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Purpose:                       The purpose of this work is to provide the Head Quarter with 

   an understanding regarding how subsidiaries’ experience 

   autonomy and how it affects the subsidiaries’ work. 

Research 

questions:                     1. What experience do subsidiaries have of autonomy? 

2. How does subsidiaries’ experience of autonomy affect their 

    work with Sales and Marketing? 

Method:                         To answer the research questions 15 interviews were conducted, 3 

personal and 12 individual interviews online. The results from 

these interviews were analyzed together with previous research 

work to reach a conclusion. 

Conclusion:                  Subsidiaries’ experience of autonomy does affect their 

everyday work with sales and marketing. The experience of low 

autonomy results in a subsidiary that partially solve problems and 

makes their own decisions. The subsidiaries’ that experience 

low/medium autonomy do not solve problems or make their own 

decisions. Subsidiaries’ that experience medium and high 

autonomy solves problems and make their own decisions. Another 

conclusion from this research is that the level of experienced 

autonomy does not affect knowledge.  
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Titel:                               Självständig eller Styrd? 

Handledare:                  Peter Dahlin 

Nyckelord:  Autonomi, Dotterbolag, Moderbolag, Kundmöte 

Syfte:                              Syftet med detta arbete är att förse moderbolag med förståelse 

gällande dotterbolags upplevelse av autonomi och hur det påverkar 

dotterbolagens arbete.  

Frågeställning:             1. Vad har dotterbolag för upplevelse av autonomi? 

2. Hur påverkar dotterbolags upplevelse av autonomi deras      

arbete med kundmöte? 

Metod:                            För att besvara arbetets frågeställning genomfördes 15 intervjuer, 

                                       3 personliga och 12 individuella intervjuer online. Resultatet  

från dessa intervjuer analyserades tillsammans med tidigare 

forskning för att komma fram till en slutsats. 

Slutsats:                        Dotterbolags upplevelse av autonomi påverkar deras vardagliga 

arbete vid kundmöte. Upplevelsen av låg autonomi medför att 

dotterbolagen delvis löser problem och tar inte egna beslut. De 

som upplever låg/medel autonomi löser inte problem och tar inte 

heller egna beslut. Dotterbolag som upplever medel autonomi och 

hög autonomi löser problem och tar egna beslut. En ytterligare 

slutsats utifrån denna undersökning är att nivån av kunskap inte 

påverkas av den grad av autonomi som dotterbolaget upplever.  
 

 

  



	  

	  

DEFINITIONER 

 
I studien är följande begrepp centrala och de har definierats på följande sätt: 

 
 

Moderbolag   Huvudbolaget i en koncern.  

Dotterbolag   Ett bolag vars aktier ägs helt eller delvis (minst 50%)

   av ett annat bolag. Tillsammans med moderbolaget

   bildar de en koncern.  

Autonomi    Innebär självständighet (självstyre), oberoende,  

 inom flera områden som till exempel arbete och 

 relation. Kan graderas som låg, medel eller hög.  

Självständighet   Möjligheten att på egna initiativ ta beslut och utföra

   arbete utan att följa standardiserade arbetssätt.  

Styrning  Brist på självständighet, begränsning till att fatta 

egna beslut och planera sitt eget arbete, det vill säga 

att vara styrd av överordnad.   

Kundmöte    Den aktivitet där företagets representant möter 

   kunden eller den potentiella kunden. Mötet som 

   uppstår mellan marknadsförare/säljare och kund. 

   Den aktivitet, de verktyg och de processer som 

skapar, kommunicerar, levererar och åstadkommer 

utbyten som i sin tur skapar värde för kunder från 

företagets sida.  
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1. INLEDNING 

 
I detta kapitel presenteras bakgrunden till studien. Efter det följer en problemformulering 

som leder till ett syfte och frågeställningar till arbetet. 

 

1.1. Bakgrund 

Ett dotterbolag innebär ett bolag vars aktier ägs helt eller minst 50 % av ett annat bolag, ett 

bolag som i sin tur benämns som ett moderbolag. Dotterbolaget agerar som en egen enhet och 

ofta med ett geografiskt avstånd till moderbolaget (De Jong et al., 2015; Holm & Sharma, 

2006). Dotterbolaget är därmed en kanal mellan moderbolaget och den marknad där 

dotterbolaget agerar. Moderbolaget kan välja att själva ha makten över majoriteten av alla 

funktioner R&D, produktion, marknadsföring och försäljning, eller ge dotterbolaget möjlighet 

till självbestämmande inom vissa funktioner. Teorier talar om fördelar med att utveckla egna 

marknadsföringsaktiviteter på varje lokal marknad för att möta kunder efter de förutsättningar 

som råder där (Hollensen, 2007), medan andra vill poängtera vikten av att standardisera 

arbetet (Yip, 1989). 

 

När beslutsmakt flyttas uppåt i hierarkin, till ledarnivå och i det här fallet till moderbolaget, så 

handlar det om styrande, dotterbolagens låga autonomi och begränsning till att fatta egna 

beslut och planera sitt eget arbete. Om det istället är de anställda på dotterbolagen som 

bestämmer vad de ska göra och hur arbetsuppgifter ska genomföras så innebär det en 

självständighet. Dotterbolagen har därmed hög autonomi inom företaget. Autonomi är en del 

av organisationers struktur. (Garnier, 1982) Hanteringen av hur autonoma ett dotterbolag bör 

vara är ett kärnproblem i hanteringen av moder- och dotterbolag (De Jong et al., 2015). 

Tidigare forskning har fokuserat på moderbolagets styrning av dotterbolagen med fokus på att 

moderbolag fattar de flesta besluten (Forsgren & Pahlberg 1992; Baliga & Jaeger 1984; 

Hulbert, Brandt & Richers, 1980; Stopford & Wells 1972). Det finns flera orsaker till varför 

autonomi i dotterbolag är ett aktuellt ämne att studera. De Jong et al. (2015) tar upp två 

huvudsakliga orsaker där den första är att autonomi är en reflektion över det nuvarande 

maktberoendet mellan moder- och dotterbolag och den andra hur företaget hanteras som ett 

nätverk. 
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1.2. Problemformulering 

I skrivande stund är autonomi hos dotterbolag inte ett väl utforskat område (De Jong et al., 

2015). Kopplingen mellan ett dotterbolags upplevelse av att vara självständigt eller styrt från 

moderbolaget och deras marknadsföringsaktiviteter har inte berörts. Då dotterbolagens 

marknadsföringsaktiviteter har fått en ökad betydelse för moderbolags slutgiltiga resultat har 

det uppstått en nyckelfråga som berör graden av autonomi som dotterbolagen har i 

beslutsfattande situationer (O’Donnell, 2000). Autonomi och beslutsfattande har setts som ett 

problem som hör till moderbolaget och därför har dotterbolaget blivit förbisett, istället har 

hela organisationen eller en specifik individ blivit studerat (Young & Tavares, 2004). 

Dotterbolags upplevelse av autonomi har inte blivit berört. En anledning till att detta är ett 

viktigt område att utforska är för att autonomi hos dotterbolag är en viktig variabel för att 

fastställa dotterbolagets beteende, strategi, prestation och kapacitet och därmed viktigt för 

hela organisationen (De Jong et al., 2015; Wang et al., 2013; De Jong & Van Dut, 2010; 

Young & Tavares, 2004; O’Donnell, 2000; Martinez & Jarillo, 1989). 

1.3. Syfte 

Syftet med detta arbete är att förse moderbolag med förståelse gällande dotterbolags 

upplevelse av autonomi och hur det påverkar dotterbolagens arbete.   

1.4. Frågeställningar 

1. Vad har dotterbolag för upplevelse av autonomi? 

2. Hur påverkar dotterbolags upplevelse av autonomi deras arbete med kundmöte? 
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2. VETENSKAPLIG GRUND 

 
I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram som studien håller sig inom. Tidigare 

forskning om det ämne som arbetet behandlar presenteras. 

 

2.1. Autonomi i dotterbolag 

Autonomi handlar om möjligheten till att fatta beslut, följa direktiv, kontrollera sitt eget 

arbete och om initiativ (Gammelgaard et al., 2012; Roos et al., 2004; O’Donnell, 2000; 

Birkinshaw & Hood, 1998; Harrison & Pelletier, 1995). För att förtydliga fenomenet 

autonomi så definierar Dill (1958) autonomi till en persons frihet från influenser. Enligt Deci 

och Ryan (2002) handlar autonomi om att människan uppfattar sig själv som den som har 

kontrollen över sina egna handlingar. Inom ett dotterbolag innebär detta till vilken grad de har 

strategisk och operationell beslutsfattande auktoritet (Young & Tavares, 2004; O’Donnell, 

2000). 

 

Ett dotterbolags autonomi graderas i många fall som hög, medel eller låg. Autonomi har att 

göra med nivån av kontroll som dotterbolaget har eller inte har över sitt arbete. Ett dotterbolag 

med hög autonomi är ett bolag som har auktoritet att ta egna beslut medan ett dotterbolag med 

låg autonomi är begränsat på detta område. Ett dotterbolag med medel autonomi är ett bolag 

där både moder- och dotterbolaget har likvärdig bestämmanderätt. Hur mycket autonomi ett 

dotterbolag har är upp till moderbolaget att bestämma och inget som dotterbolaget själva 

väljer. (Gammelgaard et al., 2012) 

 

I detta arbete innebär begreppet autonomi i vilken grad ett dotterbolag har strategisk och 

operationell beslutsfattande auktoritet samt hur autonoma de anställda upplever sig i 

beslutsfattandet gällande sitt arbete. Baserat på tidigare forskning, som presenterades i 

ovanstående stycke, så består autonomi av fyra komponenter: Strategisk beslutsfattning, 

Riktlinjer, Kontroll och Initiativförmåga (se modell 1).  
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Modell 1, Autonomins fyra komponenter. Komponenterna Strategisk beslutsfattning, Riktlinjer, Kontroll och 

Initiativförmåga bildar tillsammans Autonomi. Egen bearbetning 

Låg autonomi hos dotterbolag 

Vid låg autonomi hos dotterbolag är de kontrollerade av moderbolaget och dotterbolaget 

förmedlar information till moderbolaget via hierarkiska beslut. Moderbolaget sätter upp 

strategier och riktlinjer för dotterbolagen att följa, för att de lättare ska kunna kontrollera att 

dotterbolagen arbetar på det sätt som moderbolaget anser är mest effektivt. Det är bevisat att 

det är enklare att kommunicera, planera och kontrollera när moderbolaget styr över 

dotterbolagen. (Gammelgaard et al., 2012) Moderbolag kan dra nytta i att styra över 

dotterbolagen genom att se till att dotterbolagen är involverade i hela företaget, det vill säga 

att dotterbolagen delar med sig av den kunskap de får från respektive marknad. Denna 

kunskap kan moderbolaget använda för att utveckla nya produkter, ny teknologi och nya 

tjänster. (Rabbioso, 2011) 

 

Dotterbolagen är de som har kontakt med kunder på den marknad de är verksamma på. Dessa 

är ansvariga för att representera företaget när moderbolaget ofta är geografiskt distanserat från 

marknaden. Låg autonomi kan komplicera dagligt arbete hos dotterbolag då beslutsfattande 

kan bli en utdragen process. De har mindre utrymme att använda sin expertis till att påverka 

sina kundmöten på det sätt som de kunnat vid hög autonomi. När anställda följer riktlinjer 

från moderbolag kan detta även medföra att dotterbolags anställda känner mindre motivation 

till att lyckas med sin försäljning. (Gammelgaard et al., 2012) 

 

Låg autonomi hos dotterbolag innebär i detta arbete att moderbolaget styr över sina 

dotterbolag. Dotterbolagen anpassar sig efter moderbolagets bestämmelser och riktlinjer. 
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Hög autonomi hos dotterbolag 

Vid hög autonomi hos dotterbolag arbetar de självständigt och inte styrt från moderbolaget. 

Hög autonomi kan bidra till att dotterbolag kan påverka sina nätverk, innovationer och sina 

samlade resurser. En viss självständighet kan medföra en bättre prestation hos dotterbolaget 

då de anställda känner sig mer motiverade till att prestera bra. (De Jong et al., 2015) 

 

Ett dotterbolag kan skapa en högre autonomi om de skaffar mer kunskap utöver den som 

moderbolaget förser dem med. (De Jong et al., 2015; Rabbioso, 2011) Däremot riskerar ett 

dotterbolag med hög autonomi att bli frånkopplade från de andra delarna av företagets 

organisation. Detta får en påföljd av att interaktionen mellan moder- och dotterbolag kan bli 

mindre och bidrar till att dotterbolaget kan se mer till sin enskilda enhet istället för hela 

företaget. Dotterbolag med hög autonomi kan bli mer kopplade till sin externa miljö och 

mindre internt kopplade vilket kan vara ofördelaktigt för företaget i stort. (Gammelgaard et 

al., 2012; Noorderhaven & Harzing, 2009) 

 

Enligt Birkinshaw och Hood (1998) är hög autonomi hos ett dotterbolag en viktig faktor, för 

att de då kan anpassa sig till den lokala marknaden som de arbetar på. De kan i större grad 

anpassa sina kundmöten efter den expertis de har om den marknaden de agerar på 

(O’Donnell, 2000). De har en djupare förståelse av målgruppen och om vad de behöver, 

kunskaper som moderbolaget saknar. Vid hög autonomi skaffar dotterbolaget själv denna 

kunskap och kan fatta beslut som gynnar företaget utifrån den marknad dotterbolaget verkar 

på. (Yip, 1989) De Jong et al. (2015) poängterar att det är dotterbolagen som har kunskap och 

hög autonomi minskar risken för missförstånd i mötet mellan den anställde på dotterbolaget 

och deras kund. 

 

Hög autonomi hos dotterbolag innebär i detta arbete att dotterbolag arbetar självständigt 

istället för att arbeta efter moderbolagets styrning. Dotterbolag kan arbeta självständigt med 

den egna enheten. 

2.1.1. Strategisk beslutsfattning 

Strategiska beslut innefattar beslut som rör framtiden och är speciellt viktiga för en 

organisations långsiktiga välmående och därav faller besluten ofta till organisationens högsta 

ledare (Harrison & Pelletier, 1995; Bass, 1983). Företag kan utnyttja sina egna interna 
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resurser, möjligheter och kärnkompetenser för att fatta de strategiska besluten och för att nå 

mål som ligger i framtiden (Duncan, 1972). Detta gäller i alla nivåer i en organisation, via 

olika funktioner och inom alla typer av organisationer (Harrison, 1996; Harrison & Pelletier, 

1995). Ledningen bör betrakta detta som strategiskt viktiga eftersom dessa enheter stödjer 

andra delar av organisationen och bidrar till företagets konkurrenskraft. (Roos et al., 2004; 

Grant, 1998) 

 

För att ett beslut ska klassas som strategiskt så ska beslutet beröra relationen mellan företaget 

och den miljö som företaget agerar i. Beslutet ska även omfatta hela organisationen och alla 

dess huvudsakliga funktioner och det måste vara viktigt för företagets långsiktiga framgång 

(Yun et al., 2011). Det är därmed de strategiska besluten som formar vägen för hela 

organisationens arbete mot de mål som är uppsatta. 

 

I allmänna ordalag och i detta arbete benämns strategisk beslutsfattning som de beslut som 

har viktiga och långsiktiga konsekvenser för företag. Exempelvis beslut om stora 

investeringar eller någon form av avgörande förändring för verksamhetens inriktning och 

omfattning. 

2.1.2. Riktlinjer 

Riktlinjer är regler som avgränsar och klargör vad de anställda ska göra för att utföra de 

moment som ingår i deras arbete. Företag kan välja att arbeta med riktlinjer eller låta sina 

anställda arbeta fritt utan restriktioner. När företag arbetar med riktlinjer begränsar detta 

handlingsutrymmet för olika aktiviteter hos de anställda. (Roos et al., 2004) Sommerville och 

Sawyer (1997) menar att riktlinjer fungerar som råd i hur saker kan genomföras och inte som 

restriktioner. 

 

Riktlinjer är i detta arbete definierat som de regler, arbetssätt och handlingsutrymme som 

anställda i ett företag måste anpassa/eller inte anpassa sig efter i sitt operativa arbete. 

2.1.3. Kontroll 

Kontroll inom ett företag kan definieras som till vilken grad en viss del av en organisation, en 

överordnad enhet, övervakar bland annat beteende och arbetssätt hos en annan enhet 

(Andersson & Forsgren, 1996). Ledningen kan genom kontroll kräva regelbundna 

uppdateringar från andra delar av organisationen för att på så vis övervaka deras arbete och se 
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till att allt sköts på rätt sätt. Genom kontroll kan en organisation även mobilisera sina resurser 

för att lösa problem och för att nå sina egna, och hela företagets, mål. (Garnier, 1982) I vissa 

arbetssituationer kräver företagets överordnade att de ska kontrollera underordnades arbete 

innan beslut fattas. På så vis bekräftar de med ledande roll de underordnades agerande innan 

beslut kan införlivas. Så gott som alla underordnade övervakas av någon med en ledande roll 

inom organisationen, men detta kan ske av olika anledningar och i varierad utsträckning. 

(O’Donnell, 2000) Om ledningen i en organisation kontrollerar underordnade till en hög grad 

så kan det påverka de underordnande till att de tappar möjlighet till självbestämmande helt 

(De Jong et al., 2015; Johnston & Menguc, 2007). 
 

I detta arbete definieras kontroll som en överordnad enhets övervakning av de underordnade. 

Detta innefattar bland annat om de underordnade behöver tillåtelse till att ta beslut gällande 

deras arbete eller om de behöver återkoppla till sin överordnad i en hög utsträckning, 

alternativt låg utsträckning. 

2.1.4. Initiativförmåga 

Birkinshaw (1997) definierar initiativförmåga som en, eller en serie av, självständiga 

handlingar som syftar till att utveckla företagets värdeskapande förmåga. De anställda inom 

företag utgör således dess handlingsförmåga (Birkinshaw & Hood, 1998). I en koncern kan 

arbetet bli ineffektivt om de anställda behöver tillåtelse från ledningen i flertalet beslut. 

Genom att kunna ta egna initiativ och anpassa sig efter externa miljön kan de anställda arbeta 

effektivare i sina arbetsprocesser. (De Jong et al., 2015; Rabbioso, 2011) 

 

Initiativförmåga handlar om de anställdas förmåga, vilja, möjlighet till att ta egna initiativ i 

sitt arbete. Hur de anställda upplever sin möjlighet till att kunna ta egna initiativ som kan 

påverka dennes agerande i olika arbetssituationer, de anställdas kreativitet och vilja till att 

utveckla och bidra med innovationer. De anställda har mindre möjlighet till initiativförmåga 

om denne blir styrd av överordnade i organisationen. De följer då istället riktlinjer och 

utrymmet för eget initiativ blir begränsat. (Birkinshaw & Hood, 1998) 

 

I detta arbete kommer initiativförmåga betraktas som möjligheten till att fatta egna beslut. 

Inom ett företag kan det finnas riktlinjer som hela organisationen ska arbeta efter, eller så 

förväntas organisationens olika avdelningar att själva arbeta kreativt, ta egna initiativ samt 

komma fram till det arbetssätt som de själva anser mest optimalt. 
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2.2. Kundmöte 

I detta arbete definieras kundmöte som den marknadsföringsaktivitet som försäljare bedriver 

när denne möter en kund. Dessa aktiviteter innebär sälj- och marknadsföringsrelaterade 

aktiviteter vid dessa möten. Försäljare och marknadsförare representerar företaget när de 

möter kunden, som en förlängd arm från företaget (Holm & Sharma, 2006). För 

marknadsförare och försäljare är kunskap, att hantera problem och beslutsfattning viktiga 

faktorer vid ett kundmöte (Parasuraman, Berry & Zeithaml, 1991; Weitz, 1981) (se modell 2). 

 
Modell 2, tre viktiga delar vid ett kundmöte, egen bearbetning. 

2.2.1. Kunskap 

Kunskap innebär allt ifrån hur en försäljare hanterar kunder, att kunna skapa en presentation 

av produkten samt den kunskap som försäljaren har om produktens funktioner och fördelar 

(Rentz et al., 2002; Parasuraman, Berry & Zeithaml, 1991). Hur försäljaren agerar med 

kunden påverkas av försäljarens kunskapsnivå (Weitz, Sujan & Sujan, 1986). Enligt Weitz, 

Sujan och Sujan (1986) är det kunskap som ligger till grund för att säljarna i en organisation 

ska kunna arbeta effektivt. Om försäljarna har goda kunskaper om den produkt de säljer kan 

de påverka köpbeslutet i större utsträckning hos kunden (Verbeke, Dietz & Verwaal, 2011). 

Kunder kräver expertis om produkten när de står i val av köp. Flera undersökningar 

poängterar vikten av att försäljaren har kunskap och information om produkten. Kunder söker 

information från försäljaren och utifrån informationen fattar de sedan beslutet om köpet ska 

genomföras eller ej. (Verbeke, Dietz & Verwaal, 2011; Gebert et al., 2003; Parasuraman, 

Berry & Zeithaml, 1991) Det går därför att konstatera att hanteringen av kunskap är en viktig 

faktor till hur framgångsrika företag är. 
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2.2.2. Problemhantering 

Den andra delen som är en avgörande faktor vid kundmötet är möjligheten att lösa problem 

(Parasuraman, Berry & Zeithaml, 1991; Weitz, 1981). Vid ett kundmöte kommer företagets 

representant sitta i en utsatt position om problem uppstår vid mötet. Vid ett sådant tillfälle är 

det viktigt att försäljaren kan hantera situationen och lösa problem på ett smidigt sätt för att 

inte förstöra affären och bilden av företaget. (Rentz et al., 2002; Weitz & Bradford, 1999) 

2.2.3. Beslutsfattning 

Att som försäljare och marknadsförare kunna fatta beslut vid ett kundmöte är en avgörande 

faktor för utfallet av mötet (Parasuraman, Berry & Zeithaml, 1991; Weitz, 1981). Om 

företagets representant inte kan fatta egna beslut vid kundmötet blir processen långdragen 

vilket kan leda till missnöjda kunder (Parasuraman, Berry & Zeithaml, 1991). Det krävs dock 

att besluten går i ton med resterande företaget och håller sig inom företagets riktlinjer (Van 

Dut, 2014). Denison (1984) uttrycker att om alla inom företaget har auktoritet det vill säga att 

fatta egna beslut inom sitt område gynnar det företaget. 

2.3. Konceptuell modell 

Baserat på den vetenskapliga grund som presenterats i detta kapitel så bygger arbetets 

konceptuella modell på autonomi innehållande fyra komponenter Strategisk Beslutsfattning, 

Riktlinjer, Kontroll och Initiativförmåga och kundmöte innehållande tre viktiga faktorer 

Kunskap, Problemhantering och Beslutsfattning (se modell 3). Den konceptuella modellen 

visualiserar den upplevda autonomins påverkan på kunskap, problemhantering och 

beslutsfattning vid kundmöten.  

 

Modell 3, Konceptuell modell, egen bearbetning. 
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3. UNDERSÖKNING AV DOTTERBOLAGS UPPLEVDA 
AUTONOMI 

 
I detta kapitel presenteras och argumenteras val av vetenskaplig ansats, forskningsmetod, 

studieobjekt och datainsamlingsmetod. Bearbetning av empiri och analys kommer redogöras. 

 

3.1. Val av metodansats 

Den konceptuella modellen ligger till grund för den undersökning som genomförts för att se 

om dotterbolags upplevelse av autonomi påverkar deras arbete. Kundmöte användes som ett 

verktyg för att kunna rikta undersökningen mot ett specifikt område och på så vis få ett 

tydligare område att analysera. Med hjälp av den konceptuella modellen utformades 

intervjufrågor och en analys kunde genomföras av svaren från intervjuerna. 

 

För att besvara arbetets frågeställningar genomfördes 15 intervjuer med respondenter från 

dotterbolag tillhörande samma koncern. De strukturerade intervjuerna grundades på ett i 

förväg fastställt intervjuunderlag som skapades för att alla intervjuer skulle utgå från samma 

förutsättningar (se bilaga 1). Genom att samma frågor ställdes till alla respondenter fanns en 

möjlighet att jämföra deras svar mot varandra och på så vis dra slutsatser baserat på 

respondenternas svar (Bryman & Bell, 2013). Det strukturerade intervjuunderlaget byggde på 

öppna frågor och frågor med skalor 1-5. De öppna frågorna gav en djupgående förståelse till 

respondenternas upplevelse av deras vardagliga arbete och autonomi medan skalorna 

användes tillsammans med de öppna frågorna för att förtydliga deras svar. Om respondenten 

gav ett svårtolkat svar i de skriftliga svaren så kunde skalorna användas för ett förtydligande. 

Denna typ av undersökning genomförs för att uppfatta socialt liv i termer av processer, ett 

försök till att förstå den sociala verkligheten grundat på hur respondenterna tolkar sin 

verklighet (Bryman & Bell, 2013). 

 

Intervjuerna genomfördes för att fånga dotterbolags upplevelse av autonomi. De genomfördes 

via individuella intervjuer online och personliga intervjuer. De individuella intervjuerna 

online genomfördes skriftligt där respondenten fick intervjufrågorna, besvarade dessa och 

sedan skickade tillbaka svaren. När alla intervjuer grundas på samma underlag och alla 

respondenter får samma frågor så kan insamlad data bearbetas likvärdigt (Bryman & Bell, 
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2013). De respondenter som hade möjlighet att intervjuas personligen träffades. Att 

genomföra individuella intervjuer online vid denna typ av undersökning är en beprövad metod 

som har visat sig framgångsrikt vilket har legat till grund för beslutet om att genomföra 

majoriteten av intervjuerna på detta sätt (Zou & Cavusgli, 2002; O’Donnell, 2000; Ghoshal & 

Nohria, 1989).  

3.2. Studieobjekt 

Den koncern som undersökts i detta arbete är ett biotekniskt företag som agerar globalt och 

dotterbolagen är 100 % ägda av moderbolaget. Dessa dotterbolag agerar som enskilda enheter 

men tillhör samma koncern. Dotterbolagen agerar under samma styre och säljer samma 

produkter. De som besvarat intervjun arbetar i dotterbolagen som marknadsförare/försäljare 

på respektive dotterbolag. Dessa besvarade intervjuerna individuellt men representerade sitt 

dotterbolag i denna undersökning. Att en person får representera hela avdelningen är i denna 

undersökning representativt då de inte är stora dotterbolag. I vissa fall var respondenten den 

enda person som arbetade med dessa frågor inom sitt dotterbolag. Fortsättningsvis i arbetet 

benämns respondenterna som olika dotterbolag för att skilja dotterbolagen åt. Framåt i arbetet 

kommer företaget, dotterbolagen och produkten som legat i fokus för undersökningen, 

benämnas på följande vis:      

- Biotekniska företaget: Företag X 

      - Respondenten på varje dotterbolag: DB 1, DB 2, DB 3 och så vidare. 

      - Produkten de säljer: Produkt A 

Detta för att företaget uttryckt ett krav på att informationen hanteras konfidentiellt och arbetet 

behandlas under ett sekretessavtal.  
 

En respondent från vardera 15 dotterbolag besvarade intervjun. 15 respondenter ger 

möjligheten till att undersöka varje dotterbolag djupgående och kvalitativt. Att det blev just 

15 respondenter grundar sig på den tid som fanns för datainsamling och bearbetning. Genom 

att undersöka dotterbolag inom samma koncern bortsåg vi från faktorer som olika 

arbetsförhållanden, arbetsdirektiv, avtal m.m. som annars skulle kunna medföra 

differentierade svar.  

3.2.1. Respondenter 

Kontakterna till representanterna hos dotterbolagen förmedlades genom en kontaktperson från 

moderbolaget hos Företag X. Denna kontaktperson tillfrågade alla dotterbolag i företaget för 
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att ta reda på vilka som hade möjlighet att ställa upp på intervjuer. Genom att ställa en första 

fråga av detta slag så blir de respondenter som inte är intresserade av att medverka i intervjun 

eliminerade vid ett tidigt stadium och risken att få uteblivna svar i undersökningen minskar 

(Bryman & Bell, 2013). Samtliga respondenter som svarade att de hade möjlighet att 

medverka i en intervju gav ett löfte om att de skulle ta sig tid i att besvara intervjuns frågor. 

Respondenterna höll sitt löfte och bidrog med djup insikt i deras arbete i vardera dotterbolag.   

3.3. Utformning av intervju 

Intervjuerna som genomfördes baseras på samma intervjuunderlag (se tabell 1) för att vägleda 

alla intervjuer på samma sätt och få svar som gick att analysera på likvärdigt sätt. De 

individuella intervjuerna online gav undersökningen en bredd och med de personliga 

intervjuerna fick undersökningen ett djup och mer data att analysera (Hofstede, et al., 1990).  

 

Frågorna i intervjun formulerades efter teoridelarna; Strategiskt Beslutsfattning, Riktlinjer, 

Kontroll och Initiativförmåga, och deras arbete med kundmöten. För att formulera frågorna 

har tidigare vetenskaplig forskning (De Jong et al., 2015; Holm & Sharma 2006; Andersson, 

Forsgren & Holm, 2002; Birkinshaw et al., 2000; Andersson & Forsgren 1996) använts för att 

försäkra att metoden som används redan är beprövad. Dillman (1991) har använts som 

hjälpmedel och som underlag för utformning av frågorna. Intervjufrågorna (se bilaga 1) som 

skickades till respondenterna blev översatta till engelska eftersom de flesta dotterbolagen var 

utländska. Frågorna formulerades på lättförståelig engelska för att förhindra eventuella 

missförstånd då vetskap fanns om att vissa respondenter hade begränsad kunskap i engelska. 

Frågorna bestod av öppna frågor, där respondenterna hade obegränsat med utrymme för att ge 

sina svar, och skalor. Genom användning av skalor i vissa frågor medförs en förenkling för 

respondenterna att svara. Respondenten kunde göra en individuell bedömning om var de anser 

sig hamna på denna skala. Skalan gick ifrån 1-5, där 1 representerar Fullständigt och 5 Inte 

alls (se bilaga 1). Genom skalan 1-5 fick respondenten möjlighet att välja ett mellanting, i det 

här fallet 3, som graderades som medel.  

 

Kundmöte benämns i intervjun som Sales and Marketing, efter rådfrågning med 

kontaktpersonen på Företag X. Denne uttryckte att det är den term som florerar i 

organisationen och som respondenterna är vana att använda när de benämner sitt arbete i 

kundmöten. 
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3.3.1. Intervjufrågor 

För att intervjua respondenterna ställdes 17 frågor med tillhörande följdfrågor (se bilaga 1). 

Frågorna baserades på den tidigare presenterade vetenskapliga grund och ämnar ge data för 

analys och för att besvara frågeställningarna. I Tabell 1 - Operationaliseringstabell, 

argumenterar och framförs valet av frågor, dess koppling till teori och syftet med dessa. Det 

kursiva under Frågor i operationaliseringstabellen är följdfrågor som användes i intervjun och 

Skala 1-5 är uttryckt där dessa användes.  

 

Frågor Teori Syfte 

1. Upplever du att du kan fatta 
egna beslut gällande ditt arbete? 
På vilka sätt? Skala 1-5 

 
 

Strategisk 
beslutsfattning 

 
Dessa frågor ämnar till att undersöka 
dotterbolags upplevelse av beslutsfattande av 
strategiska beslut. Om dotterbolag upplever att 
de kan arbeta självständigt eller styrt från 
moderbolagets mål, om detta påverkar deras 
arbete och om de anser att de är delaktiga i 
hela företagets framtida mål. Baserat på 
respondenternas svar ska en analys 
genomföras för att se om dotterbolags 
upplevelse av det strategiska beslutsfattandet 
påverkar deras arbetssätt med fokus på 
kundmötet. 

2. Upplever du att du kan påverka 
Företag X långsiktiga mål (mål 
som rör hela företaget)? På vilka 
sätt? Skala 1-5 

11. Upplever du att Företag X 
långsiktiga mål påverkar ditt 
vardagliga arbete i kundmötet? 
På vilka sätt? Positivt eller 
negativt? 

 
1. Upplever du att du kan fatta 
egna beslut gällande ditt arbete? 
På vilka sätt? Skala 1-5 

 
 

Riktlinjer 

 
Dessa frågor ämnar till att undersöka 
dotterbolags upplevelse av riktlinjer. Om 
dotterbolag upplever att de kan arbeta 
självständigt eller styrt efter moderbolagets 
riktlinjer och om de anser att detta påverkar 
deras arbete. Baserat på respondenternas svar 
ska en analys genomföras för att se om 
dotterbolags upplevelse av riktlinjer påverkar 
deras arbetssätt med fokus på kundmötet. 

9. Hur arbetar du vid kundmöten? 
(första mötet, mötesplats, 
försäljning, marknadsföring etc.) 

12. Upplever du att du har 
tillräckligt med kunskap för att 
kunna sälja produkt A? Var får 
du din kunskap? Skala 1-5 

14. Arbetar du efter de riktlinjer 
som Företag X satt upp gällande 
kundmöte? Om ja, påverkar det 
ditt agerande i kundmötet? På 
vilka sätt? Om nej, varför inte? 
Hjälper riktlinjerna dig i ditt 
arbete? 
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15. Upplever du att det material 
du får från Företag X hjälper dig 
vid kundmöte? Varför/Varför 
inte? 

17. Anser du att ert säljmaterial 
för Produkt A är optimalt? Om 
nej, vad kan förbättras? Gör du 
själv någonting åt det? 

 
4. Hur ofta har du kontakt med 
ditt moderbolag? Hur påverkar 
det ditt arbete? 

 
 

Kontroll 

 
Dessa frågor ämnar till att undersöka 
dotterbolags upplevelse av kontroll. Om 
dotterbolag upplever att de blir övervakade av 
moderbolaget, om moderbolaget har kontroll 
över dotterbolaget och om detta påverkar 
deras arbetssätt. Baserat på respondenternas 
svar ska en analys genomföras för att se om 
dotterbolags upplevelse av att bli/inte bli 
kontrollerad påverkar deras arbetssätt med 
fokus på kundmötet. 

5. Upplever du att Företag X 
kontrollerar ditt vardagliga 
arbete? På vilka sätt? Skala 1-5 

6. Hur påverkar Företag X 
kontroll/avsaknad av kontroll ditt 
vardagliga arbete? 

7. Informerar du Företag X om 
dina resultat gällande Produkt A? 
Hur påverkar det ditt vardagliga 
arbete? 

 
3. Skapar ni egna mål inom 
dotterbolaget? Varför/Varför 
inte? 

 
 

Initiativförmåga 

 
Dessa frågor ämnar till att undersöka 
dotterbolags upplevelse av att kunna ta egna 
initiativ. Om dotterbolag upplever att de kan 
ta egna beslut, komma fram till egna lösningar 
eller om detta är något som upplevs måste 
komma ifrån moderbolaget. Baserat på 
respondenternas svar ska en analys 
genomföras för att se om dotterbolags 
upplevelse av deras initiativförmåga påverkar 
deras arbetssätt med fokus på kundmötet. 

8. Behöver du tillåtelse från 
Företag X för att ta beslut i ditt 
vardagliga arbete? Skala 1-5 
Hur påverkar det ditt vardagliga 
arbete? 

9. Hur arbetar du vid kundmöten? 
(första mötet, mötesplats, 
försäljning, marknadsföring etc.) 

10. Upplever du att du kan ta 
egna initiativ vid försäljning av 
Produkt A? (första mötet, 
mötesplats, försäljning, 
marknadsföring etc.) Skala 1-5 

12. Upplever du att du har 
tillräckligt med kunskap för att 
kunna sälja produkt A? Skala 1-5 
Var får du din kunskap ifrån? 
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13. Upplever du att du kan lösa 
problem som uppstår vid 
kundmöte gällande Produkt A? 
På vilka sätt? 

16. Har du material, som inte 
Företag X har gett dig, för att 
sälja och marknadsföra Produkt 
A? Varför/Varför inte? 

17. Anser du att ert säljmaterial är 
optimalt? Om nej, vad kan 
förbättras? Gör du själv 
någonting åt det? 

Tabell 1, Operationaliseringstabell, egen bearbetning.  

3.4. Intervjugenomförande 

Genomförandet av intervjuerna skedde via 12 individuella intervjuer online och 3 personliga 

intervjuer. Intervjuunderlaget användes som grund för samtliga intervjuer och alla 

respondenter fick besvara samma frågor.  

 

Individuella intervjuer online 

Intervjun skickades ut via länk i mejl till respektive respondent. Tillsammans med länken 

skickades även nödvändiga instruktioner och förklaringar ut. Respondenterna hade sju 

arbetsdagar på sig att genomföra intervjun. Denna tidsbegränsning sattes efter rådfrågning 

med kontaktpersonen i Företag X. Om inte svar tillhandahållits efter sex dagar skickades ett 

påminnelse-mejl ut till de respondenter som ännu inte genomfört intervjun. 

 

För att underlätta för respondenterna att besvara frågorna skapades den individuella intervjun 

online med hjälp av ett “online-verktyg” (Google Formulär) där respondenterna fick besvara 

intervjufrågorna online via den länk som de tillhandahöll i mejlet. I detta verktyg fick 

respondenten svara på frågorna i skrift. Med hjälp av “online-verktyget” så undveks problem 

med layout som annars kan uppstå när frågor presenteras direkt i mejl (Bryman & Bell, 2013). 

Detta bidrog även till att alla respondenter kunde besvara intervjun under samma 

förutsättningar. Det fanns ingen begränsning i antal ord respondenterna hade på sig när de 

besvarade frågorna, de kunde skriva så mycket som de ville. Genom att lägga till kontroller i 

“online-verktyget”, som medförde att respondenten inte kunde gå vidare utan att besvara 
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frågan, så minskade risken för att frågor skulle bli obesvarade. Respondenterna hade när som 

helst under undersökningens genomförande möjlighet att kontakta oss om oklarheter uppstod. 

 

Personliga intervjuer 

Tre personliga intervjuer genomfördes med en anställd från var sitt dotterbolag. Intervjun 

pågick ca 30 minuter och skedde på respektive respondents kontor där hela intervjun spelades 

in. Senare behandlades och transkriberades intervjuerna. Vid dessa möten användes samma 

strukturerade intervjufrågor som användes vid de individuella intervjuerna online, 

intervjuunderlaget (se bilaga 1). 

3.5. Behandling av resultat 

De frågor som användes vid individuella intervjuerna online är desamma som de frågor som 

ställs vid personliga intervjuer vilket gör det möjligt att använda samma intervjuunderlag till 

alla respondenter, oberoende om det sker online eller personligen (Bryman & Bell, 2013). På 

grund av detta kunde all insamlad data analyseras på samma sätt utan att ta hänsyn till de 

olika insamlingsmetoderna. Resultat sammanställdes utifrån svaren från de 15 

respondenterna. Inledningsvis kodades respondenternas svar genom att kategorisera svaren 

med hjälp av operationaliseringstabellen (se tabell 1). I svaren hittades nyckelord som passade 

under de komponenter som bygger upplevelsen av autonomi: Strategisk Beslutsfattning, 

Riktlinjer, Kontroll och Initiativförmåga. Utifrån detta upptäcktes teman i respondenternas 

svar som kategoriserades under ytterligare underkategorier i varje komponent, exempelvis 

under komponent Riktlinjer: “Riktlinjer är bra”, “Riktlinjer är inte bra”, “Jag arbetar efter 

riktlinjer från moderbolaget”, “Jag arbetar inte efter riktlinjer från moderbolaget” etc. (se 

bilaga 2). Genom detta arbetssätt gick det att hitta sammanhängande mönster och samband för 

att beskriva dotterbolagens upplevda autonomi och hur det påverkar kundmötet, samt hur 

upplevelsen mellan dotterbolagen skiljde sig åt. Detta gav en överskådlig bild över 

respondenterna och resultatet kunde sammanfattas.  
 

Svaren analyserades för att fånga varje enskild respondents upplevelse av autonomi i varje 

komponent och för att kunna utse en slutgiltig grad av autonomi som sammanställdes i en 

tabell (se tabell 2). Med hjälp av komponenterna kunde respondenternas upplevda autonomi 

hos respektive dotterbolag undersökas. Varje komponent bidrog till att besvara i vilken 

utsträckning dotterbolaget upplever sig självständigt eller styrt och graderades till vilken 

upplevelse av låg-, medel- eller hög autonomi som dotterbolaget upplevde. För att besluta 
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vilken grad (hög, medel, låg) av autonomi som dotterbolaget upplevde så jämfördes de fyra 

komponenterna mot varandra. Varje komponent var lika mycket värd gällande att fastställa 

den upplevda autonomin, det vill säga: “Strategisk Beslutsfattning - 25%”, “Riktlinjer – 

25%”, “Kontroll – 25%” och “Initiativförmåga – 25%”. Den grad som var dominant (över 

50%) hos respektive dotterbolag blev sedan den grad av autonomi som resulterade i 

dotterbolagets upplevda autonomi (se tabell 2). Exempel för förtydligande: DB 4, Strategisk 

Beslutsfattning - låg, Riktlinjer - låg, Kontroll - medel och Initiativförmåga - låg. I detta 

exempel har DB 4 upplevelsen 75% låg autonomi och 25% medel autonomi. Låg autonomi är 

dominant och DB 4 graderas med upplevelsen av låg autonomi. Samma uträkningar gällde vid 

de dotterbolag som blev kategoriserade med upplevelsen av hög autonomi. Vid de exempel 

när dotterbolag upplevde två komponenter som låg och två komponenter som hög så blev de 

kategoriserade med upplevelsen av medel autonomi. Vid ett fall, DB 7, så blev resultatet: 

Strategisk Beslutsfattning - låg, Riktlinjer - medel, Kontroll - låg, Initiativförmåga - medel. 

Därmed blev DB 7 ett undantag och fick graderingen låg/medel då 50% låg och 50% medel 

annars inte passade in. Den slutgiltiga tabellen (se tabell 2) gav en överskådlig bild av den 

upplevda autonomin hos dotterbolagen. Med hjälp av denna tabell kunde vi definiera vad 

majoriteten upplever inom varje komponent och jämföra det med hur det påverkar deras 

arbete i kundmöten. Denna tabell blev underlaget för analysen. När en grupp dotterbolag 

framöver benämns som “majoriteten” syftas det till att fler än hälften besvarat en fråga på 

liknande sätt.  
 

Fortsättningsvis gjordes en genomgång av varje enskild respondents svar för att se hur 

upplevelsen av autonomi påverkade deras arbete i kundmöten. Utifrån svaren kunde 

bedömningar göras kring hur de arbetar vid kundmöten. De tre faktorerna inom kundmöte var 

de som användes vid denna bedömning, det vill säga deras nivå av kunskap, deras förmåga till 

problemhantering och beslutsfattning. Resultaten presenterades som “kan”, “kan delvis” och 

“kan inte” (se tabell 2).  
 

För att bli försäkrade om att vi inte varit partiska genom tolkningen av alla intervjuer, eller 

omedvetet ändrat sättet att tolka svaren på, så gjordes en kontroll efter behandlingen av alla 

intervjuer. Denna kontroll gick ut på stickprov från intervjuerna som sedan jämfördes mot 

varandra för att se till att respondenternas resultat inte motbevisade varandra eller att sättet att 

tolka svaren under arbetets gång förändrats. 
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4. RESULTAT 

 
I detta kapitel presenteras undersökningens resultat. Verkligheten kan uppfattas på många 

olika sätt och följaktligen finns inte en absolut och objektiv sanning utan resultatet från vår 

undersökning är våra respondenters uppfattning och upplevelse av verkligheten. 

 

4.1. Strategisk beslutsfattning 

Resultaten från vår undersökning av dotterbolag från Företag X indikerar att majoriteten 

upplever att de inte kan påverka företagets långsiktiga mål. Det var tre respondenter som 

upplevde att de var delaktiga i företagets långsiktiga mål (DB 5, DB 11 och DB 15). DB 11 

uttrycker: “Jag tycker verkligen att jag kan påverka de långsiktiga målen, jag känner att 

Företag X uppskattar de anställdas inputs”. Utöver detta upplever ett antal att de har 

möjlighet att komma med inputs till moderbolaget för att på så vis vara delaktiga i 

beslutsfattandet av de långsiktiga målen, exempelvis: “När det kommer till Företag X 

långsiktiga mål så kan jag komma med åsikter, [...] men jag känner inte att mina åsikter 

påverkar företagets beslut när det kommer till de långsiktiga målen”, citat DB 1. Tre 

respondenter (DB 1, DB 2 och DB 4) anser att de kan bidra med inputs till moderbolaget men 

att dessa inte tas seriöst eller faktiskt används “Jag upplever att vi i vårt dotterbolag har liten, 

alternativt inget alls, inflytande på Företag X långsiktiga mål. De långsiktiga målen påverkar 

ändå inte mitt vardagliga arbete med Produkt A“, citat DB 4. DB 9 upplever att denne delvis 

kan influera Företag X långsiktiga mål då de har en öppen dialog men dotterbolaget upplevs 

vara styrt uppifrån. Resterande åtta respondenter upplever att de inte har någon som helst 

inblandning i moderbolagets fastställande av de långsiktiga målen (DB 3, DB 6, DB 7, DB 8, 

DB 10, DB 12, DB 13 och DB 14). 

 

Fem respondenter ansåg att de långsiktiga målen inte har en avgörande påverkan på deras 

vardagliga arbete gällande kundmötet vid försäljning av Produkt A (DB 3, DB 7, DB 12, DB 

13 och DB 14). I dessa fall anses de långsiktiga målen fortfarande vara viktiga men inte något 

som berör dem på en personlig nivå. Sju andra respondenter (DB 1, DB 2, DB 5, DB 8, DB 9, 

DB 10 och DB 15) är överens om att de långsiktiga målen har en betydande roll i deras 

vardagliga arbete. “Företag X långsiktiga mål påverkar mig positivt i mitt vardagliga arbete 

när jag säljer Produkt A, jag arbetar efter deras mål för att kunden ska få en utmärkt 
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upplevelse”, citat DB 11. DB 5 uttrycker vikten av att hela företaget arbetar efter 

gemensamma mål och att detta leder till ett starkare “team” och ett bättre resultat. Två 

respondenter (DB 8 och DB 9) upplever att det är Företag X långsiktiga mål som är grunden 

till allt de gör. De upplever en svårighet i att förstå hur de långsiktiga målen ska nås och att 

moderbolaget inte alltid tar dotterbolaget i beaktning när de fastställer de långsiktiga målen. 

De långsiktiga målen upplevs av dessa två helt enkelt inte vara anpassade efter den marknad 

som respektive dotterbolag agerar på. DB 10 upplever att de långsiktiga målen inte alltid är 

till grund för det arbete som de gör på sitt dotterbolag, de utgår från de långsiktiga målen när 

det passar dem själva. 

4.2. Riktlinjer 

Tolv respondenter upplevde att de arbetade efter riktlinjer uppsatta av moderbolaget (DB 1, 

DB 2, DB 3, DB 4, DB 5, DB 6, DB 7, DB 9, DB 11, DB 13, DB 14 och DB 15). Fyra av 

dessa (DB 1, DB 4, DB 5 och DB 11) upplever att de har auktoritet att fatta beslut men dessa 

beslut måste följa de riktlinjer som moderbolaget tillhandahåller dem. Tre respondenter (DB 

7, DB 8 och DB 15) upplever att de följer riktlinjer som de har möjlighet att påverka medan 

en (DB 2) upplever att de arbetar efter strikta riktlinjer som de inte kan påverka alls. Alla 

respondenter delar uppfattningen om att riktlinjer från moderbolaget är något positivt och att 

de hjälper dem i deras arbete. ”Jag följer riktlinjer från moderbolaget och jag anser att de 

hjälper mig i mitt vardagliga arbete, det är komplett och hjälpsamt”, citat DB 6. Både DB 8 

och DB 9 anser att med riktlinjer blir ett företag enhetligare genom alla kanaler och på alla 

marknader. ”Riktlinjerna hjälper mig i mitt vardagliga arbete. Det är ju bra att alla har 

samma så att det blir enhetligt”, citat DB 9 och ”Huvuddelen bör komma globalt, det ska 

sägas samma sak i Spanien som i Sverige.”, citat DB 8. 

 

Sex respondenter uttrycker att riktlinjer fungerar som kunskapskällor och därav skulle de vilja 

ha fler riktlinjer (DB 4, DB 5, DB 8, DB 9, DB 10 och DB 12). Utöver önskan om fler 

riktlinjer så upplever tio (DB 1, DB 2, DB 4, DB 5, DB 6, DB 7, DB 8, DB 10, DB 12 och 

DB 15) även att det är ytterst viktigt att anpassa sig efter respektive marknad. Exempelvis: 

“Jag uppskattar dessa riktlinjer men vi måste anpassa dem så att de passar vår region”, citat 

DB 7 och “[...] Trots att material som vi får från moderbolaget är bra så kompletterar vi med 

eget material som är anpassat för vår region”, citat DB 6. Fyra (DB 12, DB 13 och DB 15) 

upplever att riktlinjer från Företag X inte är hjälpsamma när det kommer till kundmöten vid 

försäljning av Produkt A. De anser att Företag X riktlinjer inte fungerar på deras marknad. 
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DB 1 anpassar riktlinjerna de arbetar efter och anser att de riktlinjerna hjälper det vardagliga 

arbete till skillnad från de riktlinjer som moderbolaget förser dem med. 

 

DB 10 arbetar efter riktlinjer när det kommer till att ge kunderna information i form av 

broschyrer/produktblad och information från hemsidan. “Vi är inte med i processen av 

marknadsföringsmaterialet, det görs på en annan avdelning hos Företag X. Men vi följer inga 

speciella riktlinjer när det kommer till försäljningen, vi kan improvisera som vi vill. Jag 

upplever inte att det finns några satta riktlinjer”, citat DB 10. Fyra respondenter (DB 1, DB 

2, DB 4 och DB 10) delar meningen att det är bättre att de själva sköter material och 

säljprocesserna utan större inblandning från moderbolaget då det material som moderbolaget 

tillhandahåller inte är anpassat för dotterbolagens lokala marknader. 

4.3. Kontroll 

Nio respondenter upplevde att de har en regelbunden kontakt med moderbolaget (DB 1, DB 2, 

DB 3, DB 6, DB 7, DB 8, DB 9, DB 10 och DB 15). Resterande upplevde inte att de har en 

regelbunden interaktion (DB 4, DB 5, DB 11, DB 12, DB 13 och DB 14). Utav de som har 

regelbunden kontakt med moderbolaget så upplever fyra (DB 1, DB 6, DB 9 och DB 15) att 

denna kontakt hjälper dem i deras vardagliga arbete med Produkt A. DB 3 anser att det alltid 

är moderbolaget som kontaktar dem och då för att informera dem om hur de ska arbeta och 

vad de ska göra, aldrig att de själva kontaktar moderbolaget. DB 8 och DB 15 upplever dock 

att de har mer av en dialog, även om moderbolaget kontaktar dem för jobbdirektiv så kan de 

höra av sig till moderbolaget för att få vägledning och hjälp. 

 

Tolv respondenter upplever att de inte blir övervakade av moderbolaget (DB 1, DB 3, DB 4, 

DB 5, DB 7, DB 8, DB 9, DB 10, DB 12, DB 13, DB 14 och DB 15) medan tre upplever 

motsatsen (DB 2, DB 6 och DB 11). DB 6 uttryckte att det är fullt naturligt att bli övervakad 

från en överordnad och att det därför inte påverkade denne i det vardagliga arbetet. DB 11 

uttryckte: “Företag X kollar i allra högsta grad upp vad vi gör. Genom olika möten, delar vi 

med oss av våra resultat för att Företag X ska se om vi möter målen i tid. Det finns ingen 

anledning till att bli kontrollerad, jag vet vad vi ska göra” och upplever att en kontroll från 

moderbolaget är överflödig. DB 13 samtycker om detta och DB 1 och DB 15 följer i liknande 

spår, exempelvis: “Man är själv ansvarig för sitt eget jobb. När företaget inte känner något 

behov av att kolla upp mig och mitt arbete så vet jag att de litar på mig”, citat DB 1. 
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DB 8 och DB 9 upplever att kontroller från moderbolaget är något positivt och att det hjälper 

dem i deras arbete i kundmöten gällande Produkt A. DB 10, som inte ansåg sig vara 

kontrollerad, upplever att kontroller från moderbolaget medför större press på att presentera 

bra resultat till moderbolaget: “Jag skulle känna en större press på att prestera om jag hade 

någon som kollade upp vad jag gjorde. De tillfällen då jag faktiskt måste visa upp nått 

specifikt för Företag X så blir det så klart mer press”. DB 8 uttrycker: “Det är på både gott 

och ont att vara kontrollerad av moderbolaget, ibland kanske det ska vara mer enhetligt på 

vissa saker och ibland kanske inte. Just nu så använder vi våra egna huvuden och går våra 

egna vägar. Så att ibland kan det behövas lite styrning. Lite både och”. 

 

Fem respondenter (DB 2, DB 4, DB 5, DB 7 och DB 9) utvecklar sina svar med att förklara 

att om de vill inkludera eget material eller andra hjälpmedel vid kundmöten, kring försäljning 

av Produkt A, så krävs det att de först får materialet godkänt av moderbolaget. De anser att 

förändringarna är nödvändiga för att passa till den lokala marknaden. På grund av detta kan 

processer bli långdragna och inte så effektiva som de skulle kunna vara om de inte behövde 

kontrollera allt med moderbolaget. 

4.4. Initiativförmåga 

Av alla respondenter sätter åtta respondenter (DB 1, DB 3, DB 7, DB 8, DB 10, DB 11, DB 

12 och DB 15) egna mål inom dotterbolaget och arbetar inte enbart efter de mål de får ifrån 

moderbolaget. Genom att bestämma egna mål så upplever dessa dotterbolag att de har större 

möjlighet till att styra det egna arbetet. DB 10 uttrycker vikten i att dessa mål fortfarande 

måste vara kopplade till Företag X övergripande mål, de ska knytas an med det som de 

tilldelas från moderbolaget.  DB 11 anser att detta är nödvändigt då de övergripande målen 

från företaget inte passar i deras region. Fem respondenter (DB 2, DB 5, DB 6, DB 13 och DB 

14) arbetar inte med egna mål inom dotterbolaget då de anser att det är Företaget X mål som 

är de som gäller även för dem. 

 

Majoriteten upplevde att de kan ta egna initiativ till att fatta egna beslut. DB 11 uttryckte att 

dennes upplevelse var: “Jag känner att Företag X litar och respekterar mig när de tillåter 

mig att fatta egna beslut utan deras tillåtelse”. DB 4 och DB 14 är de som upplever att de inte 

kan ta initiativ till att fatta egna beslut. 
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Att kunna ta initiativ till egna beslut upplevs av DB 3 och DB 10 förenkla kundmöten. DB 10 

upplever att när de inte har möjlighet att ta initiativ och fatta egna beslut så försämras 

kundmötet. Oftast förväntar sig kunden snabba svar och snabb service vilket inte kan erbjudas 

då moderbolaget måste vara en del av processen. DB 2 och DB 6 upplever att genom att ta 

egna initiativ så kan de arbeta mer självständigt. DB 6 förklarar vidare att de, inom 

dotterbolaget, oftast vill mycket mer än vad de gör men hålls tillbaka av restriktioner från 

moderbolaget. DB 1 upplevde att det inte fanns någon möjlighet till att fatta egna beslut men 

däremot kan denne skapa eget material att använda när det kommer till att presentera material 

vid kundmöten. DB 1 utvecklar svaret med att förtydliga att det material som tillgodoses från 

moderbolaget måste anpassas för den lokala marknaden vilket även nio andra (DB 2, DB 5, 

DB 6, DB 7, DB 10, DB 11, DB 12, DB 13 och DB 15) håller med om. Det var tre 

respondenter (DB 4, DB 9 och DB 14) som ansåg att de inte hade någon möjlighet till att ta 

initiativ kring kundmöten. 

 

Tre respondenter uttryckte att de inte har tillräckligt med kunskap för att kunna sälja Produkt 

A (DB 2, DB 5 och DB 12) och ingen av dessa tar egna initiativ för att skaffa mer kunskap, de 

önskar mer dokumenterad information från moderbolaget: “Jag skulle behöva skaffa mig mer 

kunskap angående Produkt A för att kunna sälja den bättre, men jag gör inget för att få den 

kunskapen. Detta medför att jag inte alltid kan lösa problem som kan uppstå när jag arbetar 

med försäljning av Produkt A” citat DB 2. Tre andra (DB 1, DB 7 och DB 11) arbetar 

däremot aktivt för att, på eget initiativ, samla in mer information om Produkt A för att kunna 

förbättra kundmötet. Nio respondenter (DB 1, DB 3, DB 4, DB 6, DB 8, DB 11, DB 13, DB 

14 och DB 15) upplever att de kan lösa problem som uppstår vid kundmöten gällande Produkt 

A. Fem respondenter (DB 4, DB 6, DB 8, DB 10 och DB 14) upplever att de kan vända sig till 

moderbolaget för support om de möter problem vid sina kundmöten som de själva inte kan 

lösa. DB 2 och DB 10 upplever att de inte har den kunskap som behövs för att kunna lösa 

problem som uppstår vid kundmöten gällande Produkt A, citat DB 10: ”När jag inte kan fatta 

mina egna beslut och måste kontakta moderbolaget så kan det ta tid. Ibland behöver man 

snabba svar för att kunna möta kundernas önskemål, de vill ha snabb service. Om det är 

långa ledtider så kan det bli problem“. 
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4.5. Sammanställning av dotterbolagens upplevda autonomi 

I Tabell 2 har resultaten från respondenternas upplevelse av autonomi sammanställts och även 

hur detta påverkar kundmötet för respektive dotterbolag. Den upplevda autonomin i varje 

komponent har graderats till en slutgiltig grad av autonomi. 

 

Förkortningar i Tabell 2: 

DB = Respondenter i dotterbolaget SB = Strategisk Beslutsfattning 

R = Riktlinjer  Ko = Kontroll   

I = Initiativförmåga  A = Autonomi 

Ku = Kunskap   P = Problemhantering   

B = Beslutsfattning 

 

DB SB R Ko I A   Ku P B 

1 LÅG LÅG MEDEL HÖG LÅG → Har tillräcklig  
kunskap 

Löser  
problem 

Tar delvis  
beslut 

2 LÅG LÅG HÖG HÖG MEDEL → Har tillräcklig  
kunskap 

Löser delvis 
problem 

Tar egna  
beslut 

3 LÅG LÅG HÖG HÖG MEDEL → Har tillräcklig  
kunskap 

Löser  
problem 

Tar egna  
beslut 

4 LÅG LÅG MEDEL LÅG LÅG → Har inte 
 tillräcklig kunskap 

Löser delvis 
problem 

Tar inte 
egna beslut 

5 HÖG LÅG MEDEL MEDEL MEDEL → Har inte 
 tillräcklig kunskap 

Kan inte  
lösa problem 

Tar delvis  
beslut 

6 LÅG LÅG LÅG HÖG LÅG → Har tillräcklig  
kunskap 

Löser delvis 
problem 

Tar inte 
egna beslut 

7 LÅG MEDEL LÅG MEDEL LÅG/MEDEL → Har tillräcklig  
kunskap 

Kan inte  
lösa problem 

Tar inte 
egna beslut 

8 LÅG MEDEL HÖG HÖG HÖG → Har tillräcklig  
kunskap 

Löser  
problem 

Tar egna  
beslut 

9 MEDEL LÅG HÖG MEDEL MEDEL → Har tillräcklig  
kunskap 

Löser  
problem 

Tar egna  
beslut 
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10 LÅG HÖG HÖG MEDEL HÖG → Har inte 
 tillräcklig kunskap 

Löser delvis 
problem 

Tar egna  
beslut 

11 HÖG LÅG MEDEL HÖG HÖG → Har tillräcklig  
kunskap 

Löser  
problem 

Tar egna  
beslut 

12 LÅG HÖG HÖG HÖG HÖG → Har inte 
 tillräcklig kunskap 

Löser  
problem 

Tar egna  
beslut 

13 LÅG LÅG HÖG HÖG MEDEL → Har tillräcklig  
kunskap 

Löser  
problem 

Tar egna  
beslut 

14 LÅG LÅG LÅG LÅG LÅG → Har tillräcklig  
kunskap 

Löser delvis 
problem 

Tar inte 
egna beslut 

15 HÖG MEDEL HÖG HÖG HÖG → Har tillräcklig  
kunskap 

Löser  
problem 

Tar egna  
beslut 

Tabell 2, Sammanställning av resultat från intervjuer med respondenter på femton olika dotterbolag. Hur den 

sammanställda upplevelsen av autonomi utifrån valda komponenter påverkar kundmötet, egen bearbetning. 
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5. ANALYS 

 
I detta kapitel analyseras resultaten från undersökningen. Arbetets frågeställningar besvaras 

och analyser genomförs. 

 

5.1. Strategisk beslutsfattning 

Majoriteten av dotterbolagen upplever låg autonomi inom komponenten Strategisk 

beslutsfattning. De dotterbolag som ändå ansåg sig ha möjlighet att komma med inputs till 

moderbolaget, för att på så vis vara delaktiga i strategiska beslut, upplevde att dessa inputs 

inte togs seriöst. När detta sker, att moderbolaget sätter mål som dotterbolagen inte känner sig 

delaktiga i, så visar vår undersökning att dotterbolagen har en tendens att inte uppleva sig 

integrerad med resterande delar av företaget. 

 

Upplevelsen av att Företag X långsiktiga mål är viktiga för alla dotterbolag genomsyrar 

svaren från undersökningen. Detta tolkar vi som att dotterbolagen förstår vikten av att Företag 

X arbetar efter mål. Genom att analysera dotterbolagens fortsatta svar går det dock att 

konstatera att de långsiktiga målen är något som de inte anser sig vara en stor del av. Av de 

som upplevde att de inte kan påverka de strategiska besluten så upplevde 8 av 15 

respondenter att de långsiktiga målen inte heller var något som påverkade deras vardagliga 

arbete. Ett exempel var DB 4: “Jag upplever att vi i vårt dotterbolag har liten, alternativt 

inget alls, inflytande på Företag X långsiktiga mål. De långsiktiga målen påverkar ändå inte 

mitt vardagliga arbete med Produkt A.“. Detta indikerar att de har låg autonomi när det 

kommer till strategisk beslutsfattning, men upplever att de har hög autonomi på så sätt att de 

inte påverkas av målen (Young & Tavares, 2004; O’Donnell, 2000). Vi tolkar detta som att 

dotterbolag som upplever att de inte är delaktiga i moderbolagets beslutsfattande av 

långsiktiga mål upplever att dessa inte är betydelsefulla i deras vardagliga arbete. Av de som 

ansåg att de långsiktiga målen inte var av betydelse i deras vardagliga arbete så skapar åtta 

respondenter egna mål vilket stärker detta resonemang. Detta kan resultera i dotterbolag som 

arbetar mot egna mål istället för företagets gemensamma mål. 

 

Resultat från tidigare undersökningar genomförda av Duncan (1972), Roos et al. (2004) och 

Grant (1998) visar att det är en fördel för företag att inkludera företagets interna resurser och 
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kompetenser för att fatta de strategiska besluten. Undersökningen visar att majoriteten av 

dotterbolagen inte implementerar detta inom Företag X. “När det kommer till Företag X 

långsiktiga mål så kan jag komma med åsikter, [...] men jag känner inte att mina åsikter 

påverkar företagets beslut när det kommer till de långsiktiga målen.”, citat DB 1. Detta kan 

tolkas som att dotterbolagens engagemang i att arbeta mot de långsiktiga, gemensamma, 

målen påverkas av att bli ignorerad av moderbolaget. Utifrån detta resonerar vi att dotterbolag 

vill ha upplevelsen av att få vara delaktiga i strategisk beslutsfattning, det vill säga uppleva 

medel till hög autonomi inom denna komponent. Vi resonerar att det kan vara fördelaktigt på 

grund av att de dotterbolag som upplevde låg autonomi upplevde att de inte kunde arbeta efter 

de långsiktiga målen. Dotterbolagens icke bidragande arbete till målen kan hämma hela 

företaget att uppnå dessa. 

 

Gammelgaard et al. (2012) och Noorderhaven och Harzing (2009) poängterar att dotterbolag 

med hög autonomi riskerar att bli frånkopplade från andra delar av företaget vilket kan vara 

ofördelaktigt för företaget i stort. Resultat i vår undersökning tolkas som att dotterbolag som 

upplever låg autonomi i komponenten strategisk beslutsfattning inte upplever sig inkluderade 

i företagets beslutsfattande gällande de långsiktiga målen. Detta innebär att även dotterbolag 

som upplever låg autonomi kan känna sig frånkopplade från resterande delar av företaget. På 

så vis går det att tolka dessa resultat, i relation till tidigare forskning, som att upplevelsen av 

autonomi hos dotterbolaget inte behöver påverka hur integrerade dotterbolaget känner sig till 

resten av företaget. 

 

I denna undersökning upplever inte dotterbolagen delaktighet i de strategiska besluten hos 

Företag X. Undersökning visar även att dotterbolagen inte är särskilt intresserade av att 

påverka dessa. De upplever att de långsiktiga målen är för moderbolaget att bestämma men de 

vill att moderbolaget ska ta dem i beaktning när de fastställer målen. Resultaten kan tolkas 

som att dotterbolagens avsaknad av intresse för de långsiktiga målen kan grundas i det faktum 

att de inte upplever sig inkluderade i dessa beslut. 

5.2. Riktlinjer 

Majoriteten upplever låg autonomi när det kommer till att arbeta efter riktlinjer. Det vill säga 

att de arbetar efter regler och arbetssätt som Företag X satt upp för dem. Alla respondenter är 

överens om att riktlinjer från ett moderbolag är något bra, ”Riktlinjerna hjälper mig i mitt 

vardagliga arbete.”, citat DB 9, och ”Jag följer riktlinjer från moderbolaget och jag anser att 



	  

	   27 

de hjälper mig i mitt vardagliga arbete, det är komplett och hjälpsamt”, citat DB 6. Detta 

betyder att alla respondenter ser en fördel med att få riktlinjer från moderbolag. Med det 

konstaterat, resonerar vi att de som inte upplever att de får riktlinjer från moderbolaget anser 

att de inte har det material och den kunskap som de skulle vilja ha men att de önskar att få 

riktlinjer från sitt moderbolag. 

 

Flera uttryckte att fördelar med riktlinjer är att de gör att företaget uppfattas som enhetligt, att 

alla arbetar på samma sätt oavsett placering. “Det är ju bra att alla har samma så att det blir 

enhetligt”, citat DB 9 och ”Huvuddelen bör komma globalt, det ska sägas samma sak i 

Spanien som i Sverige.”, citat DB 8. Riktlinjer bör därmed vara utformade från moderbolaget 

och dotterbolagen arbetar i sin tur efter dessa. Vi resonerar utifrån detta att dotterbolag vill 

uppleva låg autonomi i komponent kontroll, att vara styrd av moderbolaget. Dock upplever de 

ett behov av att anpassa dessa till deras lokala miljöer. Utöver respondenternas svar om vikten 

av detta så är det något som även tidigare forskning har poängterat (De Jong et al., 2015; 

Rabbioso, 2011). 

 

Respondenterna upplever en avsaknad av direktiv gällande hur de kan anpassa riktlinjerna till 

respektive marknad. Många uttrycker att de redan har tagit egna initiativ i detta och anpassar 

riktlinjerna efter sin externa miljö trots direktiv från moderbolaget, exempelvis: “Jag 

uppskattar dessa riktlinjer men vi måste anpassa dem så att de passar vår region”, citat DB 7 

och “[...] Trots att material som vi får från moderbolaget är bra så kompletterar vi med eget 

material som är anpassat för vår region”, citat DB 6. Vi tolkar det som en önskan om att 

kunna anpassa riktlinjerna till sina specifika regioner. Detta innebär att de upplever att de har 

kunskap som moderbolaget inte har. Även att respondenterna, som upplever att de har låg 

autonomi i denna komponent, ändå inte har några problem att ta initiativ. Moderbolaget kan 

tillåta dotterbolagen att bidra med sin kunskap i riktlinjer så de anpassas för respektive region 

för att effektivisera arbetet med kundmötet. 

 

Fyra respondenter upplever att de inte arbetar efter riktlinjer från moderbolaget. Dessa 

uttrycker bland annat att: “Vi är inte med i processen av marknadsföringsmaterialet, det görs 

på en annan avdelning hos Företag X. Men vi följer inga speciella riktlinjer när det kommer 

till försäljningen, vi kan improvisera som vi vill. Jag upplever inte att det finns några satta 

riktlinjer.”, citat DB 10. Dessa fyra respondenter delade åsikten att det material de får från 

moderbolaget inte är anpassade efter deras lokala marknader. De upplevde medel eller hög 
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autonomi i riktlinjer då de uttrycker att de inte arbetar efter riktlinjer från moderbolaget. Ett 

resultat i vår undersökning visar att majoriteten av dotterbolag som upplever att de följer 

riktlinjer tar initiativ till att anpassa dessa riktlinjer efter hur de själva anser att dessa riktlinjer 

bör implementeras vid arbetet i kundmöten på respektive marknad. De som inte följer 

riktlinjer uttrycker på liknande sätt att detta är på grund av moderbolagets brist av anpassning 

till deras lokala marknad. Dock anser alla respondenter att riktlinjer från moderbolaget är 

något positivt. 

5.3. Kontroll 

Åtta respondenter upplever hög autonomi i kontroll. De upplever sig styrda av moderbolaget i 

liten utsträckning och upplever en självständighet. I respondenternas respektive svar upplever 

tolv att de inte är övervakade av moderbolaget, detta trots att majoriteten har en regelbunden 

kontakt med moderbolaget och rapporterar resultat till dem. Vi resonerar att detta kan indikera 

att moderbolagets vana att övervaka dotterbolagen inte påverkar den upplevda autonomin hos 

dotterbolagen. 

 

En av respondenterna uttryckte att om en kontroll från moderbolaget skulle införas så skulle 

det innebära en större press på att genomföra ett bra jobb: “Jag skulle känna en större press 

på att prestera om jag hade någon som kollade upp vad jag gjorde. De tillfällen då jag 

faktiskt måste visa upp nått specifikt för Företag X så blir det så klart mer press.” citat DB 10. 

Detta går att tolka på två vis. Antingen som att respondenten skulle känna sig mer benägen att 

göra sitt jobb om denne upplevde sig övervakad. Eller som att kontroller från moderbolaget 

skulle sätta en onödig press på respondenten. 

 

En del uttryckte att beslut måste gå via moderbolaget innan de kan införlivas. DB 11, som 

upplevde sig kontrollerad uttryckte följande: “Företag X kollar i allra högsta grad upp vad vi 

gör.” Denna respondent uttryckte även att de behöver vänta på godkännande från 

moderbolaget för att kunna arbeta. Kontrollen ställer här till med fördröjning i dess 

handlingsutrymme. Dotterbolagets låga autonomi ger en större kontroll för moderbolaget men 

blir tidskrävande för dotterbolaget. 

 

En intressant aspekt är att majoriteten av respondenterna svarade att de inte anser sig 

kontrollerade eller övervakade. Men i frågor (angående beslutsfattande och möjligheten att 

påverka sin individuella process när det kommer till kundmötet gällande Produkt A) som 
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följde i intervjun går det att konstatera motsatsen. Det vill säga att de upplever en hög 

autonomi när det gäller kontroll även om så inte är fallet. Baserat på vår undersökning tolkar 

vi att respondenter som upplever att de har hög autonomi, fast de inte har det, kan bero på att 

de uppskattar den kontroll som moderbolaget har över dem. Exempelvis: DB 11 som 

uttrycker att denne först har hög autonomi “Jag känner att Företag X litar och respekterar 

mig när de tillåter mig att fatta egna beslut utan deras tillåtelse” till att sedan motsäga sin 

upplevelse av självständigt arbete till “Företag X kollar i allra högsta grad upp vad jag gör”. 

Upplevelsen av att arbeta självständigt (hög autonomi) behöver inte betyda att de arbetar 

självständigt utan att det bara är upplevelsen då denne egentligen arbetar styrt. De är 

egentligen styrda från moderbolaget vilket borde indikera på en låg upplevelse av autonomi. 

Detta kan tolkas som att de vill ha upplevelsen av hög autonomi när det kommer till kontroll 

fast egentligen vill de vara kontrollerade av moderbolaget (låg autonomi). Ett moderbolag 

som övervakar dotterbolaget kan vara en bidragande faktor till att de känner sig viktiga och 

som en del av företaget. Detta är något som bland annat De Jong et al. (2015) konstaterat. 

 

I undersökningen uppfattas ett samband mellan de som upplever hög autonomi i kontroll och 

deras upplevelse av att ta egna initiativ. De som inte känner sig kontrollerade upplever bland 

annat att de kan ta initiativ, fatta beslut och skapa material anpassat efter sin egen marknad. 

“Man är själv ansvarig för sitt eget jobb. När företaget inte känner något behov av att kolla 

upp mig och mitt arbete så vet jag att de litar på mig”, citat DB 1. Med detta tolkar vi att 

dotterbolag som inte upplever sig kontrollerade upplever mer frihet i sitt arbete. 

5.4. Initiativförmåga 

Resultat i vår undersökning uppvisar att 9 av 15 respondenter upplever hög autonomi i denna 

komponent. De upplever att de kan ta egna initiativ och fatta egna beslut. Deras svar tolkas 

som att deras höga autonomi leder till upplevelsen att Företag X litar på dem. De behöver inte 

moderbolagets tillåtelse/godkännande innan de fattar beslut: “Jag känner att Företag X litar 

och respekterar mig när de tillåter mig att fatta egna beslut utan deras tillåtelse”, citat DB 

11. Detta leder till att de kan arbeta mer självständigt och handlingsutrymmet blir större.  I 

och med den höga autonomin kan de snabbare ta beslut i sitt vardagliga arbete. De Jong et al, 

(2015) menade att hög autonomi bidrar till en starkare drivkraft hos anställda när de kan 

påverka sina egna nätverk. Vi upplever att respondenter i denna undersökning uttrycker 

liknande företeelser. Deras möjlighet till att ta initiativ i sina arbeten bidrar till en upplevd 

respekt från moderbolaget: DB 2 uttrycker ”Oftast kan jag fatta egna beslut utan Företag X 
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tillåtelse. Att jag kan vara flexibel och självständig leder till friheten att arbeta på egen 

hand”. Detta innebär att de som upplever hög autonomi i initiativförmåga arbetar under bättre 

förutsättningar vid sitt vardagliga arbete. Resonemanget styrks när vi jämför med de 

respondenter som upplever låg autonomi i initiativförmåga, de arbetar under sämre 

förutsättningar vid kundmöte. 

 

Birkinshaw och Hoods (1998) tidigare arbete visade att hög autonomi hos ett dotterbolag är 

en viktig faktor för att kunna anpassa sig till den lokala marknaden. Detta påstående stärks i 

vår undersökning då majoriteten av respondenterna, som tidigare nämnt, tog egna initiativ till 

att anpassa riktlinjerna från moderbolaget till sina lokala miljöer genom att skapa eget 

material att använda vid kundmöten. Tio respondenter uttryckte ett starkt behov av att anpassa 

sig efter deras lokala miljö och tog, både med och utan moderbolagets tillåtelse, initiativet till 

att göra de förändringar som de ansåg nödvändiga. Vår undersökning indikerar att det inte 

handlar om moderbolagets tillåtelse till dotterbolagen att ta egna initiativ och fatta egna 

beslut. Istället handlar det om dotterbolagens initiativförmåga, med eller utan tillåtelse och det 

är detta som leder till att hög autonomi upplevs, av majoriteten, i komponent initiativförmåga. 

 

Respondenterna som upplevde låg autonomi i initiativförmåga uttryckte att detta 

komplicerade arbetsprocesserna när de behövde invänta godkännande/tillåtelse från 

moderbolaget för att agera: ”Jag kan inte ta egna beslut i mitt vardagliga arbete utan att ha 

Företag X godkännande. Detta medför att det blir förseningar i arbetet”, citat DB 1. De Jong 

et al. (2015) uttrycker att anställda bör kunna ta egna initiativ för att arbeta effektivare i sina 

arbetsprocesser. Baserat på detta så kan det vara fördelaktigt att dotterbolagen kan ta egna 

initiativ i sitt arbete för att lättare anpassa sig till sin externa miljö. Vi resonerar, utifrån 

undersökningen och tidigare forskning, att låg autonomi i initiativförmåga inte är fördelaktigt 

eftersom det medför ett moment där moderbolaget kontrollerar dotterbolagen innan beslut kan 

fattas. Detta gör processen mer långdragen och förmågan att agera snabbt försämras 

(Parasuraman, Berry & Zeithaml, 1991). 

 

Upplevelsen av hög autonomi i initiativförmåga stärks av respondenternas svar i hur de 

skaffar kunskap för att kunna genomföra sitt vardagliga arbete. Majoriteten av respondenterna 

skaffar aktivt mer kunskap vilket bidrar till hög autonomi. Respondenterna på dotterbolagen 

tar egna initiativ och väntar inte på att moderbolaget ska anordna exempelvis utbildningar. 

Det finns ett intresse från deras sida att vilja lära sig mer. De som inte uppvisar att deras 
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kunskap är tillräcklig tar inte heller egna initiativ för att skaffa denna kunskap och 

initiativförmågan är låg. DB 2 uttryckte: “Jag skulle behöva skaffa mig mer kunskap 

angående Produkt A för att kunna sälja den bättre, men jag gör inget för att få den 

kunskapen. Detta medför att jag inte alltid kan lösa problem som kan uppstå när jag arbetar 

med försäljning av Produkt A”. Detta tolkas som att de som inte upplever hög autonomi i 

initiativförmåga förväntar sig mer från moderbolaget. Vår undersökning visar att det finns en 

koppling mellan upplevd hög autonomi, när det gäller initiativförmågan, och högre kunskap. 

 

Flera respondenter upplevde att de kan fatta egna beslut och påverka sitt arbete. Detta kan 

tolkas som att de upplever att de kan ta egna initiativ. Det som säger emot det hela var att de 

vid många fall fortfarande behövde ta besluten via en överordnad för godkännande. Detta 

tolkar vi som att de upplever att de har initiativförmåga men att besluten i många fall måste 

godkännas av moderbolaget. DB 10 uttryckte: ”När jag inte kan fatta mina egna beslut och 

måste kontakta moderbolaget så kan det ta tid. Ibland behöver man snabba svar för att kunna 

möta kundernas önskemål, de vill ha snabb service. Om det är långa ledtider så kan det bli 

problem“. 

5.5. Upplevelsen av autonomi och dess påverkan på kundmötet 

Den här delen av analysen baseras på det sammanställda resultatet som presenterades i Tabell 

2. Den baseras på respondenternas upplevelse av autonomi och hur den upplevda autonomin 

påverkar respektive kundmöte. 

5.5.1. Låg autonomi 

DB SB R Ko I A   Ku P B 

1 LÅG LÅG MEDEL HÖG LÅG → Har tillräcklig  
kunskap 

Löser  
problem 

Tar delvis  
beslut 

4 LÅG LÅG MEDEL LÅG LÅG → 
Har inte 

 tillräcklig 
kunskap 

Löser delvis 
problem 

Tar inte 
egna beslut 

6 LÅG LÅG LÅG HÖG LÅG → Har tillräcklig  
kunskap 

Löser delvis 
problem 

Tar inte 
egna beslut 

14 LÅG LÅG LÅG LÅG LÅG → Har tillräcklig  
kunskap 

Löser delvis 
problem 

Tar inte 
egna beslut 

Tabell 3, Sammanställning av de dotterbolag som graderas med Låg autonomi. Den slutgiltiga graden av 

autonomi och hur det påverkar kundmötet. Utdrag ur Tabell 2, egen bearbetning, 
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Fyra dotterbolag definieras med upplevelsen av låg autonomi. Utifrån resultatet i Tabell 3, 

utläses att det gemensamma för dessa är att alla upplevde låg autonomi i komponenterna 

strategisk beslutsfattning och riktlinjer. Det vill säga att det känner sig styrda av riktlinjer från 

moderbolaget utan möjlighet till att influera de strategiska besluten. De andra komponenterna 

var varierande. Deras upplevelse av låg autonomi påverkar kundmöten på följande sätt: 

kunskapsnivån varierar, de kan delvis lösa problem och de tar oftast inte egna beslut. Detta 

tolkas som att dotterbolag som upplever låg autonomi kan uppleva svårigheter vid kundmöten 

då de inte kan lösa problem och tar egna beslut till en låg grad. 

 

Dotterbolagen med låg autonomi kan delvis lösa problem men inte i lika stor utsträckning 

som de övriga dotterbolagen som upplever medel eller hög autonomi. Påverkan på kundmötet 

stärker tidigare forskning (Gammelgaard et al., 2012) som menar att låg autonomi kan 

komplicera arbetet då beslutsfattande kan bli en utdragen process. 

 

Det framkom att kunskapsnivån är en faktor som inte är beroende av upplevelsen av låg 

autonomi. Kunskapen vid kundmöte påverkades med andra ord inte av graden av upplevelsen 

av autonomi. 

5.5.2. Låg/Medel autonomi 

DB SB R Ko I A   Ku P B 

7 LÅG MEDEL LÅG MEDEL LÅG/MEDEL → Har tillräcklig  
kunskap 

Kan inte  
lösa problem 

Tar inte 
egna beslut 

Tabell 4, Sammanställning av de dotterbolag som graderas med Låg/Medel autonomi. Den slutgiltiga graden av 

autonomi och hur det påverkar kundmötet. Utdrag ur Tabell 2, egen bearbetning. 

 

Ett av dotterbolagen definieras med låg/medel autonomi (se tabell 4). Denne är den enda som 

upplevde låg autonomi i Strategisk beslutsfattning och Kontroll, samt medel autonomi i 

Riktlinjer och Initiativförmåga. Det syns dock en tydlig koppling mellan denne och de 

dotterbolag som upplevde låg autonomi. Ett exempel är att denne upplever att den inte kan 

lösa problem och inte kan ta egna beslut. Detta dotterbolag är med andra ord styrt från sitt 

moderbolag och upplever inte att denne arbetar självständigt. 

 

Låg/medel autonomi påverkar kundmötet på så vis att dotterbolaget upplever att de har 

tillräckligt med kunskap. Kunskap är enligt Weitz, Sujan och Sujan (1986) grunden för att 

kunna arbeta effektivt. Därmed kan det konstateras att dotterbolaget kan arbeta effektivt 
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eftersom denne har kunskap i kundmötet. Kundmötet påverkas dock av att dotterbolaget inte 

kan lösa problem som följaktligen påverkar kundens tillit till företaget och försäljaren (Rentz 

et al., 2002; Weitz & Bradford, 1999). Därmed konstateras att dotterbolagets kunskap inte 

räcker för att uppnå ett lyckat kundmöte även om det är en viktig faktor. Trots tillräcklig 

kunskap kan nämligen DB 7 varken lösa problem eller ta egna beslut. 

5.5.3. Medel autonomi 

DB SB R Ko I A   Ku P B 

2 LÅG LÅG HÖG HÖG MEDEL → Har tillräcklig  
kunskap 

Löser delvis 
problem 

Tar egna  
beslut 

3 LÅG LÅG HÖG HÖG MEDEL → Har tillräcklig  
kunskap 

Löser  
problem 

Tar egna  
beslut 

5 HÖG LÅG MEDEL MEDEL MEDEL → 
Har inte 

 tillräcklig 
kunskap 

Kan inte  
lösa problem 

Tar delvis  
beslut 

9 MEDEL LÅG HÖG MEDEL MEDEL → Har tillräcklig  
kunskap 

Löser  
problem 

Tar egna  
beslut 

13 LÅG LÅG HÖG HÖG MEDEL → Har tillräcklig  
kunskap 

Löser  
problem 

Tar egna  
beslut 

Tabell 5, Sammanställning av de dotterbolag som graderas med Medel autonomi. Den slutgiltiga graden av 

autonomi och hur det påverkar kundmötet. Utdrag ur Tabell 2, egen bearbetning. 

 

Genom undersökningen framkom det att fem dotterbolag upplevde medel autonomi vilket 

innebär att de upplever att moder- och dotterbolaget har likvärdig bestämmanderätt (se tabell 

5). Av dessa har fyra av respondenterna liknande förutsättningar när det kommer till deras 

arbete vid kundmöten. Dessa fyra upplever att de har tillräckligt med kunskap, de kan lösa 

problem och ta egna beslut. Detta innebär att deras upplevelse av medel autonomi medför 

goda förutsättningar kring deras kundmöten. 

 

DB 5 har problem vid kundmöte då de inte har tillräcklig kunskap, inte kan lösa problem 

och till viss del tar beslut. DB 5 är det enda dotterbolag, av de som upplever medel autonomi, 

som upplever medel i komponenterna kontroll och initiativförmåga. Av detta kan vi resonera 

att upplevelsen av hög självbestämmande när det kommer till de strategiska målen och att inte 

uppleva kontroll från moderbolaget kan innebära att de presterar sämre i deras arbete med 

kundmötet. Om vi jämför detta med två andra dotterbolag som upplever hög autonomi så 

konstaterar vi att dessa också upplever hög autonomi inom komponenterna strategiskt 

beslutsfattande och kontroll. Samtidigt upplever de att de har tillräcklig kunskap, kan lösa 
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problem och ta beslut vid kundmöten. Men skillnaden är att dessa två upplever hög autonomi 

i större utsträckning än DB 5 som upplever medel autonomi. Ett dotterbolag som upplever 

medel autonomi, upplever att de till stor utsträckning kan påverka de strategiska besluten och 

inte upplever sig kontrollerade av moderbolaget inte arbetar under de bästa förutsättningar 

kring kundmöten. Detta kan vi stärka baserat på tidigare forskning (Parasuraman, Berry & 

Zeithaml, 1991; Weitz, 1981) och med resultat från vår undersökning. 

 

Baserat på vår undersökning kan vi tolka att dotterbolag som upplever medel autonomi har 

tillräckligt med kunskap, de kan lösa problem och tar egna beslut. 

5.5.4. Hög autonomi 

DB SB R Ko I A   Ku P B 

8 LÅG MEDEL HÖG HÖG HÖG → Har tillräcklig  
kunskap 

Löser  
problem 

Tar egna  
beslut 

10 LÅG HÖG HÖG MEDEL HÖG → 
Har inte 

 tillräcklig 
kunskap 

Löser delvis 
problem 

Tar egna  
beslut 

11 HÖG LÅG MEDEL HÖG HÖG → Har tillräcklig  
kunskap 

Löser  
problem 

Tar egna  
beslut 

12 LÅG HÖG HÖG HÖG HÖG → 
Har inte 

 tillräcklig 
kunskap 

Löser  
problem 

Tar egna  
beslut 

15 HÖG MEDEL HÖG HÖG HÖG → Har tillräcklig  
kunskap 

Löser  
problem 

Tar egna  
beslut 

Tabell 6, Sammanställning av de dotterbolag som graderas med Hög autonomi. Den slutgiltiga graden av 

autonomi och hur det påverkar kundmötet. Utdrag ur Tabell 2, egen bearbetning. 

 

Fem dotterbolag definieras med hög autonomi (se tabell 6). Dessa upplever i majoriteten av 

komponenterna hög autonomi, det vill säga att de arbetar självständigt. Deras upplevelser i de 

olika komponenterna varierar och det finns inget tydligt samband mellan deras upplevelser. 

Tidigare forskning (De Jong et al., 2015) menar att hög autonomi medför en bättre prestation. 

Utifrån vår undersökning tolkar vi att dotterbolag som upplever hög autonomi har goda 

förutsättningar när de kommer till kundmöten. 

 

Vi tolkar att det finns samband i hur upplevd hög autonomi påverkar kundmötet. 

Undersökningen visar att alla som upplever hög autonomi tar egna beslut i kundmötet. Fyra 

av dem kan även lösa problem som uppstår i kundmötet förutom DB 10 som delvis kan lösa 

problem. Vi resonerar att det beror på att DB 10 upplevde medel autonomi i komponenten 
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initiativförmåga där resterande upplevde hög autonomi. Som tidigare beskrivet så innebär 

initiativförmågan möjligheten till att kunna lösa problem och ta beslut utan moderbolagets 

hjälp (Birkinshaw & Hood, 1998) och här tolkar vi det som att det överensstämmer. 
 

Gammelgaard et al. (2012) menade att dotterbolag med hög autonomi kan uppfatta sig som 

enskilda enheter och istället bli kopplade till sin externa miljö. Undersökningen kan inte säga 

emot detta resonemang men inte heller syns någon tydlig koppling mellan hög autonomi och 

upplevelsen av att vara enskilda enheter från företaget. Av de fem dotterbolag som upplever 

hög autonomi så finns både de som upplever hög och låg autonomi i komponenterna 

strategiskt beslutsfattning och riktlinjer. Här finns alltså inte en tydlig koppling till 

dotterbolagens upplevelse och tidigare forskning (Gammelgaard et al., 2012). 

 

I tidigare forskning har De Jong et al. (2015) uttryckt att dotterbolag som har hög autonomi 

och innehar kunskap minskar risken för problem vid kundmötet. Undersökningen stärker 

denna tidigare forskning då de tre dotterbolag som passade in på dessa kriterier, det vill säga 

att de som upplevde hög autonomi och hade tillräcklig kunskap kunde lösa problem och fatta 

beslut vid kundmöten. Vi tolkar här den beslutsfattande auktoriteten som ett hjälpmedel för att 

minska risken för problem då ett flertal uttrycker att förmågan att fatta snabba beslut är 

avgörande när det kommer till kundmöten. 

 

Birkinshaw och Hood (1998) menade att hög autonomi är viktigt för att dotterbolag ska kunna 

anpassa sig till sin lokala marknad. Utifrån undersökningen konstaterar vi att detta stämmer. 

Dotterbolagen med hög autonomi har både initiativförmåga och tar egna beslut vilket leder till 

att de kan anpassa sina kundmöten efter sin lokala marknad. Detta är dock inget som bara är 

applicerbart på de dotterbolag som upplever hög autonomi. Utifrån undersökningen kan vi 

konstatera att detta även stämmer på de dotterbolag som upplever medel autonomi. 
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6. SLUTSATS 

 
I detta kapitel redovisas arbetets slutsatser. Syfte och frågeställningar besvaras. 

 

Syftet med detta arbete har varit att förse moderbolaget med förståelse gällande dotterbolags 

upplevelse av autonomi och hur det påverkar dotterbolagens arbete. För att göra detta har 

dotterbolagens upplevelse av autonomi undersökts och även hur denna upplevelse påverkar 

dotterbolags arbete vid kundmöte. 

 

Utifrån denna undersökning kan det konstateras att dotterbolags upplevda autonomi påverkar 

deras vardagliga arbete. Av detta går det att finna samband mellan dotterbolags upplevelse av 

autonomi och deras förmåga till att lösa problem och att ta egna beslut. Efter analys av 

resultaten och de olika graderna av autonomi hos dotterbolagen konstateras följande: 

• Dotterbolag som upplever låg autonomi löser delvis problem och tar inte egna beslut. 

• Dotterbolag som upplever låg/medel autonomi löser inte problem och tar inte egna 

beslut. 

• Dotterbolag som upplever medel autonomi löser problem och tar egna beslut. 

• Dotterbolag som upplever hög autonomi löser problem och tar egna beslut. 

 

Därmed går det att konstatera att problemhantering och beslutsfattning vid kundmöte 

påverkas av upplevelsen av autonomi. Vi kan även dra slutsatsen att upplevelsen av autonomi 

inte påverkar den kunskap som de har vid kundmöten. Denna slutsats kan vi dra utifrån det 

faktum att undersökningen inte visar några specifika resultat angående just nivån av kunskap 

som dotterbolaget har och deras upplevelse av autonomi.  
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7. GENERELL DISKUSSION 

 
I detta kapitel diskuteras aspekter som kan ha påverkat resultaten men som inte inkluderas i 

denna undersökning. 

 
Denna undersökning har fokuserat på dotterbolag, deras upplevelse av autonomi och hur det 

påverkar deras vardagliga arbete med kundmöten. Trots att de övergripande aspekterna har 

inkluderats så finns andra faktorer som inte tagits i beaktning. En diskussion kan vara att 

kulturella skillnader kan påverka dotterbolagens upplevelse av autonomi. Detta kan då ha 

påverkat svaren likväl som språkbarriärer under intervjuerna. 

 

Vår undersökning visar att dotterbolag upplever autonomi på olika sätt inom en och samma 

koncern. Dotterbolagens svar skiljde sig mycket åt i många fall och moderbolagets roll för 

dessa skiljde sig också dotterbolagen emellan. Om undersökningen baserats på dotterbolag 

från olika koncerner kanske utfallet av denna undersökning blivit annorlunda. 

 

Moderbolagets styrning och koordinering kan ha varit en bidragande faktor till 

undersökningens resultat men som blev förbisedd. 
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8. FRAMTIDA FORSKNING 

 
I detta kapitel presenteras förslag till framtida forskning baserat på arbetets utfall. 

 
För vidare forskning uppmanar vi till att ta de kulturella aspekterna i hänsyn för att se om 

dessa har en inverkan på resultaten. Det vill säga om kultur är en avgörande faktor till den 

upplever autonomi och hur det påverkar vardagligt arbete. 

 

Dotterbolagens prestation i form av försäljningssiffror har inte varit en del av detta arbete men 

skulle kunna vara intressant för framtida forskning. Då kan det handla om hur dotterbolags 

upplevda autonomi påverkar företaget i stort. Om den upplevda autonomin hos dotterbolagen 

har en effekt på företagets ekonomiska resultat. 

 

Vi kan även konstatera, utifrån våra resultat, att det finns intressanta kopplingar mellan 

komponenterna inom autonomi som inte heller inkluderats i detta arbete. Att genomföra mer 

djupgående undersökningar på dessa kan vara av intresse för framtida forskning. 
 
 
 
 

  



	  

	   39 

Källförteckning 
Andersson, U., & Forsgren, M. (1996). Subsidiary embeddedness and control in the 
multinational corporation. International business review, 5(5), 487-508. 
 
Andersson, U., Forsgren, M., & Holm, U. (2002). The strategic impact of external networks: 
subsidiary performance and competence development in the multinational corporation. 
Strategic management journal, 23(11), 979-996. 
 
Baliga, B. R. & Jaeger, Alfred M. (1984). Multinational Corporations: Control Systems and 
Delegation Issues. Journal of International Business Studies, 15, 25-40. 
 
Bass, M., Bernard. (1983). Organizational Decision Making, Irwin, Homewood, IL. 
 
Birkinshaw, Julian. (1997). Entrepreneurship in multinational corporations: the characteristics 
of subsidiary initiative, Strategic Management Journal, 18(3), 207-229. 
 
Birkinshaw, J., Holm, U., Thilenius, P., & Arvidsson, N. (2000). Consequences of perception 
gaps in the headquarters–subsidiary relationship. International Business Review, 9(3), 321-
344. 
 
Birkinshaw, J., & Hood, N. (1998). Multinational subsidiary evolution: Capability and charter 
change in foreign-owned subsidiary companies. Academy of management review, 23(4), 773-
795. 
 
Bryman, A. & Bell, E. (2013). Företagsekonomiska forskningsmetoder. 2., [rev.] uppl. 
Stockholm: Liber. 
 
De Jong, G. & Van Dut, V. (2010). The impact of the institutional envrionment on the 
autonomy of MNCs’ subsidiaries. Problems and Perspectives in Management, Vol 8(2): 53-
63). 
 
De Jong, G., Van Dut, V., Jindra, B., & Marek, P. (2015). Does country context distance 
determine subsidiary decision-making autonomy? Theory and evidence from European 
transition economies. International Business Review, 24(5), 874-889. 
 
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2002). An Overview of Self-determination Theory: An 
Organismic-dialectical Perspective. In E. L. Deci., & R. M. Ryan (Ed.), Handbook of Self- 
determination Research (s. 3-36). New York: The University of Rochester Press. 
 
Denison, D. R. (1984). Bringing corporate culture to the bottom line. Organizational 
dynamics, 13(2), 5-22. 
 
Dill. R, William. (1958). Environment as an Influence on Managerial Autonomy. 
Administrative Science Quarterly. Vol. 2, No. 4, pp. 409-443. 
 
Dillman, D. A. (1991). The design and administration of mail surveys. Annual review of 
sociology, 225-249. 
 



	  

	   40 

Duncan, B. Robert. (1972). Characteristics of Organizational Environments and Percieved 
Uncertainty. Administrative Science Quarterly, 17, s.313-327. 
 
Forsgren, Mats & Pahlberg, Cecilia. (1992). Subsidiary influence and autonomy in 
international firms. Scandinavian International Business, 1, 41-51. 
 
Gammelgaard, J., McDonald, F. Stephen, A. Tuselmann, H. & Dörrenbächer, C. (2012), 
Characteristics of low-autonomy foreign subsidiaries: Value-chains, staffing, and intra-
organizational relationships. Journal of International Business and Economy, 13, 65-95. 
 
Garnier, H. G. (1982). Context & Decision Making Autonomy in the Foreign Affiliates of 
U.S. Multinational Corporations. The Academy of Management Journal, 25, 893-908. 
 
Gebert, H., Geib, M., Kolbe, L., & Brenner, W. (2003). Knowledge-enabled customer 
relationship management: integrating customer relationship management and knowledge 
management concepts [1]. Journal of knowledge management, 7(5), 107-123. 
 
Ghoshal, S., & Nohria, N. (1989). Internal differentiation within multinational corporations. 
Strategic management journal, 10(4), 323-337. 

Grant, R.M. (1998). Contemporary Strategy Analysis: Concepts, Techniques, Applications, 
3:e utgåvan, Blackwell, Cambridge, Mass. 

Harrison, E. Frank. (1996). A process perspective on strategic decision making. Management 
Decision, Vol. 34 Iss 1 pp. 46 - 53. 

Harrison, E. F., & Pelletier, M. A. (1995). A paradigm for strategic decision success. 
Management Decision, 33(7), 53-59. 

Hofstede, G., Neuijen, B., Ohayv, D. D., & Sanders, G. (1990). Measuring organizational 
cultures: A qualitative and quantitative study across twenty cases. Administrative science 
quarterly, 286-316. 

Hollensen, Svend. (2007). Global marketing: a decision-oriented approach. 4. ed. Harlow: 
Financial Times Prentice Hall. 

Holm, U. & Sharma Deo D. (2006). Subsidiary marketing knowledge and strategic 
development of the multinational corporation. Journal of International Management 12, 47-
66.   

Hulbert, M. J, Brandt, K. W & Richers R. (1980). Marketing Planning in the multinational 
subsidiary: Practices and problems. Journal of Marketing, 44, 7-15. 
 
Johnston, S., & Menguc, B. (2007). Subsidiary size and the level of subsidiary autonomy in 
multinational corporations: a quadratic model investigation of Australian subsidiaries. Journal 
of International Business Studies, 38(5), 787-801. 
 
Martinez, J. I., & Jarillo, J. C. (1989). The evolution of research on coordination mechanisms 
in multinational corporations. Journal of international business studies, 489-514. 
 
Noorderhaven, N., & Harzing, A. W. (2009). Knowledge-sharing and social interaction within 
MNEs. Journal of International Business Studies, 40(5), 719-741. 



	  

	   41 

 
O’Donnell, S. (2000). Managing foreign subsidiaries: Agents of headquarters, or an 
independent network? Strategic Management Journal 21 (5): 525-548. 
 
Parasuraman, A., Berry, L. L., & Zeithaml, V. A. (1991). Understanding customer 
expectations of service. Sloan Management Review, 32(3), 39-48. 
 
Rabbioso, Larissa. (2011) Subsidiary roles and reverse knowledge transfer: An investigation 
of the effects of coordination mechanisms. Journal of International Management, 97-113. 
 
Rentz, J. O., Shepherd, D. C., Tashchian, A., Dabholkar, P. A., & Ladd, R. T. (2002). A 
measure of selling skill: scale development and validation. Journal of Personal Selling & 
Sales Management, 22(1), 13–21. 
 
Roos, Göran, Krogh, Georg von, Roos, Johan & Jacobsen, Kristine (2004). Strategi: en 
introduktion. 2., [rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur. 
 
Sommerville, I. & Sawyer, P. (1997). Requirements Engineering. A good practice guide. 
Chichester: Wiley. 
 
Stopford, John M. & Wells, Louis T. (1972). Managing the multinational enterprise: 
organization of the firm and ownership of the subsidiaries. New York. 
 
Van Dut, Vo. (2014). Subsidiary decision-making autonomy in international enterprises. 
Groningen: University of Groningen, SOM research school. 202 p. 
 
Verbeke, W., Dietz, B., & Verwaal, E. (2011). Drivers of sales performance: a contemporary 
meta-analysis. Have salespeople become knowledge brokers?. Journal of the Academy of 
Marketing Science, 39(3), 407-428. 
 
Wang, S. L., Luo, Y., Lu, X., Sun, J., & Maksimov, V. (2013). Autonomy delegation to 
foreign subsidiaries: An enabling mechanism for emerging-market multinationals. Journal of 
International Business Studies, 45(2), 111-130. 
 
Weitz, B. A. (1981). Effectiveness in sales interactions: a contingency framework. The 
Journal of marketing, 85-103. 
 
Weitz, B. A., & Bradford, K. D. (1999). Personal selling and sales management: A 
relationship marketing perspective. Journal of the academy of marketing science, 27(2), 241-
254. 
 
Weitz, B. A., Sujan, H., & Sujan, M. (1986). Knowledge, motivation, and adaptive behavior: 
A framework for improving selling effectiveness. The Journal of marketing, 174-191. 
 
Yip, George S. (1989). Global strategy… In a world of nations?. Sloan Management Review, 
31, 29-41. 
 
Young, S., & Tavares, A. T. (2004). Centralization and autonomy: back to the future. 
International Business Review, 13(2), 215-237. 
 



	  

	   42 

Yun, G., Shin, D., Kim, H. Lee, S. (2011). Knowledge-mapping model for construction 
project organizations. Journal of Knowledge Management, Vol. 15 Iss 3 pp. 528 - 548. 
 
Zou, S., & Cavusgil, S. T. (2002). The GMS: A broad conceptualization of global marketing 
strategy and its effect on firm performance. Journal of marketing, 66(4), 40-56. 
 

 

  



	  

	   1 

Bilaga 1 

 
Intervjuguide 
 
Questionnaire Bachelor Thesis 

Dear respondent 

First of all we want to thank you for participating in this research work. The results from this 
interview is going to be a big part of our bachelor thesis so without your help we would not be 
able to present a result as good as this one. 

This questionnaire will approximately take 30-40 minutes to complete. 

This interview is based on your work with Product A within your subsidiary and how you 
work with your sales and marketing. 

We would like to ask you to answer the questions as detailed as possible. There is no 
restriction in the number of words that you can use to answer each question, write as much as 
you want to. In some of the questions you will also be asked to answer the question on a scale 
from 1-5. Here we would like you to put a mark in the box where you feel it is the most 
suiting. 

You answers will be anonymous and confidential. 

Please contact us if you have any questions. We are more than happy to help and we are 
available on Skype (or by phone) if you rather want to answer these questions orally. 

Best regards,  

Sofia Jonsson    Sofie Sundin 

Sofia_jonsson90@hotmail.com  sundin_sofie@hotmail.com  

Thank you for your time! 

Introduction 
1. Your name: 
2. Position: 
3. Country: 

Questionnaire 
There is no restriction in the number of words that you can use to answer each question, write 
as much as you want to. 

From now on, we will shorten COOOOOMPA as Company X and Product as Product A. 
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Question 1 
Can you make your own decisions regarding your work? In what way?      
To what extent? 

|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------| 
Completely                            Partially                                         Not at all 

Question 2 
Can you influence Company X when it comes to setting the long-term company goals? In 
what way? 
To what extent? 
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------| 
Completely                            Partially                                         Not at all 

Question 3  
Do you, as a subsidiary, set your own goals? Why/Why not? 

Question 4 
How often do you have contact with the Headquarter of Company X? 
How does that affect your work?    

Question 5  
Do Company X check up on your everyday work? In what way? 
To what extent? 
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------| 
Completely                            Partially                                             Not at all 

Question 6 
How does Company X checking up/not checking up on your work affect your everyday 
work? 

Question 7 
Do you inform Company X about your results regarding Product A? How does that affect 
your everyday work?      

Question 8  
Do you need approval from Company X to make decisions in your everyday work? 
To what extent? 
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------| 
Completely                             Partially                                    Not at all 
How does that affect your every day work? 

Question 9 
Describe the Sales and Marketing process for Product A in your region. (First meeting, 
Meeting points etc.) 

Question 10  
Can you influence the sales and marketing process for Product A in your region? (First 
meeting, Meeting points etc.) 
To what extent? 
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------| 
Completely                            Partially                                  Not at all 
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Question 11 
Does Company X long-term goals affect your everyday work regarding sales and marketing? 
In what way? Positively or Negatively? 
 
Question 12  
Do you have enough knowledge to sell Product A? 
To what extent? 
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------| 
Completely                           Partially                                               Not at all 
Where do you get your knowledge? 
 
Question 13 
Are you able to solve problems that can occur when working with sales and marketing of 
Product A? In what way? 
 
Question 14 
Do you follow guidelines from Company X regarding sales and marketing? 
If YES, does it affect your work regarding sales and marketing? 
If NO, why not? 
Do you consider guidelines helpful in you everyday work? 

Question 15  
Do the material you get from Company X help you regarding sales and marketing? 
Why/Why not? 
 
Question 16 
Do you use material other than what Company X has provided you regarding sales and 
marketing of Product A? 
Why/Why not? 
 
Question 17 
Do you consider the material that you use regarding sales and marketing of Product A is the 
best possible? 
If NO, do you do anything about it? 

Thank you so much for your participation! 
 
 

If any further questions, do not hesitate to contact us: 
 
 

Sofia_Jonsson90@hotmail.com  
Sundin_Sofie@hotmail.com 
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Bearbetning av intervjusvar  
 
Efter att respondenternas svar kodats med hjälp av operationaliseringstabellen så hittades 
nyckelord som passade under komponenterna Strategisk Beslutsfattning, Riktlinjer, Kontroll 
och Initiativförmåga. Utifrån detta upptäcktes teman i respondenternas svar som 
kategoriserades under ytterligare underkategorier.  
 
Underkategorier:  
Strategisk beslutsfattning 

• Kan inte påverka långsiktiga mål 
• Kan påverka långsiktiga mål 
• Långsiktiga mål påverkar inte mig 
• Långsiktiga mål påverkar mig 

 
Riktlinjer 

• Jag arbetar inte efter riktlinjer från moderbolaget 
• Jag arbetar efter riktlinjer från moderbolaget 
• Riktlinjerna är inte bra 
• Riktlinjerna är bra 
• Jag får kunskap från moderbolaget 

 
Kontroll 

• Jag har ingen regelbunden kontakt med moderbolaget 
• Jag har regelbunden kontakt med moderbolaget 
• Jag är inte kontrollerad 
• Jag är kontrollerad 

 
Initiativförmåga 

• Vi sätter inte egna mål inom dotterbolaget 
• Vi sätter egna mål inom dotterbolaget 
• Jag tar inte initiativ 
• Jag tar initiativ 
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