonomi till marknadsekonomi och i synnerhet blivit medlemmar i EU:s gemensamma 

marknad. 
81

 

 

Strategi 

 

Då vi undersöker Nordiska projektexportfondens arbete med strategier har vi valt att fördjupa 

oss i hur begreppet strategi definieras. Vi har utgått ifrån boken The pratice of everyday life 

skriven av Michel de Certeau. Då det finns en stor skillnad mellan strategi och taktik vill vi 

undersöka hur Nordiska projektexportfondens strategier stämmer överrens med Certeaus syn. 

  

Certeau förklarar strategi som resultatet av en påtvingad relation som blir möjlig när ett 

subjekt isolerar sig från omgivningen. En strategi intar en plats som kallas ”proper place” 

vilket innebär att de kan verka utan att behöva anpassa sig till omvärlden.
82

 ”Proper place” 

innebär en plats som företaget kan kalla sig egen, en plats där företaget själv har makten. Från 

den platsen kan företaget ha kontakt och skapa relationer med utomstående aktörer. Från sin 

”proper place” kan företaget kapitalisera på sina fördelar och förbereda för framtida 

expansion och på så sätt skapa en viss självständighet.
83

 

 

Taktik kan å andra sidan inte räkna med att ha en ”proper place”. Den har ingen bas från 

vilken den kan kapitalisera på sina övertag, förbereda för expansion eller säkra självständighet 

utan att ta med omvärlden i beräkningen. En taktik måste alltid ta tillvara på möjligheterna 

och hela tiden skapa sina egna möjligheter.
84

 Taktiken spelar på någon annans spelplan och 

måste hela tiden förhålla sig till omvärldens bestämmelser och visioner.
85

 

 

Det finns en lång tradition av forskning inom företagsstrategi.  Forskningen följer företag och 

organisationers strategiska processer och försöker förstå dem utifrån sammanhang. Medveten 

eller omedveten strävan om att uppnå konkurrensmässiga fördelar är vad strategi handlar om.  
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Det syftar till beslut, aktiviteter och handlingar som innefattar hela företagets 

verksamhetsområde.
86

 Strategiska fördelar handlar det inte bara om ekonomi. I den offentliga 

sektorn handlar det om att ge kunder bättre service än andra leverantörer för att få mer stöd 

från regeringen.
87

 Det kan också vara en strategisk fördel att ha sällsynta tjänster, produkter 

eller kompetenser.
88

 

Några centrala frågor som omfattas i den strategiska verksamheten handlar om syftet med 

företaget, för vem och varför de finns till och företagets position gentemot konkurrenter. 

Strategifrågor handlar inte enbart om nuläget utan snarare hur en organisation förflyttas från 

dess historia in i framtiden.
89

 Strategi handlar om mönster i handlingar och faktiska 

beteenden. Antingen kan den vara framväxande eller en formell plan som fastställs och sedan 

genomförs. Det finns även mellanformer där vissa delar följer en förbestämd plan medan 

andra framkommit slumpmässigt.
90

 

Strategiska prioriteringar har visat sig ofta komma från de som bestämmer över ekonomin 

snarare än de som använder pengarna.
91

 Det vill säga att strategiska beslut ofta tas högt upp i 

företagshierarkin än av anställda och personal. Enligt Whittington, Scholes and Johnson är det 

lika viktigt med strategi i den offentliga sektorn som den kommersiella. Ideologi är dock en 

viktigare faktor inom den offentliga sektorn. Det är också troligt att det finns direkt eller 

indirekt kontroll av organisationen, då främst från regeringen.
92

 När en organisation stöds av 

skattepengar finns det ofta restriktioner kring strategivalen. Det kan till exempel innebära att 

organisationen inte får fokusera på en liten kundgrupp eller få tjänster, utan måste 

tillhandahålla ett stort utbud.
93

 

Strategiska perspektiv 

 

Enligt Whittington finns det fyra olika strategiska perspektiv, det klassiska perspektivet, det 

processinriktade perspektivet, det evolutionistiska perspektivet och det systemteoretiska 

perspektivet.  
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Klassiskt perspektiv 

 

Det klassiska perspektivet uppstod på 1960-talet och där anser man att strategi är en rationell 

process. Man fokuserar på analys och överlagd beräkning som syftar till att maximera 

fördelar. Lönsamhet är alltså det övergripande målet. De viktigaste dragen i det klassiska 

perspektivet är kopplingen till rationell analys och åtskillnad mellan handling och tanke. Det 

krävs god planering för att styra yttre faktorer och det som utgör skillnaden mellan framgång 

och misslyckande är rationell analys och objektiva beslut. Alfred Sloan menar att det 

grundläggande strategiska problemet är att skapa en plats på marknaden. 
94

 Betoningen ligger 

i det långsiktiga tänkandet. Den högsta ledningen anses ha ansvar för att utforma 

strategierna.
95

 I det klassiska perspektivet är strategiutformningen en styrd och medveten 

tankeprocess där chefen är strateg. Man har stor tilltro till chefens strategiska förmåga.
96

 

Processinriktat perspektiv 

 

Processinriktade forskare anser att man ska acceptera och hantera verkligheten som den ser ut 

och inte sträva efter ouppnåeliga ideal. De anser att människan är orationell och att det inte 

finns något ultimat mål i organisationer. Människans kognitiva begränsningar och 

organisationens mikro-politik är de grundläggande aspekterna i den processinriktade strategin.  

I det processinriktade perspektivet formas strategin utifrån misstag, lärande och 

kompromisser. Man upptäcker strategin i sina handlingar. Det är en kontinuerlig och 

anpassningsinriktad process. Det anses att planering är lönlös då förutsättningar hela tiden 

ändras och planeringen är dömd att glömmas bort. Man väljer en anpassningsrationalitet 

vilket innebär att man tar tag i problem när de uppkommer. Till skillnad från de tidigare 

perspektiven är inte det processinriktade perspektivet vinstmaximerande utan man fokuserar 

istället på att uppnå minimumkrav. Strategier ses som ett sätt för chefer att skapa ordning i en 

komplex värld. 
97

 

 

Evolutionistiskt perspektiv 

 

I det evolutionistiska perspektivet är det marknaden som säkerställer vinstmaximeringen. Det 

är det naturliga urvalets konkurrensmekanismer som avgör vilka företag som överlever på 
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marknaden.
98

 Den ekonomiska konkurrensen brukar jämföras med djungelns lag. Det finns 

inga absoluta strategier utan att veta vilken strategi som passar på en viss marknad är en del 

av konkurrensprocessen.
99

 Evolutionister anser att chefer borde sköta sin ekonomi istället för 

att försöka komma på strategier. De anser att det finns alldeles för mycket konkurrens och 

oförutsägbarhet för att strategier ska fungera. Framgång är endast ett resultat av tillfälliga 

omständigheter.
100

 Tur och tillfällighet, eller till och med misstag, kan hjälpa ett företag att ta 

nå vinst.
101

 Det är alltså marknaden och inte cheferna som står för urvalet i det 

evolutionistiska perspektivet. 

Systemteoretiskt perspektiv 

 

Det sista perspektivet är det systemteoretiska perspektivet. Där utgår man ifrån att sociala 

system är det strategins mål är beroende av när de utformas. Det ekonomiska är inte centralt 

utan man anser att social bakgrund kan ge andra vinstintressen, till exempel patriotism eller 

professionell stolthet. Strategin speglar det specifika sociala problemet som den verkar i.
102

 I 

det systemteoretiska perspektivet, som växte fram under 1990-talet, har man alltså sociala 

system som utgångspunkt. Det anses att ekonomiskt beteende är inneslutet i ett nätverk av 

sociala relationer. De normer som styr företagets strategier kommer ifrån kulturella regler 

snarare än mänskligt psyke.
103

 Då strategin utgår från sociala kontexter spelar variationer i 

t.ex. klass, stat och kultur en viktig roll. Ofta är det dock så att det är chefernas ideologiska 

behov som speglas snarare än kapitalets generella behov. Vissa chefer är så socialt medvetna 

att de utnyttjar ideologiska resurser till sin fördel, bland annat större legitimitet. Inom det 

systemteoretiska perspektivet ryms väldigt många olika organisationer då samhällen är 

komplexa och människor är individuella, vilket innebär att organisationer inte behöver likna 

varandra.
104

 Senare forskningar har studerat hur strategin påverkas av ägarstrukturer, bland 

annat aktieägare. I Skandinavien spelar banker och andra finansiella organisationer en roll i 

organisationers strategiska arbete.
105

 Fokusen inom det systemteoretiska perspektivet är alltså 

externt och ligger på samhället. 
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I sin bok ”Vad är strategi – och spelar den någon roll?” presenterar Whittington en tabell 

över de viktigaste kännetecknen för de fyra strategierna. För att tydligt visa hur Nordiska 

Projektexportfondens strategi ser ut kommer vår syn på deras strategi att sättas in i den 

tabellen. Genom denna klassificering av Nordiska projektexportfondens strategiska arbete 

kommer analysen att underlättas och bli mer tydlig. 

 

Vi var valt att ta bort de tre sista spalterna i den lodräta raden då de inte är relevanta för 

analysen. Dessa tre är; ”Viktiga influenser”, ”Viktiga namn” och ”Framväxt”. Hur 

strategierna uppkom, de viktigaste forskarna och under vilka årtionden de växte fram kommer 

vi alltså inte att ta upp i analysen.  

 

Tabell 1.1 

 Klassiskt Processuellt Evolutionistiskt Systemteoretiskt 

Strategi Formell Hantverksmässig Effektiv Innesluten 

Utgångspunkt Vinstmaximering Otydlig Överlevnad Lokal förankring 

Fokus Internt (planer) Internt (politik/ 

uppfattningar) 

Externt 

(marknader) 

Externt 

(samhällen) 

Processer Analytiska Förhandling/ 

lärande 

Darwinistiska Sociala 

 

För att förtydliga vår förhållningspunkt till tabellen kommer vi att förklara vissa av begreppen 

närmare. 

 Hantverksmässig - En kontinuerlig och anpassningsinriktad process. Det innebär att 

målen är vaga och att strategin uppkommer i efterhand. 

 Innesluten – Innesluten i ett socialt system. Strategier kan se olika ut beroende på 

länders sociala system.  

 Vinstmaximering - Främst ekonomisk vinst. Vinsten kan bestå av fler ansökande 

företag och större spridning av till exempel nordisk nytta. 

 Internt (politik/uppfattning) – Företags mikro-politik och människans uppfattningar 

om vart fokus bör ligga 
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Analys 

 

För att tydliggöra innehållet har vi valt att dela upp analysen efter årtionden. Under varje 

årtionde delade vi sedan upp texten utifrån de mest framstående teman vi funnit. De teman 

som var återkommande under hela analysen är miljö och geografi. Begreppet miljö är väldigt 

brett och kan betyda flera saker. Under begreppet miljö placerar vi allt som Nordiska 

projektexportfonden på något vis benämner som miljö.  

Kapitlet avslutas med en sammanfattning där förändringar genom historien förtydligas. 

1980-talet 

Miljö 

 

Vi har inte hittat något som tyder på att det fanns ett miljöintresse inom Nordiska 

projektexportfonden under det tidiga 1980-talet. I en intervju vi utförde med tidigare anställda 

på Nordiska projektexportfonden framgår att det fanns en ovilja från företag att göra 

miljöinvesteringar.  Som vi skrev i inledningen: ”Från att på 80-talet fnysa åt miljö...”. 
106

 

Först år 1987 konstaterar styrelsen att den internationella efterfrågan kring projekt inom 

miljösektorn förväntas bli hög under de närmaste åren.  

År 1987 skriver Nordiska projektexportfonden att de främst koncentrerade sig på projekt med 

kommersiell bakgrund eller som var knutna till industri så som avfallshantering, 

avloppsteknik och vattenrening. Nordiskt kunnande hade stor internationellt erkännande på 

miljöområdet inom t.ex. träförädling, energi och metallurgisk industri.107 

Under år 1988 ansåg Nordiska projektexportfonden att samarbeten inom energi och miljö gav 

stor tyngd till verksamheten. Det innebar bland annat att de deltog i samarbeten inom sektorer 

som hade speciellt intresse av dessa områden.
108

 Redan här ser man att Nordiska 

projektexportfonden bedömer att det finns strategiska fördelar i att fokusera på specifika 

områden och på så sätt få sällsynta kompentenser. Samma år lade Nordiska 

projektexportfondens styrelse fram ett förslag till Nordiska Ministerrådet om målinriktade 
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insatser inom miljöområdet. Detta förslag var knutet till den kompetens- och leveransförmåga 

nordiska länder hade inom miljöriktad utrustning och projekt.
109

 

 

Geografi 

 

I Nordiska projektexportfondens verksamhetsberättelse från år 1983 står det att det 

geografiska intresset är riktat till ASEAN-länderna (Association of southeast Asian Nations), 

Egypten, Mellanöstern och en del Västafrikanska stater. 

År 1984 var Nordiska projektexportfondens styrelse eniga om att inte börja med geografiska 

uteslutningar av specifika länder eller branscher. Som vi beskrivit i teorin finns det enligt 

Gerry Johnsons ofta restriktioner kring de strategiska val en organisation får göra om den 

styrs av skattemedel. Johnson menar att organisationen måste tillhandahålla ett stort utbud.
110

  

Nordiska projektexportfonden ansåg samma år att det var viktigt att få en ”… professionell 

image inom speciella landområden där Fondens egna förutsättningar ligger speciellt bra 

till.”
111

 Att upprätta en professionell image visar på det Johnson skriver om att strategiska 

fördelar inte bara kan handla om ekonomi. En strategisk fördel kan ligga i att ha sällsynta 

kompentenser, något Nordiska projektexportfonden då tillhandahöll sig genom att utföra 

undersökningar inom vissa områden.  

 

År 1989 släpptes studien Study of environmental protection Estonia and partly Latvia and 

Lithuania som var finansierad av Nordiska Projektexportfonden. Studien utvärderade 

miljösituationen i länderna och lade sedan fram förslag på framtida investeringar och 

samarbeten.
112

 Detta kan man se som ett försök till att uppnå en professionell image inom det 

nordiska närområdet.  

Nordiska Projektexportfondens profil 

 

År 1988 ansåg Nordiska projektexportfonden att det var viktigt att markera en profil. Det blev 

styrelsens uppgift att välja ut områden som ansågs vara lämpliga för framtiden. Styrelsen var 
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dock till synes medveten om att verksamheten till viss del styrdes av näringslivet. Det innebar 

att Nordiska Projektexportfonden skulle vara flexibla för att ”… följa med där näringslivet 

självt pekar på nya intresse- och satsningsområden”.
113

  

Näringslivets inflytande syns även i handlingsplanen för ekonomi och sysselsättning från år 

1985 och handlingsplanen från år 1987.
114

 I handlingsplanen från år 1985 står det att Nordiska 

projektexportfonden främst engagerade sig i projekt som föreslagits av näringslivet.
115

 

Behovet av att vara en flexibel organisation men samtidigt markera en profil pekar på att 

Nordiska projektexportfonden arbetade med en strategisk mellanform. Enligt boken Att förstå 

strategi: process och kontext innebär en strategisk mellanform att vissa delar av företags 

strategier följer en förutbestämd plan medan andra framkommer slumpmässigt.  
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1990-talet. 

Miljö 

 

1990-talet inleddes med flera ekonomiska åtgärder, satsningar och samarbeten för att främja 

miljöarbetet. I början av 1990-talet anser vi att försöket att uppnå en professionell image 

fortsatte. Detta genom att ett fortsatt antal undersökningar gjordes i området kring Baltikum. 

Några exempel på sådana undersökningar är; 

 Study of environmental protection Poland
116

 

 Environmental situations and project identification Leningrad and the Leningrad 

region
117

 

En av de största åtgärderna var Miljömedelsprogrammet. Inom den ekonomiska 

handlingsplanen för år 1990-1992 beviljades Nordiska projektexportfonden särskilda medel, 

beståendes av 27,5 miljoner DKK, för att främja projektexport inom miljöområdet. Det kunde 

vara att anordna seminarium och symposium i samarbete med andra institutioner samt att ge 

stöd för studier av miljöinvesteringar.
118

 Några exempel är de två studierna ovan, som 

handlade om miljösituationen i Baltikum. År 1990 användes 250 000 FIM av rambudgeten till 

att producera och distribuera en nordisk miljöbroschyr.
119

  

Trots att ett miljöprogram startades fanns den negativa synen på miljöprojekt kvar sedan 

1980-talet. År 1992 kan man läsa att; ”… samarbete inom miljöteknikexport har visat sig vara 

tungjobbat och svårt att få till stånd…”.
120

 Detta beror på att företag som etablerar sig i 

närområdet agerar som konkurrenter. Enligt ramförslaget är det enklare att samarbeta när 

företagen verkar på avlägsna marknader.
121

 I början av 1993 återstod 6,0 MFIM av 

miljömedlen.
122

 Vi tolkar de återstående medlen som en konsekvens av svårigheten att 

samarbeta kring miljöprojekt i närområdet.  

Bland företagen i nordens grannländer fanns en syn på miljöinvesteringar som extra 

kostnader. Detta försvårade arbetet med miljöprojekt. Det svåra ekonomiska läget i början av 

1990-talet gjorde att andra investeringar prioriterades. I Polen identifierades till exempel, i 
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samarbete med polska miljöministern, 6 stycken projekt som var ekonomiskt bärkraftiga.  

Inte ett enda av dessa blev dock kommersiellt genomförbart.
123

  

Detta kan visa på att det finns motsättningar mellan Nordiska projektexportfondens 

satsningsområden och näringslivets vinstintresse. Eftersom Nordiska projektfonden i sig inte 

är vinstdrivande och miljöintresset till viss del är ideologisk, blir det i sådana här fall 

motsättningar mellan näringslivets evolutionistiska synsätt och Nordiska 

projektexportfondens systemteoretiska synsätt. I det evolutionistiska synsättet är det 

marknaden som styr och i det systemteoretiska är det ideologier som styr. Då det inte fanns 

någon kommersiellt intresse för projekten i Polen visar det på hur marknaden inte har samma 

intresseområden som Nordiska projektexportfonden. 

Under 1990-talets senare del kan man se en förändring i förhållandet till miljöprojekt. I 

Nordiska projektexportfondens årsredovisning för 1997 står det;  

 

”Samtidigt som miljörelaterade investeringar är viktiga i nordens närområde finns 

också ett klart affärsmässigt skäl att satsa på miljön. Det kan bl.a. vara att sänka 

sina kostnader genom att använda mindre, men miljövänligare energi, 

återanvändning m.m.” 
124

  

 

På kort tid ser man alltså en förändring i förhållande till miljön. Bland annat år 1998 då 

Nordiska Projektexportfonden startade fler miljöprojekt i samarbete med NEFCO. 
125

 

 

Geografi 

 

Vid inledningen av 1990-talet var efterfrågan av projektstöd till Östeuropa 

anmärkningsvärd.
126

 I skiftet 1980 – 1990-tal skedde flera stora händelser som förändrade 

Europas uppbyggnad. Med Berlinmurens fall och Sovjetunionens upplösning blev ett antal 

länder självständiga. I Baltikum var Litauen först ut och deklarerade sig självständiga i mars 

år 1990.
127

 Estland och Lettland utropade sig båda självständiga år 1991.
 128
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I mars år 1992 tog de nordiska finans- och ekonomiministrarnas ett beslut om att upprätta ett 

Baltiskt investeringsprogram. Detta ledde till att Nordiska projektexportfonden startade en 

fond med syfte att ge stöd till förstudier som utvecklade små och medelstora bolag i de 

baltiska länderna. Studierna skulle utföras av nordiska företag.
129

  

År 1994 fick Nordiska projektexportfonden även i uppdrag att ge stöd till förstudier i 

nordvästra Ryssland. Uppdraget tilldelades av Nordiska ministerrådet.
130

 Ryssland hade ännu 

inte fått någon framstående position på grund av ostabila förhållanden i landet. Nordiska 

projektexportfonden ansåg att ett stabiliserat läge i Ryssland skulle innebära att närområdet 

kunde få större betydelse. 
131

 Intresset för Ryssland verkade öka men trots detta såg man så 

sent som år 1998 att förutsättningarna i Ryssland fortfarande var komplicerade.
132

 Både 

Baltiska investeringsprogrammet och uppdraget om stöd till nordvästra Ryssland kan ses som 

ett exempel på när strategiska beslut tas högt upp i organisationens hierarki. 

År 1995, tre år efter att Baltiska Investeringsprogrammet inleddes, såg man att närområdet i 

öst hade blivit ett tillväxtområde. Det var strategiskt viktigt för små- och medelstora bolag att 

etablera sig i närområdet på grund av den geografiska närheten. Små- och medelstora bolags 

överlevnad sågs som betydelsefullt för hela norden näringsliv.
133

 Vid statistik över 

projektfördelning åren 1992-1997 är Baltikum det klart största området följt av Östeuropa
134

 

Under rubriken 1980-talet har vi tagit upp några exempel på Nordiska Projektexportfondens 

kommersiella intresse (sid. 17). Även under 1990- talet är detta närvarande i verksamheten. 

Ett exempel på det minskade intresset för projektexport och ett ökat intresse för 

internationalisering. 

I januari år 1995 verkställde Nordiska projektexportfondens en ny strategi som främst skulle 

fokusera på att stödja internationalisering. Den nya strategin var en del i att kunna möta 

behoven hos nordiska företag.
135

 År 1996 står det i Nordiska projektexportfondens 

Verksamhetsberättelse att: 
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”I takt med förändringar i omvärlden har fonden de senaste åren inriktat sig i 

större utsträckning på att möta nya behov hos näringslivet. Det gäller ökad 

internationalisering och allt större betoning av stöd till projekt- och 

affärsutveckling i Nordens närområden som är ett prioriterat område inom det 

nordiska samarbetet.”
136

 

Intresset, från näringslivet, med projekt- och affärsutveckling i Nordens närområden syns 

bland annat genom intresset för det Baltiska Investeringsprogrammet och på hur 

projektfördelning för åren 1992-1997 sett ut.  

2000-talet. 

Miljö 

 

I Riktlinjer för beviljning av medel står det under rubriken Kriterier för stöd att en 

förutsättning för beviljning av villkorslån är att projektlandets miljöstiftning och tillämpade 

miljökonventioner efterföljs. Dess riktlinjer trädde i kraft 1 oktober år 2002.137 

Samma år fastslås en miljöpolicy för Nordiska projektexportfonden av styrelsen.
138

 

Miljöpolicyn visar hur arbetet med miljö formar hela Nordiska projektexportfondens 

verksamhet. 

Miljöpolicyn består av följande punkter; 

 Nopef beaktar miljöfrågor i varje enskild ansökan 

 Nopef verkar för att stödja investeringar med positiva miljökonsekvenser 

 Alla förstudier som Nopef finansierar följer nationell miljölagstiftning och 

internationella avtal på miljöområdet 

 Tillgång till miljökunskap 

 Nopefs miljöarbete präglas av öppenhet 

 Nopef verkar för miljöanpassade inköp till sin egen verksamhet 

 Nopef verkar kontinuerligt för att förbättra sitt miljöarbete 
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I Kontraktstyrningen mellan NMR och Nopef under tiden 2001 -2004 från Nordiska 

ministerrådet står det att miljöprojekt har hög prioritet.
139

 Detta är två exempel på hur 

strategiska beslut tas högt upp i företagshierarkin. 

I Årsredovisningen från 2003 tas miljöpolicyn upp igen, där står det ”Nordiska företag har 

länge prioriterat miljöfrågor…”.
140

 Miljöpolicyn kan ses som en framväxande strategi som 

formats av nordiska företags intresse i miljöfrågor.  

Under år 2010 märker Nordiska projektexportfonden en nedgång i miljöintresset. Detta ses 

som en konsekvens av COP15 mötet som hölls år 2009 och lämnade stor obeslutsamhet kring 

viktiga frågor.
141

 Små och medelstora företag anser att risken för att inte få sina miljöprojekt 

finansierade är för stor, vilket har halverat antalet ansökningar.  

Efter en evaluering av Nordiska projektexportfonden beslutas att de härefter ska fokusera på 

så kallade ”framtidsbranscher” under kontraktsperioden 2011-13. Några exempel som ges på 

framtidsbranscher är biomedicin, cleantech, klimatsmarta produkter samt hälsa och välfärd.
142

 

Trots den minskade efterfrågan på stöd till miljöprojekt skriver Nordiska projektexportfonden 

år 2010; 

”Efterfrågan från bolag inom cleantech, grön tillväxt, miljö och innovativa 

lösningar förväntas öka med tanke på Nopefs nya fokus.”  

Miljö får en tydligare plats i verksamheten när Nordiska projektexportfonden inför sina nya 

satsningsområden i början av år 2011. Den 16 februari presenterar Nordiska 

projektexportfonden sina nya satsningsområden i ett nyhetsbrev. Fokuseringen på gröna 

tillväxtbranscher var ett önskemål från tidigare låntagare.
143

 Satsningsområdena som 

presenteras på Nordiska projektexportfondens hemsida är; 

 Grön tillväxt, miljöteknik och förnybar energi 

 Nordisk spetskompetens och innovation 

 Hälsa och välfärd
144

 

                                                           
139

 Nordiska Ministerrådet Kontraktstyrning mellan NMR och Nopef under tiden 2001-2004, 16 November 2000 

Köpenhamn 
140

 Nordiska projektexportfonden Årsredovisning för 2003, s. 7 
141

 Nopefs årsrapport 2010 Kontraktsperiod 2008-2010, s. 2 
142

 Nopefs årsrapport 2010 Kontraktsperiod 2008-2010, s. 3 
143

 http://www.nopef.com/media/dokument/Info%20fran%20Nopef.pdf besökt den 7 december 2011 
144

 http://www.nopef.com/pages/se/finansiering.php besökt den 7 december 2011 



 
 

32 
  

Nordiska projektexportfonden prioriterar företag som profilerar sig inom något av dessa 

områden. Dessa satsningsområden gäller under perioden 2011-2013. 
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Geografi 

 

År 2000 startade Närområdesprogrammet av Nordiska ministerrådet. Nordiska 

projektexportfonden fick i uppdrag att fokusera på förstudier i Ryssland, Baltikum och Polen. 

De nordiska länderna finansierar programmet med bilaterala medel.
145

 

På grund av marknadsekonomins snabba utveckling i nordens närområde hade Nordiska 

projektexportfonden ett väldigt gott utfall år 2001. Nordiska projektexportfonden erhöll från 

och med den 1 januari år 2001 direkta medel från de nordiska länderna för finansiering av 

förstudier i närområden.
146

 Att de nordiska länderna har gett nyckelmärkta pengar för 

etableringen i närområdet visar på en formell strategisk plan. Det visar också, åter igen, på att 

Nordiska projektexportfonden får direktiv från de översta leden. Huvudinriktningen på 

närområden fortsätter under år 2002 och år 2003. 

Det Baltiska Investeringsprogrammet var under avslutning år 2003. I Årsredovisningen för år 

2003 står det att den kinesiska marknaden är på snabb framfart. Detta på grund av att allt fler 

stora bolag som väljer att etablera sig där behöver underleverantörer.
147

 

Trots den kinesiska marknadens framväxt valde Nordiska projektexportfonden år 2005 att 

införa en geografisk begränsning. Strategiändringen innebär att Nordiska projektexportfonden 

endast gav lån till förstudier inom deras nya fokuserade geografiska område. Denna 

geografiska restriktion kom att gälla under kontraktsåren 2005 till 2007.
148

 Det geografiska 

område Nordiska projektexportfonden valde att satsa på är Öst- och centraleuropeiska länder 

utanför EU. Undantagen var Baltikum, Polen, Bulgarien och Rumänien som det, trots att de 

var eller snart kom att bli medlemmar i EU, var tillåtet att söka till.
149

 

Under år 2006 märkte Nordiska projektexportfonden en nedgång i ansökningarna till 

Baltikum och Polen. I årsrapporten beskrivs det minskande intresset i dessa länder med att 

deras integration i EU har minskat etableringsrisken. En annan sak som påverkar 

dragningskraften är de stigande löne-och produktionskostnaderna som gör det dyrt för företag 

att producera varor och hitta kvalificerad arbetskraft.
150

 

                                                           
145

 Nordiska projektexportfonden Verksamhetsberättelse för 2003 
146

 Nordiska projektexportfonden Årsredovisning för 2001, s. 4 
147

 Nordiska projektexportfonden Årsredovisning för 2003, s. 7 
148

 Nopef Årsrapport 2005, s. 2 
149

 Nopef Årsrapport 2006, s. 1 
150

 Ibid, s. 2 



 
 

34 
  

År 2007 upphör möjligheten att ansöka om lån till förstudie i Polen, Estland, Lettland och 

Litauen.
151

 Året därpå kan företag börja ansöka om lån även utanför östra Europa. 

Tyngdpunkten läggs istället på de länder som prioriteras i Nordiska Ministerrådets 

globaliseringsstrategi, bland annat Kina. Ryssland, Vitryssland och Ukraina ska också 

prioriteras trots att de inte ingår i globaliseringsstrategin.
152

 Prioriteringen av Kina märks i 

Nopefs årsrapport 2008 där ett av huvuddragen beskriver det starka intresse som finns för 

etablering i Asien, då främst Kina.  

Brasilien och Kina har under slutet på 2000-talet blivit några av världens främsta 

tillväxtområden. Intresset för Brasilien har således ökat medan intresset för ansökningar till 

förstudier i Kina minskat under år 2010. Intresset för Ryssland har också minskat avsevärt 

trots att det är ett prioriterat område. Ansökningar om lån till förstudier i Afrika har ökat.
153
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Resultat 

 

Vi har satt in Nordiska projektexportfondens strategiska arbete i den modell vi presenterade i teorin 

(sid.15).  

 

I förhållande till våra teorier ser man att Nordiska projektexportfonden främst passar in i det 

systemteoretiska perspektivet, men även i delar av de andra tre. Vi anser att Nordiska 

projektexportfonden har en innesluten strategi vilket innebär att de förhåller sig till sociala 

relationer. Nordiska projektexportfonden är innesluten i en nordisk kultur vilket gjort att den 

nordiska synen på miljö har präglar institutionens strategier. Norden har på senare år fått ett 

starkt intresse för miljö och ligger i framkant inom miljöforskning vilket Nordiska 

projektexportfonden måste förhålla sig till i sitt arbete.  

 

Utgångspunkterna är vinstmaximering och lokalförankring, vilket speglas i deras förhållande 

till näringslivet och satsningarna på närområdet. Med vinstmaximering menar vi inte 

ekonomiska vinster utan snarare fler ansökande företag och spridningen av nordisk nytta.  

Nordiska projektexportfondens fokus är främst extern. Deras kunder agerar på en marknad där 

den starkaste överlever. Det innebär att Nordiska projektexportfonden måste förhålla sig till 

detta. Samtidigt ser vi att Nordiska projektexportfonden försöker arbeta i närområdet, vilket 

innebär att det systemteoretiska synssättet kan appliceras deras verksamhet. Det innebär att 

man tar hänsyn till det samhälle man verkar i.  

De strategiska processerna är både processuella och systemteoretiska. Satsningsområdena har 

bland annat växt fram genom anpassning till det föränderliga samhället, till exempel ett ökat 

 Klassiskt Processuellt Evolutionistiskt Systemteoretiskt 

Strategi Formell Hantverksmässig Effektiv Innesluten  

Utgångspunkt Vinstmaximering  Otydlig Överlevnad Lokal förankring 

 

Fokus Internt (planer) Internt (politik/ 

uppfattningar)  

Externt 

(marknader) 

Externt 

(samhällen)  

Processer Analytiska Förhandling/ 

Lärande  

Darwinistiska Sociala  
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krav på miljövänlighet. Det processuella och det systemteoretiska synsättet går här hand i 

hand.  

 

Nordiska projektexportfonden har främst fokuserat på miljö och geografiska områden. Inom 

de två områdena har satsningsområdena förändrats. Man kan se att Nordiska 

projektexportfonden har fokuserat på olika länder på grund av förändringar i omvärlden. 

Nordiska projektexportfondens ursprungliga syfte, att ge lån till förstudier och främja den 

nordiska nyttan, har vi upplevt som konstant.  

 

Efter Sovjetunionens fall blir de baltiska länderna tillgängliga för etablering. Innan dess var 

förstudierna i första hand fokuserade på Asien, Mellanöstern och Afrika. Under 1990-talet var 

de baltiska länderna det populäraste området och Nordiska Projektexportfonden jobbade 

också för att stärka de ländernas marknadsekonomier. Exempel på detta är Baltiska 

investeringsprogrammet och Närområdesprogrammet.  

Under mitten av 2000-talet går Nordiska projektexportfonden från sina ursprungliga principer 

om att inte avgränsa sig geografiskt. Under en kontraktsperiod väljer de att bara tillåta 

ansökningar i Öst- och centraleuropeiska länder utanför EU och EFTA. Denna avgränsning 

försvann när kontraktsperioden tog slut. Den senaste geografiska förändringen skedde när fler 

och fler Östeuropeiska länder började gå med i EU. Från att i början ha fokus på bland annat 

Asien gick man till närområdet för att sedan gå tillbaka till att fokusera på Asien och andra 

avlägsna marknader.  

 

Parallellt med det ökande intresset för Baltikum ökar även intresset för miljö. Förutom 

särskilda medel för miljö lyfter Nordiska projektexportfonden fram att det även finns 

affärsmässiga skäl till att vara miljövänlig. Vid en intervju med tidigare anställda förmedlas 

bilden av att miljöverksamhet inte var så attraktivt för företag under 1980-talet. Intresset för 

miljöverksamhet växer fram under slutet på 1980-talet men är inte direkta order från Nordiska 

Ministerrådet. Nordiska projektexportfonden ansåg då att samarbeten inom miljöområdet 

skulle ge tyngd åt organisationen.  

Under 1990-talet utvecklades miljöarbetet genom bland annat seminarium och särskilda 

miljömedel. Detta gav Nordiska projektexportfonden strategiska fördelar i form av specifika 

kompetenser. År 2002 fastslås en miljöpolicy för Nordiska projektexportfondens verksamhet 

och det upplevs finnas både pengar och vilja att satsa på miljön. Samma år skrivs att 
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förutsättningen för lån till förstudie är att projektlandets miljölagar följs. Trots det uttalade 

miljöintresset inom Nordiska projektexportfonden är det anmärkningsvärt att det endast var 

projektlandets miljöstiftning som skulle efterföljas. En konsekvens av detta skulle kunna ha 

varit att företag som valde att etablera sig i länder med sämre miljölagstiftning än de nordiska 

länderna kunde bidra till miljöförstöring.  

Med finanskrisen och COP15 avtar ansökningarna från låntagare med miljöinriktning. Trots 

det fanns ett önskemål från företag att Nordiska projektexportfonden skulle flytta sin 

verksamhet närmare gröna tillväxtbranscher. Nordiska projektexportfonden tog detta till sig 

och införde år 2011 satsningsområden som fokuserade på miljö och innovation. 

Många av Nordiska projektexportfondens geografiskt strategiska förändringar har influerats 

av utomstående aktörer. Nordiska ministerrådet har övergripande strategier kring nordiskt 

samarbete som avspeglas på Nordiska projektexportfondens verksamhet. Baltiska 

investeringsprogrammet och Närområdesprogrammet är sådana exempel. Redan tidigt i 

Nordiska projektexportfondens verksamhet såg de ett behov av att anpassa sig till 

näringslivets strömningar. Ett sådant exempel är när man, under början av 1990-talet, ville 

genomföra miljöinvesteringar i Polen, men detta inte visade sig vara kommersiellt hållbart.  

Ett annat exempel är de nuvarande satsningsområdena som framkom efter näringslivets 

önskemål. Vi ser det som en stor strategisk fördel att ha tydliga satsningsområden. Det ger 

tyngd och trovärdighet till Nordiska projektexportfondens verksamhet. Det sänder också 

signaler till låneansökare om vad Nordiska projektexportfonden nu står för. 

Diskussion 

 

Hajer diskuterar det han kallar ekologisk modernisering som en konceptualisering av 

miljöfrågor. Hajer påpekar även att detta synsätt har varit konsensus inom miljödebatter. Om 

vi kollar på hur Nordiska projektexportfonden förhållit sig till miljöfrågor ser vi att det är just 

konceptualisering av miljöfrågor de ägnat sig åt genom sina satsningsområden. Det är även 

intressant att jämföra hur Nordiska projektexportfondens miljöintresse har utvecklats mot de 

områden som Hajer pekar ut som betydelsefulla. Som Hajer påpekar så har intresset för olika 

miljöproblem varierat beroende på i vilken diskurs vi befinner oss i. Detta bör även ha 

påverkat Nordiska projektexportfonden. Diskursen har gått från försurat regn på 1980-talet till 

att snarare fokusera på hållbar utveckling och grön teknologi. Utifrån den synpunkten blir det 

tydligt att Nordiska projektexportfondens nuvarande satsningsområden har starka kopplingar 
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till pågående miljödiskurser.  

 

Hylland Eriksen förklarar interconnectedness som en sammanlänkning av världen. Nordiska 

projektexportfondens verksamhet har i hög grad påverkats av detta och även varit en del av 

den utvecklingen. Att det från början av 1980-talet fanns ett behov att hjälpa nordiska företag 

att etablera sig utomlands skulle kunna ses som en tendens eller en konsekvens på 

interconnectedness. Nordiska projektexportfondens verksamhet har sedan dess varit delaktig i 

denna process av sammanlänkning genom att hjälpa företag att etablera sig utomlands. Enligt 

Hylland Eriksen förstärks ekonomisk interconnectedness genom internationell etableringen av 

små- och medelstora bolag.  

Även politisk interconnectedness har spelat en stor roll för Nordiska projektexportfondens 

verksamhet. Till exempel har vissa länder släppt på regelverk för att underlätta för utländska 

företag att etablera sig där. Kina har länge haft besvärliga regler när man som utländskt 

företag vill etablera sitt företag där, något som Nordiska projektexportfonden tydligt märkt av. 

Ryssland är också ett land med mycket svårt byråkrati trots att det ligger geografiskt nära.  

 

Precis som Ansoff förklarar måste även icke vinstdrivande organisationerna anpassa sig efter 

den kommersiella miljön. IVO behövde inte heller ställas i behov till marknaden på samma 

sätt som de vinstdrivande organisationerna. Den privata sektorns ständiga behov av att 

förhålla sig till samhällets etiska regler och miljöpolitik speglas till viss del i Nordiska 

projektexportfondens arbete. Då de arbetar för företag inom den privata sektorn måste de 

förhålla sig till deras önskemål. Detta märkts bland annat då Nordiska projektexportfonden 

under 1980-talet skriver att de väljer att följa med i näringslivets förändringar.  

Då Nordiska projektexportfonden arbetar med att ge lån till privata företag skulle 

organisationen inte finnas om inte företag ansökte om lån. Som Ansoff skrev fanns det två sätt 

att få IVO att förstärka sitt strategiska arbete och det ena sättet var att öka beroendet från 

kommersiella miljöer. Då Nordiska projektexportfonden har väldigt starkt beroende från 

kommersiella miljöer kan man anta att de behöver ha ett starkt strategiskt arbete.  

Samtidigt som Nordiska projektexportfonden måste följa med i den förändring som kan ske i 

de kommersiella miljöerna ägs de av en nordisk institution. Enligt Ansoff måste IVO förhålla 

sig till de samhälleliga spelregler som finns vilket innebär att är begränsade i sitt strategiska 

arbete.  



 
 

39 
  

Nordiska projektexportfondens visar tecken på att vara vad organisationsinriktade sociologer 

kallar en passiv organisation. Det innebär att de reagerar när saker händer och hankar sig fram 

från den ena händelsen till den andra. 

 

Trots att institutioner ofta har vad de Certeau kallar ett ”proper place” har inte Nordiska 

projektexportfonden det. ”Proper place” innebär att inte behöva förhålla sig till omvärlden 

något vi visat på att Nordiska projektexportfonden gör. Man skulle därför kunna säga att 

Nordiska projektexportfonden jobbar efter taktik. Det innebär att de måsta förhålla sig till 

omvärldens bestämmelser och visioner. Om inte Nordiska projektexportfonden var beroende 

av ansökningar från företag skulle de nog som de flesta institutioner kunna ha ett ”proper 

place”.  

Genom sina låntagare har Nordiska projektexportfonden sett vilka länder som är NIC-länder 

(newly industrialised countries). Under 1980-talet utvecklades industrialiseringen i många 

Asiatiska länder och under 1990-talet var de Östeuropeiska länderna de som utvecklades 

mest. Snabb tillväxt av industriproduktion och export och låga löner som konkurrensfördel på 

världsmarknaden kännetecknar de nya industriländerna. Under 1990-talet då många 

Östeuropeiska länder blivit självständiga var Nordiska projektexportfondens låntagare snabba 

med att börja etablera sig på de nya marknaderna. Det som organisationens låntagare verkade 

prioritera mest var de låga lönerna. När länderna fick stabilare ekonomi och lönerna började 

höjas var det många företag som flyttade till andra länder.  

Nordiska projektexportfondens strategiska arbete är alltså en konsekvens av flera olika 

faktorer. De behöver både förhålla sig till marknadens föränderliga krav samtidigt som de 

måste förhålla sig till institutionernas begränsningar. Genom att välja ut geografi och miljö 

som två huvudteman för sitt strategiska arbete förhåller sig Nordiska projektexportfonden till 

de två viktigaste faktorerna. Då Nordiska projektexportfonden har geografiska restriktioner då 

låntagare inte får etablera sig inom EU och Efta förändras hela tiden den geografiska fokusen 

i och med att nya länder inträder i EU. Miljö har länge varit i fokus och ansetts vara ett säkert 

kort då norden är framstående inom miljöteknik. 
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