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Titel: Låst läge? - En fallstudie om ledarskap, kommunikation, 

relationer och invävnad mellan Assa AB och Assa Abloy 
Romania 

 
Problemområde: 1998 förvärvades företaget Urbis Security i Rumänien. Urbis 

Security blev sedermera införlivat i dotterbolaget Assa Abloy 
Romania. Med tiden har problem börjat dyka upp och företaget 
har fått allt svårare att hävda sig både kvalitets, konkurrens och 
resultatmässigt. Följden av detta är planer på nedläggning eller 
förflyttning av vissa delar i tillvekningsenheten av Assa Abloy 
Romania. 

 
Syfte: Undersökningens syfte är att med hjälp av den framtagna 

modellens fyra faktorer utvärdera hur dessa påverkade situationen 
fram till nedskärningarna av vissa delar inom tillverkningsenheten 
i Assa Abloy Romania. 

 
Metod: Metoden består av en fallstudie innehållande djupintervjuer 

bestående av fyra områden som ska undersökas dessa är 
ledarskap, kommunikation, relation och invävnad. 

 
Intervjuresultat: I intervjuerna framgick olika synsätt. I allmänhet är 

respondenterna överens om att problemen började uppstå med 
tiden på grund av flera olika faktorer. Dock lyfter de också fram 
olika problem, och har olika uppfattningar om vart under 
processen som dessa uppstod. 

 
Slutsats: Av undersökningen framgår att vissa av problemen hade kunnat 

undvikts om parterna haft en mer rak och konsekvent 
kommunikation och ett fungerande ledarskap vilket även hade 
påverkat relationer och invävnad positivt. Detta skedde inte och 
ledde till att outnyttjade möjligheter gick förlorade. 

 
Nyckelord: Invävnad, kommunikation, ledarskap, internationell relation, 

dotterbolag och moderbolag, etablering i östeuropa, fallstudie av 
internationellt förvärv, Assa Abloy, Assa AB, Assa Abloy 
Romania, Urbis Security. 
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Title: A locked situation? – A case study about leadership, 

communication, relations and embeddedness between Assa AB 
and Assa Abloy Romania. 

 
Problem definition: In 1998, the Romanian company Urbis Security was acquired. It 

was subsequently incorporated in the subsidiary Assa Abloy 
Romania. Over time, problems started to appear and the company 
has had increasing difficulties to assert itself in terms of quality, 
competition and performance. As a result of this plans of closing 
or relocating some parts in Assa Abloy Romania have emerged. 

 
Purpose:  The purpose of this thesis is to with help of the developed model 

and its four factors evaluate their impact on the situation until the 
discontinuation of parts of the manufacturing unit in Assa Abloy 
Romania. 

 
Methodology:  The methodology consists of a case study containing detailed 

interviews of four areas, to be examined are the variables 
leadership, communication, relationship and embeddedness. 

 
Interview results: The interviews showed different approaches and views. In 

general, the respondents agreed that the problems began to emerge 
over time due to several factors. However, they also highlighted 
different problems, and have different views on where in the 
process they arose. 

 
Conclusions:   The study found that some of the problems could have been 

avoided if the parties had a more straightforward and consistent 
communication and an effective leadership, which had also 
affected relations and embeddedness in a positive way. This did 
not happen and led to the fact that available opportunities were 
lost. 
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1. Ämnes och problemområde  
 
 
För att ge en uppfattning av vårt problemområde presenteras först ämnesområdet vilket 
utgörs av uppsatsens syfte, avgränsning och målgrupp. Vidare beskrivs 
undersökningsproblemet samt de frågeställningar som utgör grunden för undersökningen. 
 

1.1 Ämnesområde 
På uppdrag av Assa AB i Eskilstuna härefter kallat (AAB) kommer författarna att undersöka 
hur och vilken roll faktorerna ledarskap, kommunikation, relationer samt invävnad påverkat 
och spelat roll framtill nedskärningarna i tillverkningsenheten inom Assa Abloy Romania 
härefter kallat (AAR). Både AAB och AAR ingår i koncernen Assa Abloy härefter kallat 
(AA). 
 
Uppsatsens syfte är att med hjälp av den framtagna modellens fyra faktorer utvärdera hur 
dessa påverkade situationen fram till nedskärningarna i tillverkningsenheten inom AAR. 
Ämnet valdes då författarna sedan tidigare hade erfarenhet av området, samt etablerade 
kontakter med uppdragsgivaren efter att ha utfört kandidatuppsatsen ”Så gick förvärvet i lås - 
En fallstudie av Assa Abloys uppköp av Urbis Security i Rumänien” från 2008. (Lindén et al 
2008) Undersökningen bygger således dels på resultaten från den tidigare undersökningen 
och dels på uppdragsgivarens önskemål om att erhålla ett underlag som kan användas för att 
utvärdera situationen. Härefter innebär förkortningen AAR endast tillverkningsenheten inom 
AAR. Det vill säga att säljfilialen inom AAR inte har något att göra med denna 
undersökning, utan fokus ligger bara på tillverkningsenheten.  
 
Uppsatsen avgränsas endast till ett ledningsperspektiv inom AAB och AAR. Med ett 
ledningsperspektiv avses att undersökningen genomförs med utgångspunkt från de ansvariga 
det vill säga de som hanterar kontakterna mellan företagen, alltså ledningen i AAB och AAR. 
På uppdragsgivarens önskemål avgränsas undersökningen enbart till AAB och AAR och 
behandlar således inte hela koncernen som helhet och inte heller områden som inte anses ingå 
i ledningsperspektivet. Eftersom uppdragsgivaren är AAB kommer undersökningens resultat 
i första hand rikta sig främst till dem. Eftersom även AAR undersöks får de självklart även de 
tillgång till resultatet men i första hand prioriteras uppdragsgivaren.  

1.2 Problembakgrund 
På uppdrag av koncernen AA genomförde AAB 1998 förvärvet av Urbis Security i 
Rumänien. Urbis Security blev sedermera införlivat i dotterbolaget AAR. Resultatet från 
författarnas kandidatuppsats ”Så gick förvärvet i lås - En fallstudie av AAs uppköp av Urbis 
Security i Rumänien” (Lindén et al 2008) visade att förvärvet av Urbis Security utfördes 
mycket på grund av personlig kännedom och etablerade relationer. Den avgörande faktorn 
var att det inom koncernen sedan tidigare fanns erfarenheter och kunskap gällande 
affärsrelationer på den rumänska marknaden. AA ökade sitt åtagande i landet stegvis, i takt 
med att de fått erfarenhet från marknaden. Efter uppköpet byttes ledningen ut, och flera av 
koncernens produktionsenheter flyttades ner till Rumänien. Samtidigt förändrades 
produktportföljen och fabrikens infrastruktur. Detta medförde att fokus förändrades från att 
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ha varit en lokal aktör till att leverera även till andra marknader, vilket var ett avsteg från den 
initiala planen med förvärvet.  
 
Efter denna förändring började problem att uppstå, produktutveckling, produktionsmetoder 
och kvaliteten blev allt sämre. Kombinerat med dålig infrastruktur samt bristande kompetens 
hos delar av lednings personal har detta bidragit till ett negativt resultat från år 2002 och 
framåt. Resultatet från den tidigare undersökningen visade även på brister i kommunikation 
mellan ledarskapet inom företagen. Problemen som uppstod hanterades av berörda parter allt 
eftersom de identifierades. Det fanns alltså ingen enhetlig i förväg utarbetad plan för hur detta 
skulle ske. Detta medförde att olika enheter arbetat på olika sätt. Det har funnits flera olika 
viljor, som delvis dragit åt olika håll. Det har även funnits brister i kommunikation, 
informationsutbyte, kunskapsförmedling samt koordinering av resurser och aktiviteter.  
 
Med tiden har även kraven på AAR förändrats då koncernledningen i allt större grad 
efterfrågat förbättringar gällande kvalitet, leveranser och volym för att kunna möta en ökad 
konkurrens från nyuppkomna aktörer som till allt högre grad tagit marknadsandelar från 
AAR. Dessa krav har försatt AAR i en situation där de måste konkurrera med andra 
dotterbolag inom koncernen och förbättra sina produkter utan större intresse till investeringar 
från koncernens sida. Detta i kombination med bristande ekonomiska resurser och 
infrastruktur har lett till en instabil situation som påverkar relationen mellan AAB och AAR 
negativt. Trots att förvärvet genomfördes för 10 år sedan är inte AAR tillräckligt invävda i 
koncernen för att kunna prestera ett resultat som inte bara tillfredställer koncernens krav utan 
även AABs.  

1.3 Problembeskrivning 
När Urbis Security köptes upp 1998 genomfördes en uppgradering av fabriken samt utbyte av 
maskinparken. Sedan dess har vidare förbättringar uteblivit trots att de även börjat tillverka 
cylinderlås för den svenska marknaden. Utrustningen som finns för att tillverka produkterna 
är föråldrad och behöver bytas ut för att AAR ska kunna möta kraven från både AAB och 
koncernen. Frågan är om det över huvud taget fanns ett intresse att utföra förändringar för att 
kunna förbättra både interna relationer och graden av invävnad i koncernen. Uppdragsgivaren 
AAB är den största producerade enheten inom koncernen och var även rent praktiskt den 
verkställande parten av förvärvet. Därav var det AAB som var i behov av ett förbättrat 
kunskapsutbyte, effektivt ledarskap och kommunikation vilket i sin tur kunde ha lett till en 
bättre relation och högre grad av invävnad för AAR. 
 
Den rådande strategin i dagsläget är däremot att stänga ner runt 40 % av produktionen och 
flytta den till Kina eller Indien. AAR har med åren också kommit att bli en betydande 
underleverantör till andra dotterbolag inom koncernen men samtidigt inte kunnat leverera i 
tid eller till rätt pris och kvalitet. På grund av detta anses inte AAR längre vara 
konkurrenskraftigt. Koncernen har även på senare tid köpt flera företag i framförallt Kina och 
Sydkorea som tillsammans med andra fristående leverantörer försvårat situationen ytterligare 
för AAR. Det nya målet för tillverkningsenheten inom AAR är att de ska bli en 
monteringsfabrik för låshus och andra komponenter.  
 
För att kunna undersöka hur problemen hade kunnat förhindras måste först både AABs och 
AARs intressen granskas för att få en förståelse för vad parterna ville uppnå. Vidare är det 
också av vikt att veta hur parterna gick till väga för att hantera problemen och om parterna 
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överhuvudtaget var medvetna om den rådande situationen. Därför ska författarna ta fram en 
rapport som ska fungera som en utvärderingsplan för uppdragsgivaren. Nedan presenteras de 
frågeställningar som ligger till grund för själva undersökningen och även syftet. 
 
 

- Vilka intressen hade AAB respektive AAR att förbättra relationen till varandra?  
 

- Hur fungerade relationen och kommunikationen mellan AAB respektive AAR samt 
ledarskapet mellan parterna? 

 
- Hur hade AAB respektive AAR kunnat förbättra affärsrelationen mellan varandra? 

 
- Hur hade AAR kunnat förbättra sin invävnad i koncernen? 
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2. Definitioner och disposition 
 
 
För att underlätta för läsaren presenteras en definitionslista och en dispositionsmodell för att  
kunna hålla reda på företagen samt få en tydligare bild över undersökningens layout 
 
 

2.1 Definitioner  
 
Assa AB (AAB) – Är ett helägt dotterbolag till Assa Abloy. Huvudkontoret ligger i 
Eskilstuna. Fokuserar på lås och säkerhetssystem. (Nationalencyklopedin 2007a) Assa AB 
genomförde förvärvet av Urbis Security på uppdrag av sin ägare. 
 
Assa Abloy (AA) – Världsledande koncern inom lås- och säkerhetsbranschen. Bildad 1994 
genom en sammanslagning av svenska Assa och finska Abloy. Huvudkontoret ligger i 
Stockholm. (Nationalencyklopedin 2007b) De fattade beslutet att förvärva Urbis Security. Ett 
av Assa Abloys dotterbolag är Assa Abloy Romania. Ett annat är Assa AB. 
 
Assa Abloy Romania (AAR) – Assa Abloys dotterbolag i Rumänien. (Assa Abloy 2007) 
Idag består AAR av två självstående delar, en säljfilial och sen augusti 2004 ingår 
tillverkningsenheten Urbis Security i bolaget.  
 
Dotterbolag - Ett dotterbolag är ett företag i en koncern som tillkommer antingen genom 
organisk tillväxt eller genom att det förvärvas det vill säga det köps upp. (Brown & Sarma 
2007, s 360) 
 
Heuristisk fallstudie – En typ av fallstudie vilken syftar till att öka läsarens förståelse av det 
studerade fenomenet. De kan dels bekräfta något som undersökaren redan visste, men också 
syfta till att öka läsarens kunskaper eller visa på andra innebörder. (Merriam 1994, s 27) 
 
Invävnad – Graden av involvering och inflytande ett dotterbolag har i ett nätverk samt deras 
möjlighet att kunna utöva påverkan inom koncernen. (Forsgren et al 2006, s106) 
 
Multinational Corporation (MNC) – Företag som verkar över stora delar av världen. 
Företaget består oftast av ett moderbolag och flera dotterbolag. MNCs har inflytande på 
internationella relationer och ekonomier. (Forsgren et al 2006) 
 
Urbis Security – Var vid tidpunkten då de blev förvärvade Rumäniens största låstillverkare 
(Bjurling 2005, s 17) Ingår sedan augusti 2004 i bolaget Assa Abloy Romania. 
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2.2 Disposition 
 
Kapitel 1 – Ämnes och problemområde. I detta kapitel beskrivs varför 
författarna har valt att skriva om ämnet. Här beskrivs även problemet, dess 
bakgrund samt syftet. 
 
Kapitel 2 – Definition och disposition. För att läsaren enklare ska kunna tyda 
olika begrepp och se upplägget i uppsatsen presenteras en definitionslista samt 
en dispositionsslita.   
 
Kapitel 3 - Företagsbeskrivning 
Här får läsaren en beskrivning av vad AAB, AAR och AA är och hur de 
opererar. Den historiska utvecklingen från grundandet till den koncern de idag 
är. Även Urbis Security i Rumänien beskrivs kortfattat. 
 
Kapitel 4 – Teoretisk referensram 
Kapitlet teoretisk referensram beskriver innehållet i undersökningsmodellen 
samt vad den härstammar ifrån. Modellen är det verktyg som används för att 
identifiera, undersöka och utvärdera problemområdet. Vidare fungerar den 
som den teoretiska grundstenen för resultat och analys. 
 
Kapitel 5 - Tillvägagångssätt 
I kapitlet beskrivs hur informationen kommer att samlas in och utvärderas. 
Det kommer att ge läsaren förståelse för hur undersökningen kommer att gå 
till väga. Det görs en detaljerad genomgång av de områden som behandlar 
tillvägagångssättet för insamling och bearbetning av information samt hur 
intervjuerna och analysen av dessa kommer att genomföras. 
 
Kapitel 6 - Intervjuresultat 
Intervjuresultatdelen är den plats där den insamlade primärdatan presenteras. 
Kapitlet består av det insamlade materialet från undersökningen, det vill säga 
intervjuerna. Intervjuresultatdelen innehåller en sammanfattning av det 
insamlade materialet. De redovisas sedan i fullständig form i bilagor. 
 
Kapitel 7 - Analys 
Här analyseras resultatet av undersökningen. 
 
Kapitel 8 – Slutsats  
Här presenteras slutsatsen av undersökningen.
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3. Företagsbeskrivning 
 
 
Här beskrivs Uppdragsgivaren AAB samt det Rumänska Urbis Security som sedermera ingår 
i AAR. För att för att ge en ökad förståelse för det uppsatsen ämnar undersöka beskrivs 
företagens historik och bakgrund.  
 
 

3.1 Assa AB / Assa Abloy  
Assa AB grundades i Eskilstuna år 1881 av August Stenman. De tillverkar och säljer lås- och 
säkerhetslösningar till både privat- och företagskunder. Produktionen är förlagd till 
Eskilstuna och Lycksele. AAB har kvar sitt huvudkontor i Eskilstuna än idag. 
(Nationalencyklopedin 2007a) Assa Abloy bildades 1994 genom en sammanslagning av 
svenska Assa och finska Abloy. Koncernhuvudkontoret förlades till Stockholm. 
(Nationalencyklopedin 2007b) Efter detta har företaget expanderat kraftigt. De har delvis 
växt organiskt, men framförallt genom förvärv. (Larsson & Tarnovskaya 2003, s 19)  
 
Idag har AA mer än 30 000 personer anställda i deras 150 bolag världen över. De har ungefär 
10 procent av den globala marknaden inom segmentet lås- och dörrlösningar. Koncernen 
uppger att de idag är ledande i Västeuropa, Nordamerika, Baltikum och Asien. (Lindén et al 
2008) Tack vare de många uppköpen har koncernen också kraftigt utökat sin produktportfölj 
med många nya lokala märken. Många av dessa har en mycket stark ställning på sin egen 
hemmamarknad. Som en del av integrationen i koncernen som helhet har 
varumärkesstrategin varit att skapa en stark identitet under AA, vilket fungerar som ett stöd åt 
de lokala dotterbolagen. (Larsson & Tarnovskaya 2003, s 19) Ett av målen har varit att bygga 
upp en global närvaro och successivt knyta till sig nya kompetenser. Dessa kompetenser har 
sedan gett fördelar inom områden som administration, forskning och utveckling (FoU) samt 
marknadsföring. Företagen som förvärvats har kunnat uppnå högre lönsamhet än vad de 
sannolikt skulle ha lyckats med på egen hand. (Larsson & Tarnovskaya 2003, s 19) 

3.2 Assa Abloy Romania 
Statliga Urbis var under 1960-talet mycket stort med mellan 40 000-50 000 anställda. De 
tillverkade alla typer av metallföremål som återfinns i ett hem; det vill säga allt från element 
och badkar till lås- och säkerhetsprodukter. Under den tiden hade de monopol. Efter 
Ceausescus fall i december 1989 splittrades företaget. Organisationskaos rådde och bolaget 
drabbades även av minskad orderingång samt arbetsbrist till följd av krisen i landet. Lås- och 
säkerhetsdelen blev ett fristående företag vid namn Urbis Security. (Lindén et al 2008) De 
före detta Urbisfabrikerna fortsatte dock bland annat att ha gemensam ytbehandling av sina 
produkter. Vid tidpunkten för förvärvet var Urbis Security Rumäniens ledande och även enda 
tillverkare av bland annat lås- och metall till dörrar och fönster. Företaget hade både 
produktion och forskning och utveckling (FoU). 1998 köptes Urbis Security upp av AA, och 
blev sedermera en del av dotterbolaget AAR. År 2005 hade de sammanlagt 938 anställda. 
Lönenivåerna är låga i Rumänien, samtidigt som kunskapsnivån är relativt hög vilket gör det 
fördelaktigt att förlägga produktion där. (Bjurling 2005, s 17) Som tidigare nämnt består 
AAR idag av två enheter. En säljfilial och en tillverkningsenhet.  
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4. Teoretisk referensram 
 
 
I den teoretiska referensramen beskrivs först MNCs, och deras dotterbolag samt hur de 
verkar efter en generell beskrivning. Detta följs av modellen, som är det verktyg som används 
för att identifiera, undersöka och utvärdera problemområdet. Vidare fungerar den som den 
teoretiska grundstenen för empiri och analys. 
 
 

4.1 Multinationella företag (MNCs) och deras dotterbolag 
MNCs är stora gränsöverskridande organisationer som verkar och kontrollerar resurser över 
hela världen samt utför affärsverksamheter i och mellan de flesta länder och anses vara de 
kraftfullaste aktörerna på världsmarknaden. Vanligtvis anses ledningen i MNCs vara de som 
innehar kunskap och information om världsmarknaden, kan formulera tydliga strategier för 
företagets utveckling och tilldelar resurser enligt dessa strategier. Denna teori fungerar 
däremot inte alltid i verkligheten, då strategiska planer ofta misslyckas. Då resurs tilldelning 
ofta påverkas av maktbalans mellan olika enheter inom MNCs och att ledningen ibland inte 
har tillräckliga kunskaper om de berörda marknaderna. Det krävs både att ledningen på alla 
nivåer inom MNCs förstår sin egen roll och har förmåga att se sambanden mellan omgivning, 
strategi och struktur där företaget verkar och kan implementera förändringar inom 
organisationen. (Forsgren et al 2006, s 1-3) 
 
Idag befinner sig de svensk-rumänska affärskontakterna på en relativt låg nivå, enligt 
Exportrådet. Flertalet svenska koncerner finns representerade i Rumänien, däremot har de 
små och medelstora företagen huvudsakligen etablerat sig i andra omkringliggande 
östeuropeiska länder. På senare år har intresset ökat starkt för att etablera sig i de nya EU-
medlemsländerna, så även i Rumänien som erbjuder stora möjligheter - men även 
utmaningar. Några av dessa möjligheter är en stark ekonomisk tillväxt, en stor marknad 
befolkningsmässigt, EU-medlemskap samt ett fördelaktigt skattesystem. Av utmaningarna 
kan nämnas förhållandevis hög korruptionsnivå, bristande infrastruktur, invecklad byråkrati 
samt dålig känsla för kvalitet. (Exportrådet 2007) 
 
Många av de svenska förvärven i Östeuropa har hittills börjat med en mindre satsning igenom 
exempelvis en lokalt säljande filial för att sedan öka i åtagande igenom att köpa upp ett 
tillverkande bolag. (Vahlne et al 1996, s 14) Majoriteten av de genomförda förvärven i 
Östeuropa har haft som mål att i första hand få tillgång till en ny kundmarknad, ta nya 
marknadsandelar på den lokala marknaden, få tillgång till andra regionala marknader samt på 
ett mer effektivt sätt kunna nyttja billiga resurser. (Avdeitchikova et al 2002, s 28) 
 
I ett multinationellt företag finns flera olika dotterbolag där alla mer eller mindre är en del i 
ett nätverk av affärsrelationer. Detta nätverk formas av dotterbolagens samverkan med dess 
affärspartners både inom och utom MNC. Ett dotterbolag tillkommer till en koncern genom 
organisk tillväxt eller genom att det förvärvas det vill säga det köps upp. Ett uppköp skall 
också vara av värde för både uppköparen och det förvärvade företaget. (Brown & Sarma 
2007, s 360)  
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Det enskilda dotterbolaget kan ibland utnyttja sina egna relationer till lokala aktörer för att 
begränsa koncernens inflytande. (Forsgren et al 2006, s 7) Dotterbolag är ofta specialiserade 
på att producera specifika produkter. Dessa är ofta anpassade till den lokala marknaden 
eftersom dotterbolaget har kunskap om marknaden. Forskare påstår att ett dotterbolags 
nätverk och kompetens är viktigt för produktutveckling, inte bara för sig själva utan för hela 
koncernen. Ett dotterbolags nätverk kan få inflytande på koncernen och vara viktigt för 
utvecklingen av moderbolagets produkter samt informationsflöde. (Andersson & Pahlberg 
1997, s 1) 
 
De flesta svenska MNCs har dotterbolag i Västeuropa där de största affärsintressena hittills 
funnits. Ett dotterbolag som till hög grad är beroende av det MNC som det ingår i blir också 
ofta bättre invävt i koncernen än dotterbolag som bara har externa kontakter. Även 
produktion, marknaden och teknologin har stor effekt på hur dotterbolagets relationer 
utvecklas. På en standardiserad marknad som är produktions baserad blir det därför ofta 
utbytet av produkter som dominerar istället för relationer. (Forsgren et al 2006, s 115) 
 

4.2 Undersökningsmodell 
Modellen i uppsatsen är framtagen av författarna själva. Detta för att passa in på 
problemområdet och ge en bra grund för utformning av frågor till respondenterna. 
Undersökningspunkterna i modellen är ledarskap, kommunikation, relation och invävnad. 
Dessa fyra punkter ger författarna ett underlag för att komma fram till det resultat som 
uppdragsgivaren efterfrågar. Punkterna och vad de innehåller beskrivs mer utförligt senare i 
undersökningen. Anledningen till att en egen modell har utarbetats är att författarna inte 
ansåg att någon modell helt passade in på problemet. De modeller som har evaluerats ansågs 
ej lämpliga för att genomföra undersökningen då delar av dessa inte passade in på 
problemområdet vilket även gjorde det svårt att utforma relevanta undersökningsfrågor. Detta 
gällde främst modellen ”The subsidiary corporate context” (Forsgren et al 2006, s 94). 
Modellen begränsades även då faktorer som framförallt invävnad förbisågs samt att faktorer 
som ej var av intresse för denna undersökning försvårade bearbetningen.  
 
Den andra modellen var ”Subsidiary development: cause and effect” (Brock & Paterson 
2001, s 11) vilken baserades på en bearbetning av Birkinshaw & Hoods teorier. Fokus i 
modellen låg mer på relationen mellan moderbolaget och dotterbolaget samt den lokala 
omgivningen vilket inte är av intresse för denna undersökning. Däremot fanns intressanta 
frågeställningar som hjälpt till vid utformningen av uppsatsens undersökningsmodell. Med 
tanke på detta fann författarna det mer lämpligt att använda en egen modell eftersom den ger 
bättre underlag för utformning av frågor och passar bättre in på syftet samt problemet.  
 
För att komma fram till ett trovärdigt resultat är det viktigt att inga punkter förbises. Genom 
att jämföra de två dotterbolagen AAB och AARs perspektiv kan skillnader och likheter 
lättare utläsas.  
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Figur2: Undersökningsmodellen 
Källa: Egen bearbetning 
 

4.2.1 Ledarskap 
För att ett företag, stort som litet, ska fungera måste det finnas bra ledarskap i organisationen. 
Ledarskap är något som studerats på en bred front bland forskare sedan 50-talet och det som 
studerats är bland annat hur ledarskapet är fördelat i ett företag. Vem eller vilka är det som 
styr och var beslutfattandet ligger är punkter som är intressanta när ledarskap studeras. (Yukl 
2001) 
 
När ett MNC etablerar dotterbolag i ett annat land måste dess ledning avgöra hur mycket 
kontroll som behövs för att kunna styra dotterbolaget och dess ledning. Det finns två 
huvudsakliga sätt att styra dotterbolaget, det första är direktkontroll vilket kännetecknas av ett 
stort inflytande över både verksamheten och ledningens beslutsfattande. Det andra synsättet 
baseras på utvärdering av dotterbolagets kapacitet gällande ledarskap, kunskap och 
verksamhet i stort och innebär ofta en decentraliserad organisation med högre grad av 
självstyre. (Rodrigues 1995, s 7) 
 
Multinationella företag föredrar ofta strategier och kontrollsystem som enkelt och effektivt 
kan implementeras. Dessa kontrollsystem har som syfte att säkerställa att differentiering 
mellan olika enheter inom företaget inte leder till eller hindrar utveckling och samordning 
som bestämts av ledningen. Detta med förutsättning att ledningen är kapabel att på ett 
effektivt sätt utvärdera, styra och implementera processerna. Utmärkande för detta synsätt är 
att strategiska planer ofta omkullkastas, att resursfördelning påverkas av relationer mellan 
olika enheter inom företaget, att kontrollsystem inte alltid kan fånga upp alla viktiga områden 
samt att ledningen ofta bara har en ungefärlig uppfattning av affärer som sker i andra länder. 
Huvudkontorens möjlighet att kontrollera dotterbolag blir därför delvis beroende av de 
resurser som finns tillgängliga för dotterbolagen detta gäller även omvänt då dotterbolagen 
också i sin tur är beroende av de resurser som huvudkontoret kontrollerar. Detta gör att 
huvudkontoren ofta är mer begränsade i sitt handlande och inflytande än vad de tror sig vara. 
Forsgren et al 2006, s 128-133) 
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I undersökningen vill författarna undersöka karaktären på ledarskapet hos de bägge 
dotterbolagen. Hur var den utformad och hur stora beslut fick tas på egen hand utan AAs 
inflytande. Vidare är det av intresse att granska ledningens mål hos de två dotterbolagen. 
Detta för att se om målet varit detsamma eller om det fanns skillnader som eventuellt kunde 
störa relationen. Oavsett vilket ledarskapssätt som använts är det viktigt att båda parters 
ledning är väl anpassade till varandra. För att uppnå detta måste det finnas kunskap, 
förtroende om och för varandra samt en väl fungerande kommunikation. 

4.2.2 Kommunikation 
För att en relation ska fungera mellan två företag måste kommunikationen vara god från 
bägge håll. I många fall är kommunikationen och informationsflödet i en koncern långt ifrån 
felfritt. I stora koncerner blir det svårt att hålla ihop företagen om kommunikationen inte 
fungerar väl. (Birkinshaw et.al 2000, s 3) Med hjälp av en god kommunikation kan en 
relation ständigt utvecklas samt ge ett starkare samarbete. Intressant är hur väl 
kommunikationen mellan två dotterbolag inom samma koncern fungerar. När 
kommunikationen inte fungerar går det ofta ut över medarbetarna som är de pjäser vilka ser 
till att företaget fungerar. Dålig kommunikation kan få medarbetarna att tvivla på företaget 
och inte prestera sitt bästa för att få det att gå runt. Motivationen sjunker när 
kommunikationen är defekt vilket påverkar relationen till både kunder och även till andra 
företag. (Koshy, 2001) Under denna punkt ska författarna först undersöka hur AAB och 
AAR uppfattade kommunikationen till varandra, det vill säga hur den har fungerat, vad som 
hade kunnat göras för att förbättra den samt vilka faktorer som påverkat mest. Om det har 
funnits brister i denna fas är det mycket möjligt att det i sin tur påverkat hela samarbetet 
negativt.   

4.2.3 Relation 
En relation mellan två dotterbolag bygger på att kommunikationen är god samt att de har 
gemensamma intressen. Att två dotterbolag inom en koncern samarbetar är inte ovanligt. För 
att relationen ska fungera är resurser och gemensamma beslut viktigt och att det finns 
kapacitet för att få relationen att fungera. (Birkinshaw et al 2000, s 19) 
 
En effektiv relation kännetecknas av ledningens erfarenhet, hur informationsflödet och 
tolkningen av den hanteras samt kunskap om varandras verksamhet. Med hjälp av detta kan 
parterna både dra lärdomar av varandra samt utveckla sin produktion och effektivitet. Ett 
dotterbolag som har möjlighet och kapacitet att agera på egen hand utan koncernens 
inblandning kan blir ofta mer invävt och kan uppnå större frihet och självstyre i en koncern. 
Däremot om dotterbolaget till en högre grad styrs av koncernledningen kan relationen bli 
lidande av att lokal kompetens samt produktutveckling inom dotterbolaget kan påverkas 
negativt. (Birkinshaw et al 2000, s 8) 
 
I den här delen kommer författarna att närmare undersöka hur relationen fungerat mellan 
dotterbolagen. Vad ville de göra och vad hade kunnat göras för att förbättra relationen. Det är 
också viktigt att undersöka om det fanns någon konkurrens till en god relation mellan 
bolagen. Fanns det någon annan som kan utföra arbetet och eventuellt störa relationen mellan 
AAB och AAR. Om en relation i en koncern ska fungera smidigt måste dotterbolagen vara 
invävda för att få förtroende från koncernledningen.        

mailto:anish_koshy@vsnl.net
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4.2.4 Invävnad 
Ett dotterbolags invävnad i en koncern kännetecknas av hur involverat det är i nätverket och 
hur nätverket påverkar dotterbolaget. Hur mycket inflytande ett dotterbolag har skiljer sig 
från fall till fall. Faktorer hos ett dotterbolag som påverkar inflytande kan till exempel vara 
den ekonomiska situationen, omsättning, storlek på företaget, det geografiska läget med 
mera. I de fall moderbolaget förbiser dotterbolaget brukar det uppstå problem som i värsta 
fall kan leda till att dotterbolaget får avvecklas eller säljas. För att koncernledningen ska 
förstå dotterbolagets beteende och utveckling är graden av invävnad viktig. Påverkan av 
invävnad kan komma från både koncernledningens och dotterbolagets sida. (Andersson 1997, 
s 6) Om dotterbolaget har en stark position på en viktig marknad är invävnaden oftast större 
än om dotterbolaget är en aktör på en liten och mindre viktig marknad. Detta kan ge 
konsekvenser i form av anpassning hos bägge parter.  
 
Om dotterbolaget anses vara viktigt för MNC kan det ställa större krav på koncernledningen 
om det däremot är mindre viktigt kan det få svårt att komma med krav och därmed bli en 
knähund till koncernen. Dotterbolagets utveckling och graden av invävnad i moderföretaget 
är en process där dotterbolaget ger ett ökat värde till det MNC som det tillhör. Forskning i 
olika länder har visat att när dotterbolagen har etablerat sig har de stegvis tagit sig an värde 
ökande aktiviteter som i vissa fall i sin tur lett tillbaka till en effektivisering av dess 
verksamheter. Denna utvecklingsprocess är också resultat av ett samspel mellan 
dotterbolagens och moderbolagets aktiviteter samt ledningens och marknadens karaktär. 
(Birkinshaw & Hood 1998, s 271-273)  
 
I denna sista punkt i modellen undersöks till viken grad och på vilket sätt dotterbolagen anser 
sig vara invävda i koncernen. Hur mycket vill de vara med och påverka samt få möjligheten 
till att ta egna beslut utan att koncernledningen har påverkan på beslutet. I nuläget har AARs 
tillverkande enhet inte lyckats uppnå en högre grad av invävnad, (Lindén et al 2008) vilket 
har påverkat samarbetet med AAB. Vad som ska undersökas är vad de två dotterbolagen 
kunde ha gjort för att göra det mer invävt i koncernen och därigenom effektivisera sin 
produktion. Större invävnad leder till mer inflytande vilket är viktigt för AARs utveckling.  
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5. Tillvägagångssätt 
 
 
Tillvägagångssätt är det kapitel där genomförandet av undersökningen presenteras. Här 
görs en detaljerad genomgång av de områden som behandlar tillvägagångssättet för 
insamling och bearbetning av information.  
 
 

5.1 Undersökningsmetod 
Då undersökningen fokuserar på djupgående intervjuer med ett antal personer, i detta fall två 
stycken, kommer en undersökning av kvalitativ karaktär genomföras. En undersökning av 
kvalitativ karaktär kan genomföras på flera olika sätt. Det vanligaste är en djupintervju med 
en enskild person, (Strauss & Corbin 1990, s 18) Vidare är det möjligt att genom observation 
studera exempelvis arbetssätt eller beteende. (Widerberg 2002, s 16) 
 
I detta avsnitt redogör författarna för undersökningstypen. Vilken typ av undersökning som 
görs, och vilka resultat som önskas uppnås. Det finns flera olika typer av ansatser. Dessa är: 
tvärsnitts- experimentell-, longitudinell- och fallstudieansats. (Christensen et al2001, s 69-75) 
Då den kvalitativa undersökningen baseras på ett specifikt fall och på grund av de frågor som 
ställs i problembeskrivningen genomförs en fallstudie. Fallstudien är också bra av den 
anledningen att den syftar till att se helheter och samband. (Christensen et al 2001, s 79) 
Insamlingen av primärdata är nödvändig för fallstudien, då det inte finns sekundärkällor som 
täcker alla aspekter som undersökningen berör.  
 
Enligt professor Sharan B. Merriam (1998, s 41) vid universitetet i Georgia i USA är 
fallstudien det bästa sättet att få svar på den typen av frågor som ställs i vår undersökning. 
Därför kommer primärdatan att bestå av intervjuer. Ansvariga från både AAB och AAR 
kommer att intervjuas. Primärdatan i denna uppsats är mycket viktig då analys och resultat 
kommer att grundas på informationen som samlats in vid intervjuerna. Frågorna som ställs 
till de intervjuade utformas därför efter den valda modellen. (Lindén et al 2008) 
 
Heuristiska fallstudier har som syfte att öka läsarens förståelse av det studerade fenomenet. 
De kan dels bekräfta något som undersökaren redan visste, men också syfta till att öka 
läsarens kunskaper eller visa på andra innebörder. (Merriam 1994, s 27) Den övergripande 
faktorn i modellen är att uppsatsen skrivs ur ett ledningsperspektiv. Detta möjliggör den 
valda metoden med en undersökning av kvalitativ karaktär. Då ledningen utgörs av relativt få 
personer är det möjligt att intervjua de som anses mest relevanta. (Lindén et al 2008) 
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5.1.2 Urval 
Urvalet är de respondenter som undersöks. För denna fallstudie är urvalet ett så kallat ”Urval 
baserat på personlig kännedom”. Det går till så att lämpliga intervjuobjekt välj ut. (Merriam 
1994, s 63) 
 
Till fördelarna med urvalsmetoden hör att de som har allra störst kännedom om 
problemområdet, samt har tillgång till intern information bör ha mycket god kännedom om 
vilka som är lämpligast att intervjua. Samtidigt innebär det begränsningar så till vida att de 
kanske inte har just den information som utredarna behöver för sin undersökning. Det kan 
också vara så att intervjuobjekt som de på förhand vet har en positiv eller negativ uppfattning 
om ämnet för att framställa problemet i en viss dager. För att undvika detta har författarna 
ställt kravet att få intervjua en person från både Sverige och Rumänien, i syfte att få en så 
heltäckande bild av problemet som möjligt.  
 

5.2 Datainsamlingsmetod 
Datainsamling handlar om att samla in material genom intervjuer, observationer eller 
litteratur. Den har som mål att fråga, iaktta och utvärdera. Författarna måste göra ett aktivt 
och relevant urval i sökprocessen. Ett exempel på insamlingsteknik är intervju, vilken har 
använts i denna uppsats. (Lindén et al 2008) 
 
Primärdata är ny information som samlas in under arbetets gång. Den samlas in eftersom det 
inte finns tillräckligt med information om problemet. Primärdatan kan bestå av intervjuer, 
fältundersökningar och marknadsundersökningar. (Christensen et al 2001, s 102) Genom 
insamling av olika typer av primärdata kan eventuella skillnader ses. Därefter är det möjligt 
att dra slutsatser och se samband utifrån variablerna. Primärdata kan erhållas genom att 
undersöka såväl enskilda individer som grupper av sådana. Datainsamlingen kan ske på två 
sätt; kommunikation (enkäter, intervjuer) eller observation (experiment, fysisk observation). 
(Yin 1994, s 99-100) 
 
Primärdatan består i detta fall av intervjuer då ansvariga från både AAB och AAR kommer 
att intervjuas. Primärdatan i denna uppsats är mycket viktig då analys och resultat kommer att 
grundas på informationen som samlats in vid intervjuerna. För att få den information som 
krävs kommer således djupinterjuver att göras. Eftersom djupgående svar efterfrågas från de 
ansvariga för detta förvärv kommer personliga intervjuer att genomföras. 
 
Data som finns insamlad och bearbetad sedan tidigare kallas för sekundärdata. Den består 
bland annat av böcker, artiklar, databaser, årsrapporter och uppsatser. Sekundärdata används 
för att bygga upp en grund i arbetet och utöka kunskapen kring området och problemet 
(Christensen et al 2001, s 88) Sekundärdatan till denna uppsats består till stor del av ett flertal 
böcker och artiklar som berör ämnet. Intern sekundärdata är data som finns tillgänglig inom 
en organisation. Exempel på sådan kan vara försäljningsresultat, strategier, rapporter och 
dylikt. Extern sekundärdata är istället publicerade och kommersiella källor. Det kan röra sig 
om tidningar, marknadsundersökningar och information från myndigheter. Denna typ av 
sekundärdata är speciellt tillämplig vid kvalitativ analys. (Strauss & Corbin 1990, s 18) 
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5.2.1  Intervjuer 
I denna undersökning är personliga intervjuer, öga mot öga, att föredra framför andra former, 
eftersom kroppsspråk då kan tydas och observeras. Därför är detta det vanligaste 
tillvägagångssättet vid en undersökning av kvalitativ karaktär. Emellertid ger alla personliga 
intervjuer, även via telefon, ökade möjligheter att ställa följdfrågor. Just svårigheten att ställa 
följdfrågor gör e-post till ett mindre passande alternativ. En personlig intervju tar vanligtvis 
mellan 30 – 90 minuter, beroende på ämnet. (Christensen et al 2001, s 163-176) Forskare 
menar att intervjuer är nödvändiga vid fallstudier. (Yin 1994, s 84) 
 
Det är också bra att låta personen som skall intervjuas ta del av frågorna i förväg, alternativt 
vilka ämnen som kommer att beröras för att ge denne möjlighet att förbereda sig. 
(Christensen et al 2001, s 168-179) Frågorna skall vara färdigställda innan intervjun äger rum 
för att resultatet ska bli så värdefullt som möjligt för forskaren. Att göra en spontan 
djupintervju ger inget bra resultat. Det blir oförberett och utfallet kan bli svårtolkat och icke 
trovärdigt. (Merriam 1998, s 3) 
 
Vanligtvis är intervjuer vid fallstudier ostrukturerade. (Yin 1994, s 84) Precis som nämnts 
ovan är spontana, oförberedda intervjuer av mycket litet värde. Därför kommer intervjuerna i 
denna undersökning styras av ett antal i förväg bestämda huvudområden. 
 
Den första intervjun var den med Jerry Pull. Den ägde rum på Assa AB i Eskilstuna onsdagen 
8: e oktober år 2008 klockan 18:15 och varade fram till klockan 19:45. Han är idag VD på 
Assa OEM, men var tidigare platschef för AAR i Rumänien. Han bidrog med ett svenskt 
perspektiv på situationen. 
 
Den andra intervjun var den med Adrian Câmpinescu, som är VD på Assa Abloy Romania. 
Med tanke på hans position ansåg vi att han i nuläget kunde beskriva situationen bäst ur ett 
rumänskt perspektiv. Interrvjun ägde rum torsdagen den 16:e oktober år 2008 mellan klockan 
09:00 till 10:30 via telefon. Intervjun genomfördes på engelska. I bilagan redovisas 
emellertid svaren på svenska. De har även översatts vid de jämförelser som görs i empiri och 
analys. 
 
Två veckor innan intervjutillfällena fick respondenter ta del av frågorna för att på så sätt 
kunna förbereda sig väl. Vid intervjuerna har anteckningar av respondenternas svar gjorts. 
Dessa har sedan sammanställts och redovisas som bilaga till uppsatsen. Anteckningar och 
citat har antecknats så ordagrant som möjligt, för att undvika feltolkningar vid analysen. 
Respondenterna har besvarat frågorna i den mån det varit möjligt för dem. Det kan bero på att 
de ansett att någon fråga legat utanför deras område, eller av andra skäl avböjt att svara. 
Svarsfrekvensen vid de två genomförda intervjuer är alla högre än genomsnittet för 
personliga intervjuer med företag och organisationer. (Christensen et al 2001, s 112) 
 
Intervjuerna kommer att ställas i förhållande till varandra i analysen. Då de får besvara 
likadana frågor så långt det är möjligt, för att se likheter och skillnader och baserat på deras 
olika perspektiv (svenskt samt rumänskt). 
 
Gemensamt för samtliga intervjuer är att frågorna delats in i fyra huvudkategorier efter 
modellen. Dessa är ledarskap, kommunikation, relation och invävnad. Denna indelning ökar 
intervjuernas överskådlighet både för respondenten och för undersökaren. Vidare ger 
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Figur 3: Dataanalysmodell Källa: Egen bearbetning  

indelningen bättre struktur på intervjun för att förhindra att respondenten i sitt svar svävar ut 
utanför frågeområdet. I analysen kan också jämförelsen mellan svaren utföras mer effektivt. 
 
De frågor som inte besvarats märks med ”Ej svar” i bilagorna. Dessa kommer av hänsyn till 
respondenterna inte att analyseras. Författarna kommer således inte att försöka förklara eller 
spekulera i varför någon valt att inte besvara en viss fråga. Detta påverkar dock inte analysen 
eller resultatet negativt då undersökningen, som tidigare nämnts, ändå överskrider den 
genomsnittliga svarsfrekvensen för personliga kvalitativa intervjuer med företag och 
organisationer. För analysen har svar använts som författarna ansett tillhöra det aktuella 
huvudområdet, oavsett när under intervjun respondenten uttalet det aktuella svaret. 
 

5.3 Analysmetod 
Forskare delar in analysmetoden i dataanalys, samt validitets- och reliabilitetsfrågor. 
Dataanalysen är en process vilken bjuder utredaren möjlighet att producera trovärdiga 
underbyggda rön. Hur dataanalysen genomförts behandlas ingående i analyskapitlet. 
Validitets- och reliabilitetsfrågor berör relevansen samt hur väl genomförd undersökningen 
är. (Lindén et al 2008) 
 
En kvalitativ analys karakteriseras av att fokus ligger på att se helheten i det sammanhang 
som undersöks. Hänsyn måste tas till sammanhanget, då det inte är själva orden som är 
intressanta – utan den bakomliggande meningen. (Rubin & Rubin 1995, s 228-229) Analysen 
börjar redan vid datainsamlingstillfället. Dataurvalet bör göras samtidigt som intervjun, då 
detta underlättar den slutliga analysen. Om inget urval gjorts hamnar undersökaren i den 
situationen att stora mängder insamlat material måste undersökas och analyseras i projektets 
slutfas. Redigeringsfasen, då urvalet görs, stramas råmaterialet upp och blir mer strukturerat. 
(Lindén et al 2008) 
 
Det finns tre faser i en kvalitativ dataanalys: Reduktion, där data bryts ner och sållas. 
Strukturering är när sammanhangen sätts ihop och slutligen visualiseringsprocessen där den 
reducerade texten blir korta sammanfattningar eller figurer. (Lindén et al 2008) Då 
undersökningen bygger på två djupgående intervjuer kommer även analysen utgå från detta. 
Reduktionen består i detta fall av att sålla den insamlade informationen från dessa.  
Struktureringsfasen ska med hjälp av modellen lyfta fram intressen och skillnader från 
intervjuerna Efter att analysen har strukturerats kommer den att enligt figuren nedan 
visualiseras där de två perspektiven tydligt ställs i förhållande till varandra. 
 
 
 
 
 
 
 
AABs perspektiv ställs i förhållande med AARs. I analysen undersöks alltså skillnader och 
likheter mellan de två perspektiven, dessa kommer därefter att identifieras enligt de fyra 
punkterna i modellen. Dataanalysen syftar till att utvärdera skillnaderna dels mellan allmänna 
uppfattningar gällande intresset och viljan att förbättra relationen samt mellan olika enheters 
sätt att arbeta med detta i praktiken. 

AARs perspektiv AABs perspektiv 
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5.3.1 Validitet och reliabilitet 
Validitet innebär hur relevant undersökningen är. Det som ska undersökas måste vara grundat 
på problemet och syftet och ge en bra analys och leda fram till ett i slutänden trovärdigt 
resultat. (Merriam 1998, s 198) Denna undersökning är mycket relevant, då det inte finns 
några tidigare undersökningar av detta problem. Validiteten styrks av att frågorna med tydlig 
utgångspunkt från undersökningens utarbetade modell. 
 
Intern validitet handlar om att rätt urvalsgrupp eller rätt personer undersöks eller intervjuas. 
För att ge en undersökning trovärdighet måste personer som ingår i undersökningsområdet 
ingå i experimentet eller undersökningen. (Lindén et al 2008) De respondenter som kommer 
att intervjuats har ledande positioner inom AAB och AAR, och har därför en tydlig koppling 
till problemet. 
 
Med extern validitet menas att när undersökningen skall fungera i praktiken när den är utförd. 
Den ska inte bara utföras för att nyttjas i teorin, utan den ska även vara användbar för vidare 
experiment inom undersökningsområdet. Det skall kunna dras nytta av resultatet inför 
liknande framtida projekt. Det är också viktigt att poängtera om resultatet är generaliserande 
eller avsett bara för att tjäna uppdragsgivaren.  (Lindén et al 2008) 
 
En undersöknings reliabilitet är hur väl genomförd undersökningen är. Reliabilitet har också 
att göra med att det resultat som fås fram kan jämföras med tidigare undersökningar som 
gjorts inom området. (Merriam 1998, s 205) Den har också att göra med hur det insamlade 
materialet, både litteratur och insamlad primärdata genom intervjuer, tolkas och analyseras.  
 
I denna undersökning av kvalitativ karaktär härstammar validiteten och reliabiliteten från 
undersökarens närvaro, och hur denne interagerar med undersökningsobjektet. Trovärdighet 
uppnås genom ett samspel mellan hur data behandlas, tolkningar samt en välgjord 
beskrivning av det som görs. (Merriam 1998, s 151) I undersökningen kommer således 
resultatet från intervjuerna efter bearbetning med insamlad sekundärdata analyseras, vilket 
leder fram till en slutsats och rekommendationer. 
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6. Intervjuresultat 
 
 
Intervjuresultatkapitlet är det avsnitt där den insamlade primärdatan presenteras. 
Intervjuresultatet består av det insamlade materialet från undersökningen, det vill säga från 
intervjuerna. 
 
 

6.1 Presentation av intervjuer 
Svaren från de genomförda intervjuerna redovisas var för sig. De har delats upp enligt 
modellens fyra steg. Svaren på delfrågorna redovisas i sin helhet i bilaga. Nedan presenteras 
en sammanställning av respondenternas svar. 

6.1.1 Intervju med Jerry Pull 
 
Ledarskap 
Enligt Jerry Pull försöker enheterna i koncernen att arbeta utifrån koncernens gemensamma 
värderingar och grundprinciperna för ledarskapet är alltid de samma oavsett plats eller land. 
Den största skillnaden gällande ledarskap mellan AAB och AAR är främst en annan 
hierarkisk struktur.  Ledarskapet inom AAB är mer decentraliserat än i Rumänien vilket har 
märkts ända sedan förvärvet av Urbis Security genomfördes. Den lokala ledningen som 
anställdes till tillverkningsenheten på AAR hade i de flesta fall begränsad erfarenhet av 
produktion och produktionsteknik vilket ledde till flera misstag och brist på fungerande 
strategier. Detta kombinerat med dålig infrastruktur samt bristande kompetens hos mellan 
lednings personal bidrog till att företaget från och år 2002 har gått med förlust. 
 
Personal i ledningen på AAR har också bytts ut ett flertal gånger för att matcha koncernens 
kriterier och värderingar. Med tanke på att kommunikationen mellan AAB och AAR inte 
alltid har varit den bästa, försökte AAB förbättra denna genom att försöka implementera 
koncernens värderingar genom olika aktiviteter. Detta skedde genom seminarier, workshops 
och personliga möten. Representanter från respektive ledning besökte även varandra vid 
flertalet tillfällen för att förstärka samarbetet mellan ledningspersonalen. Den huvudsakliga 
målsättningen för ledarskapet mellan företagen var att uppnå en gemensamt arbetssätt och 
implementera värderingar i Rumänien.  
 
För att ett ledarskap ska uppfattas som positivt är det viktigt att personalen trivs och har roligt 
på jobbet. Dessutom ska det vara utmanande och finnas möjligheter för att utvecklas positivt 
enligt Jerry Pull. En god ledare ska finnas där när det behövs och ta svåra beslut men även 
kunna vara en del i teamet och låta de anställda visa sina färdigheter. Dessa egenskaper ville 
AAB implementera i det rumänska bolaget och det borde ha skett redan från första början. 
AAB visste vad som skulle göras men inte riktigt hur det skulle ske. För att utveckla 
ledarskapet och dra lärdomar genomfördes utvecklingssamtal med personal och ledare både 
hos AAB och AAR. Någon direkt utvärdering av enbart ledarskapet gjordes inte men en 
direkt utvärdering av bara ledarskapet hade förmodligen inte heller förbättrat situationen, 
trodde Jerry Pull. 
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Kommunikation 
Generellt sett så har kommunikationen mellan AAB och AAR varit bra men på sistone har en 
negativ trend kunnat skådas, framförallt det senaste året. Stora förändringar har skett i 
personalstyrkan på senare tid vilket varit en stor anledning till att kommunikationen varit ett 
problem. Faktorer som påverkades med förändringarna är bland annat att kunskapsnivå inte 
varit på samma nivå hos den nya personalen samtidigt som de ibland haft svårt att anpassa sig 
till företagets kriterier. Detta har betytt att det fanns stort förbättrings behov inom området. 
AAB försökte skapa en god dialog genom att ha frekventa telefonkontakter. Utöver det 
genomfördes personliga besök, AAB hade även utbildningar för att förbättra det 
gemensamma samarbetet. Områden som behandlades under dessa utbildningar bestod inte 
bara av kommunikation utan även andra områden som bland annat ledarskap. Enligt Jerry 
Pull hade många av bristerna kunnat lösas på ett snabbare sätt genom att ha mer kompetent 
personal i Rumänien. Ett annat problem har varit att AAB inte alltid fått de svar som 
efterfrågats från AAR då kommunikationen ibland har varit för otydlig. Huvudsakligen så 
hade större fokus kunnat läggas på att hitta rätt personer till rätt plats och att få dessa att 
kommunicera på ett öppet och rakt sätt utan omvägar. Med tanke på att personal ofta ersattes 
uppstod det brister i kommunikationen och att hitta kompetent lenings personal var inte alltid 
så lätt. Gällande utvärdering av kommunikationen så gjordes det ingen utan Jerry Pull 
hänvisade till resultat från projekt samt beställningar. 

 
Relation 
AAB anser att relationen idag är ganska ansträngd och inte helt felfri, vilket bland annat har 
med kommunikationen att göra. Tidigare har relationen var positiv men på sistone har kraven 
från AAB höjts vilket AAR inte hat kunnat leva upp till. Prestationen har inte alltid varit den 
bästa hos tillverkningsenheten i Rumänien, detta gäller speciellt de senaste åren. Relationen 
påverkas negativt eftersom många misstag upprepas flera gånger i Rumänien och återfall av 
gamla rumänska arbetsformer upprepas, det vill bland annat säga att organisationen är för 
hierarkisk för att ha en sund affärsrelation. Detta har gjort det svårare för AABs värderingar 
att implementeras. Ett intresse fanns att förbättra relationen och det var ungefär samma 
process som med kommunikationen och ledarskapet. Seminarier, workshops och personliga 
möten där ledarskap och kommunikation skulle förbättras för att relationen i sig skulle 
fungera så bra som möjligt.  
 
En relation, som denna, med flera upprepade misstag kan leda till att intresset att bevara 
relationen försvinner, enligt Jerry Pull. Det som kännetecknar en bra relation kan ofta ses i 
slutresultat efter genomförda projekt. Det är viktigt att ha en rak och ärlig kommunikation 
samt att personalen som har ansvar för att relationen ska fungera effektivt är kompetent och 
inte ser till sina egna intressen i första hand, vilket det fanns i Rumänien. För att komma till 
rätta med eventuella brister i en relation är det viktigt att aktivt träffas och mötas för att 
främst få igång kommunikationen. Relationen mellan AAB och AAR har aldrig utvärderats i 
sig utan det hänvisas till resultat liksom kommunikationen.    
 
Invävnad 
Fram till och med outsourcing planerna har det varit ganska stort självstyre nere i Rumänien. 
Den lokala ledningen har haft möjlighet att fatta många beslut efter egen förmåga. Strategin 
för AAR och deras arbetsätt har aldrig varit tydligt definierad istället har de fått jobba mycket 
efter egen förmåga och kompetens. Till en början fanns det inga direkta krav från 
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koncernledningen men i dag ligger fokus på effektivisering och omstrukturering av den 
existerande organisationen i Rumänien. För att förbättra invävnaden har AAB fokuserat på 
utbildning och kunskap samt att ett flertal möten har förlagts till Bukarest. En klar och tydlig 
målsättning upptäcktes inte dock fanns ambitionen att integrera AAR mer i koncernen.  
 
De faktorer som kännetecknar en positiv invävnad är de ovanämda punkterna som AAB har 
försökt att utföra. Vad som hade kunnat förbättras för en bättre invävnad är att kompetensen 
och kunskapen inom AAR hade kunnat höjas med hjälp av att till exempel använda sig av 
personal som är ”experter” på just sitt eget område.  

6.1.2 Intervju med Adrian Câmpinescu 
 
Ledarskap 
Enligt Adrian Câmpinescus synsätt så har det svenska ledarskapet från högre nivå minskat 
eller försvunnit helt på senare tid speciellt det senaste året. I Rumänien har man försökt 
utveckla ledarskapet utifrån den kunskap, de medel och resurser som fanns att tillgå. Med 
tanke på den bristande supporten som AAR fått har man gjort sitt bästa för att utvecklas, men 
ledarskapet hade kunnat vara bättre. Ett gott ledarskap kännetecknas av stabilitet och klara 
riktlinjer utan ständiga förändringar. De senaste 12 månaderna har en mängd förändringar 
skett och intrycket är att ledningen i Sverige inte längre hjälper till, ledarskapet existerar inte 
överhuvudtaget. För tillfället finns inga som helst mål för ledarskapet detta gäller tyvärr även 
om man går tillbaka 1-2 år i tiden inte heller då fanns det någon strategi för ledarskapet. I det 
stora hela så har ledarskapet brustit på flera områden. Ledningsteamet har brustit när det 
gäller ordrar, tillverkning och har varit dåliga på att involvera oss gällande Human 
Recources. Det som hade kunnat göras bättre hade varit ett gemensamt arbetssätt som borde 
ha varit på förhand definierat så att alla kunnat följa huvud aktiviteterna inom koncernen. Så 
länge det inte finns definierat vad som krävs av är det ingen ide att diskutera brister. Detta har 
dock aldrig hänt under alla år. Det som däremot har hänt är att ledningen har bytts ut två 
gånger på både på management sidan och på ekonomistyrningsavdelningen. Câmpinescu vet 
inte om utvärdering av ledarskapet har utförts på denna nivå.  
 
Kommunikation 

Gällande kommunikationen så var Câmpinescu stolt över hur pass bra den har fungerat, den 
har enligt honom varit mycket god. En faktor som försvårat kommunikationen och även 
situationen är att AAR fick börja rapportera till EMEA kontoret som ligger i London istället 
för det tidigare som var i Sverige, detta trots att man levererade mest till skandinaviska 
dotterbolag. Resultatet har blivit att man förlorat fokus och styrning både ur teknisk och 
resultatmässig synvinkel samt att stämningen mellan dotterbolagen blivit försämrad då 
leveranser och kvalitet blivit lidande. Detta speciellt med tanke på att AAB är den äldsta och 
viktigaste delen i koncernen, det var även de som grundade AAR. Câmpinescu anser att det 
är svårt att säga hur kommunikationen skulle ha kunnat förbättras då AAB är ägaren av AAR. 
De hade kanske kunnat vara mer delaktiga i våra problem än vad de är idag. Tyvärr så har 
kommunikationen till stora delar bestått av ett email eller ett brev den har inte varit så 
personlig. Hade de varit mer förstående för våra processer och arbetssätt så hade även 
kommunikationen kunnat förbättras ytterligare. Det är också självklart av intresse att 
förbättra kommunikationen för båda parter. Tyvärr så har alla förändringar även påverkat 
kommunikationen på senare tid. Kommunikationen har fungerat olika bra inom olika 
områden som exempelvis försäljning, marknadsföring och liknande. Även rent 
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tillverkningsmässigt så skulle kommunikationen kunnat fungera om kvalitets problemen 
kunde ha lösts. Kommunikationen har ändå varit tät och en faktor som underlättat detta har 
varit att personal som var insatta i AARs verksamhet och även det rumänska språket arbetade 
på AAB i Sverige. Ett problem var att kommunikationen mest skedde enkel väg det vill säga 
från Sverige till Rumänien och inte tvärtom på grund av detta så mottogs information men 
AAR blev aldrig involverade i diskussioner eller andra projekt. Det hade krävts en tvåvägs 
kommunikation och mer ömsesidig respekt. Det fanns heller aldrig någon utvärdering av 
detta område trots att det fanns bra sätt att göra det. 
 
Relation 
AAB har med tiden utvecklat en fungerande och bra relation till AAR. Som nämnt tidigare 
var det AAB som grundade AAR har det självklart haft betydelse för relationerna företagen 
emellan. Eftersom kommunikation och relationer hänger ihop så är relationerna minst lika bra 
som kommunikationen har varit. En faktor som påverkat relationerna negativt var att de 
vinster som genererades ibland delvis flyttades ut från AAR till andra bolag inom koncernen 
och bara en viss del blev kvar i Rumänien.  
 
Ytterligare en viktig faktor som påverkade relationen negativt var att AAB inte satsade 
tillräckligt på att utveckla en produktportfölj som var anpassad för den Rumänska 
marknaden. Detta trots att det fanns ett stort intresse och behov för sådana produkter. Istället 
så fortsatte man att sälja gamla produkter som inte längre kunde stå sig mot konkurrenter från 
Kina och Italien vilka tog allt mer marknadsandelar. AAB och koncernledningen borde även 
ha satsat mer långsiktigt på den Rumänska marknaden och AAR, då denna hade stor potential 
med många nya byggprojekt och en snabbt växande marknad med ett ökande BNP på runt 8-
10 % per år. 
 
Invävnad 
Invävnaden har under den första tiden då man rapporterade till främst Sverige varit mycket 
god och man hade ett bra samarbete mellan de skandinaviska dotterbolagen och AAR i 
Rumänien. När dessa kontakter minskade så blev även företaget mindre invävt. På senare tid 
det vill säga senaste året så har det på grund av nedskärningarna och omstruktureringarna lett 
till en minskad grad av invävnad. Det hade behövts mer förståelse för våra behov och 
problem från AABs sida för att kunna förbättra invävnaden och även hela situationen. Inte 
bara AAB utan även övriga dotterbolag inom koncernen kan ta lärdom av våran situation. Det 
fanns heller inga mål för att uppnå en invävnad. Kommunikation är den viktigaste faktorn för 
att uppnå invävnad detta gäller självklart båda vägar och inte endast enkel väg. Hela 
outsourcing beslutet har varit negativt och det har saboterat vårt samarbete. Vad som hade 
kunnat göras annorlunda gällande bristerna är svårt att säga då det inte existerar någon 
invävnad alls längre. Ingen utvärdering har gjorts och kommer förmodligen heller aldrig 
göras då det inte finns intresse för detta. 
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Figur 4: Undersökningsmodellen - Ledarskap 
Källa: Egen bearbetning  

7. Analys  
 
 
Analysen är det kapitel där den insamlade intervjudatan bryts ned och därefter ställs i 
förhållande till varandra enligt stegen i undersökningsmodellen. Det är här själva 
undersökningen diskuteras för att sedan utmynna i ett resultat. 
 
 

 
     

 

7.1 Analys av ledarskap 
Från AABs sida har man försökt att få AAR att jobba mer efter koncernens värderingar när 
det gäller ledarskapet och delegering av arbetet. Från bägge sidor prioriteras kompetens för 
att få ett bra resultat. Det som kommit fram är att från rumänskt perspektiv finns negativa 
tankar om supporten från AABs håll när det gäller att utveckla kompetensen. Förändringar 
har skett i ledarskapet och personal har ofta bytts ut. Från svenskt håll handlar det om att 
personal byts ut i Rumänien därför att de inte anses vara komptenta och fungera enligt 
koncernens värderingar och arbetssätt. Alla dessa förändringar har gjort att det har uppstått 
förvirring inom AAR eftersom de anser att AAB inte bryr sig tillräckligt utan tillsätter folk 
utan större eftertanke. Från AABs sida har det gjorts försök att genom personliga möten, 
seminarier och workshops försöka komma närmare och hitta ett gemensamt sätt vilket man 
också till viss del anser ha varit framgångsrikt. Anledningen till detta är att de rumänska 
arbetssätten och misstagen ofta upprepats vilket lett till att utvecklingen till ett gemensamt 
arbetssätt hamnar på ruta ett om och om igen. Från AARs håll tycks dessa möten, workshops 
och seminarier knappt ha existerat eftersom man anser att supporten från AAB i det närmaste 
varit obefintlig. Detta tyder på att samarbetssvårigheter har funnits ett bra tag. När det gäller 
strategin för ledarskapet är bägge parter överens att någon generell strategi aldrig funnits 
specifikt för ledarskapet. Bägge är på samma spår att det från början borde ha funnits mer 
klara riktlinjer och definitioner gällande ledarskapet från AABs håll när det gäller ledarskapet 
i Rumänien. Att tydliga definitioner eller riktlinjer skulle ha förenklat arbetssituationen är 
bägge parter överens om. Gemensamt för båda parter är även att utvärderingar av ledarskapet 
aldrig har gjorts vilket minskat chanserna att på ett effektivt sätt utvärdera, styra och 
implementera processerna.  
 
Som tidigare nämnts i teorin finns det två olika metoder för att kunna styra dotterbolag och 
dess ledning.  Ett av misstagen gällande ledarskapet var att AAR till hög grad fick styra sina 
aktiviteter till en början, detta ändrades med tiden då koncernen fick ett större inflytande över 
både verksamheten och ledningens beslutsfattande. Båda parter var överens om att 
kompetens hade en avgörande betydelse men de hade också helt olika synsätt på vad god 
kompetens innebar. Från svensk sida ansågs att flexibilitet, samarbetsvilja och icke 
hierarkiskt tänkande var viktigt för ledarskapets egenskaper. Däremot skiljer sig det 
rumänska synsättet då de ansåg att egenskaper som hög utbildning, direkt ledarskap med 
klara riktlinjer och kontinuitet var att föredra.  
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Figur 5: Undersökningsmodellen - Kommunikation 
Källa: Egen bearbetning  

 

 
 
 

7.2 Analys av kommunikation 
Generellt sett har kommunikationen enligt bägge parter fungerat bra även om den varit lite 
sviktande den senaste tiden. En anledning till detta är att stora delar av ledningspersonalen på 
AAR bytts ut ett par gånger. Detta har lett till att kommunikationen, förtroendet och 
relationer försämrats och påverkat anställda både i Sverige men främst i Rumänien negativt. 
Situationen hos AAR har försämrats på grund av att kommunikationen sviktat och som nämnt 
tidigare fanns även brister i ledarskapet som även de bidrog till försämringen. Från svenskt 
håll har kommunikationen hållits uppe genom frekventa personliga möten och genom att 
anordna seminarier för att komma närmare varandra och hitta ett gemensamt arbetssätt. 
Intressant är att hos AAR bedömdes kommunikationen som positiv till en början ända fram 
till frågan om vad som kunde ha gjorts bättre. Enligt Câmpinescu har kommunikationen på 
senare tid huvudsakligen bestått av en opersonlig envägskommunikation. Hos AAR ansågs 
att kommunikationen periodvis endast utgjorts av enstaka e-mail och att delaktigheten har 
varit låg från AABs håll för att hjälpa till att uppnå ett gemensamt arbetssätt. Enligt Jerry Pull 
har det gjorts ett flertal försök att hitta ett gemensamt arbetssätt genom alla möten och 
aktiviteter men på sistone har engagemanget minskat eftersom outsourcing planerna tagit 
mycket av AABs tid.  
 
Emellertid är det AAB som hade ansvaret för situationen i Rumänien och borde ha varit mer 
tillgängliga för AAR vid flera tillfällen. Alla personalutbyten som skett på AAR är enligt den 
rumänska ledningen ofattbart då den ansågs vara kompetent och välfungerande. Detta har i 
sin tur försämrat förtroendet för AAB bland dom anställda och i sin tur har påverkat resultatet 
negativt då personalen tappat motivationen. Den dåliga kommunikationen kan ha bidragit till 
att medarbetarna börjat tvivla på företaget och inte prestera sitt bästa. Kommunikationen 
kännetecknades först av tvåvägskommunikation som med tiden alltmer ändrades till 
envägskommunikation vilket ledde till att mycket styrdes från AAB och att relationerna och 
invävnaden påverkades negativt. 
 
I många fall är kommunikationen och informationsflödet i en koncern långt ifrån felfritt. För 
att en relation ska fungera mellan två företag måste kommunikationen vara god från bägge 
håll vilket inte varit fallet mellan AAB och AAR. Med en bättre fungerande kommunikation 
hade bägge parter kunnat utveckla sina relationer och invävnad.  
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Figur 6: Undersökningsmodellen - Relation 
Källa: Egen bearbetning  

 

 
 

7.3 Analys av relation 
Gemensamt för båda synsätten det vill det svenska och det rumänska var att båda parter ansåg 
att relationerna till en början fungerade relativt bra. Detta gällde speciellt perioden då AAB 
hade ett större inflytande än koncernen över AAR. Faktumet att det var AAB som grundade 
AAR och även genomförde förvärvet av Urbis Security har naturligtvis haft en positiv 
inverkan på de till en början goda relationerna.  
 
Med tiden och särskilt de senaste åren så har detta kommit att förändras då kraven på AARs 
prestationer, leveranser och effektivitet höjts vilket de inte alltid har kunnat leva upp till. Från 
svensk sida anses att relationerna påverkats negativ främst på grund av upprepade misstag 
och dåliga prestationer hos AAR särskilt det senaste åren. AAB ansåg också att det varit svårt 
att implementera sina värderingar och arbetssätt på grund av att den rumänska organisationen 
ansågs vara för hierarkisk för att kunna uppnå en sund affärsrelation. AAB anser ändå att de 
från sin sida definitivt haft ett intresse att förbättra relationerna. Precis som i de övriga 
områdena ledarskap, kommunikation och invävnad så har man arbetat för att förbättra 
relationen främst genom ett flertal aktiviteter och personliga möten. En viktig faktor utifrån 
AARs synvinkel som påverkade relationerna negativt var att delar av vinsterna som de 
genererade investerades i övriga bolag inom koncernen istället för inom AAR. Som nämnt 
tidigare var även bristen på kommunikation och ineffektivt ledarskap bidragande till sämre 
relationer. 

Till en början hade AAB i samförstånd med AAR som mål att i första hand få tillgång till en 
ny kundmarknad, ta nya marknadsandelar på den lokala marknaden, få tillgång till andra 
regionala marknader samt på ett mer effektivt sätt kunna nyttja billiga resurser. Så länge 
målen var de samma för bägge parter fungerade relationerna förhållandevis väl. Detta kom att 
förändras när AAB på egen hand ändrade inriktningen för AAR och kommunikationen blev 
mer enkelspårig samtidigt som ledarskapet förändrades och orsakade betydande relations 
svårigheter. För att relationen ska fungera effektivt är resurser och gemensamma beslut 
viktigt men det måste även finnas kapacitet och möjligheter att kunna utföra dessa för att få 
relationen att fungera.  
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Figur 7: Undersökningsmodellen - Invävnad 
Källa: Egen bearbetning  

 

 
 

7.4 Analys av invävnad 
När det gäller invävnad är bägge parter ganska överens om att inflytande har funnits och 
försök till att integrera AAR mer i koncernen har gjorts. Fram till några år sedan har det varit 
ganska stort självstyre hos AAR men sen en tid tillbaka har AAB tagit över kommandot till 
allt högre grad. Från AABs sida har detta varit mer eller mindre en nödvändighet. Från AARs 
håll har man ansett det som påträngande och övertagande vilket lett till den dåliga 
stämningen sinsemellan. Bägge parter är ändå någorlunda överens om att det har gjorts 
försök, i samband med ledarskap och kommunikation, att integrera AAR genom att lägga 
flera aktiviteter och möten i Bukarest. Precis som tidigare nämnt fungerade hade dessa möten 
och aktiviteter positiv effekt och det gick att se resultat fram till att outsourcing planerna 
började dyka upp och personalen byttes ut. På sistone har AAR inte haft speciellt mycket att 
säga till om enligt Câmpinescu enligt honom har man ”gått från att ha ett positivt samarbete, 
en god kommunikation, kompetent personal och en ganska hög grad av invävnad till att bli 
ytterligare en spelpjäs i världen av outsourcings”. Gällande vad som hade kunnat göras 
annorlunda är bägge parter rätt överens om. Redan från början borde kommunikationen, 
ledarskapet, tydligare direktiv och värderingar poängterats samt förtydligats från AABs håll. 
Även kompetent och kunnig personal borde ha utvecklats mer och lyfts fram för att få ett 
bättre resultat. AAB bedömer att de själva kunnat göra mer inom detta område men även att 
de på AAR kunde ha varit lite mer anpassningsbara och mottagliga.      
 
I de fall moderbolaget förbiser dotterbolaget brukar det uppstå problem som i värsta fall kan 
leda till att dotterbolaget får avvecklas eller säljas. För att koncernledningen ska förstå 
dotterbolagets beteende och utveckling är graden av invävnad viktig. Om dotterbolaget har en 
stark position på en viktig marknad är invävnaden oftast större än om dotterbolaget är en 
aktör på en liten och mindre viktig marknad vilket AAR ansågs vara.  
 
Om dotterbolaget anses vara viktigt för MNC kan det ställa större krav på koncernledningen 
om det däremot är mindre viktigt kan det få svårt att komma med krav och därmed bli en 
knähund till koncernen. Dotterbolagets utveckling och graden av invävnad i moderföretaget 
är en process där dotterbolaget ger ett ökat värde till det MNC som det tillhör. Forskning i 
olika länder har visat att när dotterbolagen har etablerat sig har de stegvis tagit sig an värde 
ökande aktiviteter som i vissa fall sin tur lett tillbaka till en effektivisering av dess 
verksamheter.  
 
AAR var specialiserade på att producera specifika produkter som huvudsakligen var avsedda 
föra den lokala marknaden och hade även god kunskap om marknaden. Genom att ändra 
inriktningen för AAR försvagades även inflytandet på den lokala marknaden och minskade 
deras konkurrenskraft. AARs nätverk och kompetens hade kunnat utnyttjas bättre för 
produktutveckling inte bara för sig själva utan för hela koncernen. Om AAR hade haft  större 
möjlighet och kapacitet att agera på egen hand utan koncernens inblandning hade de kunnat 
blir mer invävda och kunna uppnå större frihet och självstyre inom koncernen. 
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8. Slutsatser och rekommendationer 
 
 
Här presenteras de slutsatser som utarbetats utifrån analysen. De ligger till grund för 
material och rekommendationer som författarna sedan lämnar till uppdragsgivaren. 
  
 
Förvärv av företag i Östeuropa är relativt ny företeelse och kontakterna till dessa dotterbolag 
brister ofta på grund av otillfredsställande kommunikation, dåliga relationer och invävnad. 
AAs försök att framgångsrikt etablera sig på den rumänska marknaden kan sammanfattas av 
att mycket av det som kunde gå snett också gjorde det. Trots alla positiva förutsättningar från 
början, förlorade AA och AAB en möjlighet till dominans på en ny marknad på grund av 
dålig kommunikation, brister i ledarskap och dålig invävnad av AAR. 
 
Till en början och så länge intressena var de samma och målen var tydliga för bägge parter 
fungerade relationerna förhållandevis väl. Vid det här läget när förutsättningarna var goda 
borde större ansträngningar gjorts för att uppnå en bättre invävnad. När AABs intressen 
förändrades påverkades även ledarskapet, kommunikationen och relationen mellan företagen 
negativt och möjligheterna för invävnad försämrades.  Om parterna hade haft större möjlighet 
och kapacitet att agera på egen hand utan koncernens inblandning hade de kunnat blir mer 
invävda och kunna uppnå större frihet och självstyre inom koncernen. 

Den senaste tidens enkelspåriga kommunikation var även det ett tydligt avsteg från de 
svenska parternas ursprungliga intressen och tydde på en minskad vilja att förbättra 
relationerna. Betydande var även att det från svensk sida inte satsades tillräckligt på att 
utveckla en produktportfölj som var anpassad för den rumänska marknaden. Detta trots att 
det fanns ett stort intresse och behov för sådana produkter. Istället satsades resurser på 
produkter som inte kunde leva upp till en önskvärd standard kvalitetsmässigt för att kunna 
möta nya aktörers utbud och produkter som även hade ett lägre pris. Detta ledde till tappade 
marknadsandelar och minskad konkurrenskraft. 

Genom bättre ledarskap och kommunikation kunde man från svensk sida ha varit mer 
konsekvent i valet av ledarskapsmetod över AAR och försökt undvika spänningar som 
uppstod till följd av den höga personalomsättningen. AAR hamnade i sin tur i samma fälla 
som många andra förvärvade företag i Östeuropa. Med en relativ högutbildad personal som är 
villig att arbeta om det finns motivation, ett gynnsamt skatteläge och en hungrig marknad 
kunde AAR ha blivit AAs och AABs centrum för hela regionen.  
 
Den rumänska ledningens oflexibla attityd, oviljan att kompromissa och komma med 
konstruktiva förslag istället för att skylla ifrån sig, har även det bidragit till det tappade 
förtroendet för företaget. Utifrån AARs synvinkel bidrog även faktumet att företagets vinster 
inte återinvesterades i bolaget utan istället delvis gick till andra delar av koncernen.   
 
En effektivare relation borde ha präglats av större fokusering på ledningens erfarenhet, hur 
informationsflödet och tolkningen av den hanterades samt av kunskap om varandras 
verksamhet. Med hjälp av detta hade båda parterna kunnat dra lärdomar av varandra och 
utvecklat sin produktion och effektivitet mer produktivt. 
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Beslutet att lägga ner eller flytta delar av AARs verksamhet till Asien istället för att satsa mer 
på att lösa problemen är förmodligen förhastat inte minst med tanke på transport kostnader 
och helt nya företagsklimat. Med tanke på att lönerna i Rumänien inte skiljer så mycket från 
de i Kina och till och med är lägre än i Sydkorea så hade fabriken kunnat utnyttjats bättre och 
mer effektivt. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjuformulär på svenska 
 
Ledarskap 

1. Hur skulle du beskriva ledarskapet inom AAB och AAR? 
2. Hur anser du att ledarskapet inom AAB och AAR fungerade/fungerar? 
3. Fanns det intresse och behov att förbättra ledarskapet hos AAB och AAR?  
4. Fanns det en målsättning för ledarskapet och hur såg den i så fall ut? 
5. Vilka faktorer kännetecknar positiv respektive negativ ledarskap enligt dig? 
6. Tycker du att det fanns/finns brister i ledarskapet hos AAB och AAR? 
7. Vad och hur hade man kunnat göra för att komma till rätta med eventuella brister? 
8.   Utvärderades ledarskapet? Om så hur och varför? 

 
Kommunikation 
          1.   Hur skulle du beskriva kommunikationen mellan AAB och AAR? 
          2.   Hur anser du att kommunikationen mellan AAB och AAR fungerade/fungerar? 
          3.   Fanns det intresse och behov att förbättra kommunikationen mellan AAB och AAR?             
          4.   Fanns det en målsättning för kommunikationen och hur såg den i så fall ut? 
          5.   Vilka faktorer kännetecknar positiv respektive negativ kommunikation enligt dig? 
          6.   Tycker du att det fanns/finns brister i kommunikationen mellan AAB och AAR? 
          7.   Vad och hur hade man kunnat göra för att komma till rätta med eventuella brister? 
          8.   Utvärderades kommunikationen? Om så hur och varför? 
 
Relation 
          1.   Hur skulle du beskriva relationen mellan AAB och AAR? 

    2.   Hur anser du att relationen mellan AAB och AAR fungerade/fungerar?                                                               
          3.   Fanns det intresse och behov att förbättra relationen mellan AAB och AAR?  
          4.  Fanns det en målsättning med relationen och hur såg den i så fall ut? 
          5.  Vilka faktorer kännetecknar en positiv respektive en negativ relation enligt dig?                                            
          6.  Tycker du att det fanns/finns brister i relationen mellan AAB och AAR? 
          7.  Vad och hur hade man kunnat göra för att komma till rätta med eventuella brister? 
          8.  Utvärderades relationen? Om så hur och varför? 

 
Invävnad 
          1.   Hur skulle du beskriva graden av invävnad inom och mellan AAB och AAR? 
          2.   Hur anser du att AABs samt AARs invävnad i koncernen fungerade/fungerar? 
          3.   Fanns det intresse och behov att förstärka invävnaden hos AAB och AAR?  
          4.   Fanns det en målsättning för invävnaden och hur såg den i så fall ut? 
          5.   Vilka faktorer kännetecknar positiv respektive negativ invävnad enligt dig? 
          6.   Tycker du att det fanns/finns brister i invävnaden hos AAB och AAR idag? 
          7.   Vad och hur hade man kunnat göra för att komma till rätta med eventuella brister? 
          8.   Utvärderades graden av invävnad? Om så hur och varför? 
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Bilaga 2 – Intervjuformulär på engelska 
 
Leadership 

1.  How do you perceive the leadership within AAB and AAR? 
2.   Is there an interest and need to improve the leadership within AAB and AAR?  
3.  What is the primary objective regarding effective leadership? 
4.  Which factors characterize a positive and negative leadership? 
5.  Are there any flaws in the leadership within AAB and AAR? 
6.  What can be done considering flaws within the leadership?  
7.  How could the leadership affect a subsidiary’s embeddedness? 
8.  Is the leadership evaluated? 

 
Communication 

1.  How do you perceive the communication between AAB and AAR? 
          2.  Is there an interest and need to improve the communication between AAB and AAR?             
          3.   What is the primary objective regarding effective communication? 
          4.   Which factors characterize a positive and negative communication? 
          5.   Are there any flaws in the communication between AAB and AAR? 
          6.   What can be done considering flaws within the communication? 
          7.   How could communication affect a subsidiary’s embeddedness? 
           8.  Is the communication between AAB and AAR evaluated? 

 
Relation 
          1.   How do you perceive the relationship between AAB and AAR?                                              
          2.   Is there an interest and need to improve the relations between AAB and AAR? 
          3.  What is the primary objective regarding an effective relation? 
          4.  Which factors characterize a positive and negative relation?                                             
          5.  Are there any flaws in the relationship between AAB and AAR? 
          6.  What can be done considering flaws within the relation? 
          7.  How could a relationship affect a subsidiary’s embeddedness? 

          8.  Is the relationship between AAB and AAR evaluated? 

 
Embeddedness 
          1.   How do you perceive AAB and AARs embededdness? 
          2.   Is there an interest and need to improve AAB and AARs embededdness?  
          3.   What is the primary objective regarding embededdness? 
          4.   Which factors characterize a positive and negative embededdness? 
          5.   Are there any flaws in AAB and AARs  embeddedness? 
          6.   What can be done considering flaws within the embeddeness? 
          7.   Is the embeddeness analyzed?  
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Bilaga 3 – Referenssystem 
Att referera är en metod för att underbygga påståenden med tidigare undersökt material. Det 
kan exempelvis vara citat, fakta, figurer som teorier och idéer från såväl publicerade som 
opublicerade källor. Det finns flera olika sätt att referera till dessa. Att referera till källor är 
nödvändigt för att undvika plagiat, verifiera påståenden samt göra det lättare för läsare att 
återkoppla till tidigare forskning. (Curtin University of Technology 2007) 
 
Genomgående i uppsatsen har Harvardsystemet enligt Curtin University of Technology 
använts som referenssystem. I texten finns källhänvisningar inom parentes. Dessa 
sammanställs sedan fullständigt i källförteckningen, vilken återfinns i slutet av uppsatsen. 
(Curtin University of Technology 2007) 
 
Om källhänvisningen är placerad i en mening (innan punkten eller tidigare) avser den delen 
av meningen som står före. Står hänvisningen istället mitt i ett stycke avser den hela stycket 
fram till hänvisningen, eller till den plats där närmast föregående källhänvisning stod. En 
källa efter ett stycke innebär att hela stycket är hämtat från den källan, under förutsättning att 
inga andra hänvisningar finns angivna. I det fallet gäller hänvisningen endast upp till 
föregående källhänvisning. 
 
Sidhänvisning har lagts till i de fall där källan har bedömts som så lång att detta krävts. 
Således återfinns inga sidhänvisningar till artiklar i uppslagsverk, webbplatser och mycket 
korta artiklar samt rapporter. 
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Bilaga 4 – Intervju med Jerry Pull 
 
Ledarskap  

1. Hur skulle du beskriva ledarskapet inom AAB och AAR? 
Enheterna i koncernen försöker att arbeta utifrån koncernens gemensamma 
värderingar och grundprinciperna för ledarskapet är alltid de samma oavsett plats 
eller land. Den största skillnaden gällande ledarskap mellan AAB och AAR är 
främst en annan hierarkisk struktur.   

 
2. Hur anser du att ledarskapet inom AAB och AAR fungerade/fungerar? 

Ledarskapet inom AAB är mer decentraliserat än i Rumänien vilket har märkts ända 
sedan förvärvet av Urbis Security genomfördes.  

 
3. Fanns det intresse och behov att förbättra ledarskapet hos AAB och AAR?  

Personal i ledningen på AAR har bytts ut ett flertal gånger för att matcha 
koncernens kriterier och värderingar. Med tanke på att kommunikationen mellan 
AAB och AAR inte alltid har varit den bästa, försökte AAB förbättra denna genom 
att försöka implementera koncernens värderingar genom olika aktiviteter. Detta 
skedde genom seminarier, workshops och personliga möten. Representanter från 
respektive ledning besökte även varandra vid flertalet tillfällen för att förstärka 
samarbetet mellan ledningspersonalen.  

 
4. Fanns det en målsättning för ledarskapet och hur såg den i så fall ut? 

Den huvudsakliga målsättningen för ledarskapet mellan företagen var att uppnå en 
gemensamt arbetssätt och implementera värderingar i Rumänien. 

 
5. Vilka faktorer kännetecknar positiv respektive negativ ledarskap enligt dig? 

För att ett ledarskap ska uppfattas som positivt är det viktigt att personalen trivs och 
har roligt på jobbet. Dessutom ska det vara utmanande och finnas möjligheter för att 
utvecklas positivt. En god ledare ska finnas där när det behövs och ta svåra beslut 
men även kunna vara en del i teamet och låta de anställda visa sina färdigheter. 
Dessa egenskaper ville AAB implementera i det rumänska bolaget och det borde ha 
skett redan från första början 

 
6. Tycker du att det fanns/finns brister i ledarskapet hos AAB och AAR? 

Den lokala ledningen som anställdes till tillverkningsenheten på AAR hade i de 
flesta fall begränsad erfarenhet av produktion och produktionsteknik vilket ledde till 
flera misstag och brist på fungerande strategier. Detta kombinerat med dålig 
infrastruktur samt bristande kompetens hos mellan lednings personal bidrog till att 
företaget från och år 2002 har gått med förlust. 

 
7. Vad och hur hade man kunnat göra för att komma till rätta med eventuella brister? 

AAB visste vad som skulle göras men inte riktigt hur det skulle ske. För att 
utveckla ledarskapet och dra lärdomar genomfördes utvecklingssamtal med 
personal och ledare både hos AAB och AAR. 
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8. Utvärderades ledarskapet? Om så hur och varför?Någon direkt utvärdering av 
enbart ledarskapet gjordes inte men en direkt utvärdering av bara ledarskapet hade 
förmodligen inte heller förbättrat situationen. 

 

Kommunikation 
          1.  Hur skulle du beskriva kommunikationen mellan AAB och AAR? 

Generellt sett så har kommunikationen mellan AAB och AAR varit bra men på 
sistone har en negativ trend kunnat skådas, framförallt det senaste året. 

 
          2.  Hur anser du att kommunikationen mellan AAB och AAR fungerade/fungerar? 

Stora förändringar har skett i personalstyrkan på senare tid vilket varit en stor 
anledning till att kommunikationen varit ett problem. Faktorer som påverkades med 
förändringarna är bland annat att kunskapsnivå inte varit på samma nivå hos den 
nya personalen samtidigt som de ibland haft svårt att anpassa sig till företagets 
kriterier. 

 
          3.  Fanns det intresse och behov att förbättra kommunikationen mellan AAB och AAR?    

Det har definitivt funnits ett stort förbättrings behov inom området och man försökte 
lös detta genom att ha frekventa telefonkontakter. Utöver det genomfördes 
personliga besök, AAB hade även utbildningar för att förbättra det gemensamma 
samarbetet. Områden som behandlades under dessa utbildningar bestod inte bara av 
kommunikation utan även andra områden som bland annat ledarskap.  

 
          4.  Fanns det en målsättning för kommunikationen och hur såg den i så fall ut? 

AAB försökte skapa en god dialog genom att ha frekventa kontakter och rak 
kommunikation. 

 
          5.   Vilka faktorer kännetecknar positiv respektive negativ kommunikation enligt dig? 
                Ej svar 
 
          6.  Tycker du att det fanns/finns brister i kommunikationen mellan AAB och AAR? 

Ett problem har varit att AAB inte alltid fått de svar som efterfrågats från AAR då 
kommunikationen ibland har varit för otydlig. 

 
          7.  Vad och hur hade man kunnat göra för att komma till rätta med eventuella brister? 

Huvudsakligen så hade större fokus kunnat läggas på att hitta rätt personer till rätt 
plats och att få dessa att kommunicera på ett öppet och rakt sätt utan omvägar. Med 
tanke på att personal ofta ersattes uppstod det brister i kommunikationen och att 
hitta kompetent lenings personal var inte alltid så lätt. Många av bristerna hade 
kunnat lösas på ett snabbare sätt genom att ha mer kompetent personal i Rumänien.  

 
          8.  Utvärderades kommunikationen? Om så hur och varför? 

Gällande utvärdering av kommunikationen så gjordes det ingen utan man utgår ifrån 
resultat från projekt samt beställningar. 

 
.  
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Relation 
          1.  Hur skulle du beskriva relationen mellan AAB och AAR? 

AAB anser att relationen idag är ganska ansträngd och inte helt felfri, vilket bland 
annat har med kommunikationen att göra. 

 
    2.  Hur anser du att relationen mellan AAB och AAR fungerade/fungerar?         

Tidigare har relationen var positiv men på sistone har kraven från AAB höjts vilket 
AAR inte hat kunnat leva upp till.        

                                                  
          3.  Fanns det intresse och behov att förbättra relationen mellan AAB och AAR?  

Ett intresse fanns att förbättra relationen och det var ungefär samma process som 
med kommunikationen och ledarskapet. Seminarier, workshops och personliga 
möten där ledarskap och kommunikation skulle förbättras för att relationen i sig 
skulle fungera så bra som möjligt. 

 
          4.  Fanns det en målsättning med relationen och hur såg den i så fall ut? 

Ej svar 
 
          5.  Vilka faktorer kännetecknar en positiv respektive en negativ relation enligt dig?     

Det som kännetecknar en bra relation kan ofta ses i slutresultat efter genomförda 
projekt. Det är viktigt att ha en rak och ärlig kommunikation samt att personalen 
som har ansvar för att relationen ska fungera effektivt är kompetent och inte ser till 
sina egna intressen i första hand, vilket det fanns i Rumänien           

                               
          6.  Tycker du att det fanns/finns brister i relationen mellan AAB och AAR? 

Prestationen har inte alltid varit den bästa hos tillverkningsenheten i Rumänien, 
detta gäller speciellt de senaste åren. Relationen påverkas negativt eftersom många 
misstag upprepas flera gånger i Rumänien och återfall av gamla rumänska 
arbetsformer upprepas, det vill bland annat säga att organisationen är för hierarkisk 
för att ha en sund affärsrelation.  

 
          7.  Vad och hur hade man kunnat göra för att komma till rätta med eventuella brister? 

En relation, som denna, med flera upprepade misstag kan leda till att intresset att 
bevara relationen försvinner. För att komma till rätta med eventuella brister i en 
relation är det viktigt att aktivt träffas och mötas för att främst få igång 
kommunikationen. 

 
          8.  Utvärderades relationen? Om så hur och varför? 

Relationen mellan AAB och AAR har aldrig utvärderats i sig utan det hänvisas till 
resultat liksom kommunikationen. 

 
Invävnad 
          1.  Hur skulle du beskriva graden av invävnad inom och mellan AAB och AAR? 

Fram till och med outsourcing planerna har det varit ganska stort självstyre nere i 
Rumänien. Den lokala ledningen har haft möjlighet att fatta många beslut efter egen 
förmåga.  
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          2.  Hur anser du att AABs samt AARs invävnad i koncernen fungerade/fungerar? 

Strategin för AAR och deras arbetsätt har aldrig varit tydligt definierad istället har 
de fått jobba mycket efter egen förmåga och kompetens. Till en början fanns det 
inga direkta krav från koncernledningen men i dag ligger fokus på effektivisering 
och omstrukturering av den existerande organisationen i Rumänien. 

 
          3.  Fanns det intresse och behov att förstärka invävnaden hos AAB och AAR?  

För att förbättra invävnaden har AAB fokuserat på utbildning och kunskap samt att 
ett flertal möten har förlagts till Bukarest. 

 
          4.  Fanns det en målsättning för invävnaden och hur såg den i så fall ut? 

En klar och tydlig målsättning fanns inte dock fanns ambitionen att integrera AAR 
mer i koncernen. 
 

          5.  Vilka faktorer kännetecknar positiv respektive negativ invävnad enligt dig? 
De faktorer som kännetecknar en positiv invävnad är de ovanämda punkterna som 
AAB har försökt att utföra. 

 
          6.  Tycker du att det fanns/finns brister i invävnaden hos AAB och AAR idag? 

Ej svar 
 
          7.  Vad och hur hade man kunnat göra för att komma till rätta med eventuella brister? 

Vad som hade kunnat förbättras för en bättre invävnad är att kompetensen och 
kunskapen inom AAR hade kunnat höjas med hjälp av att till exempel använda sig 
av personal som är ”experter” på just sitt eget område. 

 
          8.  Utvärderades graden av invävnad? Om så hur och varför? 

Ej svar 
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Bilaga 5 – Intervju med Adrian Câmpinescu 
 
Ledarskap 

1. Hur skulle du beskriva ledarskapet inom AAB och AAR? 
Enligt rumänskt synsätt så har det svenska ledarskapet från högre nivå minskat eller 
försvunnit helt på senare tid speciellt det senaste året. 

 
2. Hur anser du att ledarskapet inom AAB och AAR fungerade/fungerar? 

I Rumänien har man försökt utveckla ledarskapet utifrån den kunskap, de medel 
och resurser som fanns att tillgå. Med tanke på den bristande supporten som AAR 
fått har man gjort sitt bästa för att utvecklas, men ledarskapet hade kunnat vara 
bättre. 

 
3. Fanns det intresse och behov att förbättra ledarskapet hos AAB och AAR?  

Ej svar 
 

4. Fanns det en målsättning för ledarskapet och hur såg den i så fall ut? 
För tillfället finns inga som helst mål för ledarskapet detta gäller tyvärr även om 
man går tillbaka 1-2 år i tiden inte heller då fanns det någon strategi för ledarskapet. 

 
5. Vilka faktorer kännetecknar positiv respektive negativ ledarskap enligt dig? 

Ett gott ledarskap kännetecknas av stabilitet och klara riktlinjer utan ständiga 
förändringar. 

 
6. Tycker du att det fanns/finns brister i ledarskapet hos AAB och AAR? 

De senaste 12 månaderna har en mängd förändringar skett och intrycket är att 
ledningen i Sverige inte längre hjälper till, ledarskapet existerar inte 
överhuvudtaget. I det stora hela så har ledarskapet brustit på flera områden. 
Ledningsteamet har brustit när det gäller ordrar, tillverkning och har varit dåliga på 
att involvera oss gällande Human Recources. 

 
7. Vad och hur hade man kunnat göra för att komma till rätta med eventuella brister? 

Det som hade kunnat göras bättre hade varit ett gemensamt arbetssätt som borde ha 
varit på förhand definierat så att alla kunnat följa huvud aktiviteterna inom 
koncernen. Så länge det inte finns definierat vad som krävs av är det ingen ide att 
diskutera brister. Detta har dock aldrig hänt under alla år. Det som däremot har hänt 
är att ledningen har bytts ut två gånger på både på management sidan och på 
ekonomistyrningsavdelningen.  

 
8. Utvärderades ledarskapet? Om så hur och varför? 

Från rumänsk sida har det aldrig gjorts någon utvärdering och man visste heller inte 
om utvärdering av ledarskapet har utförts på denna nivå av AAB. 
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Kommunikation 
          1.  Hur skulle du beskriva kommunikationen mellan AAB och AAR? 

Gällande kommunikationen så är vi stolta över hur pass bra den har fungerat till en 
början, den har varit mycket god under perioder. 

 
2. Hur anser du att kommunikationen mellan AAB och AAR fungerade/fungerar? 

Kommunikationen har fungerat olika bra inom olika områden som exempelvis 
försäljning, marknadsföring och liknande. Även rent tillverkningsmässigt så skulle 
kommunikationen kunnat fungera om kvalitets problemen kunde ha lösts. 
Kommunikationen har ändå varit tät och en faktor som underlättat detta har varit att 
personal som var insatta i AARs verksamhet och även det rumänska språket 
arbetade på AAB i Sverige. 

 
3. Fanns det intresse och behov att förbättra kommunikationen mellan AAB och AAR?    

Det är också självklart av intresse att förbättra kommunikationen för båda parter. 
Tyvärr så har alla förändringar även påverkat kommunikationen på senare tid. 

  
          4.  Fanns det en målsättning för kommunikationen och hur såg den i så fall ut? 

Ej svar 
 
          5.  Vilka faktorer kännetecknar positiv respektive negativ kommunikation enligt dig? 

Ej svar 
 
          6.  Tycker du att det fanns/finns brister i kommunikationen mellan AAB och AAR? 

Tyvärr så har kommunikationen till stora delar bestått av ett email eller ett brev den 
har inte varit så personlig. Hade de varit mer förstående för våra processer och 
arbetssätt så hade även kommunikationen kunnat förbättras ytterligare. En annan 
faktor som försvårat kommunikationen och även situationen är att AAR fick börja 
rapportera till EMEA kontoret som ligger i London istället för det tidigare som var i 
Sverige, detta trots att man levererade mest till skandinaviska dotterbolag. 
Resultatet har blivit att man förlorat fokus och styrning både ur teknisk och 
resultatmässig synvinkel samt att stämningen mellan dotterbolagen blivit försämrad 
då leveranser och kvalitet blivit lidande. Ytterligare brister var att kommunikationen 
mest skedde enkel väg det vill säga från Sverige till Rumänien och inte tvärtom på 
grund av detta så mottogs information men AAR blev aldrig involverade i 
diskussioner eller andra projekt. Det hade krävts en tvåvägs kommunikation och 
mer ömsesidig respekt.  

 
          7.  Vad och hur hade man kunnat göra för att komma till rätta med eventuella brister? 

Vi anser att det är svårt att säga hur kommunikationen skulle ha kunnat förbättras då 
AAB är ägaren av AAR. De hade kanske kunnat vara mer delaktiga i våra problem 
än vad de är idag.  

 
          8.  Utvärderades kommunikationen? Om så hur och varför? 

Det fanns aldrig någon utvärdering av detta område trots att det fanns bra sätt att 
göra det. 
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Relation 
          1.  Hur skulle du beskriva relationen mellan AAB och AAR? 

AAB har med tiden utvecklat en fungerande och bra relation till AAR. Som nämnt 
tidigare var det AAB som grundade AAR har det självklart haft betydelse för 
relationerna företagen emellan. Eftersom kommunikation och relationer hänger ihop 
så är relationerna minst lika bra som kommunikationen har varit. 

 
    2.  Hur anser du att relationen mellan AAB och AAR fungerade/fungerar? 

En faktor som påverkat relationerna negativt var att de vinster som genererades 
ibland delvis flyttades ut från AAR till andra bolag inom koncernen och bara en viss 
del blev kvar i Rumänien.  

                                                      
          3.  Fanns det intresse och behov att förbättra relationen mellan AAB och AAR?  

Ej svar 
 

          4.  Fanns det en målsättning med relationen och hur såg den i så fall ut? 
Ej svar 

 
5. Vilka faktorer kännetecknar en positiv respektive en negativ relation enligt dig?     

Ej svar 
                   
          6.  Tycker du att det fanns/finns brister i relationen mellan AAB och AAR? 

En stor brist som påverkade relationen negativt var att AAB inte satsade tillräckligt 
på att utveckla en produktportfölj som var anpassad för den Rumänska marknaden. 
Detta trots att det fanns ett stort intresse och behov för sådana produkter. Istället så 
fortsatte man att sälja gamla produkter som inte längre kunde stå sig mot 
konkurrenter från Kina och Italien vilka tog allt mer marknadsandelar. 

 
 
          7.   Vad och hur hade man kunnat göra för att komma till rätta med eventuella brister? 

AAB och koncernledningen borde även ha satsat mer långsiktigt på den Rumänska 
marknaden och AAR, då denna hade stor potential med många nya byggprojekt och 
en snabbt växande marknad med ett ökande BNP på runt 8-10 % per år. 

 
8.   Utvärderades relationen? Om så hur och varför? 

Finns tyvärr ingen vetskap eller information om detta område. 
 
Invävnad 
          1.  Hur skulle du beskriva graden av invävnad inom och mellan AAB och AAR? 

Invävnaden har under den första tiden då man rapporterade till främst Sverige varit 
mycket god och man hade ett bra samarbete mellan de skandinaviska dotterbolagen 
och AAR i Rumänien. När dessa kontakter minskade så blev även företaget mindre 
invävt. 

 
          2.  Hur anser du att AABs samt AARs invävnad i koncernen fungerade/fungerar? 

På senare tid det vill säga senaste året så har det på grund av nedskärningarna och 
omstruktureringarna lett till en minskad grad av invävnad. 
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          3.  Fanns det intresse och behov att förstärka invävnaden hos AAB och AAR?  
Ej svar 

 
          4.  Fanns det en målsättning för invävnaden och hur såg den i så fall ut? 

Det fanns inga tydligt uttalade mål för att uppnå en förbättrad invävnad inga vi fick 
ta del av iallafall. 

 
          5.  Vilka faktorer kännetecknar positiv respektive negativ invävnad enligt dig? 

God kommunikation är den viktigaste faktorn för att uppnå invävnad detta gäller 
självklart båda vägar och inte endast enkel väg. 

 
          6.   Tycker du att det fanns/finns brister i invävnaden hos AAB och AAR idag? 

Hela outsourcing beslutet har varit negativt och det har saboterat vårt samarbete. 
Vad som hade kunnat göras annorlunda gällande bristerna är svårt att säga då det 
inte existerar någon invävnad alls längre. 

 
          7.  Vad och hur hade man kunnat göra för att komma till rätta med eventuella brister? 

Det hade behövts mer förståelse för våra behov och problem från AABs sida för att 
kunna förbättra invävnaden och även hela situationen. Inte bara AAB utan även 
övriga dotterbolag inom koncernen kan ta lärdom av våran situation. 

 
          8.  Utvärderades graden av invävnad? Om så hur och varför? 

Ingen utvärdering har gjorts och kommer förmodligen heller aldrig göras då det inte 
finns intresse för detta. 
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