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Sammanfattning 
Denna undersökning behandlar vilka faktorer som påverkar multinationella tillverkande 

företag när de väljer att placera kontrollen över sin internationella fysiska distribution (IPD) 

hos moderbolaget eller det utländska dotterbolaget. 

Undersökningen är genomförd hos sju elektroniktillverkande företag i Stockholmsområdet. 

Datainsamlingen har främst skett genom kvalitativa intervjuer med utvalda personer anställda 

på företagen, samt via elektroniska källor som tillhandahölls av företagen. 

Undersökningen syftar till att analysera faktorer som påverkar multinationella företag när de 

väljer placering av kontrollen över den internationella fysiska distributionen. 

Analysen visar på att de faktorer som i störst utsträckning påverkar multinationella företag vid 

detta beslut är deras egen omsättning samt erfarenhet av att vara ett multinationellt företag. 

Slutsatsen för denna undersökning blir följaktligen att ett multinationellt företag väljer 

placering av kontrollen beroende på vilken fas företaget befinner sig i. Dessa faser identifieras 

i denna undersökning som Traditionell centralisering, Effektiv decentralisering och Hållbar 

centralisering. 

 

Nyckelord: Multinationella företag, internationell fysisk distribution, IPD, 

elektroniktillverkning, centraliseringsgrad, moderbolag, dotterbolag  
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1. Inledning 
I detta kapitel redogörs för det studerade problemet samt dess bakgrund. Kapitlet innehåller 

även undersökningens syfte samt valda avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 
Små ekonomier, som den svenska, är ofta beroende av sin export för att fungera och växa, 

eftersom den inhemska marknaden är ofta inte stor nog för landets företag. Export är dock 

förknippat med ett antal hinder, som kan försvåra eller till och med omöjliggöra handel med 

andra länder. 

World Economic Forum publicerar årligen The Global Enabling Trade Report, där de bland 

annat rankar länder utifrån deras möjlighet att bedriva handel med andra länder.
1
 Utifrån 

rapporten framgår att transporter, både inrikes och utrikes, kan utgöra ett stort externt hinder 

vid export. Sammanställarna av rapporten menar dock att transportkostnaderna är på väg att 

minska, vilket bör innebära att transporter kommer att utgöra ett allt mindre hinder för  

export. 

I den enkätundersökning som ligger till grund för rapporten anger dock 14,4 procent av de 

svenska företagen att höga kostnader och förseningar på grund av internationella transporter 

(high cost or delays caused by international transportation) upplevs som det största problemet. 

Detta problem blir med denna svarsfrekvens därmed det näst största problemet totalt som 

svenska företag anger att de upplever vid export. Trots att kostnaderna för de internationella 

transporterna påstås vara ett minskande problem, är det tydligt att det fortfarande är ett stort 

problem för den svenska exportsektorn. 

En möjlig förklaring till att svenska företag upplever internationella transporter som ett av de 

största problemen vid export kan vara det förhållandevis stora geografiska avstånd som skiljer 

Sverige från de europeiska marknaderna. EU är idag Sveriges viktigaste handelspartner,
2
 men 

med avseende på geografi har Sverige en nackdel gentemot många andra länder, som 

exempelvis Frankrike och Tyskland, när det gäller att konkurrera om marknader i de 

europeiska länderna.
3
 

  

                                                           
1
 Lawrence, Drzeniek Hanouz & Doherty, 2012  

2
 Samuelsson & Rickardsson, 2012 

3
 Bjørnland, Persson & Virum, 2003 
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1.2 Problematisering 
När företag expanderar och blir internationella blir det allt viktigare för företaget att välja den 

utformningen av distributionen som är effektivast givet de existerande förutsättningarna, då 

effektiv distribution innebär kostnadsbesparingar såväl som högre kundtillfredsställelse.
4
 

Det är dock inte givet för företag vem som bör ansvara för distributionen, dess utformning 

och drift, utan detta är en frågeställning som uppstår i samband med expansionen till nya 

länder.
5
 Flera för företaget viktiga frågor uppstår. Vem ska bära kostnader och intäkter, och 

vem fattar besluten? Ska kontrollen ligga hos moderbolaget i hemlandet, eller ska kontrollen 

läggas hos ett dotterbolag lokalt i mottagarlandet? 

Detta är ett viktigt beslut, men trots det fäster få företag någon större vikt vid placeringen av 

kontrollen. Studier har visat att företagsledningen kan ha en slapp inställning till den 

internationella distributionen generellt,
6
 eller ett bristande intresse för utformningen av 

denna.
7
 

 

Det kan även bero på en negligering av de problem som förknippas med fysisk distribution i 

multinationella företag.
8
 Det första problemet handlar om koordinering, då det uppstår en 

måldivergens mellan olika företagsinterna intressen. Eftersom det är svårt att uppskatta vilka 

ekonomiska vinster som härrör från ett större fokus på effektiv distribution, kan det också 

vara svårt att motivera detta höjda fokus inför andra funktioner inom företaget. Det andra 

problemet uppstår i samband med den multinationella dimensionen och innebär att ett 

centraliserat management i moderbolaget har svårt att uppfatta lokala transportproblem i 

mottagarlandet, vilka därför negligeras. Dessa två problem resulterar i att den internationella 

distributionen inte upplevs vara värd ett högre fokus, vilket leder till att företagsledningarna 

ofta inte är ”på humör” för att bry sig om företagets internationella distribution. Att bry sig 

om sin internationella distribution, dess utformning samt vem som bör ha kontrollen över den 

är dock viktigt. Den totala kostnaden för det fysiska distributionssystemet faller sällan under 

18 procent av företagens totala kostnader, och ett högre fokus skulle – som nämnts ovan – få 

både direkta och indirekta positiva ekonomiska effekter. Den direkta effekten skulle bli 

kostnadsbesparingar, medan den indirekta effekten skulle bli ökad försäljning som ett resultat 

av ökad kundtillfredsställelse.  

                                                           
4
 Cabaniss, 1995 

5
 Picard, 1997 

6
 Zinn & Grosse, 1990 

7
 Cabaniss, 1995 

8
 Picard, 1997 
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Ett ökat fokus på distributionen – och en tydligt utarbetad strategi för kontrollen över denna – 

skulle stödja marknadsfunktionen samt minimera interna motsättningar mellan intressen i 

företaget. Det handlar alltså för moderbolagets del om att kontrollera distributionen, eller att 

distribuera ut kontrollen på dotterbolagen. 

1.3 Undersökningsproblem 
Vad är det som påverkar om moderbolaget eller dotterbolaget kontrollerar distributionen vid 

export i multinationella företag? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att analysera vad det är som påverkar om moderbolaget eller 

dotterbolaget kontrollerar distributionen vid export i multinationella företag. 

 

1.5 Avgränsningar 

För denna undersökning har följande avgränsningar gjorts: 

- Data har enbart samlats in från företag som tillverkar, förädlar eller utvecklar 

elektronik i Sverige. 

- Data har enbart samlats in från företag med en omsättning som översteg 50 miljoner 

kronor år 2011. 

Dessa avgränsningar har gjorts för att få en hanterbar men samtidigt jämförbar datamängd. 

  



 
 

4 
 

2. Metod 
I detta kapitel beskrivs och motiveras undersökningens ansats samt val av metod. De 

studerade företagen och valda informanterna presenteras, och en redogörelse för de åtgärder 

som vidtagits för att höja undersökningens tillförlitlighet lämnas. 

2.1 Metodval 
Undersökningen har genomförts med en abduktiv ansats. Vid en abduktiv ansats tar forskaren 

en övergripande utgångspunkt och skapar sig en bild av forskningsområdet, för att 

allteftersom skapa sig en allt klarare bild av verkligheten genom datainsamling.
9
  

För denna studie valde författarna alltså att frångå ansatserna induktiv eller deduktiv. Vid en 

induktiv ansats börjar forskaren med att studera specifika fall, för att utifrån detta dra 

generella slutsatser.
10

 Forskningen startar alltså i empirin för att sedan bli teori. Vid en 

deduktiv ansats handlar det istället om en form av teoriprövning, där forskaren tar 

utgångspunkt i det generella – teorin – för att utifrån detta studera specifika fall – empirin – 

förkasta eller bekräfta hypotesen och sedan revidera teorin.
11

 Författarna valde att frångå 

dessa ansatser då den abduktiva ansatsen bedömdes som mer lämplig för 

undersökningsproblemet. 

 

För studien valdes vidare en kvalitativ ansats då författarna ville skapa en förståelse för ämnet 

genom studien, och detta möjliggörs i större utsträckning genom en kvalitativ ansats än med 

en kvantitativ ansats.
12

 En kvalitativ ansats öppnar upp för en diskussion istället för en ren 

mätning av faktorerna, och den kvalitativa ansatsen har tillåtit författarna att reflektera över 

hur olika faktorer påverkar multinationella företags placering av kontrollen. 

 

För datainsamling från primärkällor valdes semistrukturerade intervjuer som 

insamlingsmetod. Under en sådan intervju tillåts informanten att associera relativt fritt, dock 

kring ett antal specifika teman som före intervjutillfället ställts iordning av forskaren, vilket 

ger en mer flexibel intervju.
13

 Problemet med en semi-strukturerad intervju, precis som med 

andra intervjuformer, är att informanten kan missförstå frågan. Den semi-strukturerade  

                                                           
9
 Alvesson & Sköldberg, 2008 

10
 Bryman & Bell, 2012 

11
 Ibid 

12
 Lindblad, 1998 

13
 Bryman & Bell, 2003 
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intervjun tillåter dock både intervjuare och informant att tydliggöra oklarheter under 

intervjuns gång. 

 

För att kunna skapa en bild av ämnet och lättare identifiera och tolka informanternas 

erfarenheter och åsikter, krävdes en grund av sekundärdata i form av tidigare forskning, 

rapporter och litteratur. Det bedömdes även vara relevant att samla in information om 

företagens storlek, då detta kunde påverka informanternas svar under intervjuerna. Denna 

information hämtades från företagens årsredovisningar. 

Under analysen av studiens insamlade primärdata bedömdes ytterligare insamling av 

sekundärdata gällande företagens historia som nödvändig. De sekundära data som då 

samlades in var hur många år företagen hade haft utländska dotterbolag, och denna 

information samlades i samtliga fall utom två in från företagens hemsidor. I de två avvikande 

fallen samlades dessa data in under intervjutillfällena.  
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2.2 Urval 
För denna studie tog författarna kontakt med 19 företag. Av dessa avböjde tolv företag att 

medverka, och angav som anledning för detta att de inte kunde bidra med intressant data då de 

hade valt att lägga ut hela distributionen på en extern part. Detta kommer att diskuteras vidare 

i studiens analys, då det är relevant mot studiens bakgrund. 

 

Valet av företag samt informanter för denna studie har skett genom ett subjektivt urval,
14

 då 

författarna hade en viss kunskap om det område som skulle studeras. Företagen och 

informanterna valdes därför ut baserat på deras förmåga att bidra med relevanta data.  

Urvalet skedde i ett antal steg: 

1. Bransch (elektronik) 

2. Geografisk placering (Stockholmsområdet) 

3. Exportverksamhet 

4. Årsredovisningar  

Urval 1 och 3 skedde för att säkerställa att de utvalda företagen kunde bidra med relevanta 

data till studien. Urval 2 skedde för att data skulle vara oproblematisk att samla in via 

personliga intervjuer. De nyckeltal som valdes för Urval 4 var Omsättning, Resultat efter 

finansiella poster samt Vinstmarginal. För att undvika extremfall och insamling av data från 

företag som inte befann sig i sitt normalläge, valde författarna att låta Urval 4 sortera ut de 

företag som visade på ekonomisk stabilitet. 

 

Företag Informant Position 
Electrolux AB Irene Controller 

Flir Systems AB 
Desireé Vikarierande Logistikchef 

Dag Senior Order Officer 

  Anders Verkställande Direktör 

Profoto AB Hanna Backoffice Sales Manager 

  Elise Operative Purchaser 

Sigicom AB 
Cecilia Coordinator 

Jenny Order Management 

Stoneridge Electronics AB Jonas Logistikchef 

Trimble AB Maureen Specialist Import/Export 

XaarJet AB Ingegerd Produktionsplanerare 
Tabell 1. Företag och informanter 

 

                                                           
14

 Denscombe, 1998 
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Dessa företag valdes ut oavsett om de valt att placera kontrollen över distributionen hos 

moderbolaget eller dotterbolaget. Denna studie syftar till att analysera de underliggande 

faktorerna som påverkar detta val, och därför innebar en del av datainsamlingen en 

identifiering av skillnader mellan de olika företagens placering av kontrollen. 

Informanter valdes i samtliga fall utom ett ut genom kontakt med företagets växel. I det 

avvikande fallet tog författarna direkt kontakt med relevant person, utifrån information på 

företagets hemsida. 

Vid tre intervjuer skedde ett oplanerat snöbollsurval. Ett snöbollsurval innebär att personer 

som är relevanta för undersökningen hjälper forskarna att få kontakt med andra personer som 

också kan vara relevanta.
15

 Detta skedde då de utvalda informanterna hänvisade vidare till 

andra personer på företaget, eller hade valt att ta med sig en kollega för att öka sannolikheten 

att kunna besvara frågorna under intervjun. 

2.3 Genomförande 

För att skapa en bild av forskningsområdet och ämnet genomfördes en sökning av artiklar 

samt litteratur. Innehållet i dessa tillhandahöll de teorier som sedan låg till grund för 

datainsamlingen via primärkällor. Utifrån dessa teorier skapades en bild av vad som skulle 

undersökas, samt vilka aspekter som borde undersökas än mer noggrant.  

 

Intervjuerna genomfördes i sex av sju fall på plats hos de studerade företagen. Vid samtliga 

intervjuer fördes anteckningar eller inspelning. Vid en intervju försvann ljudfilen efter 

avslutad intervju, detta avhjälptes dock genom omgående antecknande av intervjuns innehåll 

samt informantens korrigerande av dessa anteckningar. En intervju genomfördes via telefon 

då informanten befann sig i Örebro. De problem som vanligtvis kan förknippas med en 

telefonintervju – som exempelvis oförmågan att uppfatta informantens ansiktsuttryck och 

därav den ökade risken att forskare och informant missförstår varandra – avhjälptes dock 

genom att intervjun spelades in, transkriberades samt skickades till informanten i efterhand 

för godkännande.  

Inför intervjuerna hade informanterna via mail informerats om vilka övergripande ämnen som 

studien skulle behandla (se Bilaga 1), samt gavs möjlighet att komma med åsikter om dessa 

ämnen. Författarna använde sig sedan av en mer djupgående intervjuguide (se Bilaga 2). Vid 

samtliga intervjuer var informanterna väl förberedda och gav klara och tydliga svar.  

  

                                                           
15

 Bryman & Bell, 2003 
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2.4 Tillförlitlighet 
Tillförlitlighet i resultatet skapas genom att forskaren dels följer de regler som finns uppsatta 

för forskningens genomförande, och dels säkerställer att han eller hon har uppfattat 

verkligheten på ett riktigt sätt genom återkoppling av resultatet till de personer som deltagit i 

studien.
16

 

Författarna har, för att uppnå en hög tillförlitlighet, låtit informanterna i efterhand godkänna 

de anteckningar, transkriberingar och sammanställningar som rör deras svar.  

2.4.1 Pålitlighet 

För att uppnå en hög pålitlighet ser forskaren till att tillhandahålla en komplett redogörelse av 

hela forskningsprocessen. Denna ska innehålla information om samtliga faser, som 

exempelvis varför de aktuella personerna för studien valdes, transkribering av samtliga 

intervjuer, vilka beslut som fattades under analysprocessen etcetera.
17

  

Författarna valde att transkribera de intervjuer där detta var möjligt för att höja studiens 

pålitlighet. I övrigt har en redogörelse för urvalsprocessen lämnats. I analysen sker även en 

eliminering av faktorer.  

2.4.2 Möjlighet att styrka och konfirmera 

Då objektivitet är omöjligt att uppnå i en samhällsvetenskaplig studie, måste forskaren kunna 

påvisa att han eller hon inte medvetet påverkat resultatet med egna värderingar eller 

förkunskaper.
18

 

Författarna av denna studie hade en viss förförståelse i ämnet via yrkesmässiga samt 

studiemässiga erfarenheter. Förförståelsen har tagits i beaktning, och försök för att minimera 

dess påverkan på resultatet har gjorts genom omfattande litteratursökning, samt en 

medvetenhet om detta vid utformandet av intervjufrågor. För att undvika en vinkling av 

studiens insamlade data, har denna i efterhand godkänts eller korrigerats av informanterna.     

                                                           
16

 Bryman & Bell, 2003 
17

 Ibid 
18

 Bryman & Bell, 2003 
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras och sammankopplas de teorier som undersökningen bygger på. 

3.1 Distributionssystem vid IPD19 
Nedan redogörs för skillnaderna mellan de fyra distributionssystem som kan användas vid 

internationell fysisk distribution, IPD. 

1. The Classical System: I detta system transporteras produkterna från fabrik till en 

återförsäljare eller till ett dotterbolag som är lokaliserat nära den utländska marknaden. All 

produktförflyttning sker genom denna kanal, och det lokala dotterbolaget sköter lagring, tar 

emot kundorder samt distribuerar dessa. Systemet lägger stor vikt vid dotterbolagets kontroll 

och ansvar. 

2. The Transit System: Även i detta system transporteras produkter från fabriken till ett lokalt 

dotterföretag. Dotterbolaget fungerar dock här endast som en in-transit point, vilket innebär 

att leveransen bryts i så liten utsträckning som möjligt. Dotterbolaget har en minimal 

lagerhantering, men sköter sortering av kundorder och distribution av dessa. Dotterbolaget har 

fortfarande en stor del av kontrollen och ansvaret, men är också mer beroende av fabriken och 

moderbolaget, som kontrollerar den transporterade varumängden. Lokal expertis blir dock av 

stor vikt.  

3. The Direct System: I detta system skickas produkterna direkt från moderbolagets fabrik till 

kund, utan någon inblandning från en lokal återförsäljare eller ett dotterbolag. Systemet 

reducerar kostnader, men kan ge upphov till problem eller måldivergens då motsättningar 

uppstår huruvida organisationen ska vara lokal eller baserad i hemlandet. 

4. The Regional Distribution Center: I detta system upprättas ett centrallager som ska 

tillgodose flera lokala marknader i utlandet. Centrallagret tar emot produkter från fabrik och 

distribuerar till kund efter kundorder. Kontrollen ligger i detta system inte hos ett lokalt 

dotterbolag utan hos ett regionalt eller centralt management. 

Högvärdiga produkter tenderar att transporteras enligt The Direct System, medan lågvärdiga 

produkter tenderar att transporteras genom en normal kanal. 

  

                                                           
19

 Schary & Skjøtt-Larsen, 1986 
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3.2 Den logistiska målmixen20 
Den logistiska målmixen står på tre ben: leveransservice, kapitalbindning och 

logistikkostnader. Varje ben består i sin tur av underkategorier.  

Leveransservice berör transporter och utförandet av densamma, dock inte kostnaden för 

transporterna. Idag finns det inte utrymme för felaktiga transporter, det kommer att orsaka lika 

stora problem om rätt mängd varor kommer till fel destination som om fel mängd varor 

kommer till rätt destination. Leveransservicen består bland annat av leveranstid, 

leveranssäkerhet, servicenivå samt flexibilitet. 

Kapitalbindning är kostnaden för att inte tjäna pengar på sina produkter, vilket ofta är en stor 

post i producerande företag. Att inte tjäna pengar på produkter som istället ligger på hyllan är 

inte bara en missad intäkt utan även en kostnad, både direkt och indirekt. Denna kostnad 

består bland annat av personal som administrerar hyllan, hyreskostnaden för ytan hyllan tar 

upp och inte minst kostar en färdigmonterad produkt mer än samma produkt isärplockad på 

grund av det förädlingsvärde som knutits till produkten. Kapitalbindningen består bland annat 

av råvaruförråd, produkter i arbete samt färdigvarulager. 

Logistikkostnad är priset för att företaget ska kunna lämna den leveransservice som kunden 

kräver. Logistikkostnaden består bland annat av hantering, transport samt styrning.  

 

Alla tre benen kan inte förbättras samtidigt, utan det handlar om en avvägning. Om ett företag 

exempelvis bestämmer sig för att minska kapitalbindningen kombinerat med en sänkning av 

logistikkostnaderna, så kommer leveransservicen att påverkas negativt. Likadant är det om 

företaget beslutar att leveransservicen ska förbättras kombinerat med en lägre kapitalbindning, 

detta kommer att leda till ökade logistikkostnader. Dock är det möjligt att påverka samtliga tre 

ben i positiv riktning, om det sker genom ett långsiktigt arbete kombinerat med ett 

helhetstänk. 
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3.3 Logistikkostnader kontra kundservice21 
Ett tillvägagångssätt för multinationella företag att lösa problemen med koordinering och 

måldivergens inom företaget är att prioritera mellan olika faktorer som påverkar kostnaderna 

för den fysiska distributionen. Det är vanligt att företag lägger dessa beslut hos en ensam 

auktoritet, hos en egen funktion, inom företaget. 

Problemen kan också lösas genom att prioritera mellan minimal kostnad för den fysiska 

distributionen och maximal kundservice. Dessa faktorer nämns också i den logistiska 

målmixen, där som logistikkostnad respektive leveransservice. Företag kan bara göra global 

vinst om dessa faktorer harmoniserar med varandra. Även om både en låg logistikkostnad och 

hög kundnöjdhet är legitima mål, finns det motsättningar mellan dem. Valet dem emellan 

väcker frågan om det ska finnas en funktion inom företaget som har auktoriteten att fatta 

globala beslut, en funktion vars syfte är att sätta en standard för kundservicen som tillåter 

företaget att maximera sin vinst.  

Detta ger dock upphov till vissa problem.  

1. Även om det antas föreligga ett positivt samband mellan logistikkostnader och 

försäljningsintäkter, är det svårt att avgöra exakt hur sambandet ser ut. Detta ger 

upphov till frågan kring hur mycket försäljningen skulle öka om den fysiska 

distributionen tilläts kosta mer. 

2. Det är en instabil miljö att fatta beslut i, då marknadens behov för kundservice är 

dynamiskt och föränderligt, vilket även logistikkostnaderna är. 

3. Företagens storlek och komplexitet, samt ett stort antal system för att bedöma 

prestationer gör det svårt att få en klar bild över logistikkostnaderna och 

försäljningsintäkterna, vilket försvårar kompromisser dem emellan. 

Utifrån en medvetenhet om dessa svårigheter finns det ytterligare förslag till lösningar: 

1. Upprättandet av en logistikavdelning som koordinerar alla aktiviteter kring den fysiska 

distributionen och rapporterar till vice marknadsföringschefen. Detta skulle ge en 

auktoritet ett samlat ansvar för försäljning och de logistikkostnader som förknippas 

med försäljningen. 

2. Erkännandet av logistikavdelningen som samma ”rang” som alla andra avdelningar, 

vilket innebär att företagets verkställande direktör får ansvaret för att prioritera mellan 

avdelningar och ha ett övergripande ansvar. 

3. Skapandet av en personalorganisation som får ansvar för att ge råd, vilket därmed 

underlättar samarbete mellan avdelningar och minskar interna motsättningar i mål. 
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3.4 Sammankoppling av teorier 
För att göra diskussionen nedan tydligare används här bara begreppet leveransservice. 

Begreppet är synonymt med kundservice, och det senare begreppet kommer inte att användas 

i denna diskussion.  

 

Den logistiska målmixen och teorin om logistikkostnad kontra kundservice har i grunden 

mycket gemensamt. De två teorierna kan ses som vidareutvecklingar av varandra. Den 

logistiska målmixen innehåller förutom logistikkostnad och leveransservice också 

kapitalbindning, vilket teorin om logistikkostnad kontra kundservice inte gör. Teorin om 

logistikkostnad kontra kundservice kan dock ses som en fördjupning av prioriteringen mellan 

de två faktorerna som den behandlar.  

 

De två teorierna handlar om att maximera nyttan av ett beslut. Det handlar inte om att välja 

bort en av faktorerna helt, utan det handlar om att hitta den balans som är ultimat för 

företaget. Vilken balans som är ultimat avgörs genom vilken prioritering som är mest effektiv. 

Vilken är den högsta möjliga leveransservice som går att uppnå vid lägsta möjliga 

logistikkostnad? 

Vid en viss leveransservice kan kundnöjdheten upphöra att öka, då den extra leveransservicen 

inte tillför något värde för kunden. Företaget har alltså för höga logistikkostnader för – i 

kundens ögon – onödig leveransservice, och prioriteringen blir ineffektiv och kostsam. Om 

leveransservicen däremot är för låg leder detta till sjunkande kundnöjdhet, och företaget 

tappar kunder. Även denna prioritering kommer att vara ineffektiv och kostsam för företaget. 

 

I grund och botten rör prioriteringsfrågan alltså hur man ska bli så effektiv som möjligt, något 

som även avgör varför företag väljer det distributionssystem vid IPD som de gör. 
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4. Företagspresentationer 
I detta kapitel presenteras de studerade företagen med deras verksamhet, kort historia, 

omsättning samt antal anställda. 

 

Företag Omsättning (tkr) Antal anställda 
Electrolux AB 101 828 000 52 916 

Flir Systems AB 1 307 861 394 

Profoto AB 220 680 48 

Sigicom AB 53 120 16 

Stoneridge Electronics AB 824 504 288 

Trimble AB 395 796 192 

XaarJet AB 153 019 121 
Tabell 2. De studerade företagen i siffror (2011)

22 

Vad som framgår av Tabell 2, är att de studerade företagen rent storleksmässigt skiljer sig åt i 

stor utsträckning. Omsättningen varierar från 53 miljoner upp till nästan 102 miljarder, och 

antal anställda varierar från 16 personer upp till nästan 53 000 personer. Denna stora skillnad 

företagen emellan kommer att diskuteras i analysen, nedan redogörs kortfattat för företagens 

historia och verksamhet. 

Electrolux AB 

Electrolux AB är ett svenskt företag som startades år 1919.
23

 Företaget blev multinationella 

redan 1927, och idag är företaget en av de ledande hushållsmaskinstillverkarna i världen. De 

tillverkar även motsvarande utrustning för professionell användning. 

Flir Systems AB 

Flir Systems AB är ett i grunden svenskt företag som idag är ett dotterbolag till ett 

amerikanskt moderbolag. Moderbolaget grundades i USA år 1978, och blev multinationellt 

1998.
24

 Idag är företaget ett av de ledande i världen inom design, tillverkning och 

marknadsföring av värmekameror för ett flertal olika ändamål. 

Profoto AB 

Profoto AB är ett svenskt företag som grundades år 1968.
25

 Företaget blev multinationellt år 

2000, och idag är företaget världsledare inom tillverkningen av ljussättningssystem för 

fotografering. 
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 allabolag.se – Företagsinformation om alla Sveriges bolag 
23

 Electrolux (odat.); Revolutionary products – Electrolux Group (odat.) 
24

 About Flir Systems, Inc. (odat.) 
25

 About Profoto – Profoto (odat.) 
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Sigicom AB 

Sigicom AB är ett svenskt företag grundat år 1981.
26

 Företaget är idag Nordens ledande 

leverantör av mätinstrument och programvaror för fältmätning samt övervakning av 

vibrationer och buller, kombinerat med export till större delen av världen. Företaget blev 

multinationellt år 2012. 

Stoneridge Electronics AB 

Stoneridge Electronics AB är ett i grunden svenskt företag, men är sedan 1996 ett dotterbolag 

till den amerikanska koncernen Stoneridge. Stoneridge startades redan 1965 i USA, och blev 

multinationellt 1992.
27

 Stoneridge Electronics AB tillverkar och utvecklar avancerade 

produkter och lösningar för tyngre fordon, så som färdskrivare och styrenheter, till flertalet av 

världens ledande fordonstillverkare. 

Trimble AB 

Trimble AB är ett dotterbolag till en amerikansk koncern som grundades 1978 i Los Altos, 

Kalifornien.
28

 Företaget blev multinationellt 1991, och är idag världens största tillverkare av 

geodetiska mätinstrument och GPS-system.  

XaarJet AB  

XaarJet AB bildades genom ett köp av en tillverkningsanläggning, och är idag dotterbolag till 

ett brittiskt moderbolag. Moderbolaget bildades år 1990 i Storbritannien, och etablerades år 

1999 i Sverige genom detta köp.
29

 De blev multinationella i samband med etableringen i 

Sverige, och är idag den världsledande leverantören av industriella bläckstråleskrivarhuvuden.  

 

  

                                                           
26

 Om oss – Sigicom (odat.) 
27

 History – Stoneridge (odat.); Stoneridge Electronics – analogue and digital tachograph (odat.) 
28

 About Trimble – Company History (odat.); About Trimble – Linking Positioning to Productivity (odat.) 
29

 Xaar History (odat.); Xaar – Piezoelectric Industrial Inkjet Printheads (odat.)  
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5. Resultat och analys 
I detta kapitel beskrivs och analyseras de studerade företagens placering av kontroll, likheter 

och skillnader. Vidare förs en diskussion om vilka faktorer som bedöms påverka denna 

placering, och slutligen presenteras en modell om vad placeringen antas bero på. 

5.1 De studerade företagens placering av kontrollen 
För att skapa en förståelse för vad det är som påverkar om de studerade företagen har valt att 

lägga kontrollen över distributionen hos moderbolaget eller dotterbolaget, är det först 

nödvändigt att veta var företagen har valt att placera kontrollen.  

De fyra avgörande frågeställningarna för att veta i vilken utsträckning moderbolaget eller 

dotterbolaget kontrollerar aktiviteter förknippade med distributionen vid export är följande: 

- Vem upphandlar transporter vid export? 

- Vem bokar transporter vid export? 

- Vem utför transporter vid export? 

- Vem utvärderar transporter vid export? 
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I Tabell 3 nedan redogörs för de studerade företagens svar på dessa frågor. 

 

Förklaringar till Tabell 3: 

- MB: moderbolaget utför aktiviteten 

- DB: dotterbolaget utför aktiviteten 

- Outsourcat via MB: aktiviteten utförs av en extern part på uppdrag av moderbolaget 

- Outsourcat via DB: aktiviteten utförs av en extern part på uppdrag av dotterbolaget  

 

Företag Upphandling Bokning Utförande Utvärdering 

Electrolux AB MB MB 
Outsourcat via  

MB MB 

Flir Systems AB DB DB 
Outsourcat via 

DB 
DB 

Profoto AB MB 
Outsourcat via Outsourcat via 

MB 
MB MB 

Sigicom AB MB MB 
Outsourcat via 

MB 
MB 

Stoneridge Electronics AB DB 
Outsourcat via Outsourcat via 

DB 
DB DB 

Trimble AB DB DB 
Outsourcat via 

DB 
DB 

XaarJet AB DB DB 
Outsourcat via 

DB 
DB 

Tabell 3. De studerade företagens placering av kontroll 

Tabell 3 ger ett intryck av att centralisering och decentralisering är ömsesidigt uteslutande. 

Med det menas att om moderbolaget ges kontrollen för en aktivitet, kommer sannolikt övriga 

aktiviteter också att kontrolleras av moderbolaget vilket ger en full centralisering. Samma 

förhållande gäller i det omvända fallet. Om dotterbolaget ges kontroll, kommer troligtvis all 

kontroll att ligga hos dotterbolaget vilket ger en full decentralisering. 

Under de genomförda intervjuerna framkom även att vissa kunder hos de respektive företagen 

valde att själva upphandla transporter. Då denna studie endast berör kontrollplacering mellan 

moderbolag och dotterbolag har dessa specialfall inte berörts i denna analys. 
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För att ytterligare tydliggöra innehållet i Tabell 3, har de studerade företagen kategoriserats i 

Tabell 4 nedan. Kategori I, Centraliserad, innebär här att moderbolaget har total kontroll över 

den internationella distributionen. Kategori II, Decentraliserad, innebär att dotterbolaget har 

total kontroll. 

 

Kategori Placering av kontroll Företag 
  

 
Electrolux AB 

I Centraliserad Profoto AB 

  
 

Sigicom AB 

II Decentraliserad 

Flir Systems AB 

Stoneridge Electronics AB 

Trimble AB 

XaarJet AB 
Tabell 4. Kategorisering av de studerade företagens placering av kontroll 
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5.2 De studerade företagens val av IPD-system 
Vid en analys mot den logistiska målmixen och teorin om logistikkostnader kontra 

kundservice, är det tydligt att samtliga av de studerade företagen har prioriterat en hög 

leverensservice och därigenom en hög kundnöjdhet.  

Tolv av de 19 tillfrågade företagen valde att inte medverka i denna studie, då de har valt att 

outsourca samtliga aktiviteter förknippade med distribution. Det går det inte att dra några 

slutsatser om moderbolaget eller dotterbolaget hade utfört outsourcandet, men genom en 

analys av de sju studerade företagen är det rimligt att anta att detta beslut skedde då företaget 

hade prioriterat effektivitet i distributionen.  

Majoriteten av de studerade företagen uppgav att de sällan har problem med felaktiga 

transporter eller skadat gods, som en följd av noggranna upphandlingar, samarbete med 

transportörerna och kontinuerliga utvärderingar.  

Under exempelvis den genomförda intervjun med Electrolux AB framgick det tydligt att 

företaget har en klar bild över vilka faktorer som prioriteras och hur de kan harmoniseras med 

varandra. Företaget har upprättat ett mätsystem för att sammankoppla ökade 

försäljningsintäkter med ökade logistikkostnader, vilket gör det lättare för företaget att se 

nyttan av ett fokus på distributionen. Företaget har därför en tydlig målbild över hur 

distributionen ska se ut för att maximera nyttan för Electrolux AB och dess kunder. 

 

För att åstadkomma en hög leveransservice är det rimligt att anta att valet av IPD-system är av 

vikt, då det för företaget handlar om att vara så effektiva som möjligt utifrån sina egna 

förutsättningar. Utifrån denna teori går det att kategorisera de studerade företagen på följande 

sätt. 

 

Kategori IPD-system Företag 
I The Classical System - 

    Flir Systems AB 

II The Transit System Profoto AB 

    Stoneridge Electronics AB 

III The Direct System 
Sigicom AB 

XaarJet AB 

IV The Regional Distribution Center 
Electrolux AB 

Trimble AB 
Tabell 5. Kategorisering av de studerade företagens val av IPD-system 
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Kategoriseringen i Tabell 5 bör besvara frågan om var de studerade företagen valt att placera 

kontrollen över den internationella distributionen. Detta är dock inte fallet. Teorin som 

tabellen baseras på har en brist i att den utgår från antagandet om att fabrik och moderbolag är 

synonyma begrepp. Detta antagande är inte giltigt i denna studie, då samtliga av de studerade 

företagen har fabrik i Sverige, oavsett var moderbolaget är placerat.  

Därför är Tabell 3 och Tabell 4 mer giltiga i denna studie, som redogörelse för var företagen 

valt att placera kontrollen.  

Ett multinationellt företags val av IPD-system verkar inte påverka var företaget kommer välja 

att placera kontrollen. Teorin bedöms därför ha liten relevans för denna studie och kommer 

inte att behandlas ytterligare. 

 

Detta väcker frågan om placeringen av fabriken är vad som avgör var kontrollen över 

distributionen kommer att placeras. Hos samtliga studerade företag har kontrollen över 

distributionen placerats i anslutning till fabriken. Argumentet faller dock genom en analys av 

det resultat som framkom under intervjuerna med Electrolux AB respektive Sigicom AB. 

Electrolux AB har valt att placera all kontroll över distributionen hos moderbolaget, trots 

olika geografiska placeringar av företagets fabriker. Sigicom AB har istället valt att i 

framtiden placera kontrollen över distributionen hos sitt dotterbolag, trots att det inte finns 

några planer på att flytta produktionen. 

Därför bedöms inte placering av fabrik vara en relevant faktor när multinationella företag 

väljer placering av kontrollen, och kommer inte att behandlas ytterligare.  
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5.3 De studerade företagens kunddefinitioner 
För denna studie är det istället viktigt att förstå de studerade företagens likheter och skillnader 

sinsemellan, för att på detta sätt kunna skapa en förståelse för vilka faktorer som avgör 

placeringen av kontrollen. 

En faktor som skiljer de studerade företagen åt är deras olika sätt att se på kunden. Under de 

genomförda intervjuerna framkom fem olika kunddefinitioner, som redogörs för nedan. 

- Slutanvändare: Kunden köper produkten för eget bruk, oavsett om den ska användas i 

näringsverksamhet eller privat bruk. Kunden har ingen avsikt att sälja produkten 

vidare. 

- Återförsäljare/distributör/tillverkare: Kunden köper produkten med avsikt att sälja 

denna vidare. Produkten säljs sedan vidare som en egen produkt, eller monteras i 

kundens egen produkt vilken sedan säljs vidare. 

- Agenter: Kunden säljer produkten vidare för det tillverkande företagets räkning. 

Försäljningen regleras av avtal. 

- Centrallager/systerbolag: Kunden är i detta fall ett internt steg i den företagsinterna 

kedjan. Kunden har som avsikt att sälja produkten vidare. 

- Moderbolag: Kunden är företagets moderbolag, som köper samtliga tillverkade 

produkter med avsikt att sälja dem vidare. 
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Tabell 6 redogör för en kategorisering av de studerade företagens kunddefinitioner. 

Kunddefinition Företag 

Slutanvändare 
Flir Systems AB 

Sigicom AB 

Återförsäljare/distributör/tillverkare 

Electrolux AB 

Flir Systems AB 

Profoto AB 

Stoneridge Electronics AB 

Agenter Flir Systems AB 

  Flir Systems AB 

Centrallager/systerbolag Sigicom AB 

  Trimble AB 

Moderbolag XaarJet AB 
Tabell 6. Kategorisering av de studerade företagens kunddefinitioner 

Av Tabell 6 går det inte att dra några slutsatser om hur de studerade företagens 

kunddefinitioner påverkar deras placering av kontroll, då företagen skiljer sig åt allt för 

mycket. Vissa företag har även flera olika kunddefinitioner, vilket omöjliggör att dra en 

slutsats. 

Kunddefinition bedöms därför inte påverka var företaget väljer att placera kontrollen över den 

internationella distributionen, och kommer inte att behandlas ytterligare. 
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5.4 De studerade företagens internationella struktur 
En rent historisk jämförelse företagen emellan leder fram till Tabell 7. I tabellen jämförs de 

studerade företagens ursprungsland och nuvarande ägarskap. Med ägarskap menas här 

geografisk placering av moderbolaget. 

 

Företag Ursprungsland Ägarskap 
Utländska Utländska 

dotterbolag? systerbolag? 
Electrolux AB Sverige Svenskt Ja   

Flir Systems AB Sverige Amerikanskt   Ja 

Profoto AB Sverige Svenskt Ja   

Sigicom AB Sverige Svenskt Ja   

Stoneridge Electronics AB Sverige Amerikanskt 
 

Ja 

Trimble AB USA Amerikanskt   Ja 

XaarJet AB Sverige Brittiskt   Ja 
Tabell 7. De studerade företagens internationella struktur 

För att ytterligare tydliggöra innehållet i Tabell 7, redogörs i Tabell 8 nedan för en 

kategorisering av de studerade företagens ursprungsland och nuvarande ägarskap. 

 

Kategori Ägarskap Företag 
  

 
Electrolux AB 

I Svenskt Profoto AB 

  
 

Sigicom AB 

II Utländskt 

Flir Systems AB 

Stoneridge Electronics AB 

Trimble AB 

XaarJet AB 
Tabell 8. Kategorisering av de studerade företagens internationella struktur 

De två kategorierna i Tabell 8 är identiska med de två kategorierna i Tabell 3 (Kategorisering 

av de studerade företagens placering av kontrollen). Detta innebär att de studerade företag 

som idag har sitt moderbolag placerat i Sverige också har valt att ge moderbolaget full 

kontroll, medan de studerade företag som har moderbolaget placerat utomlands har valt att ge 

dotterbolaget full kontroll. 

 

Är det dock så enkelt, att vad som avgör var kontrollen läggs helt enkelt beror på företagets 

ursprungsland? Svaret på den frågan är med största sannolikhet nej. Om denna undersökning 

skulle utföras i större skala, skulle detta resultat sannolikt inte framkomma.  
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Även i denna studie går det att observera svagheten i detta argument. Sigicom AB är ett i 

grunden svenskt företag som även idag har moderbolaget placerat i Sverige. Enligt detta 

antagande bör företaget placera kontrollen hos moderbolaget, något de idag också gör. Men 

situationen kommer att förändras, då det under den genomförda intervjun framkom att det 

utländska dotterbolaget så småningom kommer att ta över kontrollen över den distribution 

som rör dem. Ursprungsland som faktor bedöms därför inte påverka var företaget väljer att 

placera kontrollen, och kommer inte att behandlas ytterligare. 
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5.5 Omsättning och erfarenhet 
Nedan följer en redogörelse för de två faktorer som i störst utsträckning bedöms påverka var 

det multinationella företaget väljer att placera kontrollen. Dessa faktorer är företagets 

omsättning samt företagets erfarenhet av att vara ett multinationellt företag. Det föreligger 

eventuellt ett internt samband mellan dessa två faktorer, där omsättningen är beroende av 

företagets erfarenhet av att vara ett multinationellt företag. 

 

För att tydliggöra nedanstående diskussion ges i Tabell 9 en återblick på de studerade 

företagens omsättning och erfarenhet, som tidigare redogjorts för i kapitel 4. 

 

Företag Omsättning 2011 (tkr) Erfarenhet 
Electrolux AB 101 828 000 86 

Flir Systems AB 1 307 861 15 

Stoneridge Electronics AB 824 504 21 

Trimble AB 395 796 22 

Profoto AB 220 680 13 

XaarJet AB 153 019 14 

Sigicom AB 53 120 1 
Tabell 9. De studerade företagens omsättning och erfarenhet 

I Figur 1 illustreras de studerade företagens inbördes förhållande bedömt utifrån dessa två 

faktorer. X-axeln anger erfarenhet (hur många år företaget har varit ett multinationellt 

företag), och Y-axeln anger företagets omsättning 2011(tkr). 

 

 

Figur 1. Samband mellan de studerade företagens omsättning och erfarenhet I 
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I Figur 1 syns tydligt hur Electrolux AB kan bedömas vara denna studies extremfall. Med en 

omsättning och en erfarenhet som vida överstiger de övriga studerade företagens, leder detta 

till att förhållandet mellan de övriga företagen blir svårt att avgöra.  

Figur 2 nedan illustrerar de övriga studerade företagens inbördes förhållande.  

 

 

Figur 2. Samband mellan de studerade företagens omsättning och erfarenhet II 

För att ytterligare tydliggöra de skillnader och grupperingar som finns mellan företagen, 

kategoriseras företagens omsättning och erfarenhet i Tabell 9. 

 

Kategori Företag Omsättning 2011 (tkr) Erfarenhet 
I Sigicom AB 53 120 1 

II 

XaarJet AB     

Profoto AB     

Trimble AB 153 019 - 1 307 861 13 – 22 

Stoneridge Electronics AB     

Flir Systems AB     

III Electrolux AB 101 828 000 86 
Tabell 10. Kategorisering av de studerade företagens omsättning och erfarenhet 
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5.5.1 De centraliserade företagen 

För att illustrera hur företagets omsättning och erfarenhet påverkar var kontrollen placeras, 

kan resultatet från intervjun med Sigicom AB ge en indikation på vad som händer med ett 

företag som nyligen etablerat ett utländskt dotterbolag.  

Sigicom AB:s dotterbolag startades upp för ungefär ett år sedan. Idag fungerar dotterbolaget 

som ett säljkontor med ett minimalt lager av vissa reservdelar. Kontoret sköter också de 

fakturor som rör kunder på den amerikanska kontinenten. När det gäller distributionen av 

företagets huvudprodukter, mätare av buller och vibrationer, sköts detta från moderbolaget i 

Sverige. Från intervjun framgick dock att dotterbolaget i framtiden ska ha ett eget lager, och 

kunna tillgodose behovet av produkter och kalibrering på den amerikanska kontinenten. 

Produktionen kommer dock att stanna i Sverige.  

Sigicom AB är idag ett centraliserat företag där all kontroll över distributionen ligger hos det 

svenska moderbolaget. Men frågan som uppstår är om företagets situation kommer att vara 

identisk om några år? 

Troligtvis inte. Med ett dotterbolag i uppstartsfasen, kan det helt enkelt vara så att företaget 

inte hunnit lägga ut sin kontroll över distributionen hos dotterbolaget än? Med bakgrund i 

resultatet från intervjun med Sigicom AB, tyder allt på att Sigicom AB om några år kommer 

att ha lagt mer kontroll över distributionen hos det utländska dotterbolaget då det ska förses 

med ett eget lager. Och kan detta även vara fallet för det centraliserade företaget Profoto AB, 

som visserligen har 13 års erfarenhet av att vara ett multinationellt bolag, men ändå har 

mindre erfarenhet än de decentraliserade företagen har?  

Det är rimligt att anta att Sigicom AB och även Profoto AB har valt en centraliserad placering 

av kontrollen på grund av att deras decentralisering ännu inte tagit fart. Kontrollen ligger hos 

moderbolagen, men för åtminstone Sigicom AB är planen att lägga över en del av denna på 

det utländska dotterbolaget. Detta skulle göra Sigicom AB till ett decentraliserat företag, och 

det skulle få större likheter med Flir Systems AB, Stoneridge Electronics AB, Trimble AB 

samt XaarJet AB.  
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5.5.2 De decentraliserade företagen 

Så varför har de decentraliserade företagen i studien valt att lägga ut sin kontroll över 

distributionen på sina utländska dotterbolag, och varför är detta något som Sigicom AB 

planerar att göra? Svaret på detta finner vi i resultatet från intervjun med Electrolux AB. Att 

decentralisera kontrollen över distributionen har många fördelar sett ur 

effektivitetsperspektivet. Lokal kännedom, eliminerandet av moderbolaget som ett mellansteg 

och korta svarstider ger en högre effektivitet och därigenom en bättre leveransservice mot 

kunden. Att företag av denna storlek väljer att fokusera på effektivitet i distributionen för att 

öka sin kundnöjdhet är rimligt att anta och framkom också ur de genomförda intervjuerna, 

vilket troligtvis är anledningen till att företagen valt att lägga ut kontrollen över distributionen 

på sina dotterbolag. Företagen prioriterar, som nämnts ovan, en hög leveransservice och 

därigenom en hög kundnöjdhet. 

5.5.3 Den centraliserade jätten 

Då uppstår frågan om varför Electrolux AB, ett företag med 86 års erfarenhet av att vara ett 

multinationellt företag, väljer att lägga kontrollen över distributionen hos det svenska 

moderbolaget, att centralisera den? Vad har Electrolux AB gemensamt med Sigicom AB och 

Profoto AB? Svaret på det är just inget. Electrolux AB ligger om något närmare Flir Systems 

AB och de övriga decentraliserade företagen i studien. Så varför har Electrolux AB valt att 

lägga kontrollen hos moderbolaget, om de själva är medvetna om att det skulle vara mer 

effektivt att lägga kontrollen närmare kunden? Anser de att kundnöjdheten inte spelar någon 

roll? Svaret på denna sista fråga är tvärtom. De anser att kundnöjdheten är väldigt viktig. 

Anledningen till att ett av Sveriges största och mest välkända tillverkande företag trots detta 

väljer att lägga kontrollen hos moderbolaget formuleras i deras egna ord med ”Best practice, 

not best efficiency” (Bäst genomförande, inte bäst effektivitet). Electrolux AB angav de fyra 

viktigaste anledningarna till att lägga kontrollen hos moderbolaget som: 

- För att kunna ha koll på logistikkostnader 

- För att kunna kontrollera, mäta och utvärdera 

- För att kunna utveckla hela koncernen samtidigt 

- För att kunna se till att policyn följs överallt 

De två sistnämnda anledningarna tyder på hur Electrolux AB skiljer sig från de övriga sex 

företagen i studien. Electrolux AB är en stor koncern med 41 lager bara i Europa, och som 

nämnts ovan, ett av Sveriges mest välkända tillverkande företag. Under intervjun nämndes 

fallet med Telia i Vitryssland, där ett stort, välkänt svenskt företag fick utstå kritik i media för 

agerandet i landet.  
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Detta är något Electrolux AB vill undvika, och har därför valt att följa ledorden ”Best 

practice, not best efficiency”. För ett stort företag som Electrolux AB skulle sådan form av 

negativ publicitet som Telia upplevde ge omfattande konsekvenser, så därför centraliseras 

kontrollen hos Electrolux AB till moderbolaget. Moderbolaget har därmed fullständig 

kontroll, kan se till att policyn följs i hela koncernen, och ser därigenom till att kundnöjdheten 

bibehålls genom att företaget undviker negativ publicitet. Genom ett nära samarbete och 

partnerskap med företagets transportörer, ökas även leveransservicen och därmed 

kundnöjdheten.  
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5.6 Kontrollplaceringsmodellen 
Genom redogörelsen i avsnitt 5.5 går det att se en röd tråd i form av en tidsaxel, som 

tydliggörs genom beskrivandet av Sigicom AB. Idag är företaget ett nyblivet moderbolag till 

sitt dotterbolag i USA, och har ännu inte hunnit lägga ut kontrollen över distributionen på 

detta dotterbolag. Det är dock redan på väg att ske, och om några år kommer företaget 

troligtvis att kategoriseras tillsammans med Flir Systems AB, Stoneridge Electronics AB, 

Trimble AB och XaarJet AB. Sigicom AB kommer, genom ökad erfarenhet av att vara ett 

multinationellt företag, lägga allt mer kontroll över distributionen hos sitt amerikanska 

dotterbolag och därigenom öka distributionens effektivitet på den amerikanska kontinenten. 

För att ytterligare tydliggöra tidsaxeln kan man rent hypotetiskt fråga sig hur det ser ut när 

något av de nu decentraliserade företagen växer och blir ett välkänt företag i samma kategori 

som Electrolux AB. Företaget kommer då att hamna i mediers blickfång och det blir viktigt 

att undvika negativ publicitet. Kommer företaget då välja att flytta kontrollen till 

moderbolaget? 

Flir Systems AB är idag det största av studiens decentraliserade företag omsättningsmässigt. 

Under den genomförda intervjun framkom att det från moderbolagets håll har diskuterats en 

centralisering av distributionsfunktionen, något som dock ännu inte skett. Flir Systems AB 

måste ta hänsyn till många legala krav som exportlicenser, på grund av produkternas 

egenskaper. Ett misstag skulle kunna resultera i negativ publicitet för företaget och i värsta 

fall ett förbud mot export. Därför är det viktigt för företaget att ha kontroll på sin distribution, 

något som kanske ligger till grund för moderbolagets intresse för denna.  
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På nästa sida illustreras genom Figur 3 en sammanfattning av ovanstående diskussion. Av 

figuren, som i diskussionen ovan, framkommer att erfarenhet och omsättning är de två 

faktorer som påverkar var ett företag väljer att placera kontrollen över sin internationella 

distribution. I figuren syns även tre faser.  

5.6.1 Traditionell centralisering 

Den första, Traditionell centralisering, är vad som ovan illustrerats genom exemplet med 

Sigicom AB och i viss mån Profoto AB. Företaget väljer här en central placering av 

kontrollen hos moderbolaget, då detta är hur företaget traditionellt sett har gjort och 

decentraliseringen ännu inte tagit fart. 

5.6.2 Effektiv decentralisering 

Den andra fasen benämns i figuren som Effektiv decentralisering. I diskussionen ovan har 

denna fas beskrivits med Flir Systems AB, Stoneridge Electronics AB, Trimble AB och 

XaarJet AB. Företaget väljer här en decentraliserad placering av kontrollen hos dotterbolaget, 

då detta ger en effektiv distribution och därigenom en hög kundnöjdhet. 

5.6.3 Hållbar centralisering 

Den tredje och sista fasen, Hållbar centralisering, har i diskussionen ovan enbart 

exemplifierats med Electrolux AB. Företaget väljer här en central placering av kontrollen hos 

moderbolaget, detta för att kunna se till att hela koncernen arbetar hållbart och för att 

därigenom undvika negativ publicitet. Detta i sin tur leder till en bibehållen kundnöjdhet. 
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Figur 3. Kontrollplaceringsmodellen 
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6. Slutsats och förslag till fortsatt forskning 
I detta kapitel besvaras studiens frågeställning, och förslag till fortsatt forskning lämnas. 

 

Med stöd i sekundärdata om företagen, det resultat som framkommit under intervjuerna samt 

den analys och kategorisering av företagens likheter och skillnader som redogörs för ovan, 

blir slutsatsen för denna studie att multinationella företag väljer att placera kontrollen över 

den internationella, fysiska distributionen beroende på företagets omsättning samt erfarenhet 

av att vara ett multinationellt företag. 

Placeringen av kontrollen skiljer sig åt beroende på vilken fas det befinner sig i. Ett ungt 

multinationellt företag med relativt låg omsättning kommer välja att placera kontrollen hos 

moderbolaget, detta kallas i studien för Traditionell centralisering.  

Ett multinationell med medellång erfarenhet och medelhög omsättning kommer välja att 

placera kontrollen hos det utländska dotterbolaget, detta kallas i studien för Effektiv 

decentralisering. 

Ett multinationellt företag med relativt lång erfarenhet och relativt hög omsättning kommer 

välja att placera kontrollen hos moderbolaget, detta kallas i studien för Hållbar centralisering. 

 

För att stärka denna slutsats föreslår författarna att studien upprepas med fler företag från 

olika branscher, där hänsyn även skulle kunna tas till påverkan från företagens valda 

kundsegment. 

Författarna föreslår även att denna studie upprepas med en kvantitativ ansats för att utreda de 

föreslagna fasernas längd i år, samt företagens kategorisering i omsättning. 

Till sist föreslår författarna en kvantitativ studie med syfte att utreda det förhållande som i 

denna studie antas föreligga mellan år av erfarenhet av att vara ett multinationellt företag samt 

omsättning, där omsättning föreslås vara den beroende variabeln. 
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Bilaga 1. Ämnesguide 
Övergripande tema: Internationell distribution och export 

Teman som vi vill diskutera mer djupgående: 

1. Hur företaget är uppbyggt 

- Eventuella utländska dotterbolag 

- Kundrelationer (inga specifika namn) 

2. Hur företagets fysiska export ser ut 

- Vem som ansvarar för distribution till den utländska slutkonsumenten 

- Kostnadsfördelningen för detta 

  



 
 

 
 

Bilaga 2. Intervjuguide 
Struktur 

- Hur ser det ut med lager, återförsäljare, dotterbolag, fabriker (ägarförhållanden)? 

Kundrelationer 

- Vem är kunden (utländskt lager, dotterbolag, återförsäljare, slutkonsument)?  

- Var i kedjan byter pengar händer? 

Transporter 

- Vem upphandlar? 

- Bokar? 

- Utför? 

- Utvärderar? 

- Vad avgör valet av transportör? 

- Krishantering 

o Vem har kostnadsansvaret för transportskadat gods? 

o Vem ansvarar för reparationer/returer? 

Kapitalbindning 

- Vem bär kostnaden för bundet kapital? 

- Var ligger den geografiska brytpunkten för överflyttning av kostnaden till en annan 

enhet? 

Prognoser 

- På vems signal tillverkas produkterna? 

- Vem tar fram produktionssiffrorna (prognoser)? 

Av vem och hur utvärderas transportsystemet? 

 


