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Sammanfattning 
Abstract 
Bakgrund: Det sista steget i Uppsala-skolans etableringskedja innebär 
att företagen flyttar betydande delar av verksamheten utomlands, men 
är det verkligen det sista steget? Sedan en tid tillbaka har alltfler 
företag valt att regionalisera sin internationella verksamhet, vilket 
innebär att olika nationella verksamheter samordnas och att en 
regional organisation skapas över nationsgränserna. Hur tar sig en 
regionalisering i uttryck och kan regionalisering ses som ett nytt steg i 
företags internationaliseringsprocess? 
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Syfte: Utifrån en studie av företags regionalisering syftar uppsatsen till 
att bidra med kunskap om företags internationalisering genom att 
undersöka om regionalisering är ett nytt steg i företags 
internationaliseringsprocess.  
 
Genomförande: För att kunna uppfylla vårt syfte har vi genomfört 12 
stycken intervjuer med representanter på åtta multinationella företag 
som har en regionaliserad Nordenverksamhet.  
 
Resultat: Utifrån våra teoretiskt förankrade kriterier för 
regionalisering har vi kunnat konstatera att samtliga fallföretag kan 
karaktäriseras som regionaliserade då de; har en geografisk 
samordning över nationsgränserna genom integration av ländernas 
verksamhetsområden, har ett gemensamt huvudkontor med en 
övergripande regionledning, tillämpar både en global och lokal 
internationaliseringsstrategi, tar vara på kompetenser inom regionen, 
effektiviserar och rationaliserar sin regionala verksamhet genom att ta 
hänsyn till var olika verksamhetsfunktioner skall skötas. Vidare har vi 
kommit fram till att regionalisering kan ses som ett nytt steg i 
Uppsala-skolans etableringsprocess med utgångspunkt i våra 
uppsatta kriterier för ett nytt steg. Vi anser således att en 
regionalisering bidrar med tillräckligt omfattande förändringar av 
organisationsstrukturen för att det skall kunna klassificeras som ett 
nytt steg i företags internationaliseringsprocess. 

 
 

Nyckelord 
Keyword 
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Abstract 
Sammanfattning 
Background: One common assumption regarding companies’ 
internationalization is that the final step in the internationalization 
process includes moving essential parts of the organization abroad, 
but is this really the final step in the process?   More and more 
international companies chooses to “regionalize” their organizations 
and activities, which means that a regional organization over the 
boarders is created and activities that before only focused on the 
domestic markets now is coordinated with other country activities.  
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But how can we distinguish a Regionalization, and is it a new step in 
companies internationalization process? 
 
Purpose: The purpose of the study is to contribute with knowledge 
about companies internationalization through investigate the 
possibilities that regionalization is a new step in companies 
internationalization process.  
 
Realization: To fulfill our purpose we have interviewed twelve 
employees at eight multinational companies; each of these has chosen 
to regionalize the Nordic market.  
 
Results: Based on established theories we have been able to certify that 
all of the observed companies are regionalized, since they; have an 
geographic coordination and integration over the boarders; have a 
Nordic headquarter and a Nordic management team; are practicing a 
“glocal” internationalization strategy; trying to render more effective 
organization through for instance rationalization. Furthermore, we 
have come to the conclusion that regionalization is a new step in 
companies internationalization process, according to our definition of 
a new step. That means, that regionalization have an enough large-
scale effect on the organization structure that we consider it as a new 
step.  

 
 

Keyword 
Bo Hellgren, Glocal, Internationalization strategies, Cluster, 
Regionalization, ”Uppsala-skolan”  
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Förord 
 
Innan vi låter läsaren fördjupa sig i vår uppsats vill vi passa på att säga några 
inledande ord. Under 20 veckor har vi arbetat med att färdigställa denna studie, 
vilket inte hade kunnat göras om det inte var för ett antal personers medverkan 
och stöd. Utan respondenternas delaktighet hade den empiriska delen blivit 
knapphändig och vi vill därmed framföra vår tacksamhet till de personer som 
varit villiga att dela med sig av sina företags erfarenheter. Ämnesvalet har till 
stor del vuxit fram i samråd med representanter för Invest in Sweden Agency 
(ISA) och vi vill tacka för ett gott samarbete och samtidigt passa på att tacka för 
all hjälp och stöd från våra handledare på ISA; Lars Reinius och Magnus Fjelde. 
 
Slutligen vill vi visa vår uppskattning till vår handledare, professor Bo Hellgren, 
som under arbetets gång har kommit med många intressanta och relevanta idéer 
och förbättringsförslag vilket till stor del har bidragit till vad uppsatsen är idag. 
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1. Inledande diskussion 
 
I denna inledande del kommer vi först att ge läsaren en inblick i bakgrunden 
till varför uppsatsen skrivits. Därefter ämnar vi påvisa de problem som 
kantrar det valda studieområdet och ta upp de frågor som vi har tänkt söka 
svar på under uppsatsskrivandet. Efter detta kommer syftet med arbetet att 
redovisas tillsammans med de avgränsningar som vi har valt att göra. 
Avslutningsvis kommer våra valda fallföretag samt en disposition över det 
fortsatta arbetets upplägg att presenteras.  
 
 

1.1 Bakgrund  
 
Mitt under frukostmötet ringde det på Lars Reinius telefon. Han tittade på 
kollegorna runt bordet för medgivande; alla nickade till svars, gå och svara 
du! Lars svarade och blev med ens något förvånad. Mannen på andra sidan 
linjen presenterade sig som europeisk marknadschef på ett stort och välkänt 
amerikanskt bolag. Hans ärende var till sin början något oklart, han verkade 
främst vara ute efter att sälja sitt företag. Mannen upplyste Lars om 
företagets nuvarande internationaliseringsstrategier och fjolårets till synes 
något svaga resultat. Oväntat avslutade mannen sin årsredovisnings-
redogörelse med att säga: ”Det företag som jag representerar har en minst 
sagt övergripande global strategi, och jag ser att det finns en risk för att vi 
förbiser de nationella lokala behoven i och med detta. Jag har hört att allt fler 
företag väljer en ny slags internationaliseringsstrategi som kombinerar både 
de globala och lokala marknadsfördelarna. Nå, tror du att vi skulle kunna 
uppnå detta genom att det globala huvudkontoret kompletteras med ett 
övergripande nordiskt huvudkontor beläget i Sverige och i sådant fall, vilka 
effekter bidrar en sådan strategi med?”   
 
Lars visste inte riktigt vad han skulle säga. Hur svarar man på en sådan fråga 
på rak arm? Samtalet avslutades med att de båda männen stämde träff senare 
i månaden för att diskutera hur företaget skulle kunna ta hänsyn till lokala 
aspekter i sin övergripande globala affärsstrategi och hur en sådan om-
organisering skulle kunna ta sig i uttryck. Lars dröjde kvar vid telefonen ett 
tag och funderade över samtalet. Han var medveten om att denna typ av 
samtal förekommit mer frekvent de senaste åren. Kan det vara så att 
multinationella företag söker nya vägar och alternativ i sin 
internationaliseringsprocess? 
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Lars gick tillbaka in till sammanträdet, tittade på kollegorna runt bordet och 
sade: ”Jag tror att det finns ett nytt sätt att kombinera vinsterna med att vara 
såväl globala som lokala, och detta genom att integrera och effektivisera 
olika länders verksamheter till att bli en region, med andra ord det vi brukar 
kalla för regionalisering!” Påståendet hängde i luften ett tag för att sedan bli 
besvarat av någon: ”Men är det verkligen något nytt inom företags 
internationaliseringsprocess?” Lars ryckte på axlarna och sade: ”Kanske, 
kanske inte, men visst vore det intressant att reda ut!” 
 

 
 
 
Ovanstående händelse är fiktiv, men skulle mycket väl kunna vara sann. Lars 
Reinius arbetar för Invest in Sweden Agency (ISA)1 som sorterar under 
utrikesdepartementet. ISA:s verksamhet bygger på att främja utländska 
direktinvesteringar i Sverige, för att därigenom skapa ytterligare svenska 
arbetstillfällen. ISA får dagligen liknande samtal som det ovan beskrivna av 
intresserade och nyfikna företag som funderar på en etablering på den 
svenska/nordiska marknaden eller på att effektivisera den befintliga nordiska 
verksamheten. Det ligger i såväl ISA:s som Sveriges intresse att företag 
väljer att förlägga en stor del av verksamheten i Sverige. ISA:s roll är att stå 
som vägledare och ge svar på de frågor som företag ställer. Om de saknar 
svar på frågan, söker de extern hjälp från bland andra oberoende konsulter, 
vilka ibland kan vara universitetsstuderande.  
 
På vilket sätt som stora multinationella företag väljer att internationalisera 
sig och vilken strategi de väljer vid etableringar på en utländsk marknad, har 
sedan lång tid tillbaka varit ett omdiskuterat och uppmärksammat område. 
Många modeller kring företags inter-nationalisering har tagits fram och stått 
som grund för företags val av strategi. Dock kan dessa teorimodeller och 
empiriska undersökningar bli inaktuella och i behov av kontinuerlig 
granskning, inte minst med tanke på den dynamiska omvärld som företag 
verkar i. Företag tycks ständigt vara angelägna och intresserade av nya idéer 
och strategier som kan tänkas förbättra deras verksamheter, även 
internationellt. Därför kan företags internationaliseringsprocess ständigt 
betraktas vara under utveckling, i strävan efter att hitta det optimala 
tillståndet där de kan dra nytta av globaliseringsstrategiernas kostnads-
effektiva fördelar och de fördelar som kan genereras i och med en lokal 
strategi där närheten till kunden och marknaden sätts i fokus. 
 
 
                                           
1 ISA 2001 
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1.2 Problemdiskussion  
 
Alla företag som valt att vidga sin affärsmarknad till att innefatta mer än bara 
hemlandet har valt att agera utifrån någon slags internationaliseringsstrategi, 
oavsett om den är implicit eller explicit. En internationaliseringsstrategi kan 
se ut på många olika sätt, men gemensamt för de flesta internationaliseringar 
är att de sker inkrementellt, det vill säga företag går successivt in på nya 
marknader och vidgar sitt engagemang. Inom teorin är det därför vanligt att 
benämna internationaliseringen som en process, som exempelvis i den så 
kallade Uppsala–skolan.2  
 
Under internationaliseringsprocessen bestämmer företag hur de ska 
organisera sin utländska verksamhet, om de till exempel ska ha 
försäljningsbolag eller tillverkningsbolag i de olika länderna. Företag kan 
välja att ha en decentraliserad verksamhet där alla länder sköter sitt och allt 
sker på en lokal/nationell nivå. Detta är en vanlig strategi och innebär 
fördelar i form av god kontakt och närhet till kunden. Företag kan även välja 
att ha en centraliserad verksamhet, då världsmarknaden vanligtvis delas upp 
efter världsdelar och varje världsdel sköts centralt från ett land, en så kallad 
global strategi.3 Denna strategi innebär således att företag kan utse ett land 
för Europa, ett så kallat europeiskt huvudkontor, som ska styra den 
europeiska verksamheten, ett land för Asien och så vidare. För huvudkontor i 
Europa är det endast ett fåtal länder som kan ses som aktuella; Storbritannien 
och Irland med sina universella språk samt Holland med sitt historiska 
handelsursprung4. 
 
Under 1990-talet har det blivit alltmer populärt att försöka kombinera de två 
ovannämnda internationaliseringsstrategierna för att därigenom kunna ta del 
av både de fördelar som följer med en decentralisering och av en 
centralisering. Vissa företag har alltså försökt att förena den lokala 
internationaliseringsstrategin med den globala och därigenom tillämpa en så 
kallad glokal5 internationaliseringsstrategi. Detta har skett genom att företag 
har fört samman verksamheterna i länder med liknade kultur och språk till en 
gemensam organisation och skapat en bas för den gemensamma 
organisationen.  
 
Denna typ av strategi kan även kallas regionalisering, vilket vi som författare 
kommer att kalla det för. Tanken bakom regionalisering är att skapa en 

                                           
2 Se exempelvis: Johanson & Vahlne 1990 
3 Prahalad & Doz 1987:14ff. 
4 ISA 2001 
5 Se exempelvis: Gustafsson et al. 1994 
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region över nationsgränser mellan länder som i några avseenden liknar 
varandra, ett exempel på en sådan region är Norden. En första bred definition 
av regionalisering innebär att företag som tillämpar denna strategi i Norden 
väljer att tillsätta en övergripande ledningsgrupp. Förutom den nordiska 
ledningsgruppen som länderna har gemensamt, kan också vissa 
verksamhetsområden såsom exempelvis ekonomi, logistik eller 
administration vara gemensamma för samtliga länder inom regionen och 
lokaliseras till endast ett land. På detta sätt skapar företag ”ett land” av flera 
vilket bland annat kan tänkas bidra till skalfördelar och kostnadssänkningar. 
 
Då en del av avsikten med uppsatsen är att bidra till mer kunskap om 
internationalisering genom att ge en empirisk bild av utländska företags 
motiv och tankesätt bakom sin internationaliseringsstrategi, finns det ett antal 
frågor som vi önskar söka svar på. En fråga är om regionaliseringen är en 
vidareutveckling av Uppsala-skolans internationaliseringsprocess. Med andra 
ord är regionalisering ett uttryck för något kvalitativt nytt, det vill säga en 
internationaliseringsstrategi som innebär ett nytt steg i företags 
internationalisering eller är det snarare ett steg som teoretiskt ryms inom 
ramen för tidigare internationaliseringsstrategier? 
 
Det är också av intresse att ta reda på de bakomliggande motiven till en 
regionalisering. Varför har företag valt att slå samman vissa länder i 
Östersjöområdet till en region? Är det rent ekonomiska motiv som 
besparingar inom exempelvis olika stödtjänster såsom administration, 
ekonomi och supporttjänster som är anledningen till regionaliseringen? 
Motiven skiljer sig förmodligen åt avsevärt mellan olika företag, men kanske 
är vissa motiv gemensamma.  
 
Vidare är det av intresse att studera vilka effekter regionaliseringen får på 
internationella företag. Utfallen kan ibland bero på andra orsaker än 
regionaliseringen, varför det är viktigt att uppmärksamma vilka effekter som 
direkt kan härledas till regionaliseringen. Frågor som är av intresse vid 
fastställandet av vilka effekter regionaliseringen har på företag är till 
exempel vilka organisatoriska effekter strategin har fått. Har styrprocessen 
förändrats inom organisationen sedan regionaliseringen infördes? Handlar 
företag på ett annorlunda sätt nu sedan de började implementera 
regionaliseringen?  
 
Vi anser slutligen att det är intressant att ta reda på vilka positiva och 
negativa effekter regionaliseringen har genererat för att kunna utröna om 
regionalisering är något som företag kommer att hålla fast vid. Det är då 
viktigt att se till de förväntningar som de hade på regionaliseringen innan 
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implementeringen. Om företag till exempel förväntade sig en 
kostnadsminskning men kostnaderna blev plus minus noll kan de tänkas 
betrakta det som en negativ effekt, men om företag istället förväntade sig en 
kostnadsökning och kostnaderna blev oförändrade kanske de kommer att 
betrakta det som en positiv effekt. För att kunna se olika positiva och 
negativa effekter måste det ha förflutit en viss tid från det att 
regionaliseringen infördes, vilken kan skilja åt mellan företag. Intressanta 
och poängfulla frågor gällande detta kan vara vad internationella företag 
upplever att de till dags dato har tjänat tack vare regionaliseringen och vad de 
i framtiden tror att de kommer att tjäna. Om de har upplevt några negativa 
effekter, vilka är i så fall dessa och hur skulle de kunna avhjälpas?  
 
 

1.3 Problemformulering  
 
Genom ovanstående problemdiskussion kan vi utröna två 
huvudfrågeställningar som vi finner relevanta att söka svar på. Dessa 
frågeställningar är: 
 

 Är internationella företags placering av nordiska huvudkontor i 
Sverige en strategi för en regionaliserad verksamhet och hur tar sig 
denna strategi i uttryck? 

 
 Är regionalisering ett nytt steg i företags internationaliseringsprocess 
och är det i sådant fall en internationaliseringsstrategi som de kommer 
att behålla? 

 
För att kunna finna svar på ovanstående frågor har vi tagit fram tre konkreta 
aspekter som vi ämnar söka svar på, varav den sista aspekten endast är av 
empirisk karaktär. 
 

• Motiv bakom en regionalisering bland företag som väljer denna 
internationaliseringsstrategi 

 
• Effekter som regionaliseringen har på företags organisationer och 

processer 
 

• Upplevda positiva och negativa effekter i företagen av 
regionaliseringen 
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1.4 Syfte  
 
Utifrån en studie av företags regionalisering syftar uppsatsen till att bidra 
med kunskap om företags internationalisering genom att undersöka om 
regionalisering är ett nytt steg i företags internationaliseringsprocess. 
Uppsatsen har såväl praktisk som teoretisk relevans. Praktisk i form av 
sammanställningen av erfarenhet av regionaliseringen till grund för företag 
som överväger att regionalisera eller för organisationer som Invest in 
Sweden Agency med syftet att locka företag till sin region. Teoretiskt för att 
regionalisering kan tänkas vara en strategi för internationella företag att 
samtidigt hantera internationell integration och lokal anpassning.  
 
 

1.5 Avgränsning 
 
För att kunna fokusera på det som är relevant för problemfrågorna har vi valt 
att avgränsa studieområdet. Först har vi valt att endast söka empiri om 
företag som har en regionaliserad Nordenverksamhet med huvudkontor i 
Sverige, då vi anser att detta är det mest relevanta för vår studie. Vidare 
kommer vi endast att intervjua företag som finns med på Fortune 500 listan6 
för att därigenom avgränsa oss till företag som har uppnått en viss storlek. Vi 
har således inte valt att avgränsa oss med avseende på bransch eller 
nationalitet. 
 
Teoretiskt har vi främst fokuserat på internationaliseringsteorier såsom 
företags internationaliseringsprocess, internationella koordinerings- och 
samordningsteorier samt organisationsteorier, vilka lättast kan hjälpa oss att 
besvara våra problemfrågor. Därmed har vi avgränsat studien till att inte 
innehålla teorier om till exempel vilket värde företag kan skapa i och med 
olika internationaliseringsstrategier. Detta är på intet sätt irrelevant, men vi 
anser att detta är en nödvändig avgränsning då studien annars skulle bli 
alltför omfattande. Vi har främst valt att avgränsa oss till ”etablerade” teorier 
av oss kända författare, för att lättare kunna skapa en trovärdig och poängrik 
uppsats. Vilka teorier som vi har valt att ha med samt exempel på sådana 
som vi valt bort, går att läsa om i det inledande teorikapitlet (se kapitel 4).  
 
 

                                           
6 www.fortune.com 2002-02-01 
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1.6 Studiens fallföretag  
 
För att kunna uppfylla vårt syfte och besvara våra problemfrågor har vi 
genom intervjuer sökt empirisk data om åtta valda fallföretag som har 
uppgett att de tillämpar regionalisering av den nordiska marknaden eller 
Östersjöområdet. Nedan följer en kort beskrivning av studiens fallföretag. 
 
 

1.6.1 DHL 
 
DHL Worldwide Express grundades 1969 i USA och är världens största 
internationella expressföretag för flygtransporter av expressförsändelser. 
DHL levererar gods och paket till över 675 000 destinationer i världen och 
cirka 260 000 försändelser skickas per dag i världen. DHL har sammanlagt 
cirka 69 000 anställda. Koncernomsättningen för 2001 uppgick till 5 
miljarder US-dollar.7 
 
 

1.6.2 Fujitsu-Siemens 
 
Fujitsu Siemens Computers grundades 1999 i Tyskland. Bolaget ägs till 50 
procent av Fujitsu Limited och till 50 procent av Siemens AG. Fujitsu 
Siemens Computers är idag den ledande europeiska IT-leverantören och 
erbjuder främst helhetslösningar och kompletta produkter.8 Företaget har 
cirka 7 000 anställda i världen och hade 2001 en koncernomsättning på 5,1 
miljarder Euro.9  
 
 

1.6.3 IBM 
 
IBM grundades 1914 i USA och företaget är verksamt inom den 
informationsteknologiska branschen. Tillsammans med sina affärspartners 
utvecklar, säljer och marknadsför IBM IT-lösningar, som både är 
produktbaserade i form av hård- och programvaror och tjänstebaserade. Vid 
sidan av försäljningsverksamheten bedriver IBM omfattande forskning och 
utveckling. Under 2001 hade företaget uppemot 320 000 anställda och 
koncern-omsättningen för år 2001 var 7,7 miljarder US-dollar.10 
 

                                           
7 www.dhl.se 2002-03-27 
8 www.fujitsu-siemens.se 2002-03-28 
9 Intervju: Alm 2002-04-26 
10 www.ibm.com 2002-03-27 
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1.6.4 Itochu 
 
Itochu grundades 1885 i Japan och var på den tiden verksamt inom 
textilbranschen. Idag är Itochu ett av världen största handelshus, där 
affärsdivisioner som till exempel textil, livsmedel, multimedia, kemikalier 
och finans ingår. Under 2001 hade koncernen cirka 13 000 anställda och 
omsatte ungefär 117 miljoner US-dollar.11  
 
 

1.6.5 Johnson & Johnson 
 
Johnson & Johnson grundades 1886 i USA. Företaget säljer aseptiska varor 
till sjukvården och privata företag, exempelvis sprutor, tandtråd, 
bomullspinnar, mödravårdsprodukter samt medicinsk utrustning. Företaget 
har sammanlagt cirka 102 000 anställda. Koncernomsättningen år 2001 
uppgick till 33 miljarder US dollar.12 
 
 

1.6.6 Lufthansa 
 
Lufthansa grundades 1927 i Tyskland. Företaget är ett av världens största 
flygbolag. I koncernen ingår ett antal dotterbolag, till exempel Leisure 
(charterresor), Catering, Frakt samt Passage (reguljära resor). Antalet 
anställda uppgår till cirka 70 000 och koncernomsättningen för 2001 cirka 17 
miljarder Euro.13 
 
 

1.6.7 Philips 
 
Philips är ett holländskt bolag som grundades 1891 som ett 
glödlampsproducerande företag. Idag har de vidgat sin verksamhet till 10 
olika produktdivisioner som sammantaget har över 100 olika produkter, där 
glödlampor, hushållsapparater, personlig vård och hemelektronik är de mest 
kända. Sammanlagt har företaget 270 000 anställda över hela världen, och 
2001 hade de en koncernomsättning på cirka 3 miljarder US-dollar.14 
 
 

                                           
11 www.itochu.jp 2002-04-27 
12 www.jnj.com 2002-04-27 
13 www.lufthansa.com 2002-04-10 
14 www.philips.se 2002-04-11 
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1.6.8 SUN 
 
SUN bildades i USA 1982 och är verksamma inom den 
informationsteknologiska branschen. Deras verksamhet är i huvudsak 
uppdelat i tre divisioner; Hårdvaror, Support/Service och Konsult-
verksamhet. SUN hade 2001 ungefär 40 000 anställda. Koncernomsättning 
för 2001 uppgick till ungefär 2,2 miljarder US-dollar.15  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                           
15 www.sun.com 2002-03-20 
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1.7 Disposition 
 
För att läsaren skall få en överblick över arbetet kommer vi nedan att 
redogöra för uppsatsen fortsatta upplägg. Arbetet består av sex olika delar, 
vilka redovisas nedan tillsammans med deras övergripande innehåll. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DEL I 
Inledning 

DEL II 
Studiens genomförande 

DEL III  
Teorisammanställning 

DEL IV 
Regionalisering av den 
nordiska marknaden 

DEL V 
Regionalisering – ett 
nytt steg i företags 

internationaliserings-
process 

DEL VI 
Slutsatser och 
reflektioner 

Arbetet börjar med en inledande diskussion, där vi presenterar vår uppsats, 
vilken är den delen som läsaren nu har gått igenom. 

I studiens genomförande redovisas våra vetenskapsteoretiska 
överväganden samt den metod som vi använt oss av i arbetet. 

I teorisammanställningen redovisar vi våra valda teorier som skall hjälpa 
oss att belysa våra problemaspekter, som i sin tur ska hjälpa oss att besvara 

våra huvudfrågeställningar 

I ”regionalisering av den nordiska marknaden” redovisar vi vår empiriskt 
insamlade data. Vi kommer även här att utgå från våra problemaspekter, 

för att i nästkommande del analysera våra huvudfrågeställningar.   

I ”regionalisering – ett nytt steg i företags internationaliseringsprocess”, 
kommer vi att analysera vår insamlade data utifrån den tidigare framställda 

teorin. Detta kommer att göras utifrån våra problemfrågor för att läsaren 
lätt skall kunna se hur vi besvara dessa. 

I denna del kommer vi att summera upp huvudpoängerna från den föregående delen 
samt kort och koncist ge svar på våra problemfrågor. Vi kommer även att reflektera 

över vilka fortsatta studier som skulle kunna göras inom området. 

Figur 1: Arbetets disposition  
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2. Vetenskapligt förhållningssätt  
 
Detta kapitel ämnar hjälpa läsaren att öka förståelsen för vårt 
tillvägagångssätt genom att påvisa vilken vetenskaplig ansats som uppsatsen 
vuxit fram ur. Vi kommer i kapitlet visa på att vår uppsats både har 
positivistiska och hermeneutiska inslag samt varför studien kan anses vara 
abduktiv.   
 
 

2.1 Paradigmets roll i vetenskapen 
 
Vetenskap kan definieras som den sanning, kunskap och fakta som en 
individ har om ett visst område, samt de metoder som används för att skaffa 
dessa. Mer precist uttryckt: 
 
 ”…endast kunskaper som är insamlade med 

vetenskapliga metoder kan kallas vetenskap, och endast 
metoder som uppfyller vissa krav kan kallas för 
vetenskapliga.”16 

 
Vilka dessa vetenskapliga metoder är råder det delade meningar om, och som 
ovanstående citat beskriver är det något komplext betingat, men kan 
sammanfattas som ett förhållningssätt i vilket forskaren på ett kreativt och 
kritiskt sätt provar och omprövar rådande ”sanningar”, uppfattningar och 
metoder. I vetenskapsteoretiska diskussioner talas det ofta om paradigm17, 
vilket betyder att det finns ett gemensamt synsätt på teorier med mera hos 
forskare inom samma forskningsområde. Denna gemensamma grundsyn 
växer fram bland vetenskapsmän inom forskningsområdet och påverkar vilka 
problem som uppmärksammas och vilka modeller och metoder som kommer 
att användas.  
 
Enligt Kuhn18 ger paradigm under så kallade ”normalperioder” svar på vilka 
frågor som kan förväntas ställas och vilka metoder som forskaren bör 
använda för att få svar på vetenskapliga problem. Under perioder med 
”revolutionär vetenskap” bryts istället gällande regler och ramar ner, vilket 
leder till en förskjutning och vidgning av paradigmet. Att detta inträffar 
förklaras av att all vetenskaplig forskning är tids- och samhällsberoende; vad 

                                           
16 Wiedersheim-Paul & Eriksson 1991:134 
17 Wiedersheim-Paul & Eriksson 1991:148ff. 
18 Kuhn 1992:42ff. 
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som vid en tidpunkt kan tyckas vara riktigt och sant kan vid en annan 
uppfattas som olämpligt. Kuhn ser således vetenskapliga teorier och 
påståenden vara starkt beroende av forskarens erfarenheter och handlingar. 
 
I praktiken är ofta det paradigm19 som styr okänt, och att själv upptäcka och 
beskriva det paradigm som man själv arbetar i kräver en stor insikt och 
ansträngning. Dock är det viktigt att vetenskapen inte bara präglas av den 
ovan beskrivna normalvetenskapen, utan att det finns flera olika paradigm 
som ”konkurrerar” mot varandra, vilket brukar kallas för vetenskaplig 
pluralism20. Förekomsten av flera olika teorier och metoder kan leda till nya 
problem och nya svar som annars inte skulle ha upptäckts. På detta sätt 
formas paradigm allt eftersom och etableras stegvis till ett sammanhållet 
perspektiv21. 

2.2 Två grundsyner 
 
I diskussionen kring paradigm ställs främst två vetenskapsfilosofiska 
riktningar mot varandra, det är positivismen och hermeneutiken. Dessa två 
riktningar är rimliga att använda för att tydliggöra väsentliga skillnader 
mellan olika vetenskapliga sätt att arbeta. Nedan följer en redogörelse för de 
båda inriktningarna samt en diskussion om vilken vetenskaplig ansats vårt 
arbete har. Senare i avsnittet kommer vi också att påvisa hur man kan 
förklara dessa två vetenskapsfilosofiska riktningarna genom att säga att 
uppsatsen är av abduktiv karaktär. 
 
 

2.2.1 Positivismen 
 
Positivism22 betyder per definition säker kunskap, där all vetenskaplig 
kunskap skall kunna förklaras och bevisas. Detta vetenskapliga 
förhållningssätt23 baseras på de grundtankar som ligger bakom 
naturvetenskapliga experiment och målet är främst att kontrollera och 
förutsäga mänskligt beteende i olika situationer. Allt inflytande från 
omgivningen, som kan komma att påverka forskningens riktning, bör 
minimeras för att resultatet skall kunna betecknas som vetenskapligt. Enligt 
positivismen är ett av de stora problemen med vetenskapliga uppsatser att de 
präglas av forskarens egna tolkningar, snarare skall vetenskaplig fakta vara 
kvantifierbar och neutral från värderingar. Således strider 
                                           
19 Wiedersheim-Paul & Eriksson 1991:148ff. 
20 Kuhn 1992:52ff. 
21 Wiedersheim-Paul & Eriksson 1991:148ff. 
22 Lindholm 1979:89 
23 Kvale 1997:62 
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undersökningsmetoder såsom till exempel intervjuer mot de positivistiska 
kraven på vetenskaplig kunskap, då intervjudata i mångt och mycket baseras 
på uttalanden som bygger på egna värderingar och tolkningar.  
 
 

2.2.2 Hermeneutiken 
 
Ordet hermeneutik24 är hämtat från grekiskan och betyder kortfattat tolkning 
av texter. Grundtanken bakom begreppet bygger på att det inte går att 
särskilja den studerade företeelsen eller händelsen från observatörens egna 
värderingar och tolkningar. Kvale definierar hermeneutik på följande sätt: 
 

”Hermeneutiken som vetenskap studerar objektiveringarna av 
mänsklig kulturell verksamhet som texter för att genom tolkning av 
dem blottlägga den avsedda eller uttryckta meningen, för att 
upprätta gemensam förståelse eller möjligen samförstånd, och 
allmänt i syfte att förmedla traditioner så att mänsklighetens 
historiska dialog kan fortsätta och fördjupas.” 25 

 
Företrädare för den hermeneutiska vetenskapsfilosofin tror inte att 
objektivitet26 kan förekomma i samhällsvetenskaplig forskning då de menar 
att individer har svårigheter att åsidosätta de erfarenheter, värderingar 
etcetera som de bär på. Således är det av yttersta vikt att forskare är 
medvetna och tar hänsyn till detta under arbetets gång. 
 
 

2.2.3 Studien är en kombination av de båda grundsynerna  
 
Ovanstående begreppsförklaring av positivismen och hermeneutiken kan 
bidra till en klarare förståelse för hur olika vetenskapliga ansatser kan se ut. 
Utifrån detta har vi som författare kunnat ta ställning till var vi står. Vi anser 
att en forskare i en viss uppsatssituation kan inta ett mer positivistiskt 
förhållningssätt, medan vid ett annat tillfälle anta en mer hermeneutisk 
hållning. De båda ansatserna behöver heller inte nödvändigtvis vara åtskilda, 
utan verkar ofta kompletterande och kan vara starkt interaktiva i en och 
samma uppsats27. Vi anser att vår uppsats tar avstamp från hermeneutiken 
men att den har vissa inslag av positivismen. 
 

                                           
24 Andersson 1982:70 
25 Kvale 1997:50 
26 Andersson 1982:62 
27 Gummesson 1985:89 
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Vi finner det svårt att helt ifrånkoppla omgivningens inflytande och 
påverkan, då det valda studieområdet kan tänkas speglas av trender samt 
påverkan av externa faktorer. Vidare tror vi att det är mycket svårt att bortse 
från de värderingar och preferenser vi bär med oss in i uppsatsskrivandet, 
vilket tyder på ett hermeneutiskt ställningstagande. Redan innan uppsatsens 
början hade vi en vag bild av vad som skulle kunna vänta oss i den 
kommande undersökningen och vi bildade oss också tidigt en uppfattning om 
vad vi ville uppnå med vår uppsats. 
 
Vid våra intervjuer kan valet av vetenskaplig ansats tyckas vara klart; 
hermeneutiken är den ansats som är mest lämplig då intervjuer ofta baseras 
på dialog mellan individer, vilka starkt präglas av bland annat författarens 
värderingar. Dessutom är hermeneutiken relevant i dessa sammanhang då 
den först hjälper till att uppmärksamma viktiga aspekter vid förberedelserna 
av intervjuunderlaget, och sedan genom tolkning och analysering av det 
slutgiltiga intervjumaterialet. Att särkoppla forskaren och omgivningens 
inflytande i en sådan kontext torde vara mer applicerbart på 
naturvetenskaplig forskning samt i undersökningar som ger kvantitativa svar, 
där egna värderingar etcetera lättare kan utelämnas.  
 
Vidare är det viktigt att vi i vårt granskande och tolkande av andras texter tar 
hänsyn till hur författaren vill att vi skall tolka texten, för att få den korrekta 
förståelsen av textens innebörd. Genom att vara medvetna om detta hoppas 
vi kunna minska problemen som kan uppstå i samband med detta. Detta kan 
ses vara en blandning mellan hermeneutik och positivism, då vi är medvetna 
om vikten att ta tidigare erfarenheter och värderingar i beaktande och att vi 
försöker att åsidosätta de erfarenheter och värderingar från att påverka 
studiens resultat. Vi strävar således efter att vara sakliga och att återspegla 
våra reflektioner gällande regionalisering på ett objektivt sätt, vilket kan tyda 
på ett positivistiskt ställningsstagande.  
 
 

2.2.4 Studiens abduktiva ansats 
 
För att kunna förklara ovan beskrivna ansats utgår de flesta forskare främst 
från två väletablerade modeller. Dessa är induktion och deduktion, och 
betraktas som de två uteslutande förklaringsansatsalternativen vid 
vetenskapliga undersökningar, men som vi kommer att se kan det även vara 
poängfullt att presentera ytterligare en modell. Denna kallas abduktion och 
kan ses som en kombination av de två tidigare nämnda 
förklaringsmodellerna. Den kompletterar de andra modellerna genom att 
också fokusera på förståelse. 
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Induktion28 innebär att forskaren utgår från empiri genom att samla in 
självvald fakta för att sedan generalisera forskningsområdet utifrån denna. 
Forskningsobjektet studeras och analyseras utan någon teoretisk förankring, 
utan snarare skapas det en teori i efterhand genom analysering av den 
empiriska datainsamlingen. Ansatsen kan således innebära ett riskfyllt 
uttalande om att de observerade fallen skulle vara allmängiltiga för hela 
populationen. På detta sätt tar observatören för givet att det som tidigare har 
varit, även gäller i framtiden; ”efter observation av 25 stycken svanar dras 
slutsatsen att alla svanar är vita”. 
 
En deduktiv29 ansats utgår från några förutbestämda utsagor och premisser 
och utifrån dessa dras logiska slutsatser om vad som borde hända. Den 
befintliga teorin talar om vilken typ av empiri som skall samlas in och hur 
den skall tolkas. Denna mer teoretiska ansats är på så vis mindre riskfylld, 
men däremot undviker den deduktiva ansatsen att rakt ut förklara händelsen 
utan utgår från ”auktoritära fastslåenden”; ”anledningen till att Lisa inte har 
någon svans är att ingen människa har svans”.  
 
Som vi har sett tenderar induktion att bli för empirisk och deduktion att bli 
för teoretisk, det vill säga att de kan vara svåra att applicera på fall i 
praktiken. I verkligheten är det förmodligen vanligast att den abduktiva30 
ansatsen tillämpas, som kan sägas vara en kombination av de två tidigare 
nämnda. Den utgår, precis som induktion, från empirisk fakta, men samtidigt 
utgår den även från teorier. Med detta förstås att empiriskt insamlad data 
analyseras utifrån eller med hjälp av teoretiska modeller. Emellertid är den 
abduktiva ansatsen inte endast i sin karaktär en kombination av de två 
ansatserna, utan tillför också nya moment till det vetenskapliga 
angreppssättet. Abduktion innefattar, likt de två tidigare, en förklaring men 
även förståelsen för ett fenomen. Genom ett abduktivt angreppssätt anses 
teori och empiri vara lika viktigt och studiens resultat kan nås genom ett 
växelspel av de teorier och den empiri som uppsatsen bygger på. 
 
Vår uppsats kan ses som ett växelspel mellan induktion och deduktion, vilket 
innebär att vårt arbete har en abduktiv ansats. Detta grundar vi på att vår 
uppsats baseras på redan befintliga teorimodeller, vilket kännetecknar 
deduktion, samtidigt som uppsatsen även till stor del bygger på fallstudier, 
vilket torde betyda att vår uppsats även har en induktiv ansats. Vår 
förhoppning är att nya infallsvinklar och faktorer gällande området 
framkommer i och med vårt arbete, som kan vara av värde i framtida studier 

                                           
28 Alvesson & Sköldberg 1994:41  
29 Alvesson & Sköldberg 1994:41ff. 
30 Alvesson & Sköldberg 1994:41ff. 
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av regionalisering eller internationaliseringsstrategier. Vi vill skildra vår 
uppsats angrepps- och tillvägagångssätt med hjälp av Alfred North 
Whiteheads målande och implicita förklaring av abduktion: 
  

”Den sanna metoden för upptäckt liknar en flygtur. Den startar 
från grunden av en viss speciell observation; den gör en flygning i 
den fantasifyllda generaliseringens tunna luft; och den landar igen 
för förnyad observation som gjorts skarp genom rationell 
tolkning.”31 

 
 

                                           
31 Alvesson & Sköldberg 1994:45f. 
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3. En kvalitativ studie 
 
Vårt vetenskapliga förhållningssätt påverkar den fortsatta undersökningen, 
hur den utformas och genomförs. I detta metodkapitel kommer vi därför att 
redogöra för hur vi valt att utforma vår undersökning. Vi har valt att söka 
empirisk data främst genom intervjuer med personer på våra valda 
fallföretag, vilket indikerar att vår uppsats är av kvalitativt slag. 
 
  

3.1 Metodologiskt angreppssätt 
 
Det finns flera olika sätt att gå tillväga vid genomförandet av en 
undersökning. Inom samhällsvetenskapen används främst två olika 
metodologiska angreppssätt; kvalitativa och kvantitativa 
undersökningsmetoder32. Valet av metod måste relateras till forsknings-
problemen, där det ibland kan vara lämpligt med en rent kvalitativ metod, 
ibland en rent kvantitativ och ibland med en kombination av dessa. 
 
Den kvalitativa metoden33 har en låg grad av formalisering och har förståelse 
som primärt syfte. Det centrala inom denna metod är att på olika sätt samla 
in information för att dels få en djupare förståelse av det problemkomplex 
som studeras och dels för att kunna beskriva helheten av det sammanhang 
som problemkomplexet inryms i. Metoden kännetecknas också av närhet till 
den källa som informationen hämtas från. En kvalitativ forskning tenderar 
ofta att bestå av en tvåvägskommunikation34 mellan forskaren och det 
undersökta.  
 
Kvantitativa metoder innebär en hög grad av formalisering, där statistiska 
mätmetoder spelar en stor roll i analysen av information. Denna metod 
präglas också av större kontroll från forskarens sida då till exempel 
utformningen av undersökningen präglas av en kontrollerad målpopulation. 
Det är också ett större avstånd till informationskällan i den kvantitativa 
metoden än i den kvalitativa.35 Den kvantitativa forskningen består oftast av 
en envägskommunikation36, där forskaren ser sitt forskningsfält som ett 
objekt som undersöks med avseende på en eller flera variabler.  
 
                                           
32 Alvesson & Sköldberg 1994:10 
33 Holme & Solvang 1991:100ff. 
34 Andersen 1994:71 
35 Holme & Solvang 1991:154ff. 
36 Andersen 1994:70 
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Eftersom vi har en bred studie har vi valt att använda oss av den kvalitativa 
metoden. Den kvalitativa metoden tränger djupare under ytan och innebär att 
forskaren kan växla mellan empiri och teori. Den kvalitativa metoden anses 
vara bäst att använda om forskaren vill skapa sig en helhetsbild av det 
undersökta fenomenet, vilket är något som vi önskar uppnå. Vi tror inte att 
en kvantitativ studie fångar upp den komplexitet som finns i vårt 
undersöknings-område. En kvantitativ studie hade därför inte bidragit med 
tillräckligt underlag för tolkning och reflektion. Vi funderade tidigare på att 
även genomföra en enkätstudie för att styrka de svar vi fått genom 
intervjuerna, vilket skulle ha bidragit till att studien även skulle ha haft 
kvantitativa inslag. Anledningen till att vi avskrev enkäterna var att vi inte 
trodde att de skulle ha bidragit med mer än vad som tidigare framkommit 
under intervjuerna. 
  
För att genomföra den kvalitativa metoden har vi valt att använda oss av 
personliga intervjuer. Anledningen till att vi har valt personliga intervjuer är 
att vi anser att de ger mest utrymme för diskussion, något som är viktigt för 
att kunna uppnå en förståelse för motiven, processen och effekterna av 
internationaliseringsstrategin (se vidare 3.2.2). 
 
 

3.2 Vårt tillvägagångssätt för insamling av data 
 
Vid empiriska studier samlas en mängd observationer in som vanligen delas 
in i primär- och sekundärdata37. Primärdata är data som samlas in på egen 
hand av forskaren ifråga, medan sekundärdata är befintlig data som har 
samlats in i något annat sammanhang. Vår undersökning består av såväl 
primärdata som sekundärdata. Primärdatan utgörs av de intervjuer som vi har 
genomfört och sekundärdatan består av litteratur, artiklar och tidigare gjorda 
undersökningar. Nedan kommer vi först att redogöra för primärdatans urval 
för att sedan beskriva vårt tillvägagångssätt och vårt sätt att utforma de 
intervjuer som genomförts. Slutligen kommer vi att redovisa för hur 
sekundärdatan, i vårt fall de skriftliga källorna, har insamlats. 
 
 

3.2.1 Val av fallföretag 
 
Vid valet av fallföretag har vi, för att få företag som uppnått en viss storlek, 
utgått från företag som fanns med på ”Fortune 500–listan” under 2001. Vi 

                                           
37 Lekvall & Wahlbin 1993:141 
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har sedan plockat ut de utländska företag som har regionaliserat sin 
verksamhet i Norden och förlagt huvudkontor till Sverige. Utifrån dessa 
företag har vi sedan i första hand valt företag som befinner sig i olika 
branscher. I andra hand har vi försökt att välja företag från olika länder. 
Ovanstående har vi gjort för att få så stor spridning som möjligt på urvalet. 
Vi har valt att träffa representanter från åtta olika företag. Anledningen till att 
vi valde att söka data från åtta företag och inte fler eller färre, var för att vi 
efter intervjun med representanten från det åttonde företaget märkte att vi 
kunde se ett mönster i respondenternas svar, och ansåg således att ytterligare 
företags erfarenheter av regionaliseringen inte skulle ge så mycket mer. 
 
Vi har genomfört två testintervjuer och 12 intervjuer på åtta stycken företag 
(se vidare figur 3 i 3.2.2). Anledningen till att vi har gjort flera intervjuer på 
samma företag är för att vi ibland inte fick tillräckliga svar från en 
respondent och att vi ville fånga upp flera personers åsikter och tankar. 
Antalet nödvändiga respondenter varierar med undersökningens syfte. Om 
antalet observationer är för litet går det inte att utföra statistiska 
generaliseringar, och om antalet observationer är för stort är det svårt att göra 
mer ingående intervjuer och tolkningar av svaren. Kvale38 menar att det 
snarare är undersökningens kvalitet än kvantitet som leder till en god 
vetenskaplig undersökning, vilket är något som vi har tagit fasta på (se vidare 
3.2.2).  
  
 

3.2.2 Intervjuer 
 
Intervjuer39 kan kategoriseras efter graden av strukturering och 
standardisering. Med strukturering menas hur fritt respondenten får tolka 
frågorna efter sin egen situation. Med standardisering åsyftas frågornas 
utformning, om de är fastställda i förväg och om de sker i en viss ordning. I 
figur 2 redogörs de olika alternativ som intervjuer kan genomföras på. Vi har 
valt att endast ta med den text i rutorna som vi anser vara av intresse för 
denna studie, varför originalfiguren kan anses vara bearbetats av oss.  
 
 
 
 
 
 
 
                                           
38 Kvale 1997:97 
39 Patel & Davidsson 1991:60ff. 
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Vi har valt att våra intervjuer ska vara ostandardiserade men strukturerade 
för att ge utrymme för diskussion, det är alltså intervjuer med öppna frågor 
som skall främja att intervjupersonen kan tala fritt. Vår förhoppning med 
detta var att de intervjuade skulle kunna ge oss företagets åsikter och 
erfarenheter och att detta sammantaget skulle kunna ge oss en helhetsbild av 
problemområdet.  
 
Rent praktiskt kontaktade vi först den nordiska VD– sekreteraren på 
respektive företag, för att ta reda på om det fanns möjlighet att träffa den 
nordiska VD:n och om det inte var möjligt, få råd om vem som är insatt i den 
tidigare gjorda regionaliseringen. Därefter kontaktade vi den tilltänkta 
respondenten för att ta reda på om han ville delta i en intervju. Under detta 
inledande samtal beskrev vi vårt arbete och förklarade syftet. Detta arbete 
fortgick tills vi hade fått ihop lämpliga respondenter på alla tilltänkta företag 
och tills vi ansåg att en ytterligare respondent inte skulle tillföra något 
ytterligare till studiens resultat.  
 
Intervjufrågorna skrevs sedan utifrån våra problemfrågor och den litteratur 
som vi hade läst inom det valda teoriområdet. Inför varje intervju e-postade 
vi ett intervjuunderlag till de intervjuade, för att de skulle kunna förbereda 
sig och för att vi skulle få ut så mycket som möjligt av intervjun. Vid det 
första mötet med en representant från varje företag skickades ett och samma 
intervjuunderlag ut (se bilaga 1a). När vi sedan bad att få intervjua en 
ytterligare anställd på vissa företag gjordes individuella intervjuunderlag, då 
det skiljde sig vilka frågor som behövde kompletteras. 
 
Vid samtliga intervjuer åkte vi båda två till den intervjuades arbetsplats. Vi 
valde att en av oss skulle ställa frågorna medan den andra skrev ner svaren, 
detta turades vi om att göra.  

Standardiserad Ostandardiserad 

Intervjuer där man 
önskar kvantifiera 

resultaten 

Intervju med öppna 
frågor 

”Journalistintervjuer” Fokuserade intervjuer

Strukturerad 

Ostrukturerad 

Figur 2: Intervjutyper 
Källa: Patel & Davidsson 1991:62, Egen bearbetning 
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I figur 3 redovisas de personer som vi har intervjuat, vilka är listade i 
bokstavsordning efter företag. Anledningen till att vi endast har träffat en 
representant på fyra av fallföretagen beror på att dessa fallföretag endast 
kunde erbjuda oss intervjuer med en anställd. Detta berodde på tidsbrist och 
att det ansågs från företagets sida bara finnas en person som var tillräckligt 
insatt i området.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efter varje intervju bad vi om möjligheten att få återkomma med 
kompletterande frågor om det skulle vara nödvändigt. Detta var något som vi 
senare utnyttjade i flera fall. Då vi inte använde bandspelare under 
intervjuerna, var det av yttersta vikt att vi skrev rent intervjusvaren direkt 
efter mötet, för att vi inte skulle glömma bort viktig data eller blanda ihop 
olika intervjuer med varandra. Vi kunde därigenom se om det var något som 
vi hade missat under intervjun eller om det var några oklarheter som 
behövdes rättas till. Vi återkom till cirka hälften av de intervjuade för att få 
något förklarat eller bekräftat. 
 
För att sedan försäkra oss om att vår empiri är sanningsenlig har vi låtit alla 
de intervjuade få ta del av de citat som vi använt oss av i empirin. Detta för 
att de skulle få möjlighet att komma med åsikter och eventuella krav om 
förändringar innan studien avslutades. 

 
Figur 3: Intervjuade personer 
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Under uppsatstiden har vi haft tillgång till ett arbetsrum på Invest in Sweden 
Agency, vilket har resulterat i att vi fortlöpande under uppsatsen har haft 
möjlighet att samtala och diskutera med de anställda. Till exempel har de 
anställda kunnat hjälpa oss med information om regionalisering och andra 
internationaliseringsstrategier. Vi har genom observation kunnat se hur 
arbetet med att implementera en regionalisering går till, vilket har hjälpt oss 
med ytterligare förståelse kring internationaliseringsstrategin. Dessutom har 
ISA varit till stor hjälp när vi valde ut fallföretagen som ingår i studien, inte 
minst har ISA hjälpt oss komma i kontakt med några av fallföretagen. 
 
 

3.2.3 Skriftliga källor 
 
I vårt sökande efter skriftliga källor har vi i första hand tagit kontakt med vår 
handledare och personal på den ekonomiska institutionen vid Linköpings 
universitet för att få rekommenderad litteratur. Därefter har vi sökt efter den 
rekommenderade litteraturen och annan relevant teori på Humanistiska 
biblioteket vid Linköpings universitet, Kvartersbiblioteket B vid Linköpings 
universitet, Linköpings stadsbibliotek, Stockholms stadsbibliotek samt 
Stockholms universitetsbibliotek.  
 
Vi har även använt oss av vetenskapliga artiklar som främst har inhämtats 
från databasen EBSCO som har varit tillgänglig för oss genom Linköpings 
universitet och Stockholms universitet. De sökord som vi främst använt oss 
av i vårt sökande efter relevant litteratur har varit eklektiska paradigmet, 
global, glokal, internationaliseringsstrategier, inter-nationaliseringsteorier, 
kluster, lokal, multifocal, regionalisering samt Uppsala-skolan. 
 
Vi har också tagit del av tidigare genomförda undersökningar inom området. 
De undersökningar som vi har tagit del av är gjorda av Boston Consulting 
Group som har studerat Östersjöregionen under 2001.  
 
 

3.3 Metodkritik  
 
Vi har tidigare i kapitlet redogjort för arbetets tillvägagångssätt. Den metod 
vi valt att använda är givetvis den som vi vid tillfället ansåg vara den mest 
lämpliga. Dock kan det visa sig under arbetets gång att en annan metod 
skulle ha varit mer passande. Vi kommer nedan att först skriva om arbetets 
validitet, reliabilitet och poängfullhet för att slutligen behandla uppsatsens 
generaliserbarhet. 
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3.3.1 Validitet 
 
Validitet40 är mätinstrumentets förmåga att mäta det som det avser att mäta. 
Detta betyder att om respondenterna41 svarar på en fråga men har förstått 
frågan fel och därigenom inte ger svar på det som egentligen önskas så anses 
undersökningen ha en låg validitet.  
 
Vi har genomfört ett antal intervjuer där vi kontinuerligt har kontrollerat att 
respondenten har förstått våra frågor varför vi tror att vi har uppnått en så 
hög validitet som möjligt vid genomförandet av intervjuerna. Validiteten 
innefattar även teoriernas relevans i förhållande till de problem som skall 
lösas. Teorierna måste alltså vara applicerbara på problemet och det fenomen 
som skall studeras. Vi är medvetna om att valet av teoribas kan ha speglats 
av våra tidigare erfarenheter och att vi kan ha missat relevanta teorier i vår 
sållning. Med detta menar vi att vi sökt efter vissa välkända och etablerade 
författare och begränsat oss till sökord som vi ansett vara lämpliga. Detta 
problem hade kunnat avhjälpas genom att vi granskat hela teorifältet, men då 
vår uppsatstid är begränsad har vi ansett det som omöjligt att genomföra. Vi 
har försökt att utgå från originalkällorna, men många gånger har detta också 
ansetts för tidskrävande och har således bortsetts ifrån. Exempelvis har vi 
sökt efter originalkällan till det eklektiska paradigmet av Dunning, men utan 
gott resultat. Den boken finns endast på två bibliotek i Sverige, men på det 
ena biblioteket tycks boken vara försvunnen och det andra biblioteket ligger 
för långt bort för att det skall vara möjligt att låna den. 
 
Vi har hela tiden arbetat med en målsättning att uppnå en så hög validitet 
som möjligt. Vi har även låtit utomstående personer som är insatta i vårt 
arbetsfält granska våra teoretiska val. Vid slutet av uppsatstiden lät vi 
dessutom en ekonomistuderande läsa igenom uppsatsen, för att hjälpa oss att 
uppmärksamma fel och svårigheter som vi själva inte hade kunnat upptäcka. 
 
 

3.3.2 Reliabilitet 
 

Med reliabilitet42  menas förmågan att få tillförlitliga och stabila utslag. Detta 
betyder att en undersökning som görs av olika personer, vid olika tillfällen, 
men med samma slags mätmetod bör få samma resultat för att metoden skall 
anses ge resultat med hög reliabilitet. Det samma gäller om mätningen eller 

                                           
40 Wiedersheim-Paul & Eriksson 1991:28 
41 Lekvall & Wahlbin 1993:211 
42 Wiedersheim-Paul & Eriksson 1991:29 
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undersökningen upprepas flera gånger. Anledningen till att låg reliabilitet43 
uppstår kan bero på flera faktorer som till exempel skillnader i föränderliga 
egenskaper hos respondenten, situationsbundna faktorer som distraherande 
miljö, variationer i sättet att fråga mellan olika intervjuare och slumpfaktorer 
som att respondenten gissat. 
 
Vi har försökt att undvika så många som möjligt av ovanstående nämnda 
faktorer. Vi har till exempel låtit den intervjuade välja miljö och vi har sett 
till att ha gott om tid vid intervjuerna. Det är dock omöjligt att påverka alla 
de tidigare nämnda faktorerna, vilket också innebär att det torde vara 
omöjligt att uppnå full reliabilitet.  

 
 

3.3.3 Poängfullhet 
 
Alvesson och Sköldberg menar att istället för att ta hänsyn till uppsatsens 
validitet och reliabilitet kan författaren snarare ta hänsyn till ett annat 
kriterium som står som alternativ till de två ovannämnda, nämligen 
uppsatsens poängfullhet. Vi anser inte att detta kriterium ”tar ut” de andra, 
utan att alla tre är relevanta för vår uppsats. 
 
Utifrån det empiriska material som vi har samlat in har vi försökt att göra 
poängrika tolkningar. Alvesson och Sköldberg44 menar att poängrikedom 
uppnås genom att forskaren låter empirin stå som grund för inspiration och 
argument för tolkningar. Tolkningarna måste dock stå i rimlig relation till det 
empiriska materialet men det empiriska materialet behöver inte utgöra något 
bevis för tolkningen. Genom att mångtydliggöra empirin kan forskaren 
således uppnå poängrikedom. Vi har försökt att samla in mycket empiri för 
att ha ett gott underlag för våra tolkningar.  
 
Vidare kan poängrikedom uppnås genom att forskaren tar olika avstamp i 
litteraturen och utmanar tidigare tolkningar45. Det är således viktigt att arbeta 
med olika teorier och vara kritisk till den teori som finns. Vi har i vårt arbete 
utgått från olika teorier och försökt att ta fram likheter och skillnader samt 
studerat vilken kritik som har riktats mot dessa. Vi har dessutom försökt 
undersöka om det är möjligt att utveckla Uppsala-skolan ytterligare utifrån 
den empiri som vi har samlat in. Vi har för avsikt att tillföra något nytt om 
internationaliseringsprocessen, något som alla inte redan vet. Därigenom 
hoppas vi uppmuntra läsaren till att tänka lite annorlunda kring redan 

                                           
43 Lekvall & Wahlbin 1993:214 
44 Alvesson & Sköldberg 1994:358ff 
45 Alvesson & Sköldberg 1994:358ff 
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existerande internationaliseringsmodeller. Dessutom är vår ambition att 
utifrån befintliga teorier kring regionala studier skapa en teoretisk definition 
av regionalisering. Detta skall förhoppningsvis ge poängrikedom och 
nyhetsvärde till uppsatsen. 
 
 

3.3.4 Generaliserbarhet 
 
Att kunna dra slutsatser i andra situationer utifrån vårt framtagna resultat 
angående regionalisering tyder på att arbetet har en hög generaliserbarhet46. 
Detta anser vi att vår uppsats har, då vi tror att kommande studier kan ha 
nytta av uppsatsen. Dessutom tror vi att det är möjligt att dra slutsatser om 
andra regionaliserade marknader än Östersjöregionen, utifrån arbetets 
forskningsresultat. Vårt resultat borde även kunna generaliseras till liknande 
företag som funderar på att anamma denna typ av internationaliserings-
strategi. 
 
Om en studie har utgått från för få intervjuer anses resultatet inte vara 
generaliserbart. Då vi har genomfört 12 stycken intervjuer tror vi inte att det 
är en stor risk för detta arbete, även om det alltid är möjligt att genomföra 
ännu fler intervjuer. Som vi har nämnt tidigare, valde vi att intervjua så 
många personer att vi ansåg att en ytterligare intervju inte skulle tillföra 
något nytt. 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                           
46 Sayre 2001:47 
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4. Inför teorisammanställningen 
 
Nedan kommer vi att redogöra för vilka teorier vi har valt att använda oss av 
i teorisammanställningen samt varför vi har valt att använda oss av just 
dessa teorier och inte några andra. Detta för att läsaren skall känna till 
bakgrunden till utformandet av vår teorisammanställning.  
 
 
För att kunna besvara vår första problemfråga måste vi reda ut begreppet 
regionalisering. För att kunna göra det har vi sökt efter generella teorier om 
hur företag kan samordna sin verksamhet samt studerat befintliga studier 
gjorda kring regionbegreppet. Vi har alltså inte tagit upp specifika teorier om 
hur en viss del inom företaget kan samordnas (som till exempel teknologiska 
system). Anledningen till detta är att vi vill kunna ge en allmän bild av vad vi 
menar med regionalisering utifrån den teori som finns skriven inom området.  
 
För att sedan kunna reda ut huruvida regionalisering är ett nytt steg i 
internationaliseringsprocessen har vi, som tidigare nämnts i 
problemformuleringen, tagit fram tre olika aspekter som skall undersökas. Vi 
har utgått från dessa aspekter när vi har letat efter teorier. Vad beträffar motiv 
till regionaliseringen har vi sökt efter allmänna motiv till att företag väljer att 
förändra sin internationaliseringsstrategi som sedan kan appliceras på 
regionalisering. Då de flesta teorier inom området faktiskt hänvisar till 
samma motiv har vi inte ansett att det har funnits ett behov av att ta upp alla 
teorier, utan har valt att ta upp de teorier som visar på olika motiv. 
 
Vad det gäller regionaliseringens effekter på organisationen, har vi först valt 
att ta upp tre generella organisationsformer för att tydliggöra för läsaren vilka 
organisationsalternativ som finns för företag. Vi har sedan valt att titta på 
olika teorier om hur organisationsstrukturen förändras när inter-
nationaliseringsstrategin ändras.  
 
Den sista aspekten, upplevda positiva och negativa effekter i företaget av 
regionaliseringen, är främst att betrakta som en empirisk aspekt, det vill säga 
att det inte finns några teorier kopplade till den, varför effekterna endast 
kommer att redovisas i del IV och V. 
 
För att vi ska kunna analysera om huruvida regionalisering är ett nytt steg i 
företags internationaliseringsprocess, har vi beskrivit internationaliserings-
processen. Vi har här endast valt att ta upp Uppsala-skolans 
internationaliseringsprocess. Anledningen till detta är att det trots antalet 
processmodeller som finns, sällan är någon skillnad på dem, de tar alla upp 
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olika steg och stegen skiljer sig knappast åt på det innehållsmässiga planet. 
Det som skiljer dem åt är begreppen som används för de olika stegen. Därför 
anser vi att det är bäst att endast ta upp en modell och gå igenom den 
grundligt. Anledningen till att det blev just Uppsala-skolan beror på att den 
är en av de äldsta och mest kända modellerna vilket gör att det finns mycket 
skrivit om den.  
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5.  Regionala studier 
 
För att kunna svara på om utländska företags marknadsetableringar i 
Sverige är ett uttryck för regionalisering, kommer vi i detta kapitel att arbeta 
fram en arbetsdefinition av regionalisering. För att kunna göra det kommer 
vi först att redogöra för de olika internationaliseringsstrategier som företag 
kan välja mellan när de ska koordinera och integrera verksamheter mellan 
nationer. Därefter kommer ett resonemang om olika regionindelningar, 
dessa teorier skall sedan tillsammans hjälpa oss att ta fram vår 
arbetsdefinition av regionalisering. Denna sammanfattning sker i figur 5.  
 
 

5.1 Multinationella företags koordinering av olika 
nationella verksamheter 

 
Prahalad och Doz47 menar att för att ett internationellt företag skall lyckas i 
dagens globala värld är det viktigt att ha en klar och genomtänkt 
internationaliseringsstrategi. Dessa strategier bör bland annat beröra vilka 
geografiska marknader som är lämpliga för företag att vara verksamma på 
och hur internationaliseringsstrategierna skall kunna implementeras och 
vidareutvecklas för att företag skall kunna nå bästa möjliga framgång och 
generera konkurrensfördelar.  
 
Ett vanligt förekommande problem som företag möter i och med sin 
internationalisering är hur de skall kunna möta lokal efterfrågan och behov 
på de olika nationella marknaderna och samtidigt kunna spara in kostnader 
genom koordinering av olika nationella verksamheter. Företag måste alltså 
uppnå en balans mellan behovet att vara nära marknaden och samtidigt 
kunna nå de fördelar som förknippas med att vara global. Således ställs dessa 
företag inför beslutet att avgöra hur pass integrerade företags olika nationella 
verksamheter skall vara över nationsgränserna och hur viktigt det är att ta 
hänsyn till lokala aspekter. Hur pass länkade ett företags verksamheter i olika 
länder är till varandra brukar kallas för internationell integrering48. När 
multinationella företag skall välja strategi för internationalisering är det 
viktigt att de tar hänsyn till vilka närliggande länders verksamheter som kan 
vara lämpliga att eventuellt ingå i en internationell integration. Vid låg 
integration mellan länderna anses de lokala förhållandena vara för olika för 
att kunna koordineras över nationsgränserna. Vid hög integration anses det 
                                           
47 Prahalad & Doz 1987:13ff. 
48 de Wit & Meyer 1998:720ff. 
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inte vara lämpligt att endast se till en nationsmarknad då händelser i en 
nation även påverkar och influerar andra länders verksamhet.  
 
Prahalad och Doz, och flera författare med dem, har valt att kategorisera 
multinationella företags val av marknads- och internationaliseringsstrategier i 
tre olika grupper; antingen tillämpar företag en global strategi, en lokal 
strategi, eller en strategi vilken kombinerar de två förstnämnda. Figur 4 visar 
hur pass integrerade respektive anpassade dessa tre strategier är, figuren är 
bearbetad från originalkällan genom att vi har kortat ner stycken som inte är 
relevanta för vår studie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hur företag skall kunna avgöra var i matrisen49 de befinner sig och var de bör 
befinna sig, är en av kärnfrågorna vid internationalisering. Genom att titta på 
viktiga faktorer såsom värdländernas likheter gällande lagar och 
restriktioner, kundbehov, distribution samt tillgång till nödvändig input för 
verksamheten, kan företag urskilja vilken strategi som kan vara mest lämplig 
för dem. Figur 4 hjälper multinationella företag att fånga upp de ovannämnda 
faktorerna, på så sätt kan företag koordinera de olika nationella 
verksamheterna strategiskt och detta ger en fingervisning om hur de skall 
integrera verksamheterna mellan olika länder. Modellen visar följaktligen på 
vikten av att fortsätta sträva mot att vara lokal i sin övergripande globala 
internationaliseringsstrategi. I följande text förklaras de olika strategierna 
ytterligare. 

 
 

                                           
49 Prahalad & Doz 1987:18 
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5.1.1 Global integration  
 
En global strategi50 speglas till mångt och mycket av en hög grad av 
integration mellan nationer samt en centraliserad styrning av geografiskt 
spridda verksamheter och aktiviteter. Behovet av integration tycks öka i takt 
med målet att reducera kostnader samt önskan att kunna optimera 
verksamheten. Sådana kostnadsmotiv leder ofta till att multinationella 
företag väljer att förlägga en aktivitet i det land eller den region där 
faktorpriserna är lägst. Likaså kan kunskap och forskning bidra till att företag 
väljer att centralisera denna aktivitet till det land som anses ha en god 
kunskapsbank eller har kommit långt inom forskning kring ett specifikt 
område. Detta betyder att de närliggande eller berörda integrerade länderna 
får anpassa sig till det centraliserade landets preferenser. Gustafsson et al51 
menar vidare att om företagets produkt är av sådan karaktär att den möter 
liknande efterfrågekrav och kundbehov från samtliga länder, anses global 
integration vara den internationaliseringsstrategi som är att föredra. 
 
De företag som väljer att tillämpa en fullständigt global internationaliserings-
strategi, argumenterar ofta för att vi går mot en värld med allt mindre 
olikheter mellan nationerna och att banden länderna emellan bara blir 
starkare. En del menar till och med att nationsgränserna kan komma att bli 
helt oviktiga i framtiden i och med den ökade integrationen mellan länderna. 
Detta gränslösa tillstånd brukar kallas för global konvergens52 och visar på 
de starka krafter som en global konkurrens har på multinationella företag.  
 
Prahalad och Doz53 menar vidare att eftersom multinationella företag även 
kan tänkas ha multinationella kunder, finns möjligheten att dessa kunder kan 
jämföra prissättningen mellan olika länder och därigenom välja att köpa 
varorna/tjänsterna från den geografiska marknad där det är billigast. Detta 
kan vara en anledning till varför många multinationella företag föredrar att 
ha en centraliserad global organisationsstruktur. Genom att till exempel ha en 
global produktdivision, som de olika nationella verksamheterna rapporterar 
till, kan sådana problem som ojämn prissättning etcetera undvikas. Slutligen 
kan tillgången på ett visst viktigt råmaterial som endast finns att hitta i ett 
fåtal länder bidra till att en centraliserad global organisationsstruktur är den 
mest lämpliga internationaliseringsstrategin (se även 6.1).  
 
 

                                           
50 Prahalad & Doz 1987:14 
51 Gustafsson et al 1994:256 
52 de Wit & Meyer 1998:722ff. 
53 Prahalad & Doz 1987:18ff. 
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5.1.2 Lokal anpassning 
 
Som motpol till global integration står lokal anpassning54, där företag tar 
fasta på nationella aspekter och förhållanden. De som företräder denna 
internationaliseringsstrategi menar att det finns en risk med att skatta hela 
branscher eller marknader som globala då det ofta föreligger fundamentala 
skillnader länderna emellan. Snarare är det poängfullt att utgå från att varje 
land är specifikt och att de olikheter som finns i hög grad alltid kommer att 
förekomma. Dessutom anser företrädarna att vi aldrig kommer att kunna nå 
ett tillstånd av fullständig integration mellan länderna, dels för att 
människors hemländer med dess olikheter ligger dem varmt om hjärtat och 
dels för att vissa länder till sin natur är för olika för att helt kunna integreras 
med varandra. Anledningen till varför vissa länder alltid kommer att ha 
svårigheter att integreras torde till exempel vara stora skillnader i kultur och 
språk. Dessutom kan religion hindra människor från att överhuvudtaget vilja 
integreras. Om multinationella företag ändå väljer att försöka integrera sina 
verksamheter mellan sådana olika länder, finns risken att de länkar som 
fanns mellan länderna innan försvagas.  
 
Ett multinationellt företag som tillämpar en internationaliseringsstrategi som 
uppmuntrar lokala anpassningar55, låter gärna dotterbolagen i de olika 
länderna vara självständiga och konkurrerar oftast endast på den lokala 
marknaden. Nationsverksamheterna fattar själva lokala beslut som rör 
nationen och förväntas inte ta hänsyn till aktiviteter utanför nationsgränsen. 
Anledningen till att vissa multinationella företag väljer denna typ av 
internationaliseringsstrategi kan vara att verksamheten är för geografiskt 
eller affärsmässigt splittrad, och att det helt enkelt inte finns några 
komparativa fördelar att vinna genom integration med andra 
nationsverksamheter. Dessutom kan anledningar såsom sträng lagstiftning 
och kultur innebära att företag väljer en strategi som snarare går ut på att 
anpassa sig till lokala förhållanden än att försöka föra samman flera länder.  
 
Multinationella företag som agerar på många nationella marknader måste 
vara upp-märksamma på de olikheter56 som finns mellan länderna. Om 
olikheterna är av betydande karaktär vore det vanskligt att förbise dessa. De 
förhållanden som många gånger skiljer sig mest åt mellan olika länder är 
konsumenternas behov och beteenden. Vidare kan skillnader i länders 
distributionskanaler, prissättning, produktpositionering och marknadsföring 
vara en anledning till att företaget tjänar på att anpassa sin strategi till lokala 

                                           
54 de Wit & Meyer 1998:720 
55 Prahalad & Doz 1987:15ff. 
56 Prahalad & Doz 1987:20ff. 
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förhållanden. Slutligen kräver vissa branscher också en god närhet till sina 
kunder, vilket till exempel är fallet med de flesta tjänsteföretag, varför det är 
nödvändigt att sätta lokala aspekter framför globala. 
 
 

5.1.3 Integrerad anpassning 
 
Då en alltför intensiv global integration kan leda till att multinationella 
företag bortser från viktiga skillnader mellan nationers kulturer i olika 
avseenden och då en för hög anpassning till de lokala länderna kan bidra till 
att företagets övergripande affärsidé och koncept hamnar i andra rummet, 
anser många internationaliseringsstrateger att ett tillstånd där företag tar 
hänsyn till de båda extremerna är att föredra. Det vill säga, goda 
internationaliseringsstrateger skall söka en strategi som såväl tar hänsyn till 
fundamentala nationella skillnader som möjligheter att tillämpa en och 
samma strategi i flera länder.57 Denna typ av internationaliseringsstrategi 
benämns olika av olika författare. Prahalad och Doz väljer att kalla denna 
globala koordinationsstrategi för multifokal58 medan Gustafsson et al har valt 
att kalla den för glokal59. Sammantaget betyder strategin att multinationella 
företag drar nytta av såväl de främsta globala som lokala aspekterna, vilket 
figur 4 illustrerar. 
 
En multifokal strategi60 sker genom en central styrning av resurser för 
verksamheter över nationsgränserna. Detta kan tyckas vara likt den globala 
strategin, men det är viktigt att poängtera skillnaderna. Typiska exempel på 
multifokal strategi är att olika landsbaserade aktiviteter, exempelvis ekonomi 
och finans, samarbetar med varandra över nationsgränserna. Multifokal 
strategi genererar ofta konkurrensfördelar och strategisk rationalitet av 
fördelning av resurser mellan länderna. Förhoppningen med att tillämpa en 
sådan strategi är att det multinationella företaget kan uppmärksamma lokala 
fördelar och ta till vara på dem i ett lokalt som globalt perspektiv. Genom att 
tillämpa denna typ av strategi kan företag ses optimera affärsområden 
tillhörandes olika nationella verksamheter, då de väljer att integrera länderna 
och förlägga aktiviteter i det land som anses mest lämpat. Genom att 
dessutom ta hänsyn till lokala förhållanden kan huvudkontorets 
målsättningar för de olika nationsverksamheterna komma att skiljas åt, för att 
möjliggöra en rationell och konkurrenskraftig verksamhet både lokalt som 
globalt.  

                                           
57 de Wit & Meyer 1998:722ff. 
58 Prahalad & Doz 1987:14 
59 Gustafsson et al. 1994:256 
60 Prahalad & Doz 1987:14ff. 
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Internationella företag tjänar på att vara glokala61, vilket syftar till ett 
mellanting mellan de båda extremerna global och lokal. Företag som väljer 
denna internationaliseringsstrategi anses inte behöva tillämpa endast en 
global eller lokal strategi, utan kan kontinuerligt utvärdera respektive 
verksamhetsområdes integrations- och anpassningslämplighet. Under varje 
utvärdering genomgår företag en lärprocess, där nytänkande genom att se 
fördelar med nya internationaliseringsalternativ leder till framgång. Utifrån 
detta menar Gustafsson et al att glokal är ett uttryck för hur pass bra 
multinationella företag lyckas vara både globala och lokala i företagets 
internationella aktiviteter. I likhet med Prahalad och Doz menar Gustafsson 
et al att glokal kan ses beskriva det sätt som internationella företag kan 
integrera olika nationella verksamheter, samtidigt som det är viktigt att 
behålla en viss kontakt och närhet till respektive nationell marknad (se vidare 
glokala strategiers effekter på organisationen i 7.2).   
 
 

5.2 Regionindelning 
 
Vi går vidare med att teoretiskt utröna om utländska företags placering av 
nordiska huvudkontor i Sverige är ett uttryck för regionalisering. Då vi är 
intresserade av att ta reda på hur regionalisering tar sig uttryck, kommer vi 
nedan att presentera olika teorier om regionindelningar. Märk att vi i följande 
avsnitt talar om regioner vilket inte är synonymt med regionalisering. 
 
Region är ett mångtydigt begrepp, och det finns ett otal skilda definitioner 
och tillämpningar. Inom kulturgeografi anses en region vara synonymt med 
en rumslig beskrivelse62, det vill säga en avgränsning av ett geografiskt 
område. Sverige är ett exempel på en nationalregion som ingår i 
makroregionen Norden, som i sin tur ingår i panregionen Europa. 
 
 

5.2.1 Kluster  
 
Alfred Marshalls var den första som började den historiska utvecklingen av 
de kända klusterteorierna63, vilket var tänkt som en förklaring kring 
ekonomisk utveckling av industriella distrikt. Med utgångspunkt av 
Marshalls förklaring har sedan en rad olika teorier utvecklats som i dagsläget 

                                           
61 Gustafsson et al. 1994:256ff. 
62 Gidlund 1992:12ff. 
63 Nutek 1998:13ff.  
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tillsammans bildar det teoriramverk som finns gällande kluster. Porters64 
vidareutveckling av begreppet under 1990-talet har främst varit ledande inom 
denna genre och det är den vi kommer att fokusera på i detta klusteravsnitt. 
Porter konstaterade att länder eller distrikt i sig inte är konkurrenskraftiga, 
utan det är snarare uppsättningen av konkurrenskraftiga branscher, och 
aktörerna på dessa, som bidrar till en viss framgång för landet eller distriktet. 
Vidare menar Porter att företags framgång inte uteslutande beror på vilken 
typ av verksamhet de bedriver, utan även vilken bransch och vilka andra 
aktörer som företag omges av. 
 
Kluster65 definieras ofta som ett beroendeförhållande mellan en grupp 
aktörer på en marknad. En viktig utgångspunkt i diskussionen om kluster är 
förekomsten av relationer mellan olika företag, samt mellan företag och 
infrastrukturella organisationer, exempelvis universitet och 
forskningsinstitut. Inom klustret värdesätts en god kontakt med kunder, 
leverantörer och andra aktörer som antingen producerar kompletterande eller 
konkurrerande produkter/tjänster. Detta för att företag på bästa sätt skall 
kunna tillgodose marknadens behov och samtidigt kunna följa med i 
produktutvecklingen och annars oberäkneliga trender. På detta sätt kan 
aktörerna inom klustret dra nytta av varandra och på samma gång ha en god 
uppsikt över sina främsta konkurrenter inom regionen.  
 
Porter har i sina studier skapat en slags klusterindelning66 (cluster chart), 
vilken ofta ligger till grund för länders näringspolitik vid försök att locka till 
sig utländska investerare till sitt land. Utgångspunkten för klusterindelningen 
är att olika led i företags förädlingskedja samlas till ett avgränsat område. 
Klusterindelning67 kan hjälpa företagsledare och politiker med att kunna fatta 
strategiska beslut, då klusterstudier kan uppmärksamma viktiga aspekter 
kring produktions- och kunskapsnätverkens styrkor, svagheter, hot och 
möjligheter, samt nätverkets hämningar och utvecklingsmöjligheter. På detta 
sätt kan klusterstudier också möjliggöra en viktig grund för dialogen mellan 
näringsliv och regering (se även 5.2.2). 
 
Jämfört med andra branschanalyser är klusteranalys ett sätt att studera de 
delar av det inhemska näringslivet som till stor del består utav företag med 
en stark strävan efter att bli mer internationellt konkurrenskraftiga. Porter68 
menar att staten, efter identifiering av ett kluster, har som uppgift att se till de 
allmänna villkoren inom klustret, exempelvis genom tillgång till strategisk 
                                           
64 Porter 1990:778ff. 
65 Porter 1990:778ff. 
66 Porter 1990:773ff. 
67 Nutek 1998:41ff. 
68 Porter 1990:773ff. 
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information. Genom att staten går in och vårdar den konkurrenskraftiga 
regionen finns stora möjligheter till att konkurrenskraften bibehålls och 
förstärks ytterligare. 
 
 

5.2.2 Resursområden 
 
Resursområdesteorin69 har sin grund i klusterteorin, i ett resursområde 
innefattas olika led av företags förädlingskedja och de omfattar oftast flera 
företag. Detta betyder att det i resursområdet finns olika typer av branscher 
och affärsverksamheter, vilka har ett ömsesidigt beroende av varandra för att 
diverse produkter/tjänster skall kunna färdigställas. Exempelvis är det vanligt 
att ett speditionsföretag finns representerat inom resursområdet vilket hjälper 
ett producerande företag att transportera sina varor till kunden. På detta sätt 
är båda företagen bundna till varandra och tjänar på ett samarbete; det 
producerande företaget kan få ut sin slutprodukt till konsumenterna samtidigt 
som speditionsföretaget får möjlighet att sälja sin tjänst.  
 
Som vi har nämnt tidigare är det viktigt att ha en dialog mellan till exempel 
politikerna och näringslivet för att kunna genomföra en klusteranalys70. Det 
är dock viktigt att dessa dialoger inte förs med för många resursområden, 
utan hålls till att endast inkludera ett resursområde i taget. Dialogen skall inte 
avse generella åtgärder för samtliga resursområden, utan snarare specifika 
utmaningar för respektive resursområde. Det finns dock exempel på 
generella aspekter som kan tänkas röra samtliga av landets resursområden 
och således torde kunna utvecklas genom en bredare dialog, såsom lagar och 
restriktioner samt likartad infrastruktur (som inkluderar utbildning och 
forskning). 
 
 

5.2.3 Kompetensblock 
 
Eliasson71 har gjort en bearbetning av den klassiska klusterteorin och han 
använder begreppet kompetensblock för att beskriva hur kompetenser 
tillsammans medverkar till att utveckla och kommersialisera en 
produkt/tjänst. Genom att koncentrera olika företag eller ett företags olika 
verksamheter, kan samtliga dra nytta av detta genom att en stor andel av 
områdets kompetens samlas och kan utvecklas. Här har således människors 
kompetenskapital den betydande rollen. Kompetensblockets viktiga aktörer 

                                           
69 Nutek 1998:18ff. 
70 Nutek 1998:18ff. 
71 Eliasson et al. 1997:14ff. 
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bör med andra ord finnas på plats för att kunna fungera i ett sammanhang där 
industriell utveckling äger rum. Ett kompetensblock innehåller, förutom 
företag, även kompetenta kunder som ställer krav, innovatörer som skapar 
nya alternativa lösningar, entreprenörer som identifierar dessa nya 
innovationer samt företag som vågar satsa på innovationerna och som tar 
dem till produktion och distribution till kund. 
 
 

5.2.4 Agglomerationer 
 
Agglomerationer72 är ytterligare ett begrepp som grundats i klusterteorierna. 
Ett kluster, ett resursområde eller ett kompetensblock ses oftast som ett 
organiserat system inom ett geografiskt område, ofta en nation. Anledningen 
till detta är att det ofta ligger politiska motiv med dessa regionstudier, och 
syftet med dessa är ofta att näringspolitiska slutsatser skall kunna dras, vilka 
i huvudsak utformas nationellt. Det finns andra teoretiskt härledda motiv till 
att utgångspunkten för dessa regionstudier bör vara nationella, såsom till 
exempel språk och kultur. Samtidigt finns det tendenser till att en betoning 
av relationer och interaktion är det viktigaste, och att det är detta som skapar 
denna regionala samhörighet oavsett geografisk utbredning. Med detta menas 
att det går att se en region som en mindre geografisk skala än en nation och 
således kan även en region sträcka sig över nationsgränserna. Vi har då att 
göra med det som ekonomgeografer och regionalekonomer kallar en regional 
agglomeration.  
 
Till skillnad från kluster, som fokuserar på länkar mellan aktörer, syftar 
agglomerationer73 främst till en geografisk koncentration av verksamheter 
som kan leda till olika externa effekter. En agglomeration kan bestå av en 
samling företag som inte behöver vara sammanlänkade eller ha något 
inbördes beroendeförhållande. Beroende på vilken typ av relation som 
aktörerna har inom agglomerationen, finns det tre olika sorters 
agglomerationer; horisontella, vertikala och urbana. Den horisontella 
agglomerationen syftar till att flera företag i samma led av förädlingskedjan 
är lokaliserade till ett visst område, det vill säga företag värdesätter att vara 
nära sina konkurrenter. Vertikala agglomerationer består i sin tur av företag i 
olika led av förädlingskedjan, där företag drar nytta av varandras 
verksamheter. Slutligen finns det urbana agglomerationer vilka finns att hitta 
i tätbefolkade områden. I dessa agglomerationer behöver inte företag ha 
någon given relation till varandra, men företag anses tjäna på att samlas. Ett 

                                           
72 Nutek 1998:22ff. 
73 Nutek 1998:11ff. 
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exempel på detta är Kista utanför Stockholm där många företag valt att 
förlägga sina kontor, utan att de har några direkta länkar till varandra.  
 
Slutligen går det att definiera en agglomeration som administrativ eller 
funktionell.74 Den administrativa agglomerationen är ofta en region vars 
gränser är de samma som redan uppsatta geografiska gränser, såsom ett land 
eller en kommun. Anledningen till varför företag väljer att ha samma 
regionindelning som exempelvis en kommun bygger på att det på enklast sätt 
skall kunna avgränsa och definiera sin verksamhet. En funktionell 
agglomeration följer människors och företags val och beslut genom att dra 
gränserna efter vilka aktiviteter som nödvändigtvis anses behöva ligga i 
samma område. Ett exempel skulle kunna vara ett företag som anser att 
produktförbättring är nära länkad med kundkontakt och därför väljer att 
dessa skall ingå i samma region med gemensamt styre och koordination. 
Storleken på en funktionell agglomeration kan därför variera i omfattning 
såväl geografiskt som i populationsmängd.  
 
 

5.2.5 Ökat regiontänkande 
 
Söderström et al75 menar att den avreglering och internationalisering som 
startade under 1980-talet kan ha bidragit med lokaliseringskonsekvenser för 
företags verksamheter. Företag kan ha kommit att lokalisera sin 
internationella verksamhet utifrån andra kriterier än nationella. Genom 
integrering av företags olika avdelningar sker en specialisering och 
arbetsomfördelning, vilket kräver en omlokalisering till de delar av regionen 
som besitter de främsta och lämpligaste förhållandena. Detta har tidigare inte 
fått mycket uppmärksamhet, men har nu kommit i centrum bland annat på 
grund av den europeiska integrationen. Europeisk integration innebär att 
många av de restriktioner som tidigare har förhindrat regional samordning 
har försvunnit, mycket på grund av EU. Anledningen till att den regionala 
frågan kommit i fokus (genom till exempel forskning och politisk debatt) 
beror bland annat på följande:76 
 

• Aktörerna på de regionala nivåerna tenderar att bli allt mer politiska i 
ett allt mer integrerat Europa, det vill säga föreställningen om 
framväxten av ett ”regionernas Europa”. 

                                           
74 Nutek 1998:22ff. 
75 Söderström et al 2001:71ff. 
76 Hallin & Malmberg 1995:13 
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• Framväxten av nya regionala produktsystem, det vill säga 
föreställningen om att regioner tenderar att bli allt viktigare som 
ekonomiska arenor. 

• Ett framväxande intresse för den europeiska integrationens 
regionalekonomiska effekter, det vill säga föreställningen om att 
regioner i ökande utsträckning befinner sig i europisk konkurrens, inte 
en enskild nations. 

 
Hallin och Malmberg77 menar att det går att se en utveckling som kan sättas i 
samband med begreppet regionernas Europa. En tilltagande 
internationalisering bland företag tycks vara förenligt med vad författarna 
väljer att kalla nyregionalism eller en tilltagande regional mobilisering. Med 
detta menar de att integrationen mellan företags olika nationella 
verksamheter medför en förskjutning av makt och beslutsrätt från en nation 
till en mer överstatlig regional makt. Företag ser inte till nationer utan 
snarare till regioner, det vill säga den integration som finns mellan ett antal 
olika nationer. Dock menar Hallin och Malmberg att det finns en stor risk att 
dessa regioner blir för geografiskt och kulturellt stora. Enskilda företag bör 
inte vara kopplade till alltför avlägsna kunder, leverantörer eller 
koncernenheter, utan det är snarare lämpligt att företag är noga med sina 
regionindelningar. Storföretag tycks i allt högre utsträckning värna om lokala 
aspekter och ser en risk med att vara för globala eller lokala i sin 
internationaliseringsstrategi.  
 
 

5.3 Vår definition av regionalisering 
 
I detta avslutande och uppsummerande avsnitt om regionala studier och hur 
det tar sig i uttryck, presenteras den bestämning av regionalisering som 
kommer att användas i fortsättningen av uppsatsen. Regionalisering är inte i 
sådan hög grad teoretiskt utrett. Anledningen till att vi i detta femte kapitel 
valt att ta upp många olika teorier kring regionala studier är för att vi inte har 
hittat någon teori kring området som vi känner stämmer väl överens med vad 
vi lägger i begreppet regionalisering. Vi har således valt att ta upp de teorier 
kring regionala studier som vi finner relevanta och som kan hjälpa oss att 
teoretiskt definiera internationaliseringsstrategin. 
 
Enkelt sett kan regionalisering beskrivas som en makroregion, ett geografiskt 
område där flera länder ingår, men detta är inte en bra beskrivning av 

                                           
77 Hallin & Malmberg 1995:13ff. 



Regionalisering – ett nytt steg i företags internationaliseringsprocess? 
 

 43

företags internationaliseringsstrategier. Det som Gustafsson et al kallar 
”glokal” är förmodligen det närmsta vi kommit en god förklaring till 
regionalisering. Genom att skapa en region av flera länder med likartade 
kulturer, språk etcetera, kan företag fortsätta att tillämpa en lokal 
internationaliseringsstrategi genom att ta hänsyn till lokala förutsättningar i 
varje land, samtidigt som de tillämpar en mer global strategi, det vill säga de 
är glokala. På detta sätt går det att integrera olika nationella verksamheter 
och skapa synergier genom samordningen. Detta kan också leda till andra 
fördelar som vi kommer att se längre fram i uppsatsen.  
 
Många av personerna som vi har intervjuat väljer att säga att de skapar 
”kluster” när de regionaliserar sin verksamhet. Vad de intervjuade menar när 
de säger att de har skapat kluster är att de har valt att skapa en region över 
nationsgränserna, vilket inte stämmer fullt ut med den teori som finns kring 
området. Kluster syftar snarare till att flera olika aktörer, ofta inom olika 
branscher, finns inom ett begränsat geografiskt område. Däremot finns det 
vissa komponenter inom klusterteorin som skulle kunna hjälpa oss att 
definiera regionalisering. Om man menar att olika nationella verksamheter är 
olika aktörer går det lättare att applicera klusterteorin på regionaliseringen. 
Porter menar att utgångspunkten för klusteranalys är att olika led av 
förädlingskedjan samlas till en region. Detta överensstämmer även med 
regionalisering, då regionalisering går ut på att samordna och effektivisera 
olika led i den regionala verksamhetens förädlingskedja. Vidare menar Porter 
att klustersätet skall förläggas till den plats som bär bäst 
faktorförutsättningar, efterfrågeförutsättningar, goda relaterade och stödjande 
industrier samt där företagets strategi, struktur och konkurrenskraft kan 
gynnas bäst. Detta skulle kunna omtolkas till att vara en vägledning för 
utländska företag i valet av var det nordiska huvudkontoret skall förläggas 
för att hela regionen och samtliga länder skall kunna tjäna på det. 
 
Vi har vidare valt att ta upp andra regionala teorier som är något mindre 
kända än klusterteorin, men som vi anser kan hjälpa oss att definiera 
regionalisering. Det går att se regionalisering som ett resursområde, där 
regionaliserade företag verkar inom ett område där alla led i förädlingskedjan 
kan utföras till lägsta kostnad. Genom att ta hänsyn till de olika ländernas 
förutsättningar och ställa dessa mot varandra, kan regionaliserade företag 
effektivisera sin regionala verksamhet. Till exempel kan huvudkontoret 
komma att hamna i ett land där den mest kompetenta personalen finns, 
medan logistiska funktioner hamnar i ett annat där faktorkostnaderna är 
relativt låga.  
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Vidare syftar kompetensblock till att kompetens och kunskap samlas på ett 
ställe och att företag därigenom lättare kan vidareutveckla sina varor/tjänster. 
Företag som väljer att regionalisera sin nordiska verksamhet kan dra nytta av 
att kompetensen från de olika länderna samordnas till en region samt att de 
olika nationella verksamheterna nu kan ta del av varandras styrkor och lära 
sig av varandras erfarenheter. På detta sätt kan hela regionen utvecklas till 
det bättre och länderna kan gemensamt nå större framgång.  
 
Det sista exemplet av regionala teorier som vi har valt att ta upp i detta 
avsnitt är agglomerationer. Agglomerationer syftar främst till en geografisk 
koncentration av verksamheter som kan leda till olika positiva effekter. 
Denna typ av regionindelning är oftast begränsad inom en nation, då aspekter 
såsom till exempel språk och kultur hindrar en agglomeration att fungera 
över nationsgränserna. Regionalisering innebär som vi tidigare nämnt att 
företag väljer att samla olika nationella verksamheter till en region. Dessa 
länder anses ha tillräckliga likheter i språk, kultur och affärsverksamhet för 
att en samordning skall vara lönsam. Således anser vi att agglomerationer 
även är tillämpbara för transnationella regionindelningar. Regionalisering 
kan ses som en variation av vertikala agglomerationer, vilka syftar till att 
verksamheterna inom samma område finns där för att dra nytta av varandra. 
Dessutom anser vi att en regionalisering har vissa likheter både med den 
administrativa och den funktionella agglomerationen, då regionindelningen 
är ett sätt för regionaliserade företag att dra gränser för vilka länder som skall 
ha ett nära samarbete, samt att många kunder till vissa branscher idag inte 
längre är bundna till sitt land, utan konsumerar utanför sin nation. Därför kan 
det vara klokt av företag att integrera dessa landsorganisationer för att kunna 
bevara en nära kundkontakt. 
 
För att kunna definiera vad regionalisering är har vi valt att plocka olika 
komponenter från de olika regionala teorierna och dessa komponenter bildar 
tillsammans vår arbetsdefinition på regionalisering. Enligt vår 
arbetsdefinition av regionalisering ska företag skapa en geografisk 
samordning över nationsgränserna genom att integrera ländernas 
verksamhetsområden, ha ett gemensamt huvudkontor med en övergripande 
regionledning, tillämpa både en global och lokal 
internationaliseringsstrategi, ta vara på kompetenser inom regionen, 
effektivisera och rationalisera sin regionala verksamhet genom att ta hänsyn 
till var olika verksamhetsfunktioner skall skötas (se även figur 5). 
 
I figur 5 har vi sammanställt de faktorer som vi anser karaktäriserar 
regionalisering samt visat vilka regionteorier de är kopplade till. Syftet med 
figuren är således att visa att vi har tagit fram vår arbetsdefinition av 
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 Teoretisk grund

    Vår definition 
    av regionalisering 

regionalisering genom att stödja oss på flera olika teorier inom området. 
Läsaren skall kunna se var i teorin vi stödjer våra kriterier för regionalisering 
och att det idag inte finns en enskild teori som på ett bra sätt kan 
sammanfatta regionalisering. Detta betyder att vi anser att regionalisering 
lättast kan beskrivas som en kombination av flera olika synsätt och teorier. 
Som det går att utläsa av bilden kan vissa av våra kriterier för regionalisering 
stödjas i fler än en teori. 
 
 

 

 
 
 

 
GLOKAL 

(Prahalad et al.) 
(Gustafsson et al.)

 
KLUSTER 

 
(Porter et al.) 

 
RESURS- 
OMRÅDE 

(Nutek) 

 
KOMPETENS- 

BLOCK 
(Eliasson) 

 
AGGLOME-
RATIONER 

(Nutek) 

Geografisk 
samordning över 
nationsgränserna 

X  
 

X  
 

X 
 

 X  
 

Ett gemensamt 
huvudkontor med 
regionledning 

 X  
 

   

Både global och 
lokal strategi 

X     X  
 

Ta vara på regional 
kompetens 

   X  
 

 

Effektivisering av 
regionverksamheten 

X  

 
X  
 

X 
 

X  
 

 

 
 
 
 

Figur 5: Vår arbetsdefinition av regionalisering 
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6. Motiv till regionalisering 
 
I detta teorikapitel har vi valt att sammanställa relevanta teorier som ur ett 
teoretiskt perspektiv skall kunna hjälpa oss att belysa den första av våra tre 
konkreta aspekter i problemformuleringen. Vi kommer således att presentera 
motiv i litteraturen till varför företag väljer en viss internationaliserings-
strategi. 
 
  

6.1 Företagets och branschens betydelse 
 
Det är viktigt att de strategiska beslutsfattarna inom ett företag tar hänsyn till 
utmärkande faktorer hos såväl den bransch som de är verksamma inom som 
det egna företaget, det vill säga uppmärksamma utmärkande och 
betydelsefulla aspekter gällande dessa. Genom att sedan kombinera dessa två 
aspekter, företagets och branschens karaktäristika, kan företag hitta den 
internationaliseringsstrategi som passar bäst.  
 
Vahlne och Nordström78 har på ett bra sätt sammanfattat motiven till att 
företag väljer en viss internationaliseringsstrategi, till skillnad från många 
andra författare som endast fokuserar på hur strategierna kan ta sig i uttryck. 
Därför har vi valt att först använda oss av Vahlne och Nordströms 
kombinationsmatris i detta inledande kapitel om motiv, för att sedan ta upp 
det eklektiska paradigmet som också visar på olika motiv till varför företag 
väljer att gå vidare i sin internationaliseringsprocess. 
 
 

6.1.1 Företagets karaktär 
 
För att ett företag skall kunna utforma sina internationaliseringsstrategier 
lämpligast är det viktigt att de kan identifiera vilken typ av organisation de 
är. Vahlne och Nordström79  klassificerar tre olika 
organisationskaraktäristika, dessa är; global, regional samt nationell. Vid 
definiering av vilken av dessa tre organisationstyper som ett företag är, 
brukar strukturella aspekter såsom hur många länder som företaget är 
verksamma i och hur dessa koordineras med varandra vara av intresse (se 
även 5.1).  
 
                                           
78 Se exempelvis: Prahalad & Doz 1987 
79 Vahlne & Nordström 1993:533 
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Bartlett och Ghoshal80 menar att globala företag koordinerar sina 
internationella verksamheter genom en viss hierarkisk struktur. För att 
företag skall kunna klassificeras som globala81  krävs det att de i allmänhet 
skall vara representerade i större del av världen, men i synnerhet på de tre 
stora marknaderna; USA, Japan och Europa. Ett riktmått är att företaget 
åtminstone skall vara med och konkurrera på 75 procent av den totala 
världsmarknaden samt aktivt koordinera aktiviteter över nationsgränser för 
att kunna kallas för globala.  
 
Vidare finns det ett flertal internationella företag som väljer att koordinera 
vissa av sina utländska verksamheter och endast konkurrera på regional 
basis. Dessa internationella företag anses ha en regional82 
organisationsstruktur, då de väljer att dela in sin globala verksamhet i 
regioner. Anledningen till denna internationaliseringsstrategi kan vara att de 
finner det lämpligt att koordinera likartade länders verksamheter med 
varandra, och därigenom tjäna på ett samarbete. Regionerna har ingen eller 
mycket vaga koordineringar eller affärsbindningar sinsemellan. 
 
Den sista internationella organisationssorten som Vahlne och Nordström 
definierar är de internationella företag som väljer att endast konkurrera på 
nationell83 basis, det vill säga ingen samordning eller koordination mellan 
verksamheterna i de olika länderna. Dessa företag är ofta i ett tidigt skede i 
internationaliseringsprocessen, varför de många gånger inte tjänar på att 
samordna och koordinera över nationsgränserna. 
 
 

6.1.2 Branschens karaktär 
 
Ett företags internationaliseringsstrategi bygger mycket på hur branschen84 
de verkar inom ser ut. Det finns många olika branschkaraktäristika som kan 
komma att påverka ett företags internationaliseringsprocess, som till exempel 
skalfördelar, forskning och utveckling, lagar och restriktioner samt transport- 
och logistikkostnader. Precis som vid definiering av vilken typ av 
organisationsstruktur som internationella företag har, går det också att 
definiera vilken karaktäristika som branschen har. Detta bör tas i beaktande 
vid utformandet av internationaliseringsstrategin. Även branscher kan 
klassificeras som globala, regionala eller nationella.  
 
                                           
80 Bartlett & Ghoshal 1991:14 
81 Vahlne & Nordström 1993:534 
82 Vahlne & Nordström 1993:534ff. 
83 Vahlne & Nordström 1993:534ff. 
84 Vahlne & Nordström 1993:535 
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Globala85 branscher är sådana som inte kräver hög grad av lokal anpassning 
av den produkt eller tjänst som företaget säljer. Dessa branscher ser i stort 
sett likadana ut i alla länder och i samtliga världsdelar, vilket yttrar sig i att 
efterfrågan och kundbehovet är universala. Exempel på branscher som kan 
anses vara globala är bil- och flygplansindustrin och andra liknande 
högteknologiska branscher. För aktörer på globala branscher är det 
nödvändigt att utnyttja de skalfördelar som en global verksamhet ger, genom 
att noga välja var olika aktiviteter i den globala verksamheten skall förläggas 
för att skapa dessa skalfördelar. Detta för att på bästa möjliga sätt kunna 
bemöta den globala konkurrensen. 
 
Regionala86 branscher är av sådan karaktär att närliggande länder har 
liknande struktur och efterfrågan, varför branscherna kan anses vara 
regionala. Anledningen till att vissa branscher är regionala är att produkterna 
eller tjänsterna inte behöver anpassas till specifika landsaspekter, men kan 
samtidigt inte helt karaktäriseras som globala då en viss regional anpassning 
är nödvändig. Således kan branschernas karaktäristika komma att se 
annorlunda ut i exempelvis Europa jämfört med USA eller Asien. Exempel 
på regionala branscher är sådana som bör ta hänsyn till lokala aspekter som 
språk, kultur och geografisk närhet, men där företag samtidigt kan tjäna på 
att koordinera den internationella verksamheten mellan vissa länder.  
 
Slutligen menar Vahlne och Nordström att en bransch kan vara nationell87 i 
sin karaktär. Med detta menar de att branschen endast speglas av lokal 
konkurrens inom nationsgränsen. Anledningen till detta kan vara att 
produkterna eller tjänsterna är av sådant slag att de måste anpassas till lokala 
preferenser i hög utsträckning, på grund av att produkten eller tjänsten är av 
sådant slag att det är svårt att klassificera den som global. Exempelvis kan 
närheten till kunden göra att det endast är möjligt att konkurrera på en 
mindre begränsad marknad. Exempel på nationella branscher är, förutom de 
allra flesta servicebranscher, livsmedels- och byggindustrin.  
 
 

6.1.3 Strategiska val utifrån kombinationsmatrisen 
 
Genom att kombinera88 det internationella företaget och branschen de verkar 
inom, går det att förutsäga vilken internationaliseringsstrategi som lämpar sig 
bäst för dem. Tanken bakom denna modell är att internationella företag kan 

                                           
85 Vahlne & Nordström 1993:535 
86 Vahlne & Nordström 1993:535ff. 
87 Vahlne & Nordström 1993:535 
88 Vahlne & Nordström 1993:536 
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välja mellan två stycken strategier; antingen att våga möta konkurrensen 
oavsett om den är global eller nationell, eller att undvika dessa konkurrenter 
genom att istället fokusera antingen på en produktnisch eller en viss 
geografisk utbredning. Nedan kommer vi att redogöra för de olika 
strategierna som visas i figur 6, det vill säga de olika numrerade cellerna. 
 
    
 
 

 

 
 
 
Den första cellen89 representerar ett företag som tillämpar en nationell 
internationaliserings-strategi i en nationell bransch. Detta är en vanligt 
förekommande situation, vilken ofta står som första steg i företags 
internationaliseringsprocess. Internationaliseringen är baserad på 
företagsspecifika fördelar och företag väljer att internationalisera sig genom 
att försiktigt gå in på närliggande marknader med likartad affärs- och 
nationskaraktär, det vill säga länder med psykisk närhet (se även 8.1.1). På 
detta sätt söker företag ytterligare marknadskunskap för att senare kunna 
vara mogna nog att etablera sig på mer avlägsna marknader. 
 
Cell två90 visar fallet med ett regionalt företag i en nationell bransch. Dessa 
företag har ofta något av en framträdande roll i branschen, och troligtvis 
pekar detta på att den nationella branschen inom en snar framtid kommer att 
bli mer regional eller global. Ett regionalt företag på en nationell bransch 
kommer förmodligen att söka sig till en ny region genom att etablera sig på 
en av dess nationella marknader. Även vid fall av regionala företags 
etableringar på nya nationella branscher krävs psykisk närhet. Genom denna 
strategi kan medelstora företag undgå stark konkurrens från stora aktörer 
inom branschen genom att välja att inte etablera sig på deras 
hemmamarknader.  
 
Det sista fallet som Vahlne och Nordström väljer att ta upp i sin 
kombinationsmodell gällande nationella branscher är fallet med globala 
företag91. Dessa företag har ofta en betydande roll och även stor 
                                           
89 Vahlne & Nordström 1993:537 
90 Vahlne & Nordström 1993:538 
91 Vahlne & Nordström 1993:538ff. 
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marknadsandel i den nationella branschen. Om ett företag är globalt kan det 
tänkas att de har stora internationella erfarenheter av olika nationer och 
kulturer och kan genom sin styrka ”testa på” olika nationella marknader utan 
att det påverkar dem märkbart om de går in på ”fel” marknad. Till skillnad 
från nationella och regionala företag kan det hända att globala företag 
etablerar sig i nationella branscher genom så kallad ”greenfield”, då de inte 
har någon stark konkurrens att frukta och har tillräckligt med resurser att 
bygga upp något från grunden. 
 
Vidare i cell fyra92 återfinns de nationella företag som verkar i en regional 
bransch. Precis som fallet i cell ett sker detta ofta som ett första 
internationaliseringssteg för vissa företag genom att de etablerar sig på en ny 
nationell marknad inom samma region. Dessa företag har inte styrkan att 
möta hård konkurrens från väletablerade aktörer i mer än en nisch, vilket 
även beror på företagets lilla erfarenhet. 
 
Cell fem93 visar en internationaliseringsstrategi där regionala företag verkar i 
en regional bransch. Företag tillämpar en strategi där en efter en av de 
psykiskt närliggande marknader kommer att penetreras och 
marknadsandelarna på dessa marknader kommer gradvis att öka. I detta fall 
spelar konkurrensen från andra regionala aktörer en större roll än vid de 
tidigare nämnda fallen. Ett exempel på denna strategi är när företag måste 
vända sig till en annan region än sin egen för att få nödvändig input, och 
därför sker internationaliseringen genom intrång i en ny region.  
 
Den sista internationaliseringsstrategin för företag verksamma i regionala 
branscher är den som betecknas som global94. Dessa företag är ofta mycket 
starka och har stor erfarenhet i förhållande till sina konkurrenter i regionen. 
Valet av marknad, etableringssätt och tidpunkt kommer mestadels att bero på 
vad som anses optimalt ur konkurrenssynpunkt och var/hur flest fördelar kan 
generas. Motiven till att dessa globala företag vill vara verksamma i en 
region framför en nation, har främst och göra med att nationer kan ses som 
för små och betydelselösa. 
 
Ett nationellt företag i en global bransch, som i cell sju, tillämpar i de allra 
flesta fall en strategi som går ut på att endast fokusera på en viss nisch eller 
ett marknadssegment95. Detta för att företag överhuvudtaget skall överleva i 
en så hårt konkurrerade bransch. Nationella företag inom denna globala 

                                           
92 Vahlne & Nordström 1993:539ff. 
93 Vahlne & Nordström 1993:540ff. 
94 Vahlne & Nordström 1993:541 
95 Vahlne & Nordström 1993:542 
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bransch kommer att försöka specialisera sig eller utforma nya produkter och 
tjänster för att skapa sig en grund att stå på. Mycket få företag är nöjda med 
denna strategi och strävar efter att bli större och på allvar konkurrera med 
andra regionala och globala aktörer.  
 
Regionala företag i globala branscher, som i cell åtta96, ses ofta som ett lika 
stort hot som globala företag på samma marknad, även om den sistnämnda 
ofta har större inflytande och resurser. Detta för att regionala företag ofta 
väljer att etablera sig på ytterligare en ny regionmarknad, och det kan vara ett 
steg mot en globalisering av företaget. Dessutom, kan det regionala företaget 
om det är tillräckligt kraftfullt effektivt och snabbt etablera sig i de 
betydelsefullaste nationerna i regionerna och därigenom få ett starkt säte som 
kan komma att spela stor roll i konkurrensen med globala företag.  
 
Den sista rutan i kombinationsmatrisen, cell nio97, kännetecknas av ett 
globalt företag i en global bransch. I detta fall är det relativt svårt att ha några 
direkta synpunkter på företags val av ytterligare etableringar på nya 
nationella marknader, då företagen har en god erfarenhet av 
internationaliseringsmetoder och kan förväntas veta vilken metod eller 
strategi som är lämpligast vid denna situation. 
 
 

6.2 Företagsspecifika fördelar 
 
Det finns även andra motiv än karaktären på företaget och branschen till 
varför företag väljer en speciell internationaliseringsstrategi. Andra motiv har 
till exempel tagits fram av Dunning som 1977 skapade det eklektiska 
paradigmet98 utifrån direktinvesteringsteorin, utrikeshandelsteorin och 
transaktionskostnadsteorin. Paradigmet används för att förklara varför 
internationella aktiviteter uppstår och bygger på tre förutsättningar som är 
nödvändiga för att företaget skall genomföra utländska direktinvesteringar, 
producera utomlands och överleva som internationell aktör. Dessa tre 
förutsättningar redovisas nedan och tillsammans betecknas de som 
företagsspecifika fördelar: 
 

• Ägarspecifika fördelar 
• Lokaliseringsfördelar 
• Internaliseringsfördelar 

                                           
96 Vahlne & Nordström 1993:542ff. 
97 Vahlne & Nordström 1993:543ff. 
98 Ekström 1998:36ff. 
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Ägarspecifika fördelar99 kan delas upp i tillgångsfördelar och 
transaktionsminimerande fördelar. Med tillgångsfördelar åsyftas de 
inkomstgenererande tillgångar som företag besitter. Empiriska studier har 
visat att de vanligaste tillgångsfördelarna är teknologi, patent, skicklig 
ledning, arbetskraft samt kapital och produktdifferentiering. När ett företag 
kliver in på en ny marknad uppstår nya kostnader som konkurrenterna på den 
lokala marknaden inte har. Ägarspecifika fördelar innebär att de intäkter som 
företaget kan generera tack vare de speciella tillgångarna överstiger de 
kostnader som uppstår i samband med inträdandet på den nya marknaden. 
Detta är en av huvudanledningarna till att företag kan överleva på den 
internationella marknaden. För att företag skall kunna stå sig bra i 
förhållande till konkurrenterna måste inte bara intäkterna överstiga 
kostnaderna utan intäkterna måste även relativt sett vara större än 
konkurrenternas. Transaktionskostnadsminimerande fördelar uppstår när 
företaget lyckas utnyttja sina företagsspecifika tillgångar på ett bra sätt så att 
de därigenom kan sänka sina transaktionskostnader. De ägarspecifika 
fördelarna kan vara ett motiv till att företag vidareutvecklar sina 
internationaliseringsstrategier. 
 
Lokaliseringsfördelar100 är en annan faktor som kan stå som motiv till hur 
företaget väljer att utföra sina internationella aktiviteter. 
Lokaliseringsfaktorer är de faktorer som gör det fördelaktigt för företag att 
etablera sin verksamhet i utlandet istället för att exportera till det samma. De 
vanligaste lokaliseringsfördelarna är marknadsstorlek, tillväxt, utbud och 
transportkostnader. Dessa faktorer är alltså avgörande för om företag väljer 
att utnyttja sina fördelar utomlands eller på hemmamarknaden. Detta innebär 
att om företaget finner ett land med lokaliseringsfördelar är det mycket 
lönsamt för dem att överföra de tidigare nämnda ägarspecifika fördelarna till 
det landet och den marknaden. Lokaliseringsfördelarna kan påverkas av att 
ett land till exempel plötsligt förändrar sina handelshinder101.  
 
Olika företag kan ha liknande ägarspecifika fördelar och samma 
lokaliseringsfördelar men ändå ha olika påverkan på marknaderna. Detta 
beror på att företaget kan använda och kontrollera sina fördelar olika, 
förmågan att behandla fördelarna på ett lönsamt sätt innebär att företaget 
genererar internaliseringsfördelar102. Internaliseringsfördelar hänvisar alltså 
till företags förmåga att förflytta fördelarna från hemmamarknaden till de 
internationella marknaderna, fördelarna förflyttas alltså mellan olika länder. 

                                           
99 Ekström 1998:37ff. 
100 Ekström 1998:39ff. 
101 Ekström 1998:39ff. 
102 Ekström 1998:41ff. 
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Att förflytta sina fördelar mellan nationer kräver i regel en hög grad av 
kontroll. Detta därför att verksamheterna i de olika länderna kan antas ha en 
låg grad av samordning och därför krävs handfasta beslut från moderbolaget. 
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7. Effekter av regionalisering 
 

I detta kapitel kommer vi att ta upp den andra av våra tre konkreta aspekter, 
nämligen effekter av företags internationaliseringsstrategi. Vi kommer först 
att redovisa olika organisationsformer som är tillämpbara på internationella 
företag för att sedan behandla hur internationaliseringsstrategin kan 
påverka organisationen. 
 
 

7.1 Olika organisationsformer 
 
Under en internationaliseringsprocess förändras företag, bland annat företags 
struktur. Genom att företag vidgar sina marknader och därmed åtar sig större 
engagemang är det viktigt att organisationsstrukturen103 anpassas till dessa 
nya förhållanden, för att organisationen skall kunna styras på ett lämpligt 
sätt. Det finns framförallt tre olika organisationsformer som är lämpliga för 
stora internationella företag, vilka redovisas i figur 7.  
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
Den decentraliserade organisationen104 är typisk för europeiska företag som i 
sin internationalisering ofta känner sig hotade av lokala företag. Detta har lett 
till att europeiska företag ofta väljer att bygga upp egna lokala anläggningar i 
utlandet för att lättare kunna försvara sin position på marknaden. Genom att 
ha egna lokala anläggningar kan företag anpassa produkterna och 
marknadsföringen till de lokala behoven. Vid en decentraliserad organisation 
betraktar ledningen för företaget verksamheten i de övriga länderna som 
oberoende. Den kontroll som finns från ledningens sida är främst finansiell 
kontroll. De lokala anläggningarna i länderna har egna tillgångar och eget 
ansvar, stor del av besluten tas således av länderna själva. Med andra ord är 
                                           
103 Bartlett & Ghoshal 1991:48ff. 
104 Bartlett & Ghoshal 1991:49ff. 
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varje land mer eller mindre oberoende och kopplingen mellan länderna är 
relativt svag liksom styrningen från moderbolaget. 
 
Den koordinerade organisationsformen105 är framförallt vanlig hos 
amerikanska bolag, som började tillämpa organisationsformen efter 
krigstiden. Organisationen bygger på att moderbolaget delegerar ut ansvar 
till de lokala dotterbolagen i de olika länderna. Ledningen har stor kontroll 
över de oberoende dotterbolagen och ger dem tydlig vägledning. Nya idéer 
och utvecklingar kommer således oftast från moderbolaget. Denna 
organisationsform innefattar mer koordination och kontroll än den 
decentraliserade organisationen. De utländska dotterbolagen har ofta fria 
händer att anpassa produkterna och strategierna till de lokala förhållandena, 
de har tillgångar, resurser, ansvar och möjlighet att ta beslut i vissa frågor. 
Dotterbolaget är dock beroende av moderbolaget när det gäller nya produkter 
och processer. Det finns en administrativ kontroll från moderbolaget då 
ledningen planerar och kontrollerar dotterbolagen.  
 
Den centraliserade organisationen106 är vanlig bland japanska företag som i 
hög grad blev internationella i början av 1970-talet. De japanska företagen 
valde att inte använda samma organisationsform som de europeiska och 
amerikanska bolagen använde. De som tillämpar en centraliserad 
organisationsform betonar vikten av att kunna vinna kostnadsfördelar och 
hålla en hög kvalitet. Detta innebär att det i den centraliserade organisationen 
föreligger en stark kontroll och styrning av produktutvecklingen och 
tillverkningen. De flesta tillgångarna och resurserna styrs centralt och de 
flesta ansvarsområdena är också centraliserade. Beslut och information är 
andra exempel som också kontrolleras av moderbolaget. Sammantaget 
kontrolleras det mesta av moderbolaget. Moderbolaget betraktar de utländska 
verksamheterna främst som leveransdestinationer som är nödvändiga för att 
kunna nå den globala marknaden.  
 
Enligt Bartlett och Ghoshal107 fungerar ingen av de ovan beskrivna 
organisationsformerna speciellt bra för stora internationella företag. Detta 
beror på att ingen av organisationsformerna klarar av att samtidigt hantera 
nationell anpassning, global integration och kunskapsöverföring mellan 
nationer. Hedlund och Rolander108 menar också att det är ovanligt att företag 
faktiskt tillämpar någon av de ovanstående organisationsformerna. De menar 
att det är vanligast att företag tillämpar en organisationsform som de 

                                           
105 Bartlett & Ghoshal 1991:51 
106 Bartlett & Ghoshal 1991:52 
107 Bartlett & Ghoshal 1991:8ff. 
108 Hedlund & Rolander 1990:24ff. 
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benämner heterarki, vilken är en blandning av de nämnda 
organisationsformerna i figur 7. Heterarki kommer vi att förklara närmare i 
7.3.1. 
 
 

7.2 Att ta hänsyn till vid en glokal/multifokal strategi 
 
I avsnitt 5.1 redogjorde vi för olika koordineringsstrategier som företag kan 
välja mellan i sin internationalisering. Som vi senare i kapitel 5 nämnde, 
anser vi att internationaliseringsteorierna glokal/multifokal kan stå som en 
god förklaring till regionalisering. I detta avsnitt om 
internationaliseringsstrategiers effekter på organisationsstrukturen kommer 
vi att presentera de effekter som den glokala/multifokala strategin har på 
organisationsstrukturen. 
   
Att vara glokal/multifokal betyder som vi tidigare har nämnt en del 
övervägningar för internationella företag. Om ett företags 
internationaliseringsstrategi är att beteckna som glokal, finns det fyra 
strategiska extremer som multinationella företag måste kunna hitta en 
lämplig balans mellan. I figur 8 kommer dessa faktorer ställas mot varandra, 
vilket kan symbolisera vad en glokal/multifokal internationaliseringsstrategi 
står för.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Som vi tidigare redogjort för bör företag ta ställning till hur pass lokala de 
nationella verksamhetsområdena behöver vara och om det finns utrymme för 
koordinering mellan nationer. Vidare är ett vanligt antagande att 
multinationella företag är starkt centraliserade och endast rutinbaserade 
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aktiviteter sker på decentraliserad nivå. Gustafsson et al109  menar att detta 
till viss del sant, men det är viktigt att företag vågar satsa på en kombination 
av centralisering och decentralisering när det behövs. Genom att 
decentralisera verksamheten och förlägga aktiviteterna i det land eller region 
som bär på bäst förutsättningar kan företag optimera sin verksamhet. Även 
om det kan vara riktigt att ha en central global strategi utformad av 
multinationella företags internationella huvudkontor, finns det stora fördelar 
med att decentralisera nödvändiga verksamhetsområden som kräver en mer 
lokal anpassning, som exempelvis försäljning.  
 
Hur pass mycket multinationella företag väljer att centralisera/decentralisera 
sin internationella verksamhet påverkar även hur företaget kommer att styra 
och leda de nationella verksamheterna. Det finns tre viktiga aspekter 
gällande management110 som bör tas i beaktande för att uppnå en lyckad 
internationell konkurrenskraft; förmågan att kunna uppnå en effektiv och 
lönsam kontroll av de olika nationella verksamheterna, förmågan att våga 
förändra förhållandena mellan huvudkontoret och de nationella 
verksamheterna samt förmågan hos huvudkontoret att kunna påverka de 
olika nationella verksamheterna att samarbeta för att på sådant sätt kunna 
konkurrera på en större geografisk marknad.  
 
Den sista faktorn som företag måste ta ställning till är kulturen111. Skall 
företagskulturen vara av störst betydelse eller ska den lokala nationella 
kulturen anses viktigast? Många internationella företag har valt att 
genomföra sin internationaliseringstillväxt genom att etablera sig på en ny 
geografisk och kulturell marknad, för att sedan i efterhand utarbeta en 
handlingsplan. Ju större geografiska, affärsmässiga och kulturella avstånden 
är, desto större komplexitet behöver företag kunna tackla. På varje nationell 
marknad finns etiska och moraliska regler som påverkar den lokala kulturen. 
Detta är faktorer som på intet sätt kan förbises, utan måste följas av det 
gästande företaget för att kunna överleva. Å andra sidan kan det vara viktigt 
att ha en homogen företagskultur som kan binda samman de nationella 
verksamheterna. Om företaget väljer att anpassa sin internationaliserings-
strategi till ett glokalt synsätt är det lämpligt att hålla kvar vid företagets 
kultur till den grad det anses vara olämpligt att försumma den lokala 
nationskulturen.  
 

                                           
109 Gustafsson et al. 1994:262ff. 
110 Gustafsson et al. 1994:266ff. 
111 Gustafsson et al. 1994:268ff. 
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Det är viktigt112 att komma ihåg att multinationella företags val att tillämpa 
denna strategi inte behöver innesluta samtliga av företagets affärsområden 
och aktiviteter. Vissa aktiviteter inom ett multinationellt företag anses ofta 
utföras bäst genom en lokal anpassning (exempel PR och marknadsföring), 
medan andra aktiviteter kan tjänas på att tillämpa en global integration 
(exempel forskning och utveckling). Utgångspunkten för företag att vara 
glokala/multifokala är att de skall kunna dra fördelar av att vara globalt 
orienterade i vissa verksamhetsområden och mer lokalt meriterade i andra.  
 
 

7.3 Internationaliseringsstrategins påverkan på 
organisationen 

 
Som vi tidigare har sett strävar många multinationella företag efter att skapa 
de optimala internationella konkurrensfördelarna. För att lyckas med detta 
krävs det att dessa företag på bästa sätt kan identifiera och utnyttja de 
marknadsfördelar som finns. Det gäller att företag har förmågan och att de 
vågar förändra sin organisationsstruktur till att verksamhetsområdena sker på 
de platser som bäst kan uppfylla målet med effektivitet och lönsamhet. Detta 
kan innebära att vissa aktiviteter kan komma att rationaliseras genom att de 
koordineras över nationsgränserna och därigenom kan företag 
kostnadseffektivisera sin internationella verksamhet113. Hur företags val av 
internationaliseringsstrategi kan påverka organisationsstrukturen kommer 
således följande kapitel att fokusera på. 

 
 

7.3.1 Heterarki  
 
Det finns flera strategier som företag kan välja mellan för att förnya och 
förbättra sin globala organisation. Ett förslag till förbättring är att öka graden 
av transnationalitet, det vill säga rationalisera den internationella 
verksamheten genom integrering av nationella verksamheter. Då 
internationalisering innebär en ökad grad av komplexitet för företag, krävs 
det att företag har en god bakomliggande strategi om organisatoriska 
lösningar. Multinationella företag som lyckas med att implementera goda 
organisationsstrategier vilka kan kombinera globala och lokala förhållanden, 
kännetecknas ofta av vad Hedlund och Rolander kallar för heterarki114.  
 
                                           
112 Bartlett & Ghoshal 1991:20ff.   
113 White & Poynter 1990: 95ff. 
114 Hedlund & Rolander 1990:24ff. 
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Hedlund och Rolander115 menar att huvudkaraktäristika för den heterarkiska 
organisationsstrukturen är att världen delas in i mindre områden, vilka delar 
på liknade kultur och etik. Varje område styrs av ett huvudcentrum med 
traditionella huvudkontors funktioner. Inom de olika områdena fördelas 
sedan olika strategiska roller, där exempelvis huvudkontoret kan ligga på ett 
ställe medan forskning och utveckling, kundtjänst och finans ligger någon 
annanstans. Dessa olika affärsområden gäller sedan för hela den heterarkiska 
organisationen och kan därigenom få en överensstämmelse i hela den 
regionala verksamheten. Detta underlättar även för det globala moderbolaget, 
vilket får färre enheter att kontrollera över. 
 
Vidare är det viktigt att de nationsverksamheter som förs samman bär på 
liknande karaktäristika.  Detta för att organisationen skall kunna bygga upp 
ett gemensamt ramverk för hur verksamheten skall drivas, samt skapa en 
affärskultur som alla i organisationen är bekväm med, oavsett nationalitet. På 
detta sätt går det att skapa en holografisk organisation116, det vill säga en 
gemensam grund där medarbetarna inte längre fokuserar på vilken 
nationalitet de tillhör utan snarare vilken organisation. Vidare kan kunskap 
och information flöda fritt över nationsgränserna.  
 
En heterarkisk organisation bär således likheter med en matrisorganisation, 
då den kan ses bestå av många korsande styr- och rapportled som i många 
fall sträcker sig över nationsgränserna. Dock finns det några klara 
skillnader117:  
 

• Koordineringen mellan olika verksamhetsaktiviteter och länder är mer 
flexibel och diversifierad för heterarkier än för matrisorganisationer 

• De interna, flexibla processerna ser annorlunda ut för de olika 
strukturerna 

• Konflikter i en heterarki löses lateralt, inte genom vertikala order 
 
Många internationella storföretag väljer denna organisationsstruktur då den 
är tänkt att fungera som ett integrerat nätverk mellan olika nationella 
verksamheter, det vill säga där de olika utländska verksamhetsaktiviteterna 
har specialiserade roller. Denna strategi kan företaget ha nytta av i flera 
avseenden, exempelvis att de kan ta del av flera olika länders 
konkurrensfördelar samtidigt som de lättare kan uppfatta internationella 
trendvågor och efterfrågeförändringar. Hedlund och Rolander118 anser att den 

                                           
115 Hedlund & Rolander 1990:24ff. 
116 Hedlund & Rolander 1990:24ff. 
117 Hedlund & Rolander 1990:24ff. 
118 Hedlund & Rolander 1990:24ff. 
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traditionella synen där struktur anses följa strategi är alltför smal och för 
enkel och tror att multinationella företag måste förändra sina hierarkiska 
strukturer till någonting mer flexibelt om företag skall ha någon chans för 
överlevnad. 
 
 

7.3.2 Horisontell organisationsstruktur    
 
Den horisontella organisationsstruktursteorin119 påminner om Hedlund och 
Rolanders heterarkiska struktur. Den horisontella organisationsstrukturen är 
en strategi som klarar av att förena både de globala och lokala fördelarna. 
Emellertid bör inte alla företag tillämpa denna strategi, då det är 
kostnadskrävande att både skapa och bibehålla den. Strategin passar bäst till 
stora, starka företag som verkar i en bransch som har en signifikant potential 
för en mix av olika fördelar, det vill säga har möjligheten att kunna dra 
fördelar av att vara verksamma på flera olika nationella marknader. Genom 
att utvärdera vilka av företagets verksamhets-områden som kräver en hög 
grad av lokal anpassning och vilka som kan integreras mellan flera länder, 
kan företag sedan gå vidare att utröna till vilket land som aktiviteten skall 
förläggas, det vill säga vilket land kan komma att ge flest fördelar. 
 
Vid en horisontell omorganisering för företag samman geografiskt spridda 
verksamheter, exempelvis olika länder. Dessa spridda verksamheter hålls 
inte samman av order från högre instanser, utan snarare genom 
överenskommelse dem emellan. Denna överenskommelse bygger på att 
samtliga nationsverksamheter är eniga om att koordination mellan länderna 
är gynnsamt för de alla. Ovanstående betyder således att de tre 
nyckelfaktorerna för en effektiv horisontell organisation är120:  
 

• Lateral beslutsprocess 
• Horisontellt nätverk 
• Delade uppfattningar om det gemensamma målet 

 
I likhet med den heterarkiska organisationen har beslutsfattandet i en effektiv 
horisontell organisation en lateral karaktär121, där nyckelpersoner 
representerade från olika verksamhetsaktiviteter är ense om besluten. Det är 
viktigt att företag har en god beslutsprocess som kan identifiera kritiska 
alternativ och att rätt beslut kan fattas i de övergripande frågorna. Till detta 
väljer ofta företag att tillsätta ett övergripande styrande organ. Med en lateral 

                                           
119 White & Poynter 1990:96ff. 
120 White & Poynter 1990:98ff. 
121 White & Poynter 1990:98ff. 
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beslutsprocess menas att det nästan är irrationellt att samla samtliga 
beslutsfattare på samma plats, då det är svårt att kunna ha en övergripande 
uppsikt på hela regionen. Snarare för den laterala beslutsprocessen samman 
de anställda från verksamhetsaktiviteterna som anses ha en strategiskt viktig 
position oavsett geografisk spridning. Det globala moderbolaget anses inte 
behöva ha någon stor roll i beslutsfattandet, då besluten som tas av de 
regionsansvariga antas vara rationella och allmängiltiga för alla länderna.   
 
I de flesta andra organisationsstrukturer rapporterar de olika 
verksamhetsaktiviteterna, antingen till det nationella dotterbolaget som i sin 
tur rapporterar till moderbolaget, eller direkt till moderbolaget. I horisontella 
organisationer kan verksamhetsområdena ses vara frånkopplade den vertikala 
hierarkin och istället bilda ett slags horisontellt nätverk122. Med detta menas 
att verksamhetsområdena samarbetar horisontellt, exempelvis mellan länder, 
och rapporterar till verksamhetsansvariga inom regionen.     
 
En lateral beslutsprocess kan inte fungera på egen hand. Då internationella 
företag för samman olika nationella verksamheter till en regional 
organisation, kommer anställda från olika länder, olika affärskultur och med 
olika språk att arbeta tillsammans under gemensamma villkor123. Detta skulle 
kunna innebära anarki om inte den regionala organisationen enades under en 
stark och delad företagskultur. Denna kultur kan lättast byggas upp av en 
överbryggande regional styrgrupp, som genom att ha karaktären av en 
”vanlig” nationell styrgrupp kan samla samtliga nationella verksamheter till 
en region. Då denna ledningsgrupp inte kan förväntas ha fullständig 
information eller tillräcklig närhet till samtliga nationella verksamheter, är 
det viktigt med det laterala beslutsfattandet, det vill säga att de har god 
kontakt med någon övergripande ansvarig i vardera nation som kan förmedla 
ledningsgruppens beslut och information. 
 
Att lyckas bygga upp en horisontell organisation och kunna dra fördelar av 
den är vare sig enkelt eller kostnadsfritt. Dock kan det för stora 
multinationella företag vara värt mödan. Genom att kombinera strategin att 
tillämpa ett horisontellt nätverk med en lateral beslutsprocess kan företag 
bygga upp en stark internationell organisation som klarar av att mantla starka 
krav från omvärlden124. För att bygga upp en sådan effektiv organisations-
struktur krävs ett gott ledarskap. Det går inte att leda en horisontell 
organisation på liknande sätt som en nationell. Vid en horisontell 
organisation måste VD:n söka och utbyta information med lokala 

                                           
122 White & Poynter 1990:104ff. 
123 White & Poynter 1990:106 
124 White & Poynter 1990:98ff. 
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medarbetare, och använda informationen till att kunna kombinera de olika 
nationernas fördelar och kunna ta hänsyn till deras specifika lokala 
hänseenden. 
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8. Internationaliseringsprocessen 
 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för hur internationaliseringsprocessen 
beskrivs i litteraturen. Vi kommer endast att fokusera på den mest 
etablerade, vilken är Uppsala-skolan.  
 
Uppsala-skolan är en välkänd modell såväl i Sverige som i internationella 
sammanhang125. Modellen bygger på empiriska studier av storföretag. 
Johanson och Wiedersheim-Pauls modell bygger till exempel på fallstudier 
av fyra svenska storföretag. 
 
”The behavioral theory of the firm” är en tradition som betraktar företag som 
en lärande organisation. Många idéer från Uppsala-skolan126  är hämtade från 
denna tradition. Uppsala- skolan menar att beslut påverkas av tidigare 
erfarenheter och att beslutsfattarna har begränsad tillgång till information. 
Detta innebär att det enligt detta synsätt inte är möjligt för beslutsfattarna att 
i början av internationaliseringsprocessen ta beslut som är helt rationella utan 
istället tas stegvisa beslut. Det internationella engagemanget ökar i takt med 
att marknadskunskapen ökar, därför är företags internationella verksamhet 
oftast till en början begränsad för att sedan tillta.  Uppsala-skolan beskriver 
således internationaliserings-processen som en stegvis förflyttning mot en 
ökad involvering på internationella marknader.  
 
 

8.1 Etableringskedjan 
 
Enligt Uppsala-skolan finns det fyra steg som kan urskiljas i ett företags 
internationaliseringsprocess. Stegen visar på ett allt större internationellt 
engagemang och tillsammans skapar de en etableringskedja. Vi har i figur 9 
utgått från Johanson och Wiedersheim- Pauls resonemang om 
etableringskedjan när vi har skapat nedanstående figur. 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
125 Johanson & Wiedersheim-Paul 1975:305 
126 Johanson & Wiedersheim-Paul 1975:305 
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Stegen i internationaliseringsprocessen innebär att det internationella 
engagemanget ökar gradvis genom etableringskedjan genom att företag 
succesivt söker sig till länder med större psykologiskt avstånd (psychic 
distance) 127. Psykologiskt avstånd defineras som summan av de faktorer som 
hindrar handel och flöde av information mellan två länder. Variabler som 
ökar/minskar det psykologiska avståndet kan vara kultur, språk, ekonomisk 
utveckling, utbildning och politik.  
 
Det första steget är export utan regelbundenhet128. Företag är först 
verksamma på sin hemmamarknad till dess att de uppnått tillräcklig kunskap 
om de utländska marknaderna. När den inhemska marknaden blir mättad 
börjar företag att fundera på att vidga sina marknader till andra länder. För 
att minimera riskerna med expansionen till andra internationella marknader 
sker den första internationella kontakten genom direktexport, vilket innebär 
att företag säljer allt hemifrån. Oftast sker den första exporten till geografiskt 
och kulturellt nära marknader, dit det psykologiska avståndet är litet. 
Anledningen till att det är lämpligt att börja med detta steg är att företags 
resurser oftast är begränsade i det här stadiet och detta steg är inte speciellt 
kostnadskrävande. 
 
Det andra steget i internationaliseringsprocessen är export via oberoende 
representant129. Här använder företag sig oftast av en agent, vilket innebär att 
en redan etablerad fristående enhet fungerar som en distributör och säljer 

                                           
127 Johanson & Wiedersheim-Paul 1975:308 
128 Johanson & Wiedersheim-Paul 1975:307ff. 
129 Johanson & Wiedersheim-Paul 1975:307ff. 
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Figur 9 : Uppsala-skolans etableringskedja 
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företagets produkter. Detta underlättar för företag eftersom de inte behöver 
ha någon vana av landet, de behöver heller inte anpassa sig till lokala 
förutsättningar eftersom detta är något som agenten sköter på egen hand. I 
det här stadiet har företag genom det första steget fått ökad kunskap om den 
internationella marknaden och det föreligger därmed inte samma risk. 
Eftersom kunskapen om de internationella marknaderna har ökat, minskar 
också företagets kontrollbehov, varför det kan vara bra med en agent. 
 
I det tredje steget väljer företaget att etablera dotterbolag eller 
försäljningsbolag på den utländska marknaden där de tidigare hade en 
agent130. Det är vanligast att företaget helt enkelt startar ett kontor där de 
endast säljer sina egna produkter. I och med att kunskapen om de 
internationella marknaderna ökat ytterligare vill också företaget satsa mer 
resurser och därmed också få en större kontroll över sin internationella 
verksamhet. 
 
I det sista steget i internationaliseringsprocessen väljer företaget att etablera 
ett eget tillverkande bolag på den internationella marknaden131. Detta steg 
innebär att företag får fullständig verksamhet på den internationella 
marknaden. Uppbyggandet av tillverkningsbolaget är mycket kostsamt men 
hänsyn måste tas till att produkternas distributionskostnader sedan minskas. 
Detta är således ett kostnadskrävande steg men möjligheterna till kontroll är 
mycket goda. 
 
Det är dock viktigt att poängtera att alla företag inte följer hela 
internationaliseringsprocessen som ovan beskriven. Undantag från att 
internationaliseringsprocessen sker enligt ovan kan vara:132 
 
• Företaget har mycket stora resurser, framförallt kapital, vilket gör att de 

kan utelämna vissa steg i internationaliseringsmodellen. 
• Marknaden är stabil och homogen, vilket innebär att kunskap kan 

förvärvas på andra sätt än genom erfarenhet.  
• Företaget har internationell erfarenhet från liknande marknader, vilket gör 

att kunskapen från dessa kan användas på den marknad där beslut om 
ytterligare åtaganden skall fattas. De internationella kunskaperna kan 
således generaliseras till andra marknader. 

 
 

                                           
130 Johanson & Wiedersheim-Paul 1975:307ff. 
131 Johanson & Wiedersheim-Paul 1975:307ff. 
132 Johanson & Vahlne 1990:12 
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8.2 Uppsala-skolans grundmekanismer  
 
Hur snart ett företag går vidare i etableringskedjan beror på två saker, 
nämligen hur företagets tillstånds- och förändringsaspekter ser ut133. 
Tillståndsaspekterna innefattar marknadskunskap och marknadsåtagande, 
medan förändringsaspekterna innefattar nuvarande affärsaktiviteter 
(pågående verksamhet) och beslut om internationella engagemang och 
åtaganden. Dessa två aspekter utgör grundmekanismerna för ett företags 
internationaliseringsprocess och redovisas i figur 10 tillsammans med dess 
inbördes förhållande till varandra.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
I figur 10 framgår det att tillståndsaspekterna och förändringsaspekterna 
påverkar134  varandra. Marknadskunskapen antas till exempel påverka de 
internationella etableringsbesluten och dess tillvägagångssätt i de 
internationella procedurerna, samtidigt som besluten sedan kommer att 
påverka marknadsåtagandet. Internationaliseringsprocessen som äger rum 
genom etableringskedjan sker således i ett samspel mellan tillstånds- och 
förändringsaspekterna. Nedan kommer de olika delarna att förklaras mer 
ingående. 
 
Det finns två olika kunskaper om marknaden135; den objektiva kunskapen 
som kan läras in och den erfarenhetsbaserade kunskapen som endast kan 
läras in genom personlig erfarenhet. För att få marknadskunskap är den 
erfarenhetsbaserade kunskapen viktigast då den ger mest användbar kunskap. 
Det är också den kunskapen som tar längst tid att bygga upp.  
                                           
133 Johanson & Vahlne 1977:26ff. 
134 Andersen 1993:25ff. 
135 Johanson & Vahlne 1977:26ff. 
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Figur 10: Grundmekanismerna inom internationaliseringsprocessen 
Källa: Johansson & Vahlne 1977:26 
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I begreppet marknadsåtagande tas både storleken på resurserna och 
resursernas grad av anpassning upp.136. Marknadsåtagandet kan mätas genom 
en uppskattning av mängden resurser som ett företag lägger ned på en 
investering utomlands. Vidare kan marknadsåtagandet uppskattas genom att 
se till hur stor alternativ användning resurserna som investerats på 
marknaden har. Marknadsåtagandet betraktas som högre ju mer anpassade de 
investerade resurserna är till den specifika marknaden. 
 
Etableringsbeslut innefattar de beslut som tas angående hur mycket resurser 
företag skall använda till verksamheten på den utländska marknaden137. 
Beslutet påverkas i hög grad av vilka alternativ som finns och vilka 
möjligheter samt risker som kan ses med alternativen. Detta är starkt kopplat 
till företagets erfarenhet, såväl marknadserfarenhet som företagserfarenhet.  
 
Den pågående verksamheten bidrar främst med ökad erfarenhet. Denna 
erfarenhet kan dels vara företagserfarenhet och dels marknadserfarenhet138. 
Företagserfarenhet innehas av dem som arbetar på företaget medan 
marknadserfarenhet fås av dem som agerat på marknaden i fråga. Båda 
typerna av erfarenhet är nödvändiga, men det är svårt att finna personal som 
innebar båda erfarenheterna. 
 
 

8.3 Kritik till Uppsala-skolan 
 
Den kritik som riktats mot Uppsala-skolan är dels av teoretisk karaktär och 
dels är den grundad på de empiriska undersökningar som gjorts. 
Huvudpunkterna i kritiken sammanfattas nedan:139 
 

• Modellen är för deterministisk, det vill säga modellens steg är mer 
eller mindre förutbestämda och företag kan därmed fatta strategiska 
beslut om internationaliseringen utifrån stegen. Modellen tar således 
inte hänsyn till företagets inre drivkrafter och dess aktörer.  

• Modellen tar inte hänsyn till förklaringsvariabler som är på en lägre 
nivå än företagsnivå, exempelvis individnivå. 

• Modellen tar inte hänsyn till det faktum att olika variabler kan ha olika 
grad av förklaringsvärde i internationaliseringsprocessen. 

• Modellen är inte tillämpbar på tjänsteföretag. 

                                           
136 Johanson & Vahlne 1977:26ff. 
137 Johanson & Vahlne 1977:26ff 
138 Johanson & Vahlne 1977:26ff. 
139 Johansson & Vahlne 1990:13ff. 
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• Modellen har störst förklaringsvärde för företag i ett tidigt stadium av 
internationaliseringsprocessen. 

• Modellen tar inte hänsyn till att världen har blivit alltmer homogen 
vilket har resulterat i att de psykologiska avstånden blivit allt mindre. 
Detta innebär att företag snabbare kan etablera sig på mer avlägsna 
marknader. 

• Modellen tar inte hänsyn till det faktum att val av land och 
etableringssätt beror på olika konkurrensfaktorer och att 
konkurrensmönster förändras över tiden. 
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9. Definition av nytt steg 
 
Vi har nu tagit upp de två teoretiska aspekterna och redogjort för 
internationaliseringsprocessens olika steg. För att vi skall kunna besvara vår 
andra problemfråga krävs dock en sak till, nämligen en arbetsdefinition på 
vad ett nytt steg är, vilket vi kommer att redogöra för i detta kapitel. 
 
För att kunna reda ut vad som är att betrakta som ett nytt steg i Uppsala-
skolans modell har vi studerat modellen och kommit fram till att det mellan 
varje steg i modellen sker förändringar i den juridiska formen, i 
organisationsstrukturen, i rapporteringen och i beslutsfattandet. Anledningen 
till att företag går vidare i modellen beror på att de har fått ökad 
marknadskunskap, vilket lett till större marknadsåtaganden och fler 
etableringar.  
 
Vi anser dock att det är möjligt att företag kan få större marknadskunskap 
vilket leder till förändringar i den juridiska formen, i organisationsstrukturen, 
i rapporteringen och i beslutsfattandet, utan att det för den sakens skull gör 
fler etableringar. Detta beror på att när företag uppnått en viss storlek och 
redan finns etablerade på de flesta marknaderna, är det inte längre möjligt att 
penetrera nya marknader och skapa fler försäljningsbolag/ 
tillverkningsbolag. Detta borde dock inte innebära att företag står still i sin 
internationaliseringsprocess. Vi anser därför att företag kan gå vidare i sin 
internationaliseringsprocess och gå igenom ett nytt steg under förutsättning 
att det sker en stor organisatorisk förändring av den internationella 
verksamheten i form av att organisationsstrukturen, rapporteringen och 
beslutsfattandet förändras. Anledningen till att vi inte tar upp att den 
juridiska formen måste förändras beror på att det till slut blir omöjligt för 
företag att finna nya juridiska former.  
 
Enligt de olika teorierna som vi har studerat kan 
internationaliseringsstrategier ge effekter på organisationsformen, 
verksamhetsområdena, ledningen samt beslutsfattandet och rapporteringen. 
Dessa delar stämmer bra överens med det ovan nämnda delarna som vi kan 
se förändras för varje nytt steg i Uppsala-skolan. Det enda som skiljer dem åt 
är att de i teorin är mer specificerade. När organisationsformen, 
verksamhetsområdena och ledningen förändras, anser vi att också 
organisationsstrukturen förändras. För att ett företag skall gå in i ett nytt steg 
i internationaliseringsprocessen anser vi således att organisationsformen, 
verksamhetsområdena, ledningen samt beslutsfattandet och rapporteringen 
måste förändras.  
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Vi anser dock att ett företag kan vara på väg mot ett nytt steg när de ser ett 
behov av att göra en stor organisatorisk förändring av den internationella 
verksamheten. Med detta menar vi att när det finns starka motiv inom 
företaget till att förändra den rådande internationaliseringsstrategin, kan 
företag vara på väg mot ett nytt steg i internationaliseringsprocessen. 
Exempel på sådana motiv är det som vi har tagit upp i kapitel 6. 
 
I figur 11 sammanfattas de motiv som kan innebära att företaget är på väg 
mot ett nytt steg i sin internationaliseringsprocess samt de effekter som den 
nya internationaliseringsstrategin måste ha på företaget för att 
internationaliseringsstrategin skall kunna betraktas som ett nytt steg i 
Uppsala-skolan.  
 
 

MOTIV:  
Branschkarakteristika Nära kunden och skalfördelar 
Företagskarakteristika Storlek och marknadsandelar 
Ägarspecifika fördelar Kompetens och styrkor kan leda till 

kostnadsinbesparingar 
Internaliseringsfördelar Förbättring av den internationella organisationen 

EFFEKTER:  
Organisationsform  Övergång från en organisationsform till en annan 

Verksamhetsområden  Operationell förändring av verksamhetsområdena  
Ledning Förändring av ledningen och styrförfarandet  

Beslutsfattande och 
rapportering 

Förändring i hur/var beslut fattas samt  
hur rapporteringen inom organisationen sker 

 

 
 
 
 

Figur 11: Teorimatris 
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10. Inför den empiriska analysen  
 

”Ett av målen med  ”regionaliseringen” (kluster av länder) var att 
skapa en kostnadseffekt över tre år på 25 procent, och det har vi 
redan lyckats med efter bara drygt ett år.”140 
 
”Lönsamheten har förbättrats åtskilliga miljoner bara på ett par 
år.”141 
 
”World wide har vi kunnat minska vår personalstyrka från 440 
000 i början av 90-talet till 320 000 i dagsläget, utan att påverka 
intäkterna negativt. Det måste väl tyda på effektivitet.”142 

 
Som ovanstående citat visar har ett flertal fallföretag uppgivit att de tack vare 
regionaliseringen har lyckats minska kostnaderna, öka lönsamheten och 
blivit mer effektiva, men det är inte de enda positiva effekterna som 
regionaliseringen har gett upphov till. Fallföretagen har även fått ökad 
flexibilitet, ökad kontroll och en större kunskapsbank vilket nedanstående 
citat visar på. 
 

”Den organisationsform vi har idag har lett till en större frihet att 
kunna hänga med i snabba ryck och på så sätt har vi blivit mer 
flexibla.”143 
 
”Det är lätt att fokusera på kostnadsinbesparingarna som den 
primära positiva effekten när man snarare borde framhäva den 
ökade kontrollen som en regionalisering leder till.”144 
 
”Styrkan med den här organisationen är att man samlar så mycket 
kunskap man kan under samma tak och man behöver inte går över 
ån för att hämta vatten!”145 

 
Hur har då fallföretagen lyckats uppnå alla dessa positiva effekter? Svaret på 
den frågan är regionalisering! Men vad har då regionaliseringen inneburit ur 
ett organisatoriskt perspektiv och vilka var motiven med regionaliseringen 

                                           
140 Intervju: Strömberg 2002-04-04 
141 Intervju: Alm 2002-04-26 
142 Intervju: Wilow 2002-03-20 
143 Intervju: Flodin 2002-04-23 
144 Intervju: Thunfors 2002-03-07 
145 Intervju: Edelgård 2002-04-08 
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från början? Vi kommer i de följande empiriska kapitlena att redovisa för 
fallföretagens egna berättelser om sin regionalisering.  
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11. Motiv till regionalisering 
 
I detta första empirikapitel kommer vi att ta upp den första aspekten, de av 
fallföretagen uppgivna motiven till den förändrade 
internationaliseringsstrategin. Först kommer vi dock att klargöra för 
fallföretagens tidigare situation, det vill säga hur deras internationella 
verksamhet såg ut innan regionaliseringen för att läsaren lättare skall förstå 
de bakomliggande motiven till förändringen. 
 
Citaten som de empiriska kapitlena till stor del bygger på är hämtade från 
våra intervjuer. Då vissa representanter för olika fallföretag i stort sett har 
sagt samma sak har vi valt att endast referera till någon eller några av dessa. I 
de förklarande texterna som står ovanför citaten nämns hur många fallföretag 
som passar in på  citatet/citatena. Detta gäller även för de nästkommande 
kapitlena (kapitel 11-14). 
 
 

11.1 Fallföretagens tidigare situation 
 
Alla företag i vår studie är stora företag som har verksamhet i hela världen 
med ett fåtal undantag. De länder som en del av fallföretag inte har 
verksamhet i är oftast länder som USA har haft konflikter med, exempelvis 
Mellanösternländer. 
 

”IBM finns i de flesta länder utom i till exempel Iran, Irak och 
Kuba, det vill säga cirka 170 länder.”146 

 
”Vi finns på nästan alla ställen i världen.”147 
 
”DHL finns representerade i alla länder i världen utom Irak och 
Nordkorea.”148 

 
Innan företagens regionalisering hade sex av åtta fallföretag 
försäljningsbolag/ dotterbolag i alla de länder som de var verksamma i. Av 
dessa sex företag var tre amerikanska och tre europeiska. Vi har under 
intervjuerna främst fokuserat på Norden, varför några av nedanstående citat 
är refererade till den nordiska verksamheten. 

                                           
146 Intervju: Granqvist 2002-03-20 
147 Intervju: Agebro 2002-04-23 
148 Intervju: Derycke 2002-03-06 
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”Innan hade samtliga nordiska länderna verksamheter var och en 
för sig, med samtliga funktioner i varje land.”149 
 
”Under den här tiden skötte varje land sig själva. Det vill säga 
varje land tog själva hand om försäljning, service och 
marknadsföring.”150 
 
 ”Alla länder skötte då sin verksamhet fritt och var oberoende och 
hade således en hög självständighet.”151 

 
Två av fallföretagen hade dock en annan struktur innan regionaliseringen152. 
Ett amerikanskt företag hade innan regionaliseringen distributörer i de länder 
de var verksamma i och ett japanskt företag hade handelshus i de länder där 
de var verksamma. 
 
 

11.2 Fallföretagens motiv till regionaliseringen 
 
Fallföretagen har under intervjuerna uppgivit olika motiv till 
regionaliseringen och alla fallföretag har uppgivit fler än ett motiv till 
regionaliseringen. Dessutom har svaren varierat något mellan personer på 
olika positioner inom fallföretagen. Nedan har vi samlat alla de motiv som 
uppkommit under intervjuerna. 
 
 

11.2.1 Kostnadsinbesparingar 
 
Fem av de åtta fallföretagen har uppgivit att ett av de starkaste motiven till 
regionaliseringen var att göra kostnadsinbesparingar. Fallföretagen trodde att 
de genom samordningen skulle kunna dra ner på kostnaderna kraftigt genom 
framförallt personalnedskärningar men även tack vare andra 
samordningseffekter.  
 

”Då ekonomin var dålig ville man fokusera på kärnverksamheten 
och spara personal.”153 
 

                                           
149 Intervju: Strömberg 2002-04-04 
150 Intervju: Edelgård 2002-04-08 
151 Intervju: Derycke 2002-03-06 
152 Intervju: Agebro 2002-04-23 samt Flodin 2002-04-23 
153 Intervju: Flodin 2002-04-23 
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”Man såg att man kunde göra kostnadsinbesparingar genom att ta 
bort lagren från alla de nordiska länderna och istället bara ha ett 
lager i Sverige.”154 
 
”Man ville spara en slant genom effektivare utnyttjande av 
personalen inklusive de stordriftsfördelar det förde med sig”155 

 
 

11.2.2 Öka effektiviteten 
 
Fyra av fallföretagen hade som motiv att öka effektiviteten, och detta motiv 
går i stort sett hand i hand med det tidigare motivet om att minska 
kostnaderna. De faktorer som de intervjuade har tagit upp som skulle minska 
kostnaderna skulle nämligen per automatik också öka effektiviteten.  
 

”Att spara in kostnader görs lättast genom att man noga ser över 
sin organisation och kikar efter var någonstans som det går att 
effektivisera ytterligare. Självklart var det här ett av våra motiv 
bakom regionaliseringen.”156 

 
Det finns dock ett undantag och det är det fallföretag157 som tidigare hade 
distributörer i de olika länderna som genom regionaliseringen tog bort sina 
distributörer och skapade försäljningsbolag i länderna, samtidigt som de 
förlade ett huvudkontor för Norden i Sverige. För dem var motiven med 
regionaliseringen inte bara att skapa samordningseffekter utan även att få 
egen personal att vara insatta i företaget och därmed kunde fokusera mer på 
affärsområdena, vilket skulle leda till att effektiviteten inom bolaget kunde 
höjas. 

 
 

11.2.3 Öka kontrollen 
 
Fyra av de åtta fallföretagen har vidare redovisat att ett annat starkt motiv till 
regionaliseringen var att de ville öka kontrollen. Av dessa var två företag 
amerikanska och två företag europiska. I två av fallen handlade det om att 
ledningen ville ha en större kontroll över verksamheten och genom att 
centralisera verksamheten, i förhållande till hur de hade det innan, ansåg 
ledningen att de skulle uppnå större kontroll. 

                                           
154 Intervju: Agebro 2002-04-23 
155 Intervju: Svanberg 2002-04-17 
156 Intervju: Granqvist 2002-03-20 
157 Intervju: Agebro 2002-04-23 
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”Beslutet att dela in EMEA i regioner togs för att ledningen skulle 
kunna skapa bättre kontroll.”158 

 
”Koncernledningen beslutade att länder i Europa skulle föras 
samman i regioner för att underlätta styrning och kontroll av 
verksamheten.”159 

 
I de andra två fallen var det snarare försäljningsbolaget på den lokala 
marknaden i Sverige som ville uppnå större kontroll över verksamheten. I det 
ena fallet fanns det redan ett centrallager i Sverige och sedan mindre lager 
ute i de övriga nordiska länderna, vilket gjorde att de ansvariga i Sverige såg 
sin chans att kunna få större kontroll över verksamheten genom att styra den 
största delen av verksamheten från Sverige160. I det andra fallet var syftet att 
stärka utlandsorganisationen i kontakter med olika huvudkontors funktioner, 
för att bli starkare på lokal basis och därigenom kunna påverka besluten i 
ledningen mer161. 
 
 

11.2.4 Underlätta rapporteringen 
 
Fyra av fallföretagen hade dessutom ett ytterligare motiv i att de önskade 
underlätta rapporteringen. Innan regionaliseringen fick alla länderna 
rapportera till huvudkontoret oavsett om de var försäljningsbolag, 
distributörer eller handelshus i länderna. Genom regionaliseringen blev det 
bara en rapport för hela Norden, som skickades till ett huvudkontor, istället 
för fem eller ännu fler beroende på vilka länder som ingår i företagens 
regionindelning. Detta är något som vi kommer att ta upp ytterligare i avsnitt 
12.2.2. 

 
”Länderna i Europa slogs också samman för att underlätta 
rapporteringen till huvudkontoret.”162 

 
”Vi växte så det knakade vilket gjorde att huvudkontoret i USA 
inte hade resurser, kraft och tid att ta hand om allt. Det ledde till 
att vi var tvungna att dela upp världen i regioner för att kunna 
hantera det administrativa som till exempel rapporteringen.”163 

                                           
158 Intervju: Thunfors 2002-03-07 
159 Intervju: Alnefelt 2002-03-25 
160 Intervju: Agebro 2002-04-23 
161 Intervju: Edelgård 2002-04-08 
162 Intervju: Alnefelt 2002-03-25 
163 Intervju: Tindberg 2002-04-23 
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11.2.5 Närhet till kunden 
 
Representanter för tre av fallföretagen har dessutom angivit att ett motiv med 
regionaliseringen var att komma närmare kunden. Med detta menar 
fallföretagen att det har känts angeläget att besluten fattas nära kunden för att 
lättare kunna anpassa besluten efter kundernas behov. Fallföretagen har 
tidigare ansett att det har varit svårt att anpassa besluten efter kundernas 
behov då besluten i vissa fall har tagits i en helt annan världsdel.  
 

”Vi skall ha nöjda kunder och det uppfyller vi genom att leverera i 
tid samt svarar upp mot kunderna, inte bara geografiskt utan även 
via ett nära samarbete.”164 
 
”Beslutet att dela in EMEA i regioner togs också för att de skulle 
kunna skapa en närhet till kunderna i de olika länderna.”165  

 
”Ett annat motiv bakom regionaliseringen var att följa kunderna. 
Genom att kunderna blivit mycket mer globala, inte minst i Norden 
där kunderna arbetar över gränserna, kunde vi urskilja att kunder 
inte längre var specifikt norrmän, svenskar, danskar eller finnar,  
utan snarare nordiska. Därför var det viktigt att vi anpassade oss 
till kunderna, vilket vi gjorde i och med regionaliseringen av den 
nordiska marknaden.”166 

 
 

11.2.6 Behov av integreation 
 
Representanter för tre av fallföretagen har omtalat att den verksamheten som 
de bedriver har krävt en integration av en del verksamheter samtidigt som 
vissa verksamheter behövde vara lokala. Vissa fallföretag har menat att 
branschen har varit av sådan karaktär att det har varit väldigt lätt att 
integrera vissa delar, det är framförallt IT-företagen som har uppgivit detta. 
Fallföretag i andra branscher har påvisat att deras bransch har varit av sådan 
karaktär att det måste ha stor lokal anpassning och har därför inte integrerat 
lika många delar av verksamheten.  
 

                                           
164 Intervju: Wilow 2002-03-20 
165 Intervju: Thunfors 2002-03-27 
166 Intervju: Strömberg 2002-04-04 
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”Det är i gränslandet mellan lokal anpassning och central 
styrning som framgången på den lokala marknaden ofta 
avgörs.”167 
 
”Det är beroende på vilken bransch man tillhör, hur mogen 
marknaden är och vilken fas bolaget befinner sig i.”168 
”IT-branschen, som är en ung bransch och i vilken kunskap inte 
känner några gränser, är lätt att integrera. Andra branscher till 
exempel livsmedelsindustrin har det svårare att arbeta 
gränslöst.”169 
 

 
11.2.7 Höja kompetensen 

 
Ett fallföretag170 hade som primärt motiv med regionaliseringen att höja 
kompetensen och kvaliteten inom företaget. Företaget satte därför upp 
”business development team” som var verksamma i olika regioner och vars 
syfte var att arbeta för att höja kvaliteten och värdet i de olika länderna. Alla 
länder fick därmed arbeta på samma sätt för att förbättra företaget. Samtidigt 
fick länderna stora möjligheter att samarbeta och ta hjälp av varandra. Detta 
skedde bland annat genom så kallade ”workshops” som arrangerades, där 
länderna helt enkelt kunde dela med sig av det som de var bra på och få hjälp 
med sådant som de var sämre på.  

 
”Nu sätter vi in fokuserade aktiviteter på prioriterade områden i 
alla länder, tidigare arbetade inte länderna ihop på detta sätt. 
Syftet är att vi vill få upp kvaliteten i alla länder. Det handlar inte 
om att minska personal eller effektivisera för att göra 
kostnadsminskningar. Kostnadseffektivisering drivs på lokal 
basis.”171 

 
Fallföretagets motiv172 var alltså inte att sänka kostnaderna och effektivisera, 
även om regionaliseringen på sikt kan komma att innebära att de försöker 
uppnå detta.  
 
 

                                           
167 Intervju: Edelgård 2002-04-08 
168 Intervju: Alm 2002-04-26 
169 Intervju: Wilow 2002-03-20 
170 Intervju: Alnefelt 2002-03-25 
171 Intervju: Alnefelt 2002-03-25 
172 Intervju: Alm 2002-04-26 
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11.2.8 Individuella motiv 
 
En intervjuad på ett av våra fallföretag har angivit att det fanns starka 
individuella motiv bakom regionaliseringen. Den intervjuade menade att ett 
av motiven till varför fallföretaget regionaliserade sin nordiska verksamhet 
berodde på den dåvarande VD:ns personliga motiv. 
 

”I Sverige fanns det en general manager som var angelägen om att 
få en högre funktion och position inom företaget.”173 
 

Den ovan nämnda ”general managern” var lokaliserad i Sverige och han 
påvisade sedan för ledningen hur mycket kostnaderna kunde minskas genom 
en regionalisering och centralisering av verksamheten. Därför föreslog han 
att företaget skulle börja med att skapa en nordisk organisation för Sverige, 
Norge, Danmark och Finland. Det var således den svenska chefen som var 
den drivande kraften bakom förändringen och hans främsta argument var att 
spara pengar. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                           
173 Intervju: Derycke 2002-03-06 
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12. Regionaliseringens effekter på de olika 
verksamhetsområdena 

 
I detta kapitel kommer vi att ta upp den andra aspekten, vilka effekter som 
regionaliseringen har haft på olika verksamhetsområden inom våra 
fallföretag. Vi kommer först att börja med en kortare beskrivelse över hur de 
valda fallföretagens organisationsstruktur såg ut innan regionaliseringen, 
för att lättare kunna påvisa vilka effekter som regionaliseringen gav upphov 
till.  
 
 

12.1 Organisationsstrukturen innan regionaliseringen 
 
Efter våra intervjuer med representanter för de åtta fallföretagen har vi 
kunnat se klara likheter mellan fallföretagen gällande hur deras 
internationaliseringsstrategi såg ut innan implementeringen av 
regionaliseringen. Vi har främst kunnat se två återkommande likheter på 
företagens tidigare organisationsstruktur, nämligen de nationella 
verksamheternas självständighet och låga grad av koordinering samt den 
direkta rapporteringen och styrningen mellan moderbolaget och de nationella 
verksamheterna. Den sistnämnda kommer att presenteras i nästa avsnitt (se 
kapitel 13.). 
 
 

12.1.1 Självständighet och låg grad av koordinering    
 
Samtliga av våra åtta fallföretag hade innan regionaliseringen 
landsorganisationer som närmast var att betrakta som helt oberoende 
varandra. Detta betyder att det var en mycket låg grad av koordinering och 
samordning mellan olika nationella verksamheter. De flesta 
verksamhetsområdena fanns på varje nationell marknad, och det var sällan 
som landsorganisationerna behövde söka hjälp över nationsgränserna. 
 

”Tidigare fanns det handelshus i nästan alla länder och dessa var 
endast verksamma på just denna nationella marknad.”174 
 

                                           
174 Intervju: Flodin 2002-04-23 
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”Runt 1990 fanns vi representerade i nästan alla länder i världen, 
men alla länder skötte då sin verksamhet fritt och var oberoende, 
alla länderna hade således en hög självständighet.”175  
 
”Efter kriget fick vi börja bygga upp företaget på nytt, och i mitten 
på 1950-talet började utrikesflygningarna att ske igen. Under den 
här tiden tog varje land själva hand om exempelvis försäljning, 
service och marknadsföring.”176 
 
”Innan regionaliseringen bestod vår nordiska verksamhet av 
distributörer i ett antal nordiska länder. Dessa var oberoende och 
var endast verksamma inom landets gränser.”177 

 
Fallföretagens organisationsstruktur var ofta uppbyggd med ett moderbolag, 
som fungerade som det globala huvudkontoret, med dotterbolag/representant 
i de länder som de var verksamma i. Fallföretagen valde således sällan att 
dela in världen i delar. Detta har vi endast stött på hos ett fallföretag: 
 

”Vi har redan från början delat upp vår världsverksamhet efter 
tidzoner av praktiska skäl, vilket resulterade i att vår globala 
verksamhet alltid har varit uppdelad i tre olika delar; USA, 
Asien/Australien och EMEA178.”179 
  

 

12.2 Organisationsstrukturen efter regionaliseringen 
 
Det som vid första anblicken förenar våra fallföretag är att samtliga har valt 
att regionalisera sin nordiska verksamhet på ett eller annat sätt. Hur denna 
regionalisering tar sig i uttryck och hur den har påverkat fallföretagens 
organisationsstruktur skiljer sig i vissa fall åt, men många effekter är 
återkommande. I detta avsnitt kommer vi att redovisa för de vanligaste, 
återkommande effekter som regionaliseringen har haft på fallföretagens 
organisationsstruktur. 
 
 
 

                                           
175 Intervju: Derycke 2002-03-06 
176 Intervju: Edelgård 2002-04-08 
177 Intervju: Agebro 2002-04-23 
178 EMEA= Europe, Middle East, Africa 
179 Intervju: Tindberg 2002-04-23 
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12.2.1 Regionaliseringens första skede: indelning av världen 
 
Efter våra intervjuer har vi kunnat se att arbetet mot en regionalisering i sex 
av åtta fall inleddes med att fallföretagen valde att dela in världen i större 
områden. Vi har kunnat se tendenser till hur fallföretagen väljer att dela in 
sin globala verksamhet, där Amerika, Asien och Australien samt EMEA 
tycks vara den vanligaste indelningen för företagen.  
 

”För att underlätta styrningen för moderbolaget i USA delades 
världen i tre delar; America, South Asia/Pacific och EMEA.”180  
 

Fem av fallföretagen har även de valt att dela in den globala verksamheten i 
liknande delar, fast de har valt att dela in den i flera områden.  
 

”För att kunna följa marknaden och kunderna, som i dag ser 
bortom nationsgränser, valde vi att i första läget dela in världen i 
sju regioner.”181 
 
”Vi har fem huvudkontor världen över, som varje ansvarar för ett 
antal länder. Dessa huvudkontor är Kina, Singapore, London, New 
York och Japan, där även det globala huvudkontoret finns.”182 
 

Vi har också stött på två fallföretag vars första steg mot regionaliseringen 
inte var att dela in världen i större områden. Ett av fallföretagen började med 
att dela in europaverksamheten i regioner. 

 
”Vår organisation bygger på att våra två moderbolag valde att slå 
samman sina verksamheter, men endast i Europa. Av naturliga 
skäl är det då endast Europa som är av intresse för oss. När vi 
påbörjade vårt regionaliseringsarbete valde vi att dela in den 
europiska marknaden i nio områden.”183 

 
För det andra fallföretaget som inte hade ett liknande första steg som de 
andra, togs inte det strategiska beslutet att dela in världen i delar som det 
första skedet i regionaliserings-processen. Istället delades världen in i 
områden efter det att en regionalisering av de nordiska länderna redan ägt 
rum. Detta scenario har vi dock endast stött på hos ett fallföretag. Som 

                                           
180 Intervju: Wilow 2002-03-20 
181 Intervju: Svanberg 2002-04-17 
182 Intervju: Flodin 2002-04-23 
183 Intervju: Alnefelt 2002-03-25 
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läsaren kan se påminner deras världsindelning om den återkommande 
uppdelningen av världen som vi redovisat ovan. 
 

”1956 bildades vårt nordiska huvudkontor, men inte förrän på 90-
talet delades världen in i fyra delar av praktiska skäl; 
Nordamerika, Sydamerika, EMEA samt Asien/Pacific.”184 
 

Efter indelning av fallföretagens globala verksamhet förlades ofta ett 
huvudkontor i varje indelat världsområde. Detta huvudkontor fungerade som 
ett mellanled mellan de kommande regionerna och 
moderbolaget/huvudkontoret. Så var fallet för sju av fallföretagen och detta 
gäller fortfarande för fallföretagen. 

 
”Vi har ett europeiskt huvudkontor i London, som skall underlätta 
kontrollen för moderbolaget i Frankfurt.”185 

 
”Vi har vårt globala huvudkontor i samma byggnad som Siemens 
huvudkontor i Tyskland, men vi fördelar det europeiska 
huvudansvaret mellan våra kontor i Holland och England.”186 

 
”I var och ett av de områden vi delade in världen i utsågs sedan 
ett land där huvudkontoret placerades för den delen av världen. 
För till exempel EMEA utsågs Frankrike och huvudkontoret ligger 
sedan dess i Paris.”187 

 
 

12.2.2 Regionaliseringens andra skede: samordna de nordiska länderna 
 
Efter att fallföretagen delat in världen i områden, påbörjades arbetet med att 
dela in dessa områden i mindre regioner. Det vill säga fallföretagen valde att 
föra samman olika landsorganisationer till att tillsammans bli en region. Som 
vi har sett ovan (12.2.1) har ett fallföretag valt att från början dela in sin 
europeiska verksamhet, något som de flesta fallföretag har valt att göra i ett 
andra skedet av regionaliseringen. Vidare har vi kunnat se att en del av 
fallföretagen har valt att börja med att skapa en region av de nordiska 
länderna, för att se om regionområden kan vara en lämplig 
internationaliseringsstrategi. Därefter har andra europeiska regioner skapats. 
 

                                           
184 Intervju: Agebro 2002-04-23 
185 Intervju: Edelgård 2002-04-08 
186 Intervju: Alnefelt 2002-03-25 
187 Intervju: Wilow 2002-03-20 
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”Det var fem regioner som bildades från början men vi (nordiska 
regionen) kom igång snabbast.”188 
 
”VD:n för EMEA valde att låta Norden fungera som en testregion, 
vilket resulterade i att det i dag finns ytterligare fyra 
regionområden i Europa.”189  

 
Hur många länder som ingår i fallföretagens nordiska region skiljer sig åt. 
Däremot har samtliga fallföretag uppgett att Sverige, Norge, Danmark och 
Finland alltid ingår i den nordiska regionen. Om sedan fallföretagen har valt 
att endast låta dessa länder ingå eller om de har vidgat regionen till att 
innefatta fler länder har varierat. Vanligast är dock att Baltikum inkluderas. 
 

”I mitten av 1990-talet skapades den nordiska regionen med 
Sverige, Norge, Danmark och Finland. Denna region har sedan 
med åren vidgats till att nu även inkludera Baltikum, Island och 
Polen.”190 
 
”I den Norra Regionen ingår Sverige, Danmark, Finland, Norge, 
Baltikum, Tjeckien, Slovakien, Polen, Ryssland, Holland och 
Belgien.”191 
 
”Region Norden består utav Sverige, Norge, Danmark, Finland 
och Baltstaterna. Baltstaterna är inte alls i samma betydande 
skala gällande verksamhet som de andra, men finns 
representerade på vår europakarta och måste således tillhöra 
någon av våra regioner. Norden kändes då som ett logiskt val, 
mycket med tanke på deras [Baltstaterna] nära samarbete med 
Finland.”192 
 
”Sedan den nordiska organisationen grundades har Sverige, 
Norge, Danmark och Finland ingått. 1992 kom Baltikum med i 
regionen, med tanke på de historiska band som finns mellan 
Baltikum och Norden.”193  
 
 

                                           
188 Intervju: Granqvist 2002-03-20 
189 Intervju: Thunfors 2002-03-07 
190 Intervju: Derycke 2002-03-06 
191 Intervju: Thunfors 2002-03-07 
192 Intervju: Alnefelt 2002-03-25 
193 Intervju: Agebro 2002-04-23 
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Figur 12: Fallföretagens regionalisering av verksamhetsområdena 

 

12.2.3 Vilka verksamhetsaktiviteter samordnas över nationsgränserna  
 
Vilka verksamhetsområden som fallföretagen har valt att samordna är den 
del av regionaliseringen som ger de största effekterna på 
organisationsstrukturen. Vi har kunnat se att fallföretagen har resonerat olika 
gällande hur många och vilka verksamhetsaktiviteter som skall samordnas 
mellan regionens länder. I figur 12 har vi sammanställt de vanligaste 
affärsområdena som fallföretagen har valt att samordna över 
nationsgränserna.  
 
Innan vi redogör för innehållet i figur 12 vill vi först förklara figuren 
ytterligare. Med ”Regional nivå” avses aktiviteter som endast sker på en 
regional nivå, till exempel kan ett företag som endast har lagerhållning i ett 
land för hela Norden anses ha en regional logistikavdelning. ”Regional/Lokal 
nivå” har delvis en övergripande nordisk avdelning i ett av regionens länder, 
samtidigt som aktiviteterna även sker på någon sorts lokal nivå. ”Lokal nivå” 
kännetecknar att verksamhetsaktiviteterna endast sker på lokal nivå i 
länderna. Slutligen har vi valt att klassificera vissa verksamhetsområden som 
”paneuropeiska”, vilket betyder att aktiviteten samordnas på större nivå än 
region nivå, exempelvis att all fakturering för den europeiska verksamheten 
sker i ett land. (Det land som står inom parantes är det land vilket företaget 
har valt att regionalisera verksamheten till. De siffror som står inom parantes 
under varje verksamhetsområde visar på hur många företag som har kunnat 
svara på frågan.) 
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Tre av fallföretagen har valt en regional organisationsform där de största 
delarna sköts regionalt, med vissa lokala eller paneuropeiska inslag. 
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”Det mesta gällande den nordiska marknaden sköts på regional 
basis, förutom stora frågor som exempelvis priser som sköts från 
vårt huvudkontor i Frankfurt.”194  

 
Andra har valt att organisera sin nordiska verksamhet till att ha en nordisk 
övergripande ledning i Sverige, men samtidigt ha någon lokal förankring i 
verksamheterna. Detta betyder med andra ord att fallföretagen har valt att ha 
en nordisk chef för exempelvis ekonomi, samtidigt som de har 
ekonomiansvariga i respektive land. 
 

”Våra affärsverksamheter ligger huvudsakligen i Sverige, men det 
finns samtidigt personer i respektive land som är ansvarig för 
varje område, det vill säga en person i varje land som ser till att 
ledningens direktiv verkställs.”195  

 
Slutligen finns det två fallföretag som uppger att vissa affärsområden sköts 
på en paneuropeisk nivå, det vill säga verksamhetsaktiviteten sköts endast 
från ett europeiskt land som således servar till exempel hela EMEA. 
 

”All ekonomisk rörelse sköts från London. Fakturering och annat 
tar sällan lokalkontoren hand om, ett bevis på japansk 
centralisering.”196  
 
”Det mesta sköts från regionerna, men vissa delar är dock 
centraliserade till EMEA. Exempelvis sköts alla 
leverantörsfakturor från South Hampton, ’capital assets’ från 
Bratislava, och kundtjänsten ligger huvudsakligen på Irland.”197 
 

 
12.2.4 Regionalisering utan samordnade verksamhetsaktiviteter 

 
För två av våra fallföretag innebar regionaliseringen av den nordiska 
marknaden något annat än för de andra fallföretagen. Dessa två fallföretag 
har valt att inte samordna eller koordinera olika nationella 
verksamhetsaktiviteter med varandra, utan har istället en annan typ av 
regionalisering.  

 

                                           
194 Intervju: Edelgård 2002-04-08 
195 Intervju: Wilow 2002-03-20 
196 Intervju: Flodin 2002-04-23 
197 Intervju: Granqvist 2002-03-20 
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”Vår regionalisering har tagit sig i uttryck genom att vi tillsatte en 
nordisk ledningsgrupp som består av en nordisk VD, en manager 
till varje funktionssområde samt så kallade ’country 
representatives´, det vill säga VD i respektive land. Dessa 
personer behöver inte sitta i Sverige utan är utspridda över 
regionens länder.”198 
 
”Regionaliseringen har inte inneburit ändrade organisatoriska 
förhållanden på landsnivå, utan vad som har skett är att ett 
management team har tillsatts som ansvarar för Nordic Region. 
Denna grupp, bestående av de övergripande nordiska cheferna för 
olika aktiviteter samt en nordisk VD, sitter i Sverige.”199 

 
De övriga fallföretagen har genomfört sin regionalisering för att kunna 
effektivisera sin nordiska verksamhet och för att kunna undvika 
”dubbelarbete”, det vill säga att inte ha anställda i respektive land som gör 
samma sak, utan samla ihop detta verksamhetsområde till en regional basis 
(se vidare kapitel 14.). Detta är något som dessa två fallföretag inte har gjort 
i och med sin regionalisering. Snarare har det inneburit, som vi kan se i 
citaten ovan, nyanställningar och nya positioner. När dessa fallföretag har 
uppgivit att verksamhetsområdena har koordinerats eller samordnats över de 
nordiska landsgränserna, har de menat att de inte längre är helt oberoende 
utan att det idag sker ett utbyte av kompetens och erfarenheter mellan 
organisationerna i respektive land. Fallföretagen uppger dock att detta är den 
bästa modellen för dem och att den organisationsstruktur som de har nu kan 
vara ett steg på vägen till en mer effektiv lösning.  
 

”Tanken bakom vår klusterorganisation är att generera bättre 
konkurrenskraft genom ökad kompetens. Genom att samordna [ej 
vara helt oberoende] olika nationella verksamheter kan vi dra 
nytta av varandras styrkor och uppnå gemensamma mål.”200 
 

Vi har förstått att anledningen till att dessa två fallföretag inte har valt att 
samordna mer är för att de själva anser att de är i ett för tidigt skede av 
regionaliseringen. Genom att inleda regionaliseringen med en nordisk 
managementgrupp kan de sakta men säkert förbereda den nordiska 
organisationen på att klara av de påfrestningar som en omorganisering av 
verksamhetsaktiviteterna ger upphov till. Däremot har båda fallföretagen 

                                           
198 Intervju: Svanberg 2002-04-17 
199 Intervju: Alnefelt 2002-03-25 
200 Intervju: Strömberg 2002-04-04 
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uppgett att de i framtiden kommer att arbeta för att lyckas samordna de 
nordiska verksamheterna (se vidare 14.1) 
 
”Man skall inte dra för stora penseldrag för tidigt och börja skära i 
organisationen. Då finns det en risk att den lokala verksamheten blir 
lidande.”201 
 
 

12.2.5 ”Business is local” 
 
Sammanfattningsvis har vi sett att alla fallföretag tar stor hänsyn till de 
lokala aspekter som är viktiga vid exempelvis försäljning. Som vi kan se i 
figur 12 har samtliga fallföretag uppgett att försäljningen bör ske på lokal 
nivå, då en centralisering av denna verksamhetsaktivitet skulle ske på 
bekostnad av kundrelationen.  
 

”Försäljning är en sådan aktivitet som vi aldrig någonsin skulle 
centralisera. Business is local!”202 

 
“Anledningen till att några av våra centraliseringssatsningar inte 
har fungerat bra beror på att det inte är lämpligt att ersätta de 
aktiviteter som av naturen är lokala med centraliserade lösningar. 
Man missar då en mycket betydande faktor nämligen närheten till 
kunden.”203  

 
Detta betyder inte att samtliga fallföretag endast har denna aktivitet på 
nationsbasis, utan hälften av fallföretagen har även någon regionansvarig 
som ansvarar för hela Nordens försäljning och exempelvis ser till att den sker 
på liknande sätt i samtliga länder. Dessutom kan den ansvarige hjälpa till att 
förbättra och effektivisera försäljningen genom att kritiskt granska länderna 
genom att ställa ländernas försäljningsstatistik mot varandra.  
 

”Vi har en regional försäljningschef i Sverige. Han ansvarar för 
samtliga länder, men hur det ser ut i varje land är helt upp till de 
lokala förutsättningarna. Vi har valt denna organisationsform 
eftersom vi anser att det är viktigt med en lokal förankring.”204 

 
 

                                           
201 Intervju: Alm 2002-04-26 
202 Intervju: Alnefelt 2002-03-25 
203 Intervju: Thunfors 2002-03-07 
204 Intervju: Agebro 2002-04-23 
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12.2.6 Negativa effekter för de andra nordiska länderna 
 
Intervjuade från tre av fallföretagen har uppgett att det kan innebära problem 
med att regionalisera för mycket av verksamheten alltför snabbt. Inte minst 
kan det uppstå problem i och med att de andra länderna inom regionen 
känner sig överkörda och bortglömda om alla verksamhetsaktiviteter skulle 
förläggas till Sverige. Vi har kunnat förstå på fallföretagen att det främst är 
den danska organisationen som haft problem med detta. 
 

”En del verksamhetsaktiviteter sköts fortfarande från Danmark, 
därför att danskarna ogärna ville släppa allt till Sverige vid 
regionaliseringen, så det fick bli en kompromiss. Vi funderar dock 
på att flytta även dessa aktiviteter till Sverige.”205 
 
”Vi tror inte på strategin att förlägga alla verksamheter till ett 
land, dels för att det skulle kunna bidra till förlorad kundkontakt, 
och dels tror jag att det finns en överhängande risk med att det 
skulle uppstå negativa känslor och en ”vi mot dem känsla” mellan 
landsorganisationerna och det, i så fall, regionala huvudkontoret ( 
som i och med detta inte finns).”206 
 

En nordisk VD på ett av fallföretagen såg dock inte att ett sådant problem 
skulle behöva inträffa. Han menade att det viktigaste med en regionalisering 
och samordning av flera länder är att de anställda kan identifiera sig med 
hela organisationen, och inte endast se till landets lönsamhet. 
 

”När det väl har fattats beslut om att en regionaliseringskall 
genomföras är det bara att genomföra denna. De personer i 
organisationen som inte accepterar de gemensamma riktlinjer som 
sätts upp, bör fundera över sin arbetssituation.”207 

 
  

12.2.7 Hur lång tid tar en regionaliseringsimplementering 
 
Vi hade innan studiens empiriska del reflekterat över att våra fallföretag 
eventuellt skulle kunna vara i olika skeden i sin regionalisering. Detta skulle 
i sin tur kunna påverka hur deras befintliga organisationsstruktur ser ut idag 
och således göra det svårare att dra några generella slutsatser. Vi måste 
således ta hänsyn till när regionaliseringen för fallföretagen ägde rum. Vi har 

                                           
205 Intervju: Derycke 2002-03-06 
206 Intervju: Strömberg 2002-04-04 
207 Intervju: Alm 2002-04-26 



Regionalisering – ett nytt steg i företags internationaliseringsprocess? 
 

 91

till exempel stött på tre fallföretag som inte anser att de är klara med 
implementeringen av regionaliseringen, medan andra uppger att de har 
uppnått sitt syfte. Somliga fallföretag arbetar fortfarande med att integrera de 
olika organisationerna i respektive land och behöver således inte ha hunnit 
långt i denna process. 
 

”Om vi är färdig regionaliserade? Nej, vi har just börjat!”208 
 
”Vi började tillämpa en regionaliserad organisationsform i 
Norden redan 1956, men av olika anledningar vill jag påstå att det 
inte var förrän runt 1985 som vi nådde ända fram. Däremellan 
förfinade vi vår strategi så att den blev till vad den är idag, men vi 
kan ännu se saker som skulle kunna förbättras.”209 

 
Beroende på hur internationellt erfaret företaget är och val av 
regionaliseringsmetod kan implementeringen av regionaliseringen ta olika 
lång tid. Exempelvis kan faktorer som klara direktiv och förmågan att våga ta 
steget påverka tiden det tar för fallföretag att nå en god regionaliserad 
internationaliseringsstrategi. 

 
”Regionaliseringen av Norden har tagit cirka 4 år från det att 
beslutet togs till dess att regionaliseringen fungerade bra. 
Anledningen till att det har gått så pass fort beror på handfasta 
beslut, samt att de anställda erbjöds en så kallad ’pre promised 
reward´, det vill säga en summa pengar om de hjälpte till att göra 
övergången smidig. På detta sätt kunde våra stora organisatoriska 
förändringar genomföras och bli lyckade på så kort tid.”210 

                                           
208 Intervju: Alm 2002-04-26 
209 Intervju: Agebro 2002-04-23 
210 Intervju: Wilow 2002-03-20 
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13. Regionaliseringens effekter på 
rapportering och beslutsfattande 

 
I detta kapitel kommer vi att fortsätta att behandla den andra aspekten i 
problemformuleringen. Fallföretagens genomförande av regionaliseringen 
har dessutom resulterat i effekter på rapporteringen och beslutsfattandet 
inom den internationella organisationen. I detta kapitel kommer vi att 
redogöra för de förändringar som har skett i och med regionaliseringen. Vi 
börjar med att redovisa för hur besluts- och rapporteringsförfarandet såg ut 
innan regionaliseringen, för att läsaren lättare skall förstå skillnaderna.  
 
 

13.1 Beslut och rapportering innan regionaliseringen 
 
Representanter för samtliga av våra fallföretag har uppgett att rapporteringen 
innan regionaliseringen skedde genom att dotterbolagen i respektive land 
rapporterade direkt till moderbolaget och tillika det globala huvudkontoret. 
Huvudkontoret uppges sedan vara där strategiskt viktiga beslut tidigare togs. 
I figur 13 har vi valt att illustrera hur besluts- och rapporteringsprocessen såg 
ut innan fallföretagen genomförde regionaliseringen av den nordiska 
marknaden. 
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Figur 13: Besluts- och rapporteringsprocessen  
                 innan regionaliseringen 
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”Varje lands försäljningsbolag styrde under den här tiden sig 
själva och rapporterade direkt till det globala huvudkontoret i 
USA.”211 

 
”Innan vi valde att regionalisera vår europamarknad 
rapporterade varje enskilt land till huvudkontoret i Tyskland. 
Detta var en mycket komplex uppgift för huvudkontoret att kunna 
kontrollera alla verksamheter i samtliga länder.”212 
 
”Innan det regionala bolaget bildades rapporterade varje 
distributör direkt till huvudkontoret i USA.”213 

 
Det fallföretag som från början hade en landsindelad internationell 
verksamhet, uppgav att varje del bestod utav ett delhuvudkontor, exempelvis 
ett huvudkontor för EMEA. Detta resulterade i att rapporteringen innan 
regionaliseringen skilde sig något från andra fallföretags. 
 

”Vår besluts- och rapporteringsprocess har genomgått vissa 
förändringar redan innan regionaliseringen. Först tillsattes ett 
europakontor dit alla nationella verksamheter rapporterade, men 
detta togs bort då det ansågs vara ett onödigt mellanled till 
moderbolaget i USA.”214 
 

Ett ytterligare exempel på hur beslut- och rapporteringsprocessen såg ut 
innan regionaliseringen är att rapporteringen inte nödvändigtvis behövde ske 
från landshuvudkontoret till moderbolaget, utan att de olika 
produktdivisionerna i landet direkt rapporterade till produktdivisionsansvarig 
på moderbolaget. 

 
”Rapporteringen skedde innan regionaliseringen både från 
landsorganisationerna till moderbolaget i Holland, och direkt från 
produktdivisionerna inom länderna till produktansvarig på 
moderbolaget. Målet är att det skall ske från Nordens 
landsorganisation respektive den Nordiska PD-organisationen.”215 

 
Vårt enda asiatiska fallföretag skiljer sig kanske mest från de andra 
fallföretagen gällande beslutsfattande och rapportering. Som många andra 
asiatiska handelshus präglades detta företag av en mycket centraliserad 
                                           
211 Intervju: Granqvist 2002-03-20 
212 Intervju: Edelgård 2002-04-08 
213 Intervju: Agebro 2002-04-23 
214 Intervju: Tindberg 2002-04-23 
215 Intervju: Strömberg 2002-04-04 
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beslutsfattning och rapportering, där exempelvis nästan alla beslut på 
nationsnivå togs av huvudkontoret i Tokyo. 
 

”Handelshusrepresentanterna i varje land hade marginellt att 
säga till om, alla stora strategiska beslut fattades högre upp i 
organisationen. Mycket japanskt!”216 

 
Vi har kunnat konstatera att något som samtliga fallföretag har gemensamt är 
att regionaliseringen har påverkat företagets rapporteringsförfarande och 
beslutsfattande. Vi har även förstått att två av de stora anledningarna till 
varför fallföretagen valde att regionalisera var att underlätta rapporteringen 
och öka kontrollen (se 11.2.3 och 11.2.4).  
 

”Regionaliseringen kan ses som en processförbättring, bland 
annat i och med att styrledningen [moderbolaget] har kunnat 
skapa den närhet till verksamheten som de tidigare har tappat.”217 
 
”Visst har det förändrats! Idag är nationerna inte längre 
oberoende och rapport- och beslutsprocessen ser annorlunda ut. 
Tidigare var de nationella verksamheterna oberoende varandra 
och rapporterade till det globala huvudkontoret i USA, men idag 
har den här processen effektiviserats och beroende på frågans 
karaktär kan beslut tas på lägre nivå.”218 
 

 

13.2 Rapporteringen i regionaliserade organisationer 
 
För samtliga av våra fallföretag förändrades rapporteringen i och med 
regionaliseringen. Vi har kunnat se att fallföretagen har frångått den besluts- 
och rapporteringsprocess som vi illustrerade i figur 13, istället för 
direktrapportering till moderbolaget låter nu fallföretagen det europeiska 
huvudkontoret stå som mellanled. Likaså är det sällan att 
landsorganisationerna rapporterar till någon annan än till regionsansvarige. 
Figur 14 visar hur rapporteringen hos samtliga av våra fallföretag ser ut efter 
regionaliseringen. 
 
 
 
                                           
216 Intervju: Flodin 2002-04-23 
217 Intervju: Tindberg 2002-04-23 
218 Intervju: Granqvist 2002-03-20 
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”Vi [regionen] rapporterar till den europeiska VD:n för vår del av 
bolaget. Han är den som rapporterar vidare till moderbolaget i 
USA.”219 
 
”Varje land i den Norra Regionen har bland annat en landschef 
och en ekonomichef som rapporterar till regionsansvarig i Sverige. 
Den regionsansvarige rapporterar i sin tur för hela regionen till 
europaansvarige, som sedan rapporterar till moderbolaget.”220  
 
”Tidigare rapporterade alla länder direkt till huvudkontoret, men 
idag rapporterar vi [den nordiska regionen] för alla nordiska 
länder till europakontoret, som i sin tur rapporterar till Frankfurt 
[moderbolaget].”221 

 
För ett fallföretag222 har rapporteringen förändrats i omgångar. Innan 
regionaliseringen rapporterade varje organisation i respektive land direkt till 
moderbolaget i USA. Detta upplevdes efter en tid som alltför komplext, 
varför ett europakontor upprättades. Senare togs europakontoret bort på 
grund av att organisationen ville effektivisera sin globala verksamhet och 
europakontoret sågs som ett onödigt mellanled. Istället rapporterade varje 
land återigen direkt till moderbolaget i USA. Historien upprepade sig och 
efter en tid upptäcktes det att detta styr- och rapporteringsalternativ var 
alltför komplext, bland annat med tanke på de stora geografiska avstånden 
mellan marknad och styrning. Detta bidrog till att europakontoret 

                                           
219 Intervju: Agebro 2002-04-23 
220 Intervju: Thunfors 2002-03-07 
221 Intervju: Edelgård 2002-04-08 
222 Intervju: Thunfors 2002-03-07 

Regionkontor

Moderbolag 

Europakontor

Sverige

Norge Finland

Osv. 

Figur 14: Rapporteringsprocessen för
                  regionaliserade företag 



Regionalisering – ett nytt steg i företags internationaliseringsprocess? 
 

 96

återinfördes och i dagsläget fungerar deras rapporteringsprocess som de 
andra fallföretagens. 
 
 

13.2.1 Rapporteringen kan skilja sig åt inom samma organisation 
 
För två av våra fallföretag ser rapporteringsförfarandet olika ut beroende på 
aktivitetens karaktär. Som vi skrev i förra avsnittet (13.2) ser samtliga 
fallföretags rapporteringsprocess ut som vi har illustrerat i figur 14, så även 
för de två företag som uppger att rapporteringsprocessens beteende varierar. 
Vad som skiljer dessa två företag från de andra är att regionverksamhetens 
rapportering inte alltid följer samma vägar.  
 

”Rapporteringen i vår verksamhet är något komplex. 
Stödaktiviteter som exempelvis ekonomi och HR rapporterar nu till 
klustret [regionsansvarig] som i sin tur rapporterar rakt upp i sitt 
led till HK. Däremot rapporterar produktdivisionerna direkt i sin 
produktlinje till Holland, med andra ord rapporterar dessa 
produktdivisioner i varje nordiskt land till HK i Holland. Detta ger 
en fingervisning om hur komplex vår matrisorganisation är.”223 

 
 

13.3 Beslutsfattandet i regionaliserade företag 
 
Även beslutsprocessen i våra fallföretag har förändrats i och med 
regionaliseringen av de nordiska länderna. För samtliga fallföretag ser 
beslutfattandet annorlunda ut idag i jämförelse med innan regionaliseringen. 
Tidigare var organisationerna i varje land oberoende och integrerades sällan. 
Dessutom kom det ofta direkta order från moderbolaget, samt att många 
strategiska beslut fattades utan landsorganisationens medverkan. I dag har 
regionerna fått större ansvar i och med att moderbolaget känner att de idag 
har en bättre övergripande uppsikt. Många fallföretag har uppgett att 
moderbolaget känner en bättre närhet till de olika landsorganisationerna nu, 
då de lättare kan få en överblick över deras organisationer i och med 
regionkontoren och europakontoret. 
 

”Hur vi väljer att omorganisera eller centralisera vår nordiska 
verksamhet är helt upp till den nordiska ledningen. Det är 

                                           
223 Intervju: Strömberg 2002-04-04 
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ingenting som de i Tyskland lägger sig i, så länge som resultatet 
blir fördelaktigt.”224 
 
”I dagsläget tas operationella beslut rörande regionen främst på 
regional nivå. Däremot måste större frågor, såsom förändring och 
omstrukturering av den regionala verksamheten, diskuteras med 
europakontoret. Ytterst få beslut tas längre på nationell nivå, där 
operationella, mindre strukturomfattande beslut togs tidigare.”225 

 
Däremot kan det tänka sig, precis som vid rapporteringen, att beslutsfattandet 
skiljer sig åt inom samma region. Vi har kunnat se att besluten tas på olika 
ställen i den globala organisationen beroende på vad saken gäller. Detta 
upplevs som något positivt av fallföretagen då besluten tidigare oftast togs 
relativt högt upp i organisationen. 

 
”Besluten som tas kan se olika ut beroende på dess karaktär. 
Tanken är att vissa beslut som endast kommer att röra det enskilda 
landet skall tas på nationell nivå, medan övergripande beslut skall 
fattas på antingen regional eller europeisk basis. Somliga beslut 
tas även direkt från det globala huvudkontoret i USA, om så skulle 
behövas.”226 
 
”Vi [Nordenregionen] kan själva besluta över om vi till exempel 
skall samordna en viss aktivitet, men det kan även tänkas att 
direktiv kommer från Holland, på grund av att mer internationell 
samordning är bättre och då är det bara att rätta sig!”227 
 

Slutligen har vi stött på två fallföretag vilkas beslutsfattande delvis är 
beroende av en annan extern organisation. Dessa två fallföretag har på 
regionbasis ingått en allians med andra företag, vilket betyder att de externa 
företagens beslut kan komma att påverka fallföretagets organisationsstruktur, 
vilket är något som våra fallföretag har svårt att påverka.  
 

”Då SAS har tagit över bland annat vår försäljning i den nordiska 
regionen är vi  beroende av deras strategiska beslut, eftersom de 
tar beslut som även kommer att påverka vår organisation.”228 
 

                                           
224 Intervju: Alnefelt 2002-03-25 
225 Intervju: Thunfors 2002-03-07 
226 Intervju: Wilow 2002-03-20 
227 Intervju: Strömberg 2002-04-04 
228 Intervju: Edelgård 2002-04-08 
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”Eftersom vi säljer Fujikuras produkter är vi samtidigt beroende 
av dem. Beslut rörande vår organisation tas lika ofta av Fujikura 
som av vårt moderbolag.”229 

 
 

13.3.1 Regionalt beslutsfattande i samråd med organisationerna i 
respektive land 

 
Som vi kunde se i ett tidigare avsnitt finns en oro för att organisationerna i 
varje land inte ställer sig bakom regionaliseringen som fallföretagen har 
implementerat. Det har framkommit under intervju att detta är något som två 
av fallföretagen hade i åtanke även gällande beslutsfattande. Beslut som 
gäller hela regionen har därför arbetats fram i samråd mellan den regionala 
ledningen och representanter från de olika ländernas organisationer.  

 
”Beslut gällande omorganisering i Norden växte fram genom 
diskussion mellan ledningen och de olika lands- och 
produktcheferna. Tillsammans beslutar vi om vad som är bäst för 
hela regionen, till exempel i vilket land en aktivitet skall förläggas 
för att hela regionen skall kunna uppnå högsta gemensamma 
nytta.”230 
 
”Det gäller att decentralisera beslutsprocessen! Varje landschef 
tar själv de flesta besluten som gäller sitt land, allt för att besluten 
skall kunna tas så snabbt som möjligt och för att hela tiden låta 
hjulen rulla. Man måste lita på sina killar!”231 

 
 
 
 

                                           
229 Intervju: Flodin 2002-04-23 
230 Intervju: Strömberg 2002-04-04 
231 Intervju: Alm 2002-04-26 
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Figur 15: Upplevda positiva effekter av regionalisering 

14. Upplevda positiva och negativa 
effekter 

 
I detta kapitel kommer vi att ta upp den tredje aspekten i 
problemformuleringen; de positiva och negativa effekter som våra 
fallföretag har upplevt med regionaliseringen. Flera av de citat som tas upp i 
denna del kommer läsaren att känna igen från kapitel 10. 
Sammanfattningsvis har fallföretagen kunnat uppge betydligt fler positiva än 
negativa effekter. Kapitlet kommer att avslutas med de intervjuades bild av 
hur framtiden kommer att se ut för de företag de arbetar på, detta för att vi 
lättare skall kunna skapa oss en uppfattning om regionalisering eventuellt är 
en internationaliseringsstrategi som fallföretagen kommer att behålla även i 
framtiden. 
 
 

14.1 Upplevda positiva effekter av fallföretagen 
 
De positiva effekter som fallföretagen har upplevt med regionaliseringen har 
vi sammanfattat i figur 15. Samtliga fallföretag har uppgett mer än en 
upplevd positiv effekt. 
 

 
Upplevda positiva effekter Antal företag som uppgivit 

Enklare rapporteringen 8 
Förbättrad beslutsprocess 5 

Ökad effektivitet 5 
Ökad kompetens/kunskap 4 

Minskade kostnader 4 
Ökad flexibilitet 3 
Ökad kontroll 3 

 
 

 
 
Intervjuade från samtliga av våra fallföretag har uppgett att rapporteringen 
har blivit till det bättre i och med regionaliseringen, inte minst för 
moderbolaget. De organisatoriska förändringarna har inneburit att 
rapporteringen till moderbolaget har kunnat underlättas genom färre 
rapporteringar och att leden uppfattas som ”kortare”.    
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”I och med regionaliseringen förbättrades även rapporteringen till 
europakontoret och moderbolaget, mycket på grund av att det idag 
finns en tätare kontakt och dialog mellan VD:ar i olika regioner 
och mellan regioncheferna och landsnivåerna.”232 
 
”Inte minst är de i USA glada över vår regionalisering. Tidigare 
rapporterade varenda distributör till dem, men nu har vi 
[regionkontoret] tagit över en del genom att det ’bara’ 
rapporteras från regionen nu.”233 
 
”För moderbolaget har regionaliseringen inneburit kortare och 
färre rapportled som innebär inbesparade administrativa 
kostnader.”234 
 

Den nya beslutsprocessen som uppstått efter det att fallföretagen genomfört 
sin regionalisering har i de flesta fall uppfattats som positiv. Intervjuade från 
fem av fallföretagen menar att de effekter som regionaliseringen har på 
beslutsfattandet möjliggör att den regionala verksamheten kan förbättras 
avsevärt, både ur en kostnadssynpunkt och för de anställda. I och med att 
beslutsfattandet har flyttats neråt i den globala organisationen kan bättre 
strategiska beslut tas. 
 

”Idag har vi fått ett större ekonomiskt ansvar, vilket jag tycker är 
bra. Besluten skall tas där det går att göra något vettigt av 
dem.”235 
 
”Idag är vi fortfarande decentraliserade, på gott och ont. Vi fattar 
själva våra lokala beslut och får ta konsekvenserna av dom. Vissa 
tecken på en mer centraliserad beslutsordning syns inom de 
områden där detta ger ekonomiska fördelar, eller där det är 
frågan om globala strategiska kärnprocesser. Exempel på detta ser 
vi inom områden som IT-struktur, globala inköpsavtal samt interna 
kvalitetsprocesser.”236 
 

Fem av de åtta fallföretagen har uppgivit att de har lyckats uppnå en högre 
effektivitet i den internationella organisationen på grund av 
regionaliseringen. Bland annat har vissa fallföretag uppgivit att de på grund 
av regionaliseringen har kunnat effektivisera sin verksamhet genom att i 
                                           
232 Intervju: Alnefelt 2002-03-25 
233 Intervju: Agebro 2002-04-23 
234 Intervju: Flodin 2002-04-23 
235 Intervju: Flodin 2002-04-23 
236 Intervju: Agebro 2002-04-23 
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många fall dra ner på onödiga kostnader som bland annat dubbelarbete har 
gett upphov till. Med dubbelarbete menar företagen att det innan 
regionaliseringen satt anställda i de olika organisationerna i respektive land 
som praktiskt taget utförde samma sak. I och med regionaliseringen av 
verksamheten kunde dessa positioner samordnas och samma sysslor kunde 
genomföras från ett land, för hela regionen, och därigenom kunde 
fallföretagen sänka sina personalkostnader samtidigt som kompetensen 
kunde öka inom verksamhetsområdet. 
 
Fem av fallföretagen har också uppgivit att regionalisering har resulterat i att 
företaget bättre kan ta till vara på de olika kompetenserna som finns inom 
regionen och därigenom öka kunskapen inom regionen.  
 
Vidare har intervjuade från hälften av fallföretagen uppgivit att de genom 
regionaliseringen har kunnat minska sina kostnader. Detta har främst skett 
tack vare samordningen och koordineringen. Som vi nämnde tidigare har till 
exempel personalkostnaderna i flera fall minskat tack vare mindre 
dubbelarbete men det beror som sagt även på andra samordnings och 
koordineringseffekter. 
 

”Genom regionaliseringen har vi lyckats minska kostnaderna, öka 
effektiviteten och höja kompetensnivån på samma gång. World 
wide har vi kunnat minska vår personalstyrka från 440 000 i 
början av 90-talet till 320 000 i dagsläget, utan att påverka 
intäkterna negativt. Det måste väl tyda på effektivitet.”237 
 
”Styrkan med den här organisationen är att man samlar så mycket 
kunskap man kan under samma tak och man behöver inte går över 
ån för att hämta vatten!”238 
 
”Målet med regionaliseringen var att skapa en kostnadseffekt över 
tre år på 25 procent, och det har vi redan lyckats med efter bara 
drygt ett år.”239 
 
”Vi har kunnat minska våra kostnader genom att vi i och med 
regionaliseringen kunde ta bort ersättningsnivåerna till de tidigare 
distributörerna, vilket uppgick till 15-30 procent av ländernas 
omsättning.”240 

 
                                           
237 Intervju: Wilow 2002-03-20 
238 Intervju: Edelgård 2002-04-08 
239 Intervju: Strömberg 2002-04-04 
240 Intervju: Agebro 2002-04-23 
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Tre av fallföretagen har uppgivit att en annan positiv effekt av 
regionaliseringen är att flexibiliteten har ökat. Fallföretagen upplever att de 
lättare kan förändra sig och anpassa sig tack vare regionaliseringen.  
 

”Den organisationsform vi har idag har lett till en större frihet att 
kunna hänga med i snabba ryck och på så sätt har vi blivit mer 
flexibla.”241 
 
”Vår organisation är mer flexibel i dag, nu när vi fattar våra 
beslut själva och blir tvungna att ta konsekvenserna av de 
också.”242 

 
Tre fallföretag har också uppgivit att regionaliseringen har lett till ökad 
kontroll, inte minst är detta en positiv effekt som moderbolaget upplever. För 
flera av fallföretagen har regionaliseringen bidragit till att moderbolaget har 
kunnat få en bättre kontroll av verksamheten, även på lägre landsnivå. Detta 
har varit möjligt i och med att moderbolaget inte längre behöver ha kontroll 
på varje enskild landsorganisation, utan de regionala huvudkontoren kan 
lättare ge en bild över organisationen.  

 
”Det är lätt att fokusera på kostnadsinbesparingarna som den 
primära positiva effekten när man snarare borde framhäva den 
ökade kontrollen som en regionalisering leder till.”243 

 
”Kontrollen är viktig. Direktiven för vår regionala organisation 
kommer från vårt moderbolag. Implementeringen av besluten har 
förbättrats i och med regionaliseringen, eftersom moderbolaget 
har vågat släppa efter lite och låter regionkontoren ta hand om 
implementeringen.”244 
 

 

14.2 Upplevda negativa effekter av fallföretagen 
 
Fallföretagen har som vi tidigare nämnde inte kunnat uppge lika många 
negativa effekter som positiva. Det är endast fem av åtta som har uppgett att 
de upplevt några negativa effekter. Av dessa fem fallföretag har endast ett 
uppgett att de har upplevt två negativa effekter medan de andra fallföretagen 

                                           
241 Intervju: Flodin 2002-04-23 
242 Intervju: Agebro 2002-04-23 
243 Intervju: Thunfors 2002-03-07 
244 Intervju: Wilow 2002-03-20  



Regionalisering – ett nytt steg i företags internationaliseringsprocess? 
 

 103

Figur 16: Upplevda negativa effekter av regionalisering 

endast har kunnat uppge en negativ effekt som de har upplevt. I figur 16 
sammanfattas de negativa effekterna som fallföretagen har upplevt.  
 

Upplevda negativa effekter Antal företag som 
uppgivit 

Svårigheter att få länderna i 
regionen att samarbeta 

5 

För många chefer och 
beslutsfattandet sker på för 

många ställen 

1 

 
 
 
Den största negativa effekten som fallföretagen har upplevt är att det har 
varit svårt att få länderna i regionen att samarbeta. De länder i norden som 
inte har fått huvudkontoret till sitt land har, som vi tidigare nämnde i 12.2.6, 
ibland känt sig överkörda och inte varit speciellt samarbetsvilliga. Detta är 
ett problem som fem av de åtta fallföretagen har påpekat.  
 

”Det är mycket politik inom en organisation, och många personer 
som vill få sina viljor igenom. Det är inte alltid lätt att få de här 
olika viljorna att samarbeta.”245 
 
”Det kan vara svårt att få länderna att förstå att vi är ett team nu, 
framförallt danskarna har svårt att godta Sverige som bas.”246 
 

Slutligen har ett av de fallföretagen som är klara med sin regionalisering 
upplevt att det ibland blir lite rörigt på grund av att det är många chefer som 
ska vara med och ta besluten. Styrningen sker enligt dem åt väldigt många 
håll, vilket de ibland kan uppleva som negativt.  
 

”En nackdel med regionaliseringen är att man är styrd från olika 
håll och matrisorganisationen blir ännu mer komplex. Detta gör 
att den lokala tryggheten minskar något, framförallt för Danmark, 
Norge och Finland.”247 
 
 

                                           
245 Intervju: Derycke 2002-03-06 
246 Intervju: Edelgård 2002-04-08 
247 Intervju: Wilow 2002-03-20 
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14.3 Hur ser framtiden ut 
 
Genom att fråga de intervjuade om hur de tror att sina företags framtid kan 
komma att se ut, kan vi bilda oss en uppfattning om ifall regionalisering 
eventuellt är ett steg som företag kommer att hålla fast vid i sin 
internationalisering. Precis som vi har nämnt tidigare är vi medvetna om att 
fallföretagen har kommit olika långt i sin implementering av 
regionaliseringen, vilket i hög grad kan tänkas ha påverkat de svar som 
respondenten lämnade.  
 

”Inom de närmsta fem åren kommer inte mycket hända med vår 
befintliga organisationsstruktur. Därefter vet man aldrig vilka 
trender som går!”248 
 
”Vår regionalisering i Norden kommer inom de närmsta åren att 
förstärkas.”249 

 
 

14.3.1 Fortsätta att samordna 
 
Tre av våra fallföretag anser att regionaliseringen av den nordiska 
marknaden ännu inte är färdig och att det fortfarande finns fördelar att hämta 
hem. Representanter för dessa fallföretag tror att de i framtiden kommer att 
fortsätta att arbeta för att samordna och effektivisera aktiviteter inom 
regionen och på sådant sätt kunna skapa positiva effekter för organisationen. 

 
”Vad vi främst tittar på är att samordna stödfunktioner inom 
länderna, eller egentligen allt som inte kräver närkontakt med 
kunden och marknaden. Men det är viktigt att man tänker till noga 
innan. Man skall inte driva ’nordiskt’ i absurdum.”250 
 
”När såren är slickade finns det planer på att låta organisationen 
växa igen och expandera med fler produktområden i varje 
land.”251 
 

Två av dessa fallföretag har valt ”att låta implementeringen få ta den tid det 
tar”. För att en regionalisering skall bli en lönsam internationaliserings-
strategi krävs det att de verksamhetsområden som eventuellt skall samordnas 

                                           
248 Intervju: Flodin 2002-04-23 
249 Intervju: Alm 2002-04-26 
250 Intervju: Alm 2002-04-26 
251 Intervju: Flodin 2002-04-23 
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har nått en lämplig nivå inom samtliga länder och att det är möjligt att föra 
samman dessa landsaktiviteter till en gemensam. 

 
”Vissa verksamheter sker fortfarande nationellt, men tanken är att 
allt skall koordineras. Rom byggdes inte på en dag!”252 
 
”Jag kan tänka mig att det någon gång under detta år kommer att 
bli aktuellt med en centralisering av vissa verksamheter, men först 
måste verksamheterna ha byggts upp till en lämplig nivå.”253 
 
 

14.3.2 Vidga den nordiska regionen 
 
För två av fallföretagen kommer den nordiska regionen i framtiden eventuellt 
att bli geografiskt större. Detta grundar de intervjuade på att såväl 
marknaderna och kunderna som affärsvärlden blir allt mer globala. De 
skillnader som tidigare har funnits mellan närbelägna länder håller på att 
suddas ut och således är det troligt att flera länder kommer att passa in i den 
regionkulturen som fallföretagen arbetar med att bygga upp.  
 

”De befintliga klustrena kommer troligtvis att bli större och 
starkare i framtiden.”254 
 
”Jag kan tänka mig att framtiden ser ut så att vi fortsätter att 
centralisera och låter våra regioner växa. Det skulle kunna leda 
till att huvudkontoret för EMEA tas bort och att de vidgade 
regionerna istället rapporterar direkt till USA.”255 
För att få citatens fulla innebörd är det intressant att påpeka att i 
det ena fallföretaget (första citatet ovan) ingår endast de fem 
nordiska länderna, och i det andra (andra citatet ovan) ingår de 
nordiska länderna och de baltiska staterna.  
 
 

14.3.3 ”Centralisera mera” 
 

Att vidga regionen till att innefatta fler länder hänger något ihop med synen 
om att en vidare centralisering av den globala organisationen kan vara klok. 
Representanter för tre av fallföretagen tror att moderbolaget kan tänkas 

                                           
252 Intervju: Svanberg 2002-04-17 
253 Intervju: Alnefelt  2002-03-25 
254 Intervju: Strömberg 2002-04-04 
255 Intervju: Wilow 2002-03-20 
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komma att centralisera sin verksamhet ytterligare, för att kunna få större 
övergripande kontroll. En representant uppgav att regionaliseringen nästintill 
är att betrakta som ett steg i fallföretagets internationaliseringsprocess på 
vägen mot att den globala organisationen skall kunna bli mer centraliserad 
och toppstyrd igen.    

 
”Jag kan tänka mig att det kommer bli mer toppstyrning från 
Frankfurt [moderbolaget] i framtiden, något som förresten redan 
märks av.”256 
 
”Kanske blir fler verksamheter på Europabasis istället för 
regional.”257 
 
”Det här [regionaliseringen] kan ses som ett steg i vår 
internationaliseringsprocess och jag tror inte att det här är det 
slutliga steget. Snarare tror jag att vissa funktioner kommer att 
stramas åt mer igen genom en centraliserad strategi då 
produktprocesserna och kunderna blir allt mer lika över 
världen.”258 
 

Två intervjuade såg inte att deras företag skulle kunna lämna den nuvarande 
internationaliseringsstrategin för att istället gå mot en mer centraliserad och 
toppstyrd organisation. De intervjuade hade rent av invändningar mot att 
centralisera organisationen mer än vad en regionalisering innebär och 
menade att detta var att ta förhastade och inte tillräckligt genomtänkta beslut. 

 
”Man skall passa sig för att centralisera för mycket, då missar 
man en betydande faktor nämligen närheten till kunderna.”259 
 
”Jag tror att företag som resonerar ’centralisera mera’ trycker på 
’panic button’ för att få ner kostnader, när det hela egentligen 
handlar om rätt timing och ’fingerspitzgefühl’.”260  
 

Även om framtiden för alla fallföretag inte kommer att innebära en högre 
grad av centralisering av den globala verksamheten, var samtliga 
representanter säkra på att deras regionala organisation inte på mycket länge 
kommer att återgå till en decentraliserad struktur. Några uppgav att det i stort 
sett endast är vi ”nordbor” själva som tänker på vilken nationalitet vi har, 
                                           
256 Intervju: Edelgård 2002-04-08 
257 Intervju: Granqvist 2002-03-20 
258 Intervju: Strömberg 2002-04-04 
259 Intervju: Thunfors 2002-03-07 
260 Intervju: Alm 2002-04-26 



Regionalisering – ett nytt steg i företags internationaliseringsprocess? 
 

 107

medan personer utanför Norden, och allra helst utanför Europa, ser oss som 
ett folk. Detta kommer även att spegla av sig på hur fallföretagen väljer att 
organisera sina verksamhetsområden.   
 

”Vi kommer aldrig att bli separata nationsbolag igen.”261 
 
”Jag tror aldrig att vi kommer att gå tillbaka till att bli 
decentraliserade. Nej, inte en chans!”262 
 
”I den branschen som vi tillhör arbetar alla med någon form av 
decentralisering.”263 

 
Medan några av fallföretagen har börjat se till större geografiska områden, 
strävar ett av fallföretagen att ta mer hänsyn till lokala aspekter i framtiden. 
Detta betyder inte att de funderar på att bryta upp den regionaliserade 
strategi som de har haft i många år till decentraliserade organisationer i 
respektive land, utan snarare att de strävar efter att vidareutveckla och 
förbättra den nordiska regionen. Den intervjuade uppgav att företaget 
fortfarande är decentraliserat med tanke på att huvudkontoret i USA låter de 
styra så pass mycket själva över den nordiska organisationen. Den 
intervjuade menade att det är viktigt att sätta allt i relation till annat och i 
jämförelse med att vara toppstyrd från det globala huvudkontoret är deras 
organisation att betrakta som decentraliserad. Men att bli decentraliserad 
med den innebörden att de nordiska länderna inte längre skulle vara 
samordnade, är ingenting som han tror kommer att ske i framtiden. 
 

”Klart att vi frågar oss själva om detta är den ultimata strategin 
för oss. Just nu brottas vi med om vi skall öka fokus på respektive 
land.”264 
 
 

14.3.4 Fortsätta skapa regioner 
 
För ett fallföretag är fortfarande regionaliseringen av de nordiska länderna ett 
test för den globala organisationen om detta är en lämplig 
internationaliseringsstrategi för företaget. Den intervjuade tror att det i 
framtiden kommer att fortsätta att bilda liknande regionkonstellationer runt 
om i Europa, mycket på grund av att den nordiska regionen har varit så pass 

                                           
261 Intervju: Agebro 2002-04-23  
262 Intervju: Wilow 2002-03-20 
263 Intervju: Alm 2002-04-26 
264 Intervju: Agebro 2002-04-23 
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framgångsrik. Vidare menar den intervjuade att det är viktigt för 
moderbolaget att förstå att det troligtvis inte kommer att bli lika lätt att bilda 
kluster i resten av Europa då: 
 

”…de nordiska länderna var så pass lika från början och har en 
stark och positiv historia med goda samarbeten bakom sig. Vid 
sådana stora omorganiseringar spelar intern politik en stor roll, 
alla landschefer ser om sitt bo i första hand.”265 
 
 

14.3.5 Steget efter regionaliseringen 
 
Det fallföretag som var först med att genomföra en regionalisering av den 
nordiska marknaden har haft nuvarande organisationsstruktur i flera år nu. 
En representant uppgav att nästa steg för dem är att låta den nordiska 
organisationen fokusera mer på de lokala förutsättningar som länderna i 
regionen har. De funderar på att eventuellt tillsätta en landschef i varje land 
som skulle kunna vara med i den regionala styrgruppen.  
 

”Vi ser en gyllene mellanväg genom att fortsätta med att vara 
regionala men samtidigt förstärka de olika ländernas inflytande 
genom att tillsätta en landschef.”266 

 
Detta är något som på intet sätt är okänt för oss. Vi har sett att flera 
fallföretag har valt att integrera landscheferna i den regionala styrgruppen för 
att kunna ta hänsyn till de lokala aspekterna som finns i varje land, men 
samtidigt kunna dra fördelar av att samordna verksamheten. Därför vill vi 
påstå att fastän detta fallföretag kan tänkas ha kommit längst i sin 
regionalisering är detta inte ett naturligt följande steg. Snarare är det något 
som fallföretaget borde ha genomgått i ett tidigare skede av sin 
implementering av regionaliseringen.  
 

 
 
 

                                           
265 Intervju: Derycke 2002-03-06 
266 Intervju: Agebro 2002-04-23 
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15. Sammanfattning av datainsamlingen 
 
Vi har valt att avsluta den empiriska delen av uppsatsen på ett liknande sätt 
som den teoretiska delen. Nedan, i figur 17, har vi således sammanställt de 
motiv och de effekter som de intervjuade från våra fallföretag har uppgivit 
under intervjuerna. Sammanställningen syftar till att tillsammans med den 
teoretiska matrisen underlätta vår kommande analys. 
 

 
 
 
Som vi kan se i figur 17 skiljer sig främst motiven åt mellan fallföretagen. 
De motiv som finns listade i figuren är de motiv som fallföretagen hade med 
regionaliseringen. Detta betyder att inte alla fallföretag har haft samma 
motiv, men som vi kan se är det flera fallföretag som uppgivit samma skäl.  
 
Effekterna på organisationsstrukturen som regionaliseringen har inneburit är 
däremot mer överensstämmande för våra fallföretag. Som vi kan se av figur 
17 har samtliga företag genomgått förändringar i form av att de idag har ett 
kombinerat globalt och lokalt synsätt, ledningens roll, hur besluten skall tas 
samt hur rapporteringsförfarandet skall se ut. Vidare har 
organisationsstrukturen i sex av åtta fallföretag förändrats genom att 

MOTIV: ANTAL 
FALLFÖRETAG: 

Kostnadsinbesparingar  5/8 fallföretag 
Öka effektiviteten 4/8 fallföretag 

Öka kontrollen 4/8 fallföretag 
Underlätta rapportering 4/8 fallföretag 

Närhet till kund 3/8 fallföretag 
Behov av integration 3/8 fallföretag 
Höja kompetensen 1/8 fallföretag 
Individuella motiv 1/8 fallföretag 

EFFEKTER:  

Både ett globalt och lokalt synsätt 8/8 fallföretag 
Förändring av ledningen 8/8 fallföretag  

Förändring av verksamhetsområdenas 
styrning 

6/8 fallföretag 

Förändring av beslutsfattandet 8/8 fallföretag 
Förändring i rapporteringsförfarandet 8/8 fallföretag 

Figur 17: Empirimatris 
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verksamhetsområdena har förändrats genom samordning av länderna. De två 
fallföretag som inte genomgått denna typ av förändring kommer dock 
troligen att göra det i framtiden. 
 
Utifrån detta, är dessa fallföretag då regionaliserade utifrån den definition vi 
tidigare gjort? Och är regionalisering ett nytt steg i företags 
internationaliseringsprocess utifrån Uppsala-skolan? Svaret på dessa frågor 
kommer i nästkommande del; Analysen. 
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16. Fallföretagens regionalisering 
 
I detta första kapitel i analysdelen kommer vi att besvara vår första 
problemfråga, det vill säga ”Är internationella företags placering av 
nordiska huvudkontor i Sverige en strategi för en regionaliserad verksamhet 
och hur tar sig denna strategi uttryck?”. För att kunna besvara frågan 
kommer vi att utgå från de kriterier och den arbetsdefinition av 
regionalisering som vi tog upp i teoridelen för att sedan se hur dessa 
kriterier överensstämmer med det empirirska material som vi har samlat in 
om fallföretagen. Vi kommer även att beskriva hur fallföretagens 
regionalisering skiljer sig åt och varför vi anser att de befinner sig i olika 
stadier i regionaliseringen. 
 
 

16.1 Vilka fallföretag är regionaliserade? 
 
För att kunna avgöra vilka fallföretag som är regionaliserade måste vi först 
klargöra vad vi lägger i begreppet regionalisering. Detta var något som vi 
redde ut i kapitel 5 i teorisammanställningen. Nedan kommer vi att ta de 
olika kriterierna som vi fastsällt och relatera dem till vår empiri. 
 
Vid vår första kontakt med fallföretagen frågade vi om de hade ett 
huvudkontor med regionledning i Sverige för de nordiska länderna, varpå 
alla våra fallföretag svarade ja på denna fråga (se 3.2.1). Fallföretagen har 
själva ansett att de har en regionaliserad nordisk verksamhet, även om deras 
nordiska verksamhet har skiljt sig åt i flera avseenden (se vidare 16.2). Vi var 
dock intresserade av att få veta om det som fallföretagen kallade för 
regionalisering stämde överens med de kriterier som vi hade satt upp för en 
regionaliserad verksamhet. Kriterierna som vi fastställde i 
teorisammanställningen är; geografisk samordning över nationsgränserna, 
ett gemensamt huvudkontor med regionledning, tillämpa både en global och 
lokal strategi, ta vara på regional kompetens, samt effektivisering av 
regionverksamheter. 
 
Intervjuerna har visat att alla fallföretag innan regionaliseringen hade en hög 
grad av självständighet och låg grad av koordinering. Alla de nordiska 
länderna skötte således sig själva och var oberoende varandra (se 12.1.1).  
Efter regionaliseringen hade fallföretagen delat in världen och samordnat de 
nordiska länderna, även om antalet länder som ingick i samordningen 
varierade (se 12.2.1 samt 12.2.2). Detta innebär att samtliga av våra 
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fallföretag i dagsläget har en geografisk samordning av de nordiska länderna 
över nationsgränserna. Utifrån ovanstående kan vi konstatera att det första av 
våra fem kriterier för en regionaliserad verksamhet är uppfyllda av samtliga 
fallföretag. 
  
Som nämndes i ovanstående text, har samtliga av de intervjuade uppgett att 
fallföretagen har ett övergripande regionhuvudkontor som finns i Sverige. 
Detta kan ses som en sanning med modifikation. Ett av fallföretagen har 
inget fysiskt nordiskt huvudkontor, då regionledningen inte finns samlad till 
ett land utan representanterna i ledningen är utspridda till de olika 
regionländerna. Den nordiska VD:n är dock lokaliserad till Sverige, vilket 
har resulterat i att Sveriges huvudkontor betraktas som regionkontoret (se 
12.2.4). Detta tolkar vi som att samtliga fallföretag har ett nordiskt 
huvudkontor i Sverige. Oavsett om fallföretagen har ett fysiskt nordiskt 
huvudkontor eller inte, går det att fastställa att samtliga har valt att tillsätta en 
övergripande regionledning som skall ha det yttersta ansvaret för samtliga av 
länderna inom regionen. Således anser vi att alla fallföretag har uppfyllt även 
det andra kriteriet för regionalisering.  
 
Det tredje kriteriet innebär att företag måste tillämpa både en lokal och en 
global strategi. Som vi tidigare har nämnt ser vi klara likheter mellan 
regionaliseringen och den glokala strategin, det vill säga den 
internationaliseringsstrategi som anses förena de globala och lokala 
strategierna. I och med att samtliga fallföretag har valt att tillsätta en 
övergripande regionledning går det att se att de arbetar för att tillämpa en 
såväl global som lokal strategi. Dessutom kan vi se i matrisen 
”Fallföretagens regionalisering av verksamhetsområden” (figur 12) att de 
flesta av fallföretagen har valt att samordna andra verksamhetsområden på 
regional nivå. I figuren kan utläsas att fyra fallföretag valt att ha 
försäljningen på lokal nivå och de andra fyra har det både på lokal nivå och 
regional nivå, medan samma företag har valt att ha andra 
verksamhetsområden på regional eller paneuropeisk nivå. Detta betyder 
följaktligen att fallföretagen ibland tillämpar en global strategi, ibland en 
lokal men mestadels en regional. Således kan samtliga fallföretag anses 
tillämpa en så kallad glokal strategi genom att de tillämpar både en lokal och 
en global strategi, vilket innebär att även det tredje kriteriet är uppfyllt av 
samtliga fallföretag.   
 
Samtliga fallföretag som ingår i studien har, som vi tidigare nämnt, ett 
regionkontor med en ledning för regionen. Ledningens funktion är i samtliga 
fall att ta vara på den kompetens som finns i de olika länderna och utnyttja 
den på bästa sätt. Alla företag som vi har varit i kontakt med har till exempel 
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ansett att försäljningen måste skötas av de respektive länderna på grund av 
att de besitter den största kunskapen om kunderna, medan andra delar av 
verksamheten har kunnat lokaliseras till ett land på grund av att det landet 
har haft överlägsen kunskap samt att det inte har funnits något behov av att 
verksamheten bedrivs på lokal nivå. Genom att fallföretagen har tillsatt en 
ledning för regionen som arbetar för att regionen skall fungera på bästa 
möjliga sätt arbetar de också aktivt med att ta vara på den regionala 
kompetensen, vilket är det fjärde kriteriet för att ett företag skall betraktas ha 
en regionaliserad verksamhet. 
 
Det sista kriteriet innebär att den nya regionverksamheten skall innebära 
någon form av effektivisering. Sex av de åtta fallföretagen som vi har 
studerat har uppgett att de har samordnat och effektiviserat de nationella 
verksamhetsaktiviteterna med varandra, som till exempel kundtjänst, 
ekonomi, human resource med flera (se figur 12). Det finns dock tre 
fallföretag som i princip bara har tillsatt en ledning för regionen och inte 
effektiviserat de andra verksamhetsaktiviteterna (se 12.2.4). Ledningens 
funktion är dock att höja kompetensen, öka kvaliteten och skapa en närhet till 
kunderna (se 11.2.5 samt 11.2.6). Vi anser att detta är att betrakta som 
effektiviseringsåtgärder även om fallföretagen inte har effektiviserat sin 
regionverksamhet i samma utsträckning som de övriga fallföretagen. Således 
anser vi att även det femte kriteriet är uppfyllt av samtliga fallföretag. 
 
Genom vår empiriinsamling har vi således funnit att alla fallföretag som vi 
har studerat har uppfyllt samtliga kriterier som vi har satt upp för att ett 
företag skall betraktas som regionaliserat. Detta innebär inte att vår 
arbetsdefinition av regionalisering stämmer överens med fallföretagens 
definition av regionalisering. Flera fallföretag har uppgivit att de är 
regionaliserade eftersom de har ett huvudkontor och regionledning för 
Norden, vilket inte stämmer överens med det som vi har lagt in i begreppet 
regionalisering. Vi har, som läsaren kan se i inledningen till detta kapitel, 
lagt in betydligt mer i begreppet regionalisering.  
 
 

16.2 Olika stadier i regionaliseringen 
 
Även om alla fallföretag som vi har studerat kan klassificeras som 
regionaliserade kan fallföretagens regionalisering skiljas åt. Det finns vissa 
skillnader fallföretagen emellan angående vilka verksamhetsområden som de 
har valt att regionalisera, men den största skillnaden är antalet 
verksamhetsområden som de idag har på regional nivå (se figur 12).  
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16.2.1 Vilka verksamhetsområden fallföretagen har regionaliserat 
 
Alla fallföretag har valt att ha ledningen på regional nivå, dock har ett 
fallföretag dessutom regionledningen på såväl regional som lokal nivå. 
Vidare har sju fallföretag valt att förlägga human resource till regional nivå, 
varav tre av dessa även har verksamhetsområdet på lokal nivå. Endast ett 
fallföretag har valt att ha human resource på lokal nivå. Fyra av fem 
fallföretag har valt att förlägga logistik till regional nivå, varav två av dessa 
även har logistik på lokal nivå. Ett företag har dock valt att endast ha logistik 
på lokal nivå. Slutligen har fem av fallföretagen har valt att förlägga IT till 
regional nivå, ett fallföretag har valt att endast ha på lokal nivå samt ett 
fallföretag har IT på paneuropeisk nivå. Utifrån detta kan vi se att det således 
är vanligast att företag förlägger ledning, human resource, logistik samt IT 
till regional nivå (se 12.2.3). Anledningen till att dessa 
verksamhetsaktiviteter förläggs till regional nivå torde till stor del bero på att 
de inte kräver speciellt hög lokal anpassning utan fallföretagen kan vinna 
kostnadsfördelar genom att centralisera dessa delar till regionen (se 5.1.1).   
 
Alla fallföretag har vidare valt att förlägga försäljning till lokal nivå, fyra av 
dessa företag har även försäljning på regional nivå (se 12.2.3). Eftersom 
denna verksamhetsaktivitet är närmast kopplad till kunden har flera 
fallföretag ansett att det är viktigt att ta tillvara på de lokala hänseendena och 
de lokala kulturerna vid kundbemötandet. Detta är anledningen till att 
fallföretagen har valt att lokalisera försäljningen till lokal nivå (se 12.2.5). Vi 
tror också att det skulle vara svårt, framför allt för företag med komplicerade 
produkter, att sköta försäljningen för hela Norden från ett land, även om de 
nordiska länderna är relativt homogena till skillnad från många andra länder i 
Europa. 
 
Slutligen är det stora skillnader vad det gäller verksamhetsområdena 
ekonomi och kundtjänst, där fallföretagen har valt helt olika varianter. Här 
finns det en spridning mellan alla nivåer. Spridningen är dessutom ganska 
jämn (se figur 12).  
 
Vilka verksamhetsområden som fallföretagen har valt att regionalisera är 
enligt oss till viss del sammankopplat med hur långt de har kommit i sin 
regionalisering. För nästan alla fallföretag har regionaliseringen skett stegvis 
genom att de har börjat med att regionalisera ledning för att sedan gå vidare 
till att regionalisera IT och så vidare. De fallföretag som har kommit längst i 
sin regionalisering har aktivt valt att regionalisera de flesta 
verksamhetsområdena, medan andra företag som inte har kommit lika lång i 
sin regionalisering ännu inte har förflyttat de flesta verksamhetsområdena till 
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regional nivå, utan har kvar dem på lokal nivå. Fallföretagen har alltså inte 
på samma sätt som med försäljning gjort ett aktivt val att de flesta 
verksamhetsområden skall ligga på lokal nivå utan vi upplever att de helt 
enkelt inte har kommit till den delen av regionaliseringen ännu.  
 
 
16.2.2 Antal verksamhetsområden som fallföretagen har regionaliserat 

 
Antalet verksamhetsområden som fallföretagen har valt att regionalisera 
skiljer sig också åt. Tre fallföretag har endast regionaliserat en till två 
verksamhetsaktiviteter. Två av dessa fallföretag har precis påbörjat sin 
regionalisering och ser regionaliseringen av ledningen som ett första steg. De 
intervjuade personerna på dessa fallföretag har uppgett att de i framtiden 
kommer att arbeta för att samordna de nordiska verksamhetsaktiviteterna 
med varandra (se 12.2.4). Det tredje fallföretaget har dock aktivt valt att 
endast regionalisera två aktiviteter. Detta är det japanska fallföretaget, där 
den intervjuade har uppgett att ledningen är mycket ovilliga att decentralisera 
verksamheten (se 12.2.3). Detta stämmer väl överens med den teori som vi 
har tagit upp i kapitel 7.1. Bartlett och Ghoshal menar nämligen att det är 
vanligast att japanska företag väljer att ha en centraliserad organisationsform, 
vilket vårt japanska fallföretag har.  
 
Vi ser vidare ingen koppling mellan ett litet antal regionaliserade 
verksamhetsaktiviteter och fallföretagens storlek eller ålder. Bland dessa tre 
fallföretag finns nämligen det äldsta och det yngsta representerade samt det 
minsta och de större (se 1.6). Vi tror således att fåtalet regionaliserade 
verksamheter beror på hur långt fallföretagen har kommit i sin 
regionalisering samt det faktum att ett av företagen är japanskt, en 
regionalisering av fler verksamhetsaktiviteter skulle per automatik innebära 
att fallföretaget blev mer decentraliserat.  
 
Resterande fallföretag, fem stycken, har regionaliserat fem till sju av de sju 
olika verksamhetsaktiviteterna som vi har frågat om. Det som är intressant är 
att siffran fem till sju inte är helt korrekt. Det är nämligen så att av dessa fem 
fallföretag har ett regionaliserat alla aktiviteter medan tre har regionaliserat 
sex verksamhetsaktiviteter. Men av dessa tre fallföretag är två tjänsteföretag 
vilket innebär att de inte har någon logistikfunktion och således har de inte 
kunnat regionalisera den verksamhetsaktiviteten. Detta innebär alltså att det 
är två fallföretag till som kan betraktas ha regionaliserat alla delar av 
verksamheten. Det tredje fallföretaget har dock valt att förlägga kundtjänst 
och ekonomi till europanivå och har således fortfarande två 
verksamhetsaktiviteter som inte sker på regional nivå. Slutligen har vi det 
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femte fallföretaget som endast har regionaliserat fem verksamhetsaktiviteter, 
vilket inte heller är helt korrekt på grund av att detta fallföretag inte har 
någon kundtjänst i den bemärkelsen. Således har detta fallföretag 
regionaliserat alla sina verksamhetsområden utom ett, vilket är försäljningen 
som endast sker på lokal nivå. Sammanfattningsvis innebär alltså detta att av 
de fem resterande fallföretagen har tre regionaliserat samtliga verksamhets-
områden och två har ett respektive två verksamhetsområden som inte sker på 
regional basis. 
 
Det är också intressant att konstatera att bland de fem fallföretagen som har 
regionaliserat nästan alla sina verksamhetsaktiviteter ingår alla våra 
amerikanska bolag samt ett tyskt bolag (se 1.6). Återigen stämmer Bartlett 
och Ghoshals teorier väl överens med den empiri som vi har funnit. Det som 
Bartlett och Ghoshal kallar koordinerad verksamhet stämmer nämligen 
slående väl överens med en utbredd regionaliserad verksamhet vilket enligt 
dem är vanligast bland amerikanska bolag (se 7.1 samt 17.2.1).  
 
Vi kan inte heller här se någon koppling mellan ett stort antal regionaliserade 
verksamhetsaktiviteter och fallföretagens storlek och ålder, då såväl de större 
som mindre fallföretagen finns representerade samt de yngre och de äldre 
bolagen (se 1.6).  
 
Slutligen anser sig alla dessa fem fallföretag vara relativt klara med 
regionaliseringen. Det är då intressant att konstatera att bland de fallföretag 
som betraktar sig som klara med regionaliseringen har nästan alla valt att 
regionalisera alla delar av verksamheten, även om vissa delar fortfarande 
sker också på lokal nivå. Det är framför allt försäljning som vi nämnde 
tidigare men även andra delar (se figur 12). Av detta kan vi alltså konstatera 
att fallföretag väljer att regionalisera de allra flesta av sina 
verksamhetsaktiviteter innan de känner sig klara med regionaliseringen. Det 
är dock viktigt att poängtera att regionaliseringen har tagit olika lång tid för 
fallföretagen (se 12.2.7). 
 
 

16.3 Sammanfattning av fallföretagens regionalisering 
 
Vi anser sammanfattningsvis att våra fallföretag i studien är regionaliserade 
då de uppfyller samtliga kriterier för vår arbetsdefinition av regionalisering. 
Däremot har vi kommit fram till att fallföretagens regionalisering skiljer sig i 
avseende hur många verksamhetsaktiviteter som de har valt att regionalisera. 
Vi har kommit fram till att detta beror till största delen på att fallföretagen 
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har kommit olika långt i sin regionalisering. Anledningen till att de har 
kommit olika långt beror i sin tur på när de började implementera 
regionaliseringen och på vilket sätt de gjorde det. För vissa fallföretag har det 
tagit närmare 30 år att implementera regionaliseringen medan det för andra 
fallföretag endast har tagit fyra år (se 12.2.7). Till viss del beror det också på 
vilket land fallföretaget härstammar från, eller snarare vilken världsdel de 
tillhör. Vi kan här se en skillnad mellan asiatiska och amerikanska bolag. 
Denna förklaringsfaktor är dock inte avgörande, vilket vi tror beror på att vi 
har studerat mycket stora företag som bedriver verksamhet i alla delar av 
världen, något som resulterat i att ursprungslandet inte har lika stor 
betydelse.  
 
Vi har inte funnit någon förklaring till variationerna i antalet 
verksamhetsaktiviteter som har regionaliserats i fallföretagens storlek och 
ålder. Anledningen till att storleken inte har fungerat som förklaringsvariabel 
ter sig ganska självklar då vi har valt fallföretag utifrån Fortune 500-listan 
(se 3.2.1). Detta innebär inte att alla fallföretagen är lika stora, men att de 
alla kan betecknas som stora företag. Det finns således en viss homogenitet 
mellan fallföretagen storleksmässigt (se 1.6). För att vi skulle ha sett 
fallföretagens storlek som en förklaringsvariabel är vi av den uppfattningen 
att vi hade varit tvungna att ha fallföretag med mycket mer varierande 
storlek. Vi har som tidigare nämnt inte heller funnit att företags ålder har haft 
någon betydelse för antalet verksamhetsaktiviteter som fallföretaget valt att 
regionalisera. Vi har haft fallföretag med mycket varierande ålder, allt från 
tre år gamla företag till 117 år gamla företag (se 1.6), men har ändå inte 
kunnat se någon koppling mellan fallföretagens ålder och antalet 
verksamhetsaktiviteter som de har valt att regionalisera.  
 
Alla fallföretag är således regionaliserade, men endast vissa är ”klara” medan 
andra är mitt uppe i regionaliseringen. Detta är den stora skillnaden mellan 
de fallföretag som vi har studerat.  
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17. Är regionalisering ett nytt steg 
 
Under detta analyskapitel kommer vi att svara på vår andra problemfråga; 
"Är regionalisering ett nytt steg i företags internationaliseringsprocess och 
är det i sådant fall en internationaliseringsstrategi som de kommer att 
behålla?". Vi har valt att detta kapitel skall ta utgångspunkt från teori- och 
empirimatriserna (se figur 11 och 17), vi kommer alltså att ställa vår empiri 
mot de tidigare ställda teoretiska kriterierna för ett nytt steg. Vi kommer att 
påvisa att företag är "på väg mot ett nytt steg" genom de motiv de hade till 
att förändra organisationen och att de flesta av våra regionaliserade 
fallföretag har genomfört tillräckligt stora organisatoriska förändringar för 
att vi skall kunna klassificera regionalisering som ett nytt steg. Då vi i förra 
analyskapitlet konstaterat att fallföretagen är regionaliserade, representerar 
de således hädanefter regionalisering. 
 
 

17.1 Jämförelse mellan de teoretiska motiven och 
fallföretagens motiv 

 
I teorisammanställningen tog vi upp ett antal motiv till varför företag vill 
förändra sin organisationsstruktur. Dessa motiv presenterades för att vi 
lättare skulle kunna förstå varför fallföretagen övervägde att regionalisera sin 
organisation, men motiven kan även hjälpa oss att se om regionalisering är 
ett nytt steg i företags internationaliseringsprocess. Motiven i sig leder inte 
till att företag går in i ett nytt skede i sin internationalisering, men ger en 
fingervisning om att viljan finnas där och att företag eventuellt är på väg mot 
ett nytt steg. 
 
I teorimatrisen (figur 11) har vi listat de motiv som vi anser kan leda till att 
företag är på väg mot ett nytt steg. Det är viktigt att poängtera att dessa motiv 
inte är specifika för regionalisering utan skall vara allmängiltiga motiv till att 
förändra sin organisation. För att kunna fastställa om företag är på väg mot 
ett nytt steg i internationaliseringsprocessen är det således nödvändigt att vi 
ställer de teoretiska motiven mot våra insamlade empiriska motiv. Vi har valt 
att ta upp dessa kriterier var och en för sig, för att i slutet av avsnittet utröna 
om fallföretagens motiv till förändring kan vara ett uttryck för att företag är 
på väg mot ett nytt steg i sin internationalisering. 
 
Vidare anser vi att för att företag ska vara på väg mot ett nytt steg behöver 
inte samtliga av nedanstående motiv till att förändra organisationsstrukturen 
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vara uppfyllda, utan det räcker med att företag har några av nedanstående 
motiv, men att dessa i sig är så starka att det räcker för att de ska vilja 
förändra sin organisationsstruktur.  
 
 

17.1.1 Branschkaraktäristika 
 
I teorin har vi kunnat se att branschens karaktär kan bidra till att företag kan 
se anledningar till att förändra den internationella organisationen (se 6.1). 
Valet av internationaliseringsstrategi bygger mycket på hur branschen som 
företag verkar inom är uppbyggd. Vissa av branschens karaktäristika kan 
komma att påverka företags internationaliseringsprocess.  
 
Vahlne och Nordström menar att branschen kan ha olika karaktär, den kan 
antingen vara global, regional eller lokal. Tre av fallföretagen hade som 
motiv att de ville öka möjligheten att följa sina "gränslösa" kunder och att 
branschen de verkar inom krävde en stor integration av länder, mycket på 
grund av att affärerna sträckte sig över nationsgränserna (se 11.2.6). Som vi 
nämnde i empirin har vi kunnat se att det främst är fallföretag i IT-branschen 
som anser att branschens karaktäristika var ett av motiven till 
regionaliseringen/förändra sin organisationsstruktur. IT-branschen skulle 
således kunna karaktäriseras en global bransch enligt Vahlne och Nordströms 
definition. 
 
Tre andra fallföretag menade att ett av motiven till varför de valde att bli 
regionaliserade var för att de värdesatte närheten till kunden och att 
branschen var av en sådan karaktär att den krävde en viss grad av lokal 
anpassning (se 11.2.5 och 11.2.6). Vid första anblicken skulle slutsatsen 
kunna dras att dessa företag verkar på en lokal bransch, men vi är av en 
annan åsikt. Då fallföretagen ändå valt att regionalisera sin verksamhet, torde 
det tyda på att branschen ändå klarar av en viss grad av integrering av 
verksamheter från olika länder. Slutsatsen borde snarare vara den att dessa 
fallföretag verkar inom en regional bransch. Även i de fall då fallföretagen 
angett att deras verksamheter, det vill säga fallföretagen i IT-branschen, är 
lämpliga att integrera på grund av den bransch de tillhör, skulle branschen 
kunna karaktäriseras som regional. Anledningen till detta är att dessa företag 
har valt att regionalisera sin organisation, inte "globalisera" den i den 
bemärkelsen att de samordnar samtliga verksamheter i världen. Detta torde 
tyda på att branschen snarare är regional än global, då affärerna i största mån 
rör sig över gränserna till ett antal närbelägna och tillsynes liknande länder.   
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Utifrån detta kan vi konstatera att ett av motiven till varför företag väljer att 
regionalisera sin organisation, och på så sätt eventuellt är villiga att gå in i ett 
nytt skede i sin internationaliseringsprocess, kan vara för att branscherna de 
är verksamma inom är att betrakta som regionala. Vahlne och Nordström 
menar att regionala branscher är av sådan karaktär att närliggande länder har 
liknande struktur och efterfrågan och att företags produkter och tjänster inte 
kräver så hög grad av lokal anpassning till varje specifikt land, vilket 
stämmer bra överens med ovanstående resonemang. Utifrån branschens 
karaktäristika kan en regional internationaliseringsstrategi utarbetas som kan 
leda till att företag kan fortsätta att vara nära sina kunder och samtidigt skapa 
skalfördelar och synergieffekter genom att samordna nationella verksamheter 
med varandra. Detta är möjligt om branschen är av sådan karaktär att den ger 
upphov till liknande motiv till förändring. 
 
 

17.1.2 Företagskaraktäristika 
 
Ett annat motiv till att företag förändrar sin organisationsstruktur och därmed 
kan vara på väg mot ett nytt steg i sin internationaliseringsprocess kan vara 
företagets karaktäristika. För att kunna utforma internationaliseringsstrategier 
är det i första hand viktigt att företaget vet vilka förutsättningar de har för att 
lyckas på olika geografiska marknader och att de i sitt strategiarbete tar 
hänsyn till vilken typ av företag de är. Vahlne och Nordström har även här 
valt att benämna företag som globala, regionala och lokala. 
 
Samtliga av fallföretagen i vår studie finns representerade i större delen av 
världen, med endast ett fåtal länder som undantag (se 11.1). Bartlett och 
Ghoshal menar att ett företag klassificeras som globalt om de finns 
verksamma i större del av världen, men i synnerhet att de har en betydande 
verksamhet på de tre stora marknaderna; USA, Japan och Europa (se 6.1.1). 
Detta torde tyda på att samtliga av fallföretagen i vår studie är att betrakta 
som globala.  
 
Då vi nu har kunnat identifiera att fallföretagen i vår studie är globala och att 
de branscher som de är verksamma inom är regionala, kan vi placera våra 
fallföretag i Vahlne och Nordströms kombinationsmatris (se figur 6). 
Kombinationsmatrisen kan hjälpa företag att ta strategiska 
internationaliseringsbeslut och kan således bidra till att skapa motiv till att 
förändra den internationella organisationen. Nedan i figur 18 har vi markerat 
vilken cell som våra regionaliserade fallföretag passar in i. 
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 Cell 6 kan ge en bild över våra regionaliserade fallföretag, samtidigt som 
den kan visa på vilka motiv som globala företag verksamma inom en 
regional bransch kan ha till att förändra den internationella organisationen. 
Då dessa företag är starka och oftast har en stor erfarenhet av 
internationalisering kan motivet att regionalisera sin verksamhet vara att de 
söker nya mer effektiva vägar. Anledningen till varför dessa globala företag 
överväger att regionalisera sin verksamhet framför att vara oberoende i varje 
nation har mycket att göra med att enskilda nationer kan uppfattas som för 
små och betydelselösa samt att det finns positiva effekter att hämta hem i och 
med en samordning av de nationella verksamheterna.  
 
Sådana positiva effekter som företag kan vilja uppnå kan till exempel vara att 
moderbolaget vill få ökad kontroll över regionen. Detta därför att kan vara 
svårt för moderbolaget att få en klar uppfattning om varje enskilt land, 
speciellt om de är små som de nordiska länderna. Hälften av fallföretagen 
hade som motiv att öka kontrollen, dels för moderbolaget och dels för de 
ansvariga inom regionen (se 11.2.3). En samordning av ett antal länder med 
en gemensam ledning torde också innebära att rapporteringen underlättas, 
då regionen kommer att rapportera till moderbolaget, inte varje enskilt land. 
Detta var ett av motiven som fyra av fallföretagen ville uppnå (se 11.2.4). 
Förhoppningen kan ha varit att förbättringen av kontrollen och rapportering 
skulle kunna leda till vissa kostnadsinbesparingar, bland annat genom att 
istället för att varje land rapporterar till moderbolaget, sköts den sysslan av 
anställda i ett land, det vill säga minimera dubbelarbetet inom regionen (se 
11.2.1).   
 
Detta tyder på att fallföretagen såg fördelar med att vara regionaliserad och 
att de ansåg att företaget och branschen bar på sådana karaktäristika som 
möjliggjorde att ovanstående positiva effekter kunde uppnås. Motiven till att 
regionalisera verksamheten var till mångt och mycket att fallföretagen trodde 
att en regionalisering skulle kunna bidra till kostnadsinbesparingar samt 
förbättrad kontroll och rapportering. 
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Figur 18: Kombinationsmatrisen för våra fallföretag 
Källa: Vahlne & Nordström 1993:536, Egen bearbetning  
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17.1.3 Ägarspecifika fördelar 
 
Självklart kan det finnas andra motiv till att fallföretagen ville regionalisera 
sin organisation och därmed genomföra en organisatorisk förändring av den 
internationella organisationen, än just företagets och branschens 
karaktäristika. I teorisammanställningen har vi även valt att presentera 
Dunnings eklektiska paradigm, vilket tar upp tre aspekter vilka tillsammans 
bildar företagsspecifika fördelar som kan ligga till grund för hur företag 
väljer att utforma sina internationaliseringsstrategier (se 6.3). Dessa tre 
aspekter är ägarspecifika fördelar som vi kommer att fokusera på i detta 
avsnitt, internaliseringsfördelar som vi kommer till i nästa avsnitt samt 
lokaliseringsfördelar. Lokaliseringsfördelar är inget som vi kommer att 
analysera vidare då vi anser att det inte är applicerbart på vår studie.  
 
Ägarspecifika fördelar syftar till de speciella tillgångar som företaget har, 
som till exempel teknologi och kunskap. För ett av våra fallföretag var det 
primära motivet bakom regionaliseringen att höja kompetensen och 
kvaliteten inom hela regionen. Detta trodde fallföretaget att de skulle kunna 
uppnå genom att verksamheterna i länderna integrerades och därigenom 
delade med sig av sina erfarenheter och kunskaper. Likaså trodde 
fallföretaget att samordning av länderna skulle möjliggöra specialisering, det 
vill säga respektive land skulle utföra det som de var bäst på, vilket skulle 
leda till en effektivisering av den regionala verksamheten (se 11.2.7). Detta 
skulle betyda att företag genom regionalisering och samordnade 
verksamheter över nationsgränserna kan skapa fördelar som de annars inte 
skulle ha kunnat skapa. Exempel på sådana fördelar är 
kostnadsinbesparningar genom att "dubbelarbete" inom regionen skulle 
försvinna. Med dubbelarbete menar vi att det innan regionaliseringen fanns 
samma slags positioner i respektive land som utförde identiska uppgifter, 
men genom samordningen av länderna kunde fallföretaget effektivisera den 
regionala verksamheten och pengar kunde sparas (se 12.2.4 samt 17.1.2). 
 
Vi har sett att flera av fallföretagens huvudmotiv till regionaliseringen var att 
sänka de övergripande kostnaderna inom regionen. Detta har fallföretagen 
ansett att en regionalisering bidrar till. Genom detta synsätt kan vi se att 
fallföretagen har önskat förbättra sina ägarspecifika fördelar, som till 
exempel kompetens, och på sådant sätt kunna sänka kostnader och 
effektivisera hela den regionala organisationen. 
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17.1.4 Internaliseringsfördelar 
 
Slutligen kan företag ha som motiv att förbättra sina internaliseringsfördelar. 
Internaliseringsfördelar syftar till företagets förmåga att förflytta sina 
ägarspecifika fördelar mellan länder samt strävan att förbättra den 
internationella organisationen (se 6.3). Det vill säga, internaliseringsfördelar 
kan ses vara hur organisationen kan förbättras genom samordning av 
regionländerna. Således menar vi att de motiv som fallföretagen uppgett 
skulle ge en direkt påverkan på organisationen är att betrakta som 
internaliseringsfördelar. Hälften av fallföretagen hade som motiv till 
regionaliseringen att effektivisera sin nordiska organisation. Detta hör 
samman med att sänka de övergripande kostnaderna, det vill säga att 
fallföretagen hoppades på att effektiviseringen skulle innebära 
kostnadsinbesparingar (se 11.2.2).   
 
För att kunna dra nytta av sina internaliseringsfördelar på bästa sätt och för 
att kunna förbättra den internationella organisationen, kan företaget behöva 
förändra organisationen (se 6.3). Detta betyder således att företag kan ha som 
motiv att förbättra rapporteringsförfarandet för att kunna skapa en 
effektivare och framgångsrikare region. Fyra av fallföretagen hade som 
motiv med regionaliseringen att öka kontrollen (se 11.2.3). Motiven 
handlade mycket om att den globala ledningen ville ha större kontroll över 
den internationella verksamheten och att detta skulle kunna uppfyllas genom 
en regionalisering. Lika många fallföretag hade som motiv och önskan att 
rapporteringen inom organisationen skulle underlättas. Istället för att alla 
nationsverksamheter skulle rapportera direkt till moderbolaget trodde 
fallföretagen att de skulle tjäna på att färre rapporterade, fast om större 
områden (se 11.2.4).  
 
Ovanstående skulle kunna tolkas som att de flesta av våra fallföretag på ett 
eller annat sätt har haft som motiv att förbättra sina internaliseringsfördelar 
då de hade som motiv att förbättra förutsättningarna och effektivisera hela 
regionorganisationen genom exempelvis förbättrad kontroll och rapportering. 
 
 

17.1.5 Företag med motiv att regionalisera kan ses vara på väg mot ett 
nytt steg 

 
Utifrån ovanstående analys kan vi konstatera att de motiv som fallföretagen 
grundade sin regionalisering på stämmer överens med de teoretiska motiv 
som vi presenterade i teorisammanställningen. Även om fallföretagen inte 
uttryckt sina motiv på samma sätt som teorin beskriver dem kan vi se klara 
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Figur 19: Företag med motiv att regionalisera kan ses vara 
                 på väg mot ett nytt steg 

likheter. Samtliga av motiven har gått att finna, dock inte av ett och samma 
fallföretag. Då fallföretagen konstaterats vara regionaliserade och således 
kan representera regionalisering, torde detta betyda att företag som funderar 
på att regionalisera sin verksamhet och som således bär på liknande motiv 
som fallföretagen, kan tänkas vara på väg mot ett nytt steg i sin 
internationalisering. I figur 19 sammanställer vi de teoretiska motiven med 
fallföretagens uppgivna motiv. Detta gör vi genom att kategorisera in 
fallföretagens motiv under de fyra teoretiska motiven som vi har urskiljt. Det 
som återfinns i figur 19 är således en sammanföring av de motiv som vi har 
tagit fram i teori- och empirimatriserna (se figur 11 och 17).  
 

TEORETISKA 
MOTIV: 

FALLFÖRETAGENS  
MOTIV (antal företag): 

Branschkaraktäristika Närhet till kund (3/8) 
 Behov av integration (3/8) 

Företagskaraktäristika Kostnadsinbesparingar (5/8) 
 Öka kontrollen (4/8)  

Underlätta rapporteringen (4/8) 
Ägarspecifika fördelar Höja kompetensen (1/8) 

 Kostnadsinbesparingar (5/8) 
Internaliseringsfördelar Öka effektiviteten (4/8) 

 Öka kontrollen (4/8)  
Underlätta rapporteringen (4/8) 

 
 
 
Vi anser att samtliga fallföretags motiv liknar de som vi tog upp i teorin. 
Detta grundar vi på att vi efter ovanstående sammanföring av teori och 
empiri bara utelämnat ett uppgivet motiv från fallföretagen. Detta motiv är 
ett individuellt motiv till regionaliseringen och det individuella motivet var 
VD:ns personliga orsaker till varför en regionalisering skulle vara lämplig. 
Att vi inte har hittat något teoretiskt stöd för detta är kanske inte konstigt, 
men vi har ändå valt att ha med det i empirin för att visa att det kan finnas 
andra motiv till regionalisering än de till synes självklara. 
 
Som sammanfattning för detta avsnitt gällande motiv kan vi säga att vi anser 
att fallföretagens motiv stämde överens med de motiv som vi tidigare tog 
upp i teorin. Detta skulle kunna tolkas som att företag som funderar på att 
regionalisera sin organisation kan anses vara på väg mot ett nytt steg i sin 
internationaliseringsprocess. Det vill säga, de motiv som vi har sett ligger 
bakom en regionalisering stämmer överens med de motiv som bör vara 
uppfyllda för att ett nytt steg i internationaliseringsprocessen skall kunna tas i 
framtiden. Kontentan skulle således vara att företag som funderar på att 
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regionalisera sin organisation utifrån de ovanlistade motiven kan anses vara 
på väg mot ett nytt steg. 
 
 

17.2 Har fallföretagen gått in i ett nytt steg 
 
Genom vår diskussion om hur regionaliseringen tar sig uttryck (se 16.) har vi 
kommit fram till att samtliga av våra fallföretag är regionaliserade utifrån vår 
arbetsdefinition av regionalisering, men fallföretagen har kommit olika långt 
i sin regionalisering. För att kunna fastställa om företags regionalisering är 
ett nytt steg i företags internationaliseringsprocess enligt Uppsala-skolan, 
kommer vi i detta avsnitt att sammanföra de teoretiska kriterierna för ett nytt 
steg med den data som vi har samlat in från våra fallföretag. 
 
Till skillnad från att vara på väg mot ett nytt steg måste samtliga av de 
kriterier som vi listade i teorimatrisen (se figur 11) gällande effekter på 
organisationsstrukturen vara uppfyllda för att vi skall kunna se 
regionalisering som ett nytt steg i internationaliseringsprocessen. För att 
kunna konstatera detta kommer vi att dra ett likhetstecken mellan 
regionalisering och studiens fallföretag, då vi i kapitel 16 kommit fram till att 
alla fallföretag är regionaliserade.  
 
Vi vill poängtera att nedanstående kriterier på vilka effekter som 
förändringen skall ha på organisationen inte behöver ske i den ordningen 
som vi nedan tar upp dem.  
 
 

17.2.1 Förändring av organisationsformen 
 
För att regionalisering skall kunna benämnas som ett nytt steg i företags 
internationaliseringsprocess krävs att en förändring i organisationsformen 
sker. Samtliga av fallföretagen har uppgett att organisationsformen 
förändrades genom regionaliseringen. Innan hade fallföretagen en 
organisation som präglades av oberoende och självständiga 
landsorganisationer, vilka moderbolaget hade svårt att ha full kontroll över 
då organisationen var alltför komplex (se 12.1). Detta är att jämföra med vad 
Bartlett och Ghoshal kallar en decentraliserad organisation, det vill säga att 
varje landsorganisation är oberoende och ansvarar själva för sin del av 
verksamheten (se 7.1). 
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I och med regionaliseringen förändrades organisationsformen för våra 
fallföretag. Deras landsorganisationer blev mer integrerade och fallföretagen 
har uppgett att ett ökat samarbete kunde skapas i den globala organisationen 
(se 12.2). Detta kunde bland annat åstadkommas genom att världen delades 
in i ett antal större områden, vilket bidrog till att kontrollen för moderbolaget 
kunde ökas (se även 17.2.2). Detta scenario är att betrakta som ett vanligt 
första skede i en regionalisering och innebär att företag frångår den gamla 
decentraliserade organisationsformen för en ny. Bartlett och Ghoshal har valt 
att presentera två andra organisationsformer som alternativ till den 
decentraliserade. Dessa är de koordinerade och centraliserade 
organisationsformerna. Som vi har förstått anser fallföretagen att 
regionalisering är ett steg mot en mer centraliserad organisationsform, men 
med en mindre värdeladdad innebörd än vad "centralisering" ofta 
kännetecknas som. Med detta menar de att en viss grad av centralisering är 
positivt, i synnerhet i fallet med regionalisering som innebär att 
moderbolaget får en starkare kontroll över den globala organisationen och 
vågar därmed lita på de olika regionkontoren i högre utsträckning än tidigare. 
Den koordinerade organisationsformen är ett mellanting mellan en 
decentraliserad och en centraliserad organisation, vilket vi anser stämmer in 
på våra fallföretag. 
 
Vi ställer oss dock inte främmande till att betrakta den nya 
organisationsformen som fallföretagen fick i och med regionaliseringen som 
det som Hedlund och Rolander betecknar som heterarki, vilken har klara 
likheter med White och Poynters horisontella organisationsform. Författarna 
menar att företag som övergår till dessa organisationsformer ökar graden av 
transnationalitet genom integrering av nationella verksamheter. Dessutom 
vill vi poängtera att dessa organisationsformer på ett bättre sätt en Bartlett 
och Ghoshals alternativ förklarar vad som sker med organisationen i och med 
en regionalisering. Detta mycket på grund av att heterarki tar hänsyn till, och 
klarar av att förena, både fördelarna med att vara global och lokal, det vill 
säga att vara glokal (se bland annat 7.2). Samtliga fallföretag har uppgett att 
regionaliseringen har inneburit att de nu har ett såväl globalt som lokalt 
synsätt (se figur 17). 
  
Bartlett och Ghoshal menar även att valet mellan vilken av 
organisationsformerna (decentraliserad, koordinerad och centraliserad) som 
företag väljer, ofta kan härledas till vilket land företaget kommer ifrån. Det 
kan vi till viss del hålla med om, då vi märkt att europeiska företag har 
mindre problem med en decentraliserad organisation än vad amerikanska 
och, framförallt japanska företag har.  
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Följaktligen vill vi påstå att företag genomgår en förändring av 
organisationsformen i och med en regionalisering. Detta grundar vi på 
ovanstående resonemang om att företag går från en decentraliserad 
organisationsform till en mer heterarkisk, vilken kännetecknar ett såväl 
globalt som lokalt synsätt.   
 
 

17.2.2 Förändring av ledningen 
 
I nära samband med ovanstående resonemang kring förändring av 
organisationsformen står förändringen av ledningen och styrningen av 
organisationen i och med en regionalisering. Vi har i 17.2.1 klargjort att 
fallföretagen innan regionaliseringen hade en decentraliserad 
organisationsform, vilken bland annat kännetecknas av att lands-
organisationerna var oberoende. Detta innebar också att denna typ av 
organisationsform bidrog till att moderbolaget hade en relativt låg grad av 
kontroll över landsorganisationerna, de hade främst en finansiell kontroll. 
Varje land styrde också sig själva, något som moderbolagen uppfattade som 
negativt.  
 
I och med regionaliseringen valde fallföretagen en glokal strategi, vilken 
enligt Gustafsson et al kombinerar ett decentraliserat ledarskap och styre 
med ett centraliserat. Detta innebär att man har förmågan att uppnå en högre 
grad av kontroll över de nationella verksamheterna, att man har förmågan att 
kunna förändra förhållandena mellan moderbolaget/det globala 
huvudkontoret och den internationella organisationen samt att man kan öka 
moderbolagets förmåga att påverka de enskilda landsorganisationerna (se 7.2 
samt 12.2). 
 
En decentraliserad ledningsgrupp förväntas inte kunna ha fullständig 
information om och kontroll över hela organisationen (se 7.3.2). En 
heterarkisk organisation är holografisk, det vill säga ledningen försöker att 
skapa en gemensam kultur, affärstänkande och ett liknande sätt att bedriva 
verksamheterna inom regionen. Flera av fallföretagen har upplevt vikten av 
att skapa denna gemenskap. För landsorganisationerna kan det uppfattas som 
en negativ organisationsförändring att få en regional ledning över sig, då de 
tidigare varit mer självstyrda. Att skapa denna gemenskap bidrar till att den 
regionala ledningen lättare kan få med sig de olika landsorganisationerna 
samt att det lättare går att få en bättre kontroll över hela regionen. Detta i sin 
tur underlättar moderbolagets styrning av den internationella organisationen, 
då de endast behöver vända sig till en person som ansvarar för hela regionen. 
Detta är något som de regionaliserade fallföretagen har upplevt. Mycket på 
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grund av upprättandet av de "mellankontor" i varje del av världen som står 
mellan regionerna och moderbolaget. Moderbolagets ledning kan sägas har 
förändrats till förmån för hela den internationella organisationen (se 7.3). 
      
Ovanstående resonemang tyder på att även ledningen för fallföretagen har 
förändrats i och med en regionalisering. Från att ledningen har varit 
decentraliserad bidrar regionaliseringen med att ledningen istället blir glokal, 
det vill säga moderbolaget kan öka sitt inflytande genom att de tillsätter en 
ledningsgrupp på regional nivå. 
 
 

17.2.3 Förändring av beslutsfattande och rapportering 
 
Som vi skrev tidigare bestod fallföretagen av oberoende landsorganisationer 
innan regionaliseringen. Något motsägelsefullt togs dock stora övergripande 
beslut av det globala huvudkontoret, det vill säga långt från kunderna och 
marknaden. Som vi redogjorde för under motiv till regionalisering (se 17.1) 
var ett av motiven till regionaliseringen att besluten skulle tas närmare 
kunderna och att rapporteringen behövdes förbättras. Vi kan förstå att 
fallföretagen tyckte att det var viktigt att bryta upp denna paradoxala 
organisationsform vilken präglades av låg kontroll från moderbolaget men 
där besluten ändå fattades av moderbolaget. 
 
Detta förändrades för samtliga fallföretag i och med regionaliseringen (se 
13.2 samt 13.3). Idag tas besluten främst av regionerna samtidigt som flera 
av fallföretagen uppger att moderbolaget känner att de har kommit närmare 
den internationella organisationen. Närheten kan ha ökat genom att 
rapporteringen förändrats till att färre rapporteringar inkommer till 
moderbolaget, men gällande större geografiska områden.  Beslutsfattandet 
och rapporteringen behöver heller inte ske på ett och samma ställe inom 
organisationen, utan fallföretaget kan genom regionaliseringen välja det mest 
optimala sättet för varje situation. Exempelvis kan beslut idag växa fram 
genom överenskommelse mellan moderbolaget och regionen, vilket också 
påverkar moderbolagets känsla att komma närmare landsorganisationerna.  
 
Detta tyder på att fallföretagen idag har ett lateralt beslutsfattande vilket de 
heterarkiska och horisontella organisationsformerna präglas av (se 7.3.1 samt 
7.3.2). Genom det laterala beslutsfattandet kan en geografiskt spridd 
organisation, som regionaliseringen i många fall är, hållas samman utan 
direkta order från högre instans, men genom överenskommelse. Det laterala 
beslutsfattandet påverkar även beslutsfattandet inom regionen. Vi har förstått 
på flera av de intervjuade att det finns en rädsla för att de olika länderna 
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inom regionen inte skall ställa sig bakom de beslut som regionledningen 
fattar. Detta kan avhjälpas genom att representanter från respektive 
landsorganisation är delaktiga i beslutsfattandet för regionen, vilket torde 
minska risken för att länderna skall känna sig överkörda av den nyinsatta 
regionledningen. 
Sammanfattningsvis vill vi påstå att även beslutsfattandet och rapporteringen 
förändras inom en organisation i och med en regionalisering. Detta genom att 
moderbolaget, som tidigare något paradoxalt var den främsta beslutsfattaren 
över de oberoende landsverksamheterna, nu inte anses behöva ha lika stor 
roll i beslutsfattandet. Det betyder med andra ord att beslutsfattandet och 
rapporteringen förändras från att ha varit på global nivå till att snarare vara 
på en glokal/regional nivå.     
 
 

17.2.4 Förändring av verksamhetsområden 
 
En av grundtankarna bakom regionalisering är att kunna skapa 
synergieffekter och spara in kostnader genom att olika verksamhetsområden 
samordnas över gränserna och att så kallat dubbelarbete minskas.  
 
Innan regionaliseringen präglades fallföretagens internationella organisation 
av en låg grad av integrering mellan nationsverksamheterna (se 12.1). De 
förändringar som sedan skedde till följd av regionaliseringen var bland annat 
att vissa verksamhetsområden samordnades över gränserna (se 12.2.3 samt 
16.). Även om inte alla verksamhetsområden blev på regional nivå, anser vi 
att detta till mångt och mycket är det som regionalisering går ut på. 
Dessutom anser fallföretagen själva att det är samordningen som bidrar till 
att de andra önskade effekterna kan upprätthållas.  
 
Gustafsson et al menar att den glokala internationaliseringsstrategin innebär 
att företag söker de bästa ur två världar; global och lokal strategi. Vidare 
säger denna teori att strategin att samordna över nationsgränser inte behöver 
innefatta samtliga verksamhetsområden, utan företag får själva ta ställning 
till vilka områden som skall bli på regional nivå. Liknande resonemang finns 
även att finna i den heterarkiska teorin. Den heterarkiska organisationen 
består ofta av ett huvudcentrum, för exempelvis en region, med traditionella 
huvudkontors funktioner (se även 16.). Några av fallföretagen har i och med 
regionaliseringen tillsatt en regionledning som delvis är hopsatt av de olika 
landsorganisationernas tidigare ledningar. Vidare bygger den heterarkiska 
organisationsstrategin på att företag inte skall välja att samordningen av 
regionens verksamheter endast förläggs i ett land, utan företag bör i första 
hand ta hänsyn till var exempelvis faktorpriserna och kunskapen finns.  
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Ovanstående argumentering tyder på att regionalisering bygger på att 
förändra organisationsstrukturen genom att verksamhetsområdena, som 
tidigare endast varit på landsbasis, samordnas över nationsgränserna till att 
bli på regionbasis.  
 
 

17.2.5 Regionalisering kan ses som ett nytt steg i företags 
internationaliseringsprocess 

 
Att genomgå en liknade förändring av den internationella organisationen som 
vi ovan har beskrivit kan förstås ta olika lång tid beroende på hur handfasta 
besluten är, vilket i sin tur kan påverka hur pass regionaliserade fallföretagen 
är idag (se 16.). Eftersom vi har påstått att samtliga fallföretag är att betrakta 
som regionaliserade är det tänkbart att slutsatsen skulle vara att alla 
fallföretag har tagit ett nytt steg i sin internationaliseringsprocess enligt vår 
definition. Men eftersom vissa fallföretag ännu inte har samordnat eller 
förändrat verksamhetsområdenas karaktär, vilket var ett av kriterierna för ett 
nytt steg, vore det svårt att påstå att samtliga fallföretag har tagit ett nytt steg 
i sin internationaliseringsprocess. 
 
De tre företag som vi i kapitel 16 fastställde inte har fullbordat sin 
regionalisering och som fortfarande arbetar med att öka graden av 
samordning av verksamhetsområdena, har vi ändå påstått ändå är 
regionaliserade. Detta därför att de faktiskt har regionaliserat ett till två 
verksamhetsområden dessutom har de en önskan om att i framtiden bli mer 
regionaliserade. Om dessa företag har tagit ett nytt steg i sin 
internationaliseringsprocess är mer diffust än för de andra fallföretagen. 
Även om de inte är helt samordnade över nationsgränserna är de idag 
verksamma på ett mer integrerat sätt, det vill säga att de nationella 
verksamheterna är idag inte oberoende utan ett visst utbyte sker länderna 
emellan. Framförallt finns det klara motiv inom dessa organisationer att i 
framtiden fortsätta att integrera fler verksamhetsområden. Detta skulle kunna 
tyda på att dessa företag är på väg mot ett nytt steg i sin 
internationaliseringsprocess.  
 
Å andra sidan är det av mindre intresse huruvida varje fallföretag har tagit ett 
nytt steg, utan det är i första fall om regionalisering i sig som vi är 
intresserade av. Utifrån vår diskussion kring vad regionalisering är ett uttryck 
för, och genom ovanstående diskussion kring vilka förändringar som en 
fullbordad regionalisering ger upphov till, kan vi utgå från att regionalisering 
kan betraktas som ett nytt steg. Med detta menar vi att ett företag som är 
färdig med sin regionalisering, kan anses ha tagit ett nytt steg i sin 
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internationaliseringsprocess. Detta grundar vi på att våra regionaliserade 
fallföretag har uppgett att de genomgått klara förändringar av de kriterier 
som vi tidigare definierat för att ett nytt steg i internationaliseringsprocessen 
skall kunna tas.  
 
I figur 20 illustreras de förändringar som ska ske i organisationen för att 
företaget skall betraktas gå in i ett nytt steg. Den förklarande text som står i 
figuren är de konklusioner vi har kunnat dra i slutet av varje analysavsnitt (se 
17.2.1 – 17.2.4). 
 

EFFEKTER: Innan regionaliseringen: Efter regionaliseringen:
Organisationsform  Decentraliserad "Heterarkisk" 

Ledning  Decentraliserad  "Glokal" 
Beslutsfattande och 

rapportering 
Global "Glokal" 

Verksamhetsområden Landsvis Samordning över gränserna 
 
 
  
Det är dock viktigt att komma ihåg att ovanstående resonemang bygger på de 
kriterier som vi själva satt upp för ett nytt steg och det är endast utifrån dessa 
som vi kan påstå att regionalisering kan ses som ett nytt steg. Hade 
kriterierna sett annorlunda ut är det inte säkert att slutsatsen skulle ha blivit 
densamma (se vidare resonemang 17.2.6). 
 
 

17.2.6 Beaktanden kring ”ett nytt steg” 
 
Johanson och Vahlne presenterade i anknytning till Uppsala-skolan fyra 
stycken grundmekanismer vilka visar på hur företag kan gå vidare i sin 
internationaliseringsprocess. Dessa grundmekanismer är självfallet även 
aktuella i fastställandet om regionalisering är ett nytt steg, och vi har tagit 
dessa i beaktande vid utformningen av våra kriterier (se 9.).  
 
Det har dock riktats en del kritik mot Uppsala-skolan, något vi redogjorde för 
i avsnitt 8.2.3. Delar av den kritiken riktades mot att modellen endast var 
applicerbar på producerande företag och därmed uteslöt tjänsteföretag. I vår 
studie ingår två stycken fallföretag av tjänstekaraktär, vilkas 
internationaliseringsprocesser således inte skulle kunna beskrivas med hjälp 
av Uppsala-skolan. Vi är av en annan åsikt. Vi anser att det främst är det 
fjärde steget (tillverkning utomlands) i etableringskedjan som förutsätter att 
företag producerar en vara. Detta steg skulle även kunna appliceras på våra 

Figur 20: Regionalisering kan ses som ett  nytt steg i 
                företags internationaliseringsprocess
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tjänsteföretag, fast genom omtolkning. Till exempel skulle "tillverkning 
utomlands" kunna översättas till "logistikcentral utomlands", "hangarer 
utomlands", "reparationscentraler utomlands" etcetera. Steget i sig torde vara 
applicerbart även på tjänsteföretag, då innebörden främst tycks hänvisa till 
att betydande delar av verksamheten flyttas ut från hemlandet.     
 
Annan kritik som riktats mot Uppsala-skolan är att modellen främst 
fokuserar på företag i ett tidigt skede av sin internationalisering. Detta anser 
vi delvis är obefogad kritik, då många företag kan tänkas känna en tillräckligt 
stor tillfredställelse i att starta upp tillverkningsbolag i andra länder än 
hemlandet, vilket kan leda till att det blir företagets sista definitiva steg. 
Däremot ställer vi oss frågande till om alla företag idag verkligen känner 
denna tillfredställelse, utan vi tror att etableringskedjan i verkligheten kan 
tänkas ha fler steg, därav vårt intresse för området (se även senare i detta 
avsnitt).  
 
Efter att ha tagit ovanstående i beaktande, samt efter den analys vi har 
genomfört i detta kapitel, anser vi att regionalisering kan ses som ett nytt steg 
i företags internationaliserings-process utifrån Uppsala-skolans 
etableringskedja. Detta grundar vi på de antaganden och fastställanden som 
vi tidigare presenterat gällande regionalisering vilket vi sammanfattar nedan: 
 

• Motiven som skall hjälpa företag att vara på väg mot ett nytt steg har 
täckts in av våra fallföretag, vilket medför att företag som ser motiv 
till att regionalisera sin organisation, och därmed ser behov av en stor 
organisatorisk förändring av den internationella verksamheten, kan 
anses vara på väg mot ett nytt steg i internationaliseringsprocessen. 

 
• Regionaliseringen i sitt slutskede ger de effekter på 

organisationsstrukturen som är nödvändiga för att företag skall kunna 
anses ha tagit ett nytt steg i sin internationaliseringsprocess. Detta 
grundar vi på de regionaliserade fallföretagens utsagor. 

 
Således anser vi att regionalisering kan ses som ett nytt steg i företags 
internationaliseringsprocess, då de kriterier vi ställt gällande vara på väg mot 
ett nytt steg (motiven) samt kan ses som ett nytt steg (effekterna) är 
uppfyllda.  
 
Anledningen till varför vi endast väljer att konstatera att det ”kan ses som” 
och inte ”är” ett nytt steg i internationaliseringsprocessen, är därför det är 
viktigt att poängtera att konstateringarna bygger på resonemang utifrån våra 
framtagna kriterier för nytt steg. Om kriterierna hade sett annorlunda ut, 
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finns det en möjlighet att även våra slutsatser skulle ha sett ut på ett annat 
sätt. Hade ett av kriterierna istället varit att företag måste penetrera en ny 
marknad för att anses gå vidare i sin internationaliseringsprocess, hade 
regionalisering inte kunnat klassificeras som ett nytt steg.  
 
Likaså hade förmodligen slutsatsen sett annorlunda ut om ett nytt steg krävde 
att företagets juridiska form skulle förändras. För företag av samma karaktär 
som våra fallföretag hade detta kriterium inte kunnat uppfyllas, då det inte 
finns så många olika juridiska former att förändras till. Vi skrev tidigare att 
vi inte helt höll med om den kritik som riktats mot att Uppsala-skolan främst 
lämpar sig för företag i ett tidigt stadium i sin internationalisering. Om nya 
marknadsetableringar och krav på ny juridisk form skulle vara ett kriterium 
för ett nytt steg finner vi denna kritik desto mer befogad. 
 
Detta betyder således att vissa kriterier inte skulle kunna uppfyllas och 
således skulle inte företag kunna ta ett ytterligare steg i sin 
internationaliseringsprocess än de fyra steg som den befintliga 
etableringskedjan består av. Vi tror att regionaliseringen då hade kunnat 
fastställas som en ny slags samordning av den internationella verksamheten, 
snarare än ett nytt steg. Följaktligen spelar kriterierna en betydande roll för 
fastställandet av ett nytt steg och vi vill med ovanstående resonemang 
tydliggöra att utifrån andra kriterier än de vi har valt att ta upp i denna studie, 
skulle regionalisering kanske inte ses som ett nytt steg utan snarare som en 
samordningsstrategi över nationsgränserna. Vi vill dock poängtera att 
regionalisering kan ses som ett nytt steg utifrån våra teoretiskt förankrade 
kriterier.  
 
Då vi nu konstaterat att regionalisering kan ses som ett nytt steg i företags 
internationaliseringsprocess torde följaktligen studiens fallföretag, samt alla 
andra regionaliserade företag, kunna anses tillämpa en regionaliserad 
internationaliseringsstrategi, det vill säga en regionaliseringsstrategi! 
 
 

17.3 Har regionalisering kommit för att stanna  
 
När vi nu ovan har kunnat fastställa att regionalisering kan ses som ett nytt 
steg i företags internationaliseringsprocess, är det av intresse att skapa en 
uppfattning om denna internationaliseringsstrategi kommer att bestå eller om 
den endast är ett kortare mål på vägen. 
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17.3.1 De upplevda positiva effekternas påverkan 
 
Vi har valt att avsluta våra intervjuer med representanter för fallföretagen att 
fråga vilka positiva och negativa effekter som de har upplevt till följd av 
regionaliseringen. Svaren på denna fråga visade att, som vi har kunnat se i 
empirin (se 14.), att fallföretagen nästan enbart hade positiva upplevelser av 
regionaliseringen. Som vi presenterade i kapitel 14 kunde de flesta 
respondenterna komma på flera positiva upplevda effekter men betydligt 
färre negativa effekter. Detta indikerar att fallföretagen i och med 
regionaliseringen har handlat rätt. De intervjuade ställer de upplevda 
effekterna i relation till hur de ansåg att situationen var innan och genom att 
de har uppgivit att regionaliseringen nästan uteslutande har bidragit till 
positiva effekter, gör vi tolkningen att fallföretagen anser att regionalisering 
är ett bättre internationaliseringsalternativ än oberoende verksamheter i varje 
land med låg grad av integrering. 
 
Kan vi utifrån ovanstående resonemang säga att regionalisering är bra för 
företag? Det är svårt att kunna dra några generella slutsatser kring 
regionalisering då det är många variabler som måste tas i beaktande, vilka vi 
i denna studie delvis har avgränsat oss till. Till exempel bygger vår studie på 
erfarenheter hämtade från stora multinationella företag, vilka hade kommit 
långt i sin internationalisering när de beslutade sig för att regionalisera sin 
organisation. Vi kan tänka oss att upplevda positiva och negativa effekter 
skulle ha kunnat se annorlunda ut om vi istället avgränsat studien till att 
innefatta mindre bolag i ett tidigt skede av internationaliseringen. Därför kan 
vi heller inte dra några generella slutsatser om att regionalisering är bra för 
alla företag, utan vad vi kan säga är att regionalisering passar företag som 
kan anses likna våra fallföretag. Med detta vill vi föra fram att de uppgivna 
positiva effekterna inte kan ses vara lämpliga att stå som argument till att alla 
företag skall regionalisera sig. 
 
Däremot tror vi att det finns en stor chans att fler företag i framtiden kommer 
att välja att följa dessa företag (det vill säga de regionaliserade företagen). Då 
fallföretagen kan anses vara betydelsefulla företag, i den bemärkelsen att de 
är världsledande inom sina branscher, tror vi att det är möjligt att företag som 
inte är regionaliserade företag kommer att uppmärksamma de fördelar som 
regionaliserade företag kan generera.  
 
Anledningen till att vi tror att fler företag kommer att välja att regionalisera 
sin organisation bygger mycket de positiva upplevda effekter som 
fallföretagen uppgett. Som vi nämnde tidigare tror vi att företag är lyhörda 
till hur andra företag gör och hur de utformar sina strategier samt att vi tror 
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att företag många gånger inte drar sig för att rådfråga andra företag när de 
skall fatta strategiska beslut, som till exempel vid val av 
internationaliseringsstrategi. Detta medför sannolikt att regionaliserade 
företag kan ”sprida” gott omdöme om regionalisering. Exempelvis kan det 
tänkas att de positiva effekter som vi har presenterat i empirin kan vara 
sådant som organisationer som Invest in Sweden Agency sprider. Dessa 
positiva effekter är dessutom sådana aspekter som de flesta företag önskar att 
förbättra, såsom förbättrad beslut- och rapporteringsprocess, ökad effektivitet 
och flexibilitet, höjd kompetens samt en möjlighet att kunna sänka de 
övergripande kostnaderna. Om regionaliserade företag kan påvisa att en 
regionalisering har bidragit till ovanstående förbättringar, tror vi att andra 
företag kan påverkas och ta detta under beaktande vid utformandet av 
internationaliseringsstrategier (se 14.1). 
 
Genom att fallföretagen har uppgett att regionalisering bidrar till fler positiva 
än negativa effekter, anser vi att även vår teori om att regionalisering kan ses 
som ett nytt steg i företags internationaliseringsprocess stärks. Detta därför 
att fallföretagen har visat att det verkligen har skett förändringar inom 
organisationen samt att chansen ökar att fallföretagen håller fast vid denna 
internationaliseringsstrategi. Med andra ord, genom att företag upplever 
övervägande positiva effekter av regionaliseringen tror vi att risken minskar 
att företag ”ångrar” sig och återgår till hur det var innan regionaliseringen. 
Detta borde således betyda att fallföretagen behåller regionaliseringen under 
en längre tid.   
 
 

17.3.2 Fallföretagens utveckling av regionaliseringen  
 
Några av våra fallföretag har uppgett att de tror att de i framtiden kommer att 
fortsätta sin samordning (se 14.3.1). De fallföretag som har uppgett detta är 
de fallföretag som inte har kommit så långt i sin regionalisering, det vill säga 
de som bara har regionaliserat en till två av sina verksamhetsområden (se 
16.2.1). Det ter sig ganska självklart att dessa fallföretag kommer att fortsätta 
den regionalisering som de påbörjat. Dessa fallföretag uppgav således att 
ökad samordning är deras nästa steg i regionaliseringen. 
 
De fallföretag som är klara med regionaliseringen har uppgett att de i 
framtiden tror att de kommer att vidga den nordiska regionen, centralisera 
regionen ytterligare och skapa nya regioner (se 14.3.2, 14.3.3 samt 14.3.4). 
Att vidga den nordiska regionen till att innefatta fler länder är nära 
sammankopplat med att centralisera regionen ytterligare, då en vidgning av 
regionen automatiskt skulle innebära en större centralisering. Detta är något 
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som redan börjat ske för en del av våra fallföretag, det är till exempel flera 
fallföretag som har lagt in Baltikum och andra öststatsländer i den nordiska 
regionen (se 12.2.2). Genom att fallföretagen kommer att skapa allt fler 
regioner, kommer det också att bli en del länder som inte helt självklart 
kommer att passa in i någon av de befintliga regionerna, vilket resulterar i att 
de länderna helt enkelt placeras in i den mest passande regionen. Regionerna 
blir således större och därmed blir fallföretagen mer centraliserade. Dessa 
framtidsutsikter ser även de fallföretagen som inte är klara med 
regionaliseringen av Norden. 
 
Det är intressant att konstatera att alla fallföretag har mer eller mindre 
liknande syn på framtiden, det är i varje fall inga som har helt skilda åsikter 
om framtiden. Det finns till exempel inte något företag som tror att de i 
framtiden kommer att återgå till att länderna i den nordiska regionen blir mer 
decentraliserade (se 14.3.3). 
 
Vår uppfattning är att de fallföretag som befinner sig i början av 
regionaliseringen först kommer att regionalisera färdigt de 
verksamhetsområden som de anser ska vara regionaliserade i den nodiska 
regionen. När fallföretagen är färdiga med detta kommer de att skapa 
ytterligare regioner i Europa och övriga delar av världen, vilket resulterar i 
att vissa regioner kommer att behöva vidgas för att alla länder skall kunna 
ingå i en region. Detta innebär i sin tur att regionaliseringen kan komma att 
bli något mer centraliserad än vad den är nu, på grund av att fler länder 
kommer att ingå i de olika regionerna. 
 
Fallföretagens framtidsplan är alltså att regionalisera fler delar av Europa och 
kanske även andra delar av världen, men att detta kommer att ta olika lång 
tid. Vår uppfattning är att regionaliseringen i de flesta fallen kommer att ske 
successivt. Fallföretagen verkar vilja prova sig fram och få så mycket 
kunskap som möjligt under vägens gång. Detta är förmodligen också 
anledningen till att så många företag har valt att börja med att endast 
regionalisera Norden, då Norden av de flesta fallföretagen betraktas bestå av 
homogena länder (se 12.2.2). Denna successiva process stämmer väl överens 
med den teori som finns om internationaliseringsprocessen (se 8.1). 
Fallföretagen vill helt enkelt lära sig så mycket som möjligt under vägens 
gång. 
 
Så länge som företag arbetar med regionaliseringen befinner de sig i samma 
steg i internationaliseringsprocessen, om fallföretagen därefter kommer att gå 
vidare till ännu ett nytt steg i internationaliseringsprocessen är för oss 
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omöjligt att svara på. Detta är något som ligger längre fram i tiden och 
bortom studiens avgränsningar (se 19.).  
 
 

17.3.3 Regionalisering - att räkna med i framtiden 
 
Utifrån ovanstående analys av fallföretagens övervägande positiva 
upplevelser av regionaliseringen, tror vi att ”regionalisering” kan var något 
att räkna med i även i framtiden. Genom att fallföretagen upplever att de 
organisatoriska förändringarna som sker i och med regionaliseringen bidrar 
till förbättringar, tror vi att det även kommer att påverka hur deras framtida 
internationaliseringsstrategier kommer att utformas. Kanske är det de 
positiva upplevelserna som gör att representanter för fallföretagen tror att de 
även i framtiden kommer att hålla fast vid denna strategi, även om den 
kommer att utvecklas.  
 
Vi har inte kunnat bilda oss en uppfattning om hur vanlig regionalisering är, 
varpå det är svårt att förutsäga vilken utbredning som regionalisering kan 
komma att få i framtiden. Om företag kan komma på ett sätt att undvika de 
”negativa upplevda effekterna”, det vill säga att få de olika länderna inom 
regionen att samarbeta samt att skapa en känsla av att denna 
organisationsform inte innebär att beslut fattas på för många ställen i den 
regionen, tror vi att allt fler företag kommer att välja att regionalisera sin 
organisation i framtiden.  
 
Vidare tror vi att de negativa effekter som fallföretagen har upplevt borde 
kunna avhjälpas genom att företag släpper in lokala representanter i 
ledningen. Genom att låta exempelvis de olika landscheferna sitta med i den 
regionala ledningen torde landsorganisationerna kunna uppleva en större 
känsla av samhörighet och att de har chans att påverka besluten som gäller 
regionen. Ovanstående förändringar borde resultera i att 
landsorganisationerna börjar tänka på regionens bästa istället för att fokusera 
på sitt eget land, vilket i sin tur torde leda till att de lättare kan acceptera de 
beslut som tas av regionledningen. Dessutom tror vi att detta även skulle leda 
till att regionledningen skulle kunna få ytterligare kontakt och information 
om verksamheterna inom regionen, samtidigt som kontrollen skulle 
förbättras.  
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18. Slutsatser 
 
Nu börjar vi närma oss slutet av studien och det är nu tid för oss att 
sammanfatta uppsatsen genom att redogöra för de slutsatser som vi har 
kommit fram till. Vi kommer i detta kapitel kort och koncist svara på de två 
problemfrågor som uppsatsen de facto cirkulerar kring för att kunna 
uppfylla syftet med studien. 
 
 
Är internationella företags placering av nordiska huvudkontor i Sverige 
en strategi för en regionaliserad verksamhet och hur tar sig denna 
strategi uttryck? 

 
I analysens första del har vi kommit fram till att samtliga av våra fallföretag 
har en regionaliserad verksamhet, inte på grund av att de själva har uppgett 
att de har ett nordiskt huvudkontor i Sverige utan för att de uppfyller de av 
oss framtagna kriterierna för en regionaliserad verksamhet. En regionaliserad 
verksamhet tar sig i uttryck genom att: 
 

• Företagen har en geografisk samordning över nationsgränserna 
• Företagen har ett gemensamt huvudkontor med regionledning 
• Företagen har både en global och en lokal strategi 
• Företagen tar vara på regional kompetens 
• Företagen effektiviserar genom regionverksamheten. 

 
Vi har vidare kommit fram till att fallföretagen har kommit olika långt i sin 
regionalisering, en del fallföretag befinner sig i början av regionaliseringen 
medan andra i princip är färdiga med sin regionalisering.  

 
Således kan vi fastställa att internationella företags placering av nordiska 
huvudkontor i Sverige är ett uttryck för en regionaliserad verksamhet om 
deras organisationer bär på liknande karakteristika som studiens fallföretag, 
det vill säga uppfyller våra fastställda kriterier för en regionaliserad 
verksamhet. 
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Är regionalisering ett nytt steg i företags internationaliseringsprocess 
och är det i sådant fall en internationaliseringsstrategi som företag 
kommer att behålla? 
 
Utifrån ovanstående kriterier om vad regionalisering är och vilka effekter det 
ger på organisationen, kan vi komma fram till att regionalisering kan ses som 
ett nytt steg i företags internationaliseringsprocess enligt Uppsala-skolan. 
Genom att vi först har tagit fram allmänna kriterier för vad som skall 
betecknas som ett nytt steg i företags internationaliseringsprocess har vi 
sedan kunnat jämföra dessa kriterier med vad som faktiskt har inträffat när 
fallföretagen har regionaliserat färdigt sin verksamhet och därigenom 
kommit fram till att regionalisering kan ses som ett nytt steg. 
 
Eftersom det är vi själva som, med hjälp av olika teorier, har arbetat fram 
arbetsdefinitionen på ett nytt steg, är vi medvetna om att det endast är vid 
dessa kriterier som vi kan fastslå att regionalisering är ett nytt steg. Därför är 
vår slutsats att regionalisering kan ses som ett nytt steg, det vill säga 
regionalisering är ett nytt steg utifrån studiens kriterier.  
 
Vidare tror vi att fler företag kommer att välja att regionalisera sin 
verksamhet i framtiden detta grundar vi på fallföretagens egna utsagor om 
alla de positiva effekter som regionaliseringen genererar. Det är också tydligt 
att teoretikerna har höga tankar om till exempel glokala strategier.  
 
 
 
Med detta anser vi att vi har uppfyllt vårt syfte med studien. Vi anser att vi 
har kunnat bidra med kunskap om företags internationalisering genom vårt 
löpande resonemang kring regionalisering som ett nytt steg i 
internationaliseringsprocessen och de slutsatser som vi presenterat i detta 
avsnitt. Detta har vi gjort genom att jämföra teorier med insamlad 
primärdata.  
 
Vi anser att uppsatsen har såväl teoretisk som praktisk relevans. Teoretisk då 
vi har tagit fram en arbetsdefinition för regionalisering genom att studera 
relaterade teorier samt att vi har påvisat att regionalisering kan ses som ett 
nytt steg i Uppsala-skolans etableringskedja utifrån teoretiskt framtagna 
kriterier. Uppsatsen har även en praktisk relevans då vi empiriskt har 
sammanställt ett antal regionaliserade företags erfarenheter av 
”regionaliseringsstrategin”, som kan ligga till grund för andra företag som 
funderar på en regionalisering. Dessutom kan studien ha en praktisk relevans 
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för organisationer som ISA som i sitt arbete uppmanar företag att 
regionalisera sin nordiska verksamhet.     
 
 
Avslutningsvis vill vi svara på frågan i uppsatsen rubrik: 
 
Ja, regionalisering kan ses som ett nytt steg i företags 
internationaliseringsprocess utifrån Uppsala-skolans etableringskedja, då vi 
anser att regionalisering uppfyller våra krav på ett nytt steg. 
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19. Avslutande reflektioner 
 
Uppsatstiden börjar lida mot sitt slut, likaså vår ekonomiska utbildning vid 
Linköpings universitet. De tjugo veckor som vi har ägnat åt denna studie har 
på ett bra sätt kunnat knyta ihop ”studiesäcken” då vi fått möjligheten att visa 
vad vi har lärt oss under vår studietid, både för andra men i synnerhet för oss 
själva. Vi känner att vi bara under denna termin har lärt oss mycket, 
exempelvis att kritiskt granska andras och, inte minst, vårt eget resonemang. 
Mycket har hänt med uppsatsen sedan den dag vi började planera dess 
disposition och innehåll. Syftet och problemfrågorna har kontinuerligt 
omformulerats till vad de är idag. Vi hade i början ingen aning om hur 
komplext och stort studieområdet vi tog oss an var, vilket har resulterat i att 
vissa intressanta aspekter inte fått utrymme inom ramen av studien. Vi 
kommer här nedan ge förslag på fortsatt forskning i nära anknytning till 
studieområdet. 
 
Vår uppsats bygger till stor del på stora multinationella företags erfarenheter 
av regionalisering.  Som vi har nämnt i arbetet tror vi att det finns en 
möjlighet att de slutsatser som vi kommit fram till inte går att applicera på 
mindre företag. Väsentlig storleksskillnad torde kunna bidra till annorlunda 
motiv och tillvägagångssätt. Därför anser vi att det vore intressant att göra en 
liknade studie av mindre företag. Detta bland annat för att kunna dra 
allmängiltiga slutsatser kring företeelsen regionalisering. 
 
Vidare skulle det också kunna vara intressant att komplettera denna studie 
med andra förankrade teorimodeller som till exempel vilket värde och vilken 
nytta som regionalisering skapar för företag. Detta är något som vi har 
avgränsat studien till, men som vi i början tänkte ta upp. 
 
Studien visar på fallföretagens bild av framtiden och om de tror att 
regionalisering är en internationaliseringsstrategi som de kommer att hålla 
fast vid en tid framöver. Vi har dock inte diskuterat hur nästkommande 
internationaliseringsstrategier kan komma att se ut. Det vill säga, kanske 
finns det redan ett ytterligare steg efter regionaliseringen. Kanske kan flera 
av de fallföretag som uppgett att de har fullbordat sin regionalisering snart 
vara redo att ta ett ytterligare steg, till en ny internationaliseringsstrategi. 
Vidare har det slagit oss att regionalisering kanske ”bara” är ett mål på 
vägen, ett nödvändigt mellansteg för att kunna uppnå det verkliga målet. Alla 
dessa tankar anser vi är intressanta forskningsunderlag. 
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Slutligen tycker vi att vår studie skulle kunna kompletteras med ytterligare 
studier om tillvägagångssättet mellan att ha motiv till att regionalisera och 
den praktiska implementeringen. Hur går företag tillväga för att kunna 
förverkliga sina motiv och förhoppningar om en förbättrad organisation? En 
sådan studie skulle dels vara av stort intresse för företag som funderar på en 
regionalisering och dels för organisationer som ISA som skall hjälpa företag 
att implementera regionaliseringsstrategin. Dessutom skulle en sådan studie 
kunna ha en teoretisk relevans genom att forskaren ger bidrag till hur 
regionaliserade företag på lämpligaste sätt organiserar sin internationella 
verksamhet och hur beslut och strategier blir verklighet.  
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Bilaga 
Intervjuunderlag 

 
Vi skulle vara tacksamma om ni ville berätta kortfattat om er organisation 
och dess historik innan vi tar upp följande frågor: 
 
 

• Hur startade er internationaliseringsprocess?  
 
 

• Hur startade er internationaliseringsprocess i Norden/ Sverige? 
- När ni förlade verksamheten till ovanstående berodde det på att 
ni ville till ett specifikt land i Norden eller till Norden som 
helhet? 
- Hade ni något nätverk eller några relationer i Norden/ Sverige 
innan er etablering där? 
- Tänkte ni utifrån regioner när ni placerade er i Norden/ Sverige? 
- I så fall hur såg regionindelningen ut? 

- Hur etablerade ni er i Sverige, när och hur gick det till? 
 
 

• Vilka var motiven till varför ni valde att regionalisera er 
Nordenorganisation? 

- Hur växte beslutet fram? Hur såg resonemanget ut bakom 
beslutet? 

- Har motiven blivit uppfyllda i dag? 
 
 

• Vilka delar har ni förlagt till det nordiska huvudkontoret samt vilka 
delar har ni  valt att samordna inom regionen? 

 Samtliga 
Ekonomi 

 Kundtjänst 
 Logistik 
 Teknisk support 
 Försäljning 
 Marknadsföring 
 Administration 
 Andra delar 
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- Anser ni att ni är ”färdiga” med regionaliseringsarbetet?  
- I så fall, hur lång tid tog det för er att bli helt regionaliserade? 
- Om inte, när tror ni att ni kommer att vara helt regionaliserade? 
- Vilka är de största förändringarna som regionaliseringen har 

bidragit till? 
 
 

• Vilka positiva och negativa effekter har ni upplevt i och med 
regionaliseringen? 

- Hur mycket har ni sparat tack vare regionaliseringen?  
(I monetära termer och immateriella termer) 

- Är detta en strategi som ni tror att ni kommer att behålla? 
- Varför / varför inte? 
- Ser ni någon vidareutveckling av strategin? 
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