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Förord 
 
Vi vill börja med att rikta ett stort tack till vår handledare Hans Lundberg som under 
uppsatsens framtagande varit till stort stöd och givit oss ovärderliga tips och råd. Vi vill 
även tacka representanterna från de olika företagen som givit oss värdefull information 
inom ämnesområdet. Utan Er hade vårt arbete inte varit möjligt att genomföra. 
Avslutningsvis vill vi tacka våra opponenter och studiekamrater. 
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Luleå den 25 maj 2006 
 
 
 
 
Jon Karlberg  Tony Nilsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Abstract 
 
Companies that today commence to group control must take into consideration several 
aspects, for example how the management will be set, how the control of the 
subsidiaries will be set, which resources that will be distributed and which synergism 
effects that are generated of that several companies are governed from a common 
management. The assumption of this essay is how the control of the subsidiaries should 
be managed and the essay's aim is to examine how companies will proceed at a possible 
implementation of group control. The case study was implemented in a group where 
group control only exists through subsidiary - and the parent company relationship. No 
common group management is established and each company governs itself 
independently. The conclusions we have made in this study is that three basic 
requirements are needed and should be reached in order to carry out an implementation 
of group control. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Sammanfattning 
 
Företag som idag går över till koncernstyrning måste beakta flera aspekter till exempel, 
hur bemanningen skall ske, hur styrningen av dotterbolagen ska gå till, vilka resurser 
som skall fördelas och vilka synergieffekter som genereras av att flera företag styrs från 
en gemensam ledning. Denna uppsats utgår från hur styrningen av dotterbolagen bör gå 
till och uppsatsens syfte är att undersöka hur företag skall gå tillväga vid en eventuell 
implementering av koncernstyrning. Fallstudien genomfördes i en koncern där 
koncernstyrning endast existerar genom dotter- och moderbolagsrelationen. Ingen 
gemensam koncernledning är upprättad och varje bolag styr sig självständigt. De 
slutsatser vi har kommit fram till är att tre grundförutsättningar bör vara uppfyllda för 
att kunna genomföra en implementering av koncernstyrning. 
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1 INLEDNING 
 
Detta kapitel ger en beskrivning av bakgrunden och problemdiskussionen som leder till 
problemområdet som avslutningsvis resulterar i formuleringen av syftet med denna 
uppsats. 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Synen på hur större grupper och organisationer skall styras har förändrats avsevärt med 
tiden. Tidigare styrdes soldater, som hade ringa intresse av att utföra de beordrade 
uppgifterna med stenhård disciplin, till dagens styre av medarbetare i företag, där många 
är intresserade av sina arbetsuppgifter (Bergstrand, 1997).  För att få sina medarbetare 
intresserade av sina uppgifter krävs att de är motiverade att utföra dessa. Det är därför 
viktigt att organisationen förstår hur medarbetarna skall motiveras. Denna förståelse är 
viktig för att uppnå en effektiv organisation (Lawler, 1994). Begreppet effektivitet är 
centralt i företagsekonomin och visar hur väl organisationen bedriver sin verksamhet 
(Ax, Johansson, Kullvén, 2005). 
 
Motivation är en process som visar den anställdes ambition och vilja att uppnå ett mål 
(Robbins 2005). För att nå måluppfyllelse mellan de anställdas mål och företagens mål 
är det viktigt att ta hänsyn till de anställda i företaget (Anthony & Govindarajan, 2003). 
Viktiga faktorer för att nå denna måluppfyllelse är kommunikation och information. De 
anställda måste veta vad företagets mål är och vad det förväntas av dem för att dessa 
mål skall kunna uppnås (ibid). En bra målformulering skall vara begripligt formulerad, 
mätbar, tidsbestämd, konsistent och stimulerande (Maltén, 2000). 
 
Denna målöverensstämmelse är inte alltid självklar, särskilt inte när ett företags 
organisation består av flera enheter, till exempel mindre företag, som skall verka mot ett 
gemensamt mål (Ewing, 1998). En organisation måste i dessa fall anpassa sin strategi 
för att få sina enheter att arbeta mot denna (Mintzberg, 2000). 
 
 
1.2 Problemdiskussion 
 
Trots ett ökat intresse för sambandet mellan strategi och ekonomistyrning kan det 
konstateras att det finns ett begränsat antal empiriska studier (Langfield-Smith, 1997). 
De studier som har genomförts om sambandet har inte givit några entydiga resultat, 
snarare otydliga och motstridiga (ibid).  
 
I denna uppsats avses med strategi en plan som utvecklas av företagsledningen där 
denna ställer upp företagets långsiktiga mål och hur företaget skall uppnå dessa (Ewing, 
1998). Strategi handlar om att identifiera företagets ”consistency in behaviour over 
time” (Mintzberg 2000), det vill säga att följa samma beteendemönster över tiden och 
strategin är därigenom inriktad mot företagets historia. Som beteendemönster är 
strategin riktad mot den redan visualiserade företagsstrategin; den strategi företaget idag 
följer. Strategin som position handlar om hur företaget skall anpassa sig till sin 
omgivning vilket innebär hur företaget förhåller sig gentemot sina konkurrenter på 
marknaden (ibid). 
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Strategier brukar delas upp i affärs-, funktions- och koncernstrategi (de Wit & Meyer, 
1998). Inom affärsstrategin är affärsenhetens koppling till omgivningen centraliserad till 
hur enheterna skapar värde för sina kunder och hur de bibehåller detta värde (Lind, 
2004). På nivån funktionsstrategi är strategin avsedd för enskilda funktioner så som 
marknadsstrategi eller produktionsstrategi (de Wit & Meyer, 1998). Koncernstrategin 
inriktar sig på vilken typ av verksamheter som koncernen skall verka inom och hur 
koncernen skall nå sina mål. Samordningspotentialen mellan koncernens affärsenheter 
är en central aspekt av koncernstrategin (Lind, 2004).  
 
Strategi handlar således om den långsiktiga inriktningen av verksamheten och utgör 
därmed basen för den långsiktiga styrningen (Ewing, 1998). Ur ett ledarperspektiv 
handlar det i grund och botten om hur en organisation skall bemannas för att skapa en 
sådan kultur och miljö där personalen motiveras till att optimera sina prestationer (ibid).   
 
Grupper av företag, sammanbundna genom aktieägare, det vi idag kallar koncerner, 
uppstod ursprungligen via kontraktsöverenskommelser för att forma karteller och slutna 
avtal, för att på så sätt uppnå dominans på slutmarknaderna. Ömsesidigt aktieägande 
mellan medlemmarna i sådana företagsanslutningar underlättade exempelvis avtal om 
priser och produktionsnivåer (Larsson, 1989). 
 
Företag som idag går över till koncernstyrning måste ta en rad faktorer i beaktande till 
exempel, hur skall bemanningen ske, hur ska styrningen av dotterbolagen gå till, vilka 
resurser skall fördelas och vilka synergieffekter kan genereras av att flera företag styrs 
från en gemensam ledning (Eliasson, 1996). En annan viktig aspekt är hur 
målöverensstämmelse skapas inom hela koncernen (ibid). Ett företag som nyligen har 
bildat en koncern där flera ”mindre” företag ingår är BAC Energi AB i Luleå. 
Koncernen består av moderbolaget och tre dotterbolag och i nuläget existerar ingen 
koncernstyrning i företaget. Detta leder till vår frågeställning där vi specificerar några 
frågor vi vill ha svar på. 
 
 
1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vad som förutsätts för en implementering av 
koncernstyrning inom en mindre organisation som idag saknar gemensam ledning. 
 
För att uppnå vårt syfte har vi utgått från följande forskningsfrågor: 

 
• Vad har bolagen inom koncernen för syn på styrning? 
 
• Hur styrs dotterbolagen idag? 

 
• Vilka är grundförutsättningarna för att en gemensam styrning skall gå att 

genomföra? 
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2 METOD 
 
I detta kapitel redogör vi för den metod uppsatsen bygger på. Metoden hjälper oss att 
samla in den information som är nödvändig för att kunna besvara uppsatsens syfte. Vi 
beskriver val av forskningsansats, undersökningsansats, litteraturstudie, 
datainsamlingsmetod samt vilka tänkbara metodproblem vi har tagit hänsyn till i vår 
uppsats. 
 
 
2.1 Forskningsansats 
 
Att använda ett aktörssynsätt innebär att fokus ligger på enskilda aktörer (Holme & 
Solvang, 1997). Då uppsatsens fokus är att undersöka styrningen inom en organisation 
med ett fåtal aktörer, har vi valt att använda oss av ett aktörssynsätt. 
 
Kvantitativt inriktade forskare samlar in fakta och studerar sambandet och relationerna 
mellan dessa (Bell, 2005). Dessa forskare använder sig av metoder som kan ge 
kvantifierbara slutsatser (ibid). Kvalitativ forskning bygger på att i detalj studera 
någonting och söka mer ingående svar på frågor (Denscombe, 2000). Den kvantitativa 
metoden är ett begrepp inom samhällsvetenskapen för de arbetssätt där forskaren samlar 
in empiriska och kvantifierbara data för att sedan sammanfatta och analysera utfallet 
(Nationalencyklopedin, 2006). Då vår undersöknings syfte var att genomföra en studie 
på detaljnivå använde vi oss av den kvalitativa forskningsmetoden. 
 
 
2.2 Undersökningsansats 
 
Vid genomförandet av en vetenskaplig undersökning finns det ett flertal 
tillvägagångssätt, alla med speciella användningsområden (Bell, 2005). Huruvida 
studien skall besvara kvalitativa alternativt kvantitativa frågor avgör till stor del vilket 
av dessa tillvägagångssätt som skall användas för att samla in data (ibid).  
 
Det som utmärker fallstudier är att dessa riktar sig mot en eller ett fåtal enskilda aktörer 
snarare än mot ett stort urval (Denscombe, 2000; Bell, 2005). När en fallstudie 
genomförs kan olika intervjumetoder användas, där vi har valt att använda oss av 
semistrukturerade intervjuer, som består av ett färdigt frågeformulär där vi låter den 
intervjuade utveckla sina svar och tala mer utförligt om det ämne som frågan gäller. 
Svaren är att anse som öppna där betoningen ligger på den intervjuade som utvecklar 
sina synpunkter. 
 
 
2.2.1 Val av fallstudieobjekt 
 
Vi kom i kontakt med våra aktörer genom att en av dessa kontaktade oss och 
efterfrågade en möjlig lösning på några uppkomna problem. Aktören i fråga var 
ekonomichefen på B A Carlssons Såg & Hyvleri AB i Luleå.  I det fortsatta arbetet 
skriver vi endast ut BAC då vi syftar på B A Carlssons Såg och Hyvleri. Vi hade 
därigenom ingen urvalsprocess att ta ställning till. Det skall dock poängteras att vi har 
tagit urvalsprocessens kriterier i beaktande gällande valet av aktör. Vi anser oss kunna 
få den data vi behöver genom ekonomichef Stefan Johansson och därav torde inget 
accessproblem föreligga.   
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2.3 Litteraturstudie 
 
Litteraturstudien har genomförts på Luleå tekniska universitets bibliotek där vi har 
använt oss av katalogen Lucia för att finna relevant litteratur till vår uppsats. Vi har 
även använt oss av den svenska samkatalogen vid namn Libris. Båda dessa är 
tillgängliga på universitetsbibliotekets hemsida. De sökord vi har använt oss av i 
katalogerna Lucia och Libris var följande: ekonomistyrning, koncernledning, 
koncernstyrning, målstyrning, redovisningsteori, strategiskt styrning. Databaserna 
Affärsdata, Ebsco och Emerald har varit värdefulla vid sökning av vetenskapliga 
artiklar. De sökord vi använde oss av var följande: concern, control, management 
control, organizational behaviour, work motivation. De angivna sökorden har använts i 
kombination med varandra. Vi har även använt oss av tidigare forskning inom 
ekonomistyrning genom att titta på referenslistor från uppsatser med liknande ämne. 
Samma metod har vi använt oss av i de vetenskapliga artiklarna. 
 
 
2.4 Datainsamlingsmetod 
 
Data har insamlats genom intervjuer. Detta för att vi var intresserade av kvalitativ 
snarare än kvantitativ information. Det är en fördel att använda sig av denna metod vid 
insamling av mer detaljerad information (Denscombe, 2000). Vid intervjutillfällena var 
vi båda närvarande; en av oss ställde frågorna och den andra förde anteckningar 
löpande. Vi använde oss även av en diktafon för att efter intervjutillfället kunna gå 
tillbaka och lyssna på ljudinspelningen om någonting var oklart. 
 
Introduktionssamtalet med ekonomichefen vid BAC ägde rum den 29 mars 2006 
klockan 9:30 på hans kontor. Samtalet med honom varade i 60 minuter. Se bilaga A. 
 
Intervjun med ekonomichef vid BAC ägde rum den 8 maj 2005 klockan 9:30 på hans 
kontor. Intervjun med honom varade i 40 minuter. 
 
Intervjun med styrelseordförande vid BAC Energi AB ägde rum den 15 maj 2005 
klockan 9:00 på hans kontor. Intervjun med honom varade i 40 minuter. 
 
Intervjun med ekonomichef vid Ångsågen Luleå ägde rum den 17 maj 2005 klockan 
10:00 på hans kontor. Intervjun med honom varade i 35 minuter. 
 
Vi har även försökt få kontakt med ekonomichef samt VD vid Ångsågen i Piteå för en 
intervju med någon av dem men utan resultat. De svarade ej på våra mail och det gick ej 
att nå dem för en telefonintervju. På grund av vårt knappa tidsrum för denna studie har 
vi tvingats bortse från deras synvinkel.   
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2.5 Analysmetod 
 
Vårt insamlade empiriska material fick vi genom de intervjuer vi genomförde på 
respektive företag men även ur de dokument vi fick fram från databasen affärsdata. 
Efter att våra intervjuer med aktörerna genomförts sammanfattade vi svaren i 
empirikapitlet. Svaren ställde vi sedan i relation mot den teori vi behandlat i 
teorikapitlet. Detta gjordes för att se hur vårt empiriska material stod i relation till vårt 
syfte med studien och till den behandlade teorin. I analyskapitlet, som följer samma 
struktur som teori- och empirikapitlet, studerar vi de skillnader och de likheter som 
förelåg mellan empirin och teorin. Vi beskriver även vår slutsats i analyskapitlet, denna 
redovisas löpande i varje delområde. 
 
 
2.6 Metodproblem 
 
Vid intervjuer finns det flera felkällor som kan leda till en icke korrekt bild. Öppna 
frågor kan till exempel innebära att intervjuaren inte skriver ner allt som sägs, 
förvränger svaren eller feltolkar respondentens åsikter (Bell, 2005). 
 
Ett annat problem som kan uppstå är accessproblem (ibid), vilket dock inte torde 
föreligga i vårt fall då en anställd ur företaget BAC kontaktat oss och efterfrågat en 
möjlig lösning på ett specifikt problem som behandlas i uppsatsen. 
 
Vår insamling av data baserades på personliga intervjuer där vi utformade våra frågor 
utifrån vårt syfte, som även är en direkt utveckling av de problem som den intervjuade 
förtydligade för oss vid första kontakten. Direkt efter intervjutillfällena renskrevs de 
förda anteckningar och lästes igenom av oss båda. Då vi även använde oss av diktafon 
vid intervjutillfällena jämförde vi materialet med bandupptagningarna. Detta för att 
säkerställa att den som förde anteckningarna inte missuppfattat den intervjuades svar på 
någon fråga.  
 
Vi har intervjuat ekonomichefer ur de olika bolagen samt styrelseordförande i 
moderbolaget. Detta för att få en mer objektiv bild av studien och undvika en alltför 
ensidig synvinkel. 
  
Vi har i detta arbete valt att inte ta med vissa delar, detta på grund av etiska aspekter där 
vi med hänsyn till företaget inte tar med detaljer som kan anses som 
företagshemligheter och dylikt.  
 
 
2.6.1 Validitet och reliabilitet 
 
Validitet innebär att det som undersöks verkligen är det som åsyftats att undersökas 
(Bell, 2005). För att vara säker på att vi undersökt det vi hade i åtanke att undersöka har 
vi utformat våra frågor inom intervjumallen utifrån vårt teorikapitel och genom att 
kategorisera frågorna under varje delområde har vi kunnat gå tillbaka och se om vi fått 
svar på det vi eftersträvat. Vidare anser vi att reliabiliteten är hög då svarens riktighet 
ligger i deras eget och företagets intresse. 
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3 Teori 
 
I teorikapitlet kommer vi att behandla vad som ligger till grund för vår analys. Först 
presenterar vi styrning ur ett allmänt perspektiv för att senare specificera oss på 
detaljnivå inom koncernstyrning. 
 
 
3.1 Styrning 
 
En organisations uppgift är att producera och marknadsföra sina produkter och nå ut 
med dessa på valda marknader (Samuelson, 2001). Ledningens ansvar inför ägarna i 
denna organisation är att företagets verksamhet bedrivs mot formulerade mål (ibid). För 
att ledningen skall kunna uppfylla de krav som ställs av ägarna måste de utforma en typ 
av styrning som överensstämmer med organisationens mål och som ger ett önskvärt 
beteende bland organisationens medlemmar (Lindvall, 2001). Begreppet styrning har 
definierats av ett flertal olika forskare. Styrning består av olika typer av åtgärder som 
syftar till att nå bestämda mål för verksamheten (Samuelson, 2001). Simons definierar 
styrning som formaliserade procedurer och system som använder information för att 
bibehålla eller ändra mönster av organisatoriska aktiviteter (Simons, 2005). Enligt 
Simons ger en väl funderande strategisk styrning företag möjlighet att undvika hot, 
tillvarata uppdykande möjligheter, erhålla information om kritiska prestationsmått och 
förmedla företagets grundläggande värdering (ibid).  
 
Behovet av styrning uppstår i och med att olika individer inom en organisation har olika 
intressen och att det kan råda skillnad mellan individuella, enhetsmässiga och 
organisatoriska mål (Källström, 1990). Inom en organisation som är uppdelad i mer 
eller mindre självständiga enheter, måste dess enheter integreras med varandra för att 
organisationen skall fungera som en helhet (Holmström, 1995). För att uppnå 
organisatorisk effektivitet måste de differentiera sin verksamhet så att varje enhet kan 
hantera sin specifika omgivning och de skilda enheterna måste integreras utifrån de krav 
som gäller utifrån helheten (ibid). 
 
Det formella styrsystemet består av tre olika nivåer. Dessa är strategisk styrning, taktisk 
styrning och operativ styrning (Anthony & Govindarajan, 2003). Inom den strategiska 
styrningen sker en mål- och strategiformulering och en precisering av 
verksamhetsplaner, vilket innebär att målen och strategin bryts ner till delmål (Ax et al, 
2002). Den strategiska styrningen är övergripande och formulerar företagets långsiktiga 
mål (ibid). Den operativa styrningen behandlar konkreta frågor om hur det löpande 
arbetet skall fortlöpa, det vill säga vad företaget skall tillverka och sälja, idag och i 
morgon (Samuelsson, 2001). Dessa operativa frågor har en djup detaljnivå och är 
anpassade efter den taktiska nivåns riktlinjer (Ax et al, 2002). Inom den taktiska 
styrningen infaller ekonomistyrningen och implementeringen av den strategiska 
styrningens mål (Samuelsson, 1973). Den taktiska nivån bygger på att planera företagets 
verksamhet utifrån den strategiska styrningen så att denna förverkligas (Ax et al, 2002). 
 
Vi har valt att utgå från och använda oss av Simons definition av styrning, 
formaliserade procedurer och system som använder information för att bibehålla eller 
ändra mönster av organisatoriska aktiviteter. Detta då vi anser att denna är väldigt 
ingående och ger en både djupgående och bred beskrivning av begreppet styrning. 
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3.2 Ekonomistyrning 
 
Ekonomistyrning är en process som syftar till att motivera medarbetarna inom en 
organisation till att utföra uppgifter som ligger i linje med organisationens mål 
(Källström, 1990). Ledningen kan med ekonomistyrning få medlemmarna i 
organisationen att implementera strategin i denna (Anthony & Govindarajan, 2003). Det 
centrala i ekonomstyrningen är att försäkra sig om målöverensstämmelse, mellan 
individer, enheter och organisationer inom företaget (ibid). Det innebär att 
ekonomistyrningen bör vara utformad på ett sådant sätt att medarbetarnas mål avspeglas 
av hela företagets gemensamma mål (ibid). Det innebär att företaget först formulerar sin 
strategi och därefter används ekonomistyrningen för att förmå medarbetarna att arbeta i 
linje med den avsedda strategin. 
 
Det finns flera sätt att organisera verksamheter (Mintzberg, 2000). Utformningen av 
organisationen är mer än valet av struktur, exempelvis divisions- eller funktionsstruktur. 
En viktig skillnad mellan divisions- och funktionsorganisationen är den decentralisering 
av befogenheter och ansvar som sker vid divisionalisering. Att utforma och anpassa 
styrningen av verksamheten är en mycket viktig uppgift för ledningen. 
Företagsledningens val av styrinstrument är situationsanpassat och styrinstrumenten 
skiljer sig åt med avseende på kostnader och förmåga att hantera osäkerhet och 
beroenden. För att samordna och kontrollera verksamheten utnyttjar olika 
organisationsformer olika typer av styrinstrument. Eftersom styrning kostar pengar och 
styrning är företagsledningens verktyg för kontroll och samordning av verksamheten är 
därför valet, utformningen och kombinationen av olika styrinstrument av största 
betydelse för företagets effektivitet och produktivitet (ibid). Vi kommer inte i denna 
studie att behandla ekonomistyrning så som ovan beskrivet, med anledning av att vi 
kommer att utgå från koncernstyrning. Anledningen till att vi har med ovanstående 
kapitel är för att öka läsarens förståelse inom området. 
 
 
3.3 Koncernstyrning 
 
Koncern definieras som en benämning på ett antal företag som har en gemensam 
styrning. En styrning som sker från ett av de involverade företagen, moderbolaget (NE, 
2006). I vår uppsats avser vi koncerner då vi pratar om organisationer. Vi använder med 
andra ord begreppen synonymt.  
 
Koncern är en övervakningsform där flera juridiskt självständiga företagsenheter 
kontrolleras av ett gemensamt moderbolag, oftast benämnt holdingbolag (Larsson, 
1989), en term som inte existerar i svensk lagstiftning. Företagsenheten, som 
kontrolleras kallas för dotterbolag. Delaktigheten i en koncern förväntas leda till ett 
gemensamt agerande bland företagsenheterna och över flera företagsnivåer. Vad som 
benämns koncernbolag utgör i sin mest renodlade form en definition av ett flertal 
orelaterade affärsverksamheter. Affärsverksamheter som genom centraliserad styrning 
skall arbeta mot samma mål (ibid). 
 
Koncernstyrning är en styrmetod där koncernstrategin har en central betydelse för att 
rättfärdiga förekomsten av koncerner som består av flera affärsenheter (Goold & 
Campbell, 1987). För att förtydliga innebörden av denna har vi valt att använda oss av 
följande beskrivning av koncernstrategin. ”Corporate strategy is what makes the 
corporate whole add up to more than the sum of its business unit parts” (Porter, 1987). 
Ovanstående citat visar innebörden av koncernstyrning, där det finns synergieffekter att 
utvinna. Synergieffekter där ett plus ett är mer än två.  
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Koncernstrategin beskriver hur koncernen ska agera för att nå sina långsiktiga mål 
(ibid). Hur koncernen ska organiseras har lyfts fram som en central uppgift inom 
koncernstrategin (Goold & Campbell, 1987). 
 
Inom en organisation är det mycket viktigt att de av ledningen uppsatta målen efterlevs 
(Anthony & Govindarajan, 2003). Syftet med styrningen är att uppnå 
målöverensstämmelse i hela organisationen. Organisationens mål stämmer dock inte 
alltid överens med individernas inom denna (ibid). En felaktig styrning kan innebära att 
individerna uppmuntras att agera i strid med organisationens mål. Förutsättningarna för 
målöverensstämmelse är att genom företagets strategier och styrningen leda individerna 
mot samma mål (ibid).   
 
Forskningen inom ekonomistyrningen med inriktning på strategi har i första hand riktat 
sitt intresse mot affärsstrategi, vilket i sin tur har inneburit att det inte finns någon tydlig 
koncernstrategisk forskning att bygga vidare på (Kald et al, 2000). I mitten av 1980-
talet togs två olika koncernstrategiska modeller fram som fått visst genomslag. Dessa är 
Goold & Campbells koncernstrategiska typologi och Porters koncernstrategiska 
typologi (Nilsson, 2002). 
 
Vi definierar koncernstyrning som ett instrument för hur organisationen ska nå sina mål, 
där summan av enheterna skall bli större än dess beståndsdelar. Koncernstyrning skall 
resultera i effekter som kan efterliknas målöverensstämmelse. Vår definition bygger på 
Porter´s ovan nämnda beskrivning av koncernstrategi. 
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3.4 Strategi 
 
Följande kapitel behandlar vikten av ett företags strategier samt redogör kortfattat för 
några viktiga grundläggande strategimodeller. 
 
De flesta tillväxtstrategier baseras på Ansoffs produktmarknadsmatris. I den finns det 
fyra olika inriktningar ett företag kan välja när det ska besluta om vilken strategi de 
skall ha (Ansoff, 1990). De viktigaste frågorna är vilka produkter de skall konkurrera 
med och på vilken marknad detta skall ske. Enligt matrisen kan detta ske med befintliga 
eller nya produkter, på befintliga eller nya marknader (ibid). Ansoffs 
produktmarknadsmatris beskriver vad som ska produceras och mot vilken marknad 
produkterna skall rikta sig. Porter behandlar däremot hur ett företag skall konkurrera 
med dessa produkter på den valda marknaden.  
 
Porter´s konkurrensstrategier består av lågkostnadsstrategi, fokuserad strategi och 
differentieringsstrategi. Företag som erbjuder en produkt som uppfattas som unik av 
sina kunder använder sig av en differentieringsstrategi (Porter, 1998). Företag som 
använder sig av fokuserad strategi väljer ett segment eller en grupp segment i branschen 
och skräddarsyr sin strategi utifrån de förutsättningar och önskemål som råder inom 
branschen.  
 
Genom att optimera sin strategi inom ett visst segment så försöker företaget nå en 
konkurrensfördel i sitt utvalda segment även om de inte har någon konkurrensfördel 
som täcker hela branschen. Organisationer som använder sig av differentieringsstrategin 
styr i större utsträckning med ickefinansiella styrmedel (ibid).  
Om ett företag använder sig av lågkostnadsstrategi har de som mål att bli det företag 
som producerar till den lägsta kostnaden inom dess bransch. Företaget har en bred 
målgrupp och tillhandahåller produkter eller tjänster till många branschsegment. Ett 
företag som inte lyckas med att utveckla minst en av konkurrensstrategierna riskerar att 
bli ”stuck in the middle” (ibid). Det innebär att företaget då är i en strategiskt sett 
mycket dålig position. Se figur 1 nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1: Porter´s konkurrensstrategi med egen bearbetning.  

 

   Stuck in the middle 

  Unika fördelar  Lågkostnad 

Vinst 

Förlust 



                                                               TEORI 

10 

 
Ett företags strategival utifrån Porter och Ansoffs teorier kan under vägens gång komma 
att förändras. En modell som beskriver det är den modell Henry Mintzberg tagit fram 
för att beskriva hur detta uppstår. Modellen, se figur 2 nedan, visar hur ett företags 
strategier påverkas och förändras från de ursprungliga avsedda strategierna till de 
slutligen realiserade (Mintzberg, 1997). Avsedda strategier är de strategier som 
företagsledningen medvetet utformat och ses som riktlinjer för företaget. När en avsedd 
strategi realiseras kan denna betraktas som planerad. En planerad strategi kan 
exempelvis vara att uppnå en viss marknadsandel. De realiserade strategierna är inte 
alltid avsedda utan kan dyka upp under vägen från det ursprungliga till det realiserade 
stadiet. Dessa uppdykande strategier uppstår som en följd av en rad av mindre 
aktiviteter och handlingar inom företaget (ibid). Det vill säga att de strategier företag 
utvecklar förändras med tiden och skiljer sig från de avsedda strategierna. Strategierna 
ändrar således riktning på grund av uppdykande faktorer. Till exempel en plötslig 
nedgång i efterfrågan leder till att företagets strategi måste ändras för att anpassa sig 
efter det rådande marknadsläget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Figur 2: Mintzberg´s musings on management´s misrule, 1997. 
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3.5 Koncernstrategisk typologi 
 
Två studier som är genomförda inom koncernstrategier är Goold & Campbells studie 
där 16 stora företag i England studerades och Porter´s studie där 33 stora amerikanska 
företag studerades. Dessa studier genomfördes under 1980-talet och resulterade i att nya 
koncernstrategier samt strategiska ledningsstilar identifierades. Goold & Campbells 
studie identifierade åtta strategiska ledarstilar där tre av dessa förekom betydligt mer än 
de fem andra (Goold & Campbell, 1987). Den ena var strategisk planering som är en 
strategisk ledarstil där koncernledningen tillsammans med affärsenheten utvecklar 
affärsstrategin. Koncerner som arbetar med ledarstilen strategisk planering består av ett 
fåtal affärsenheter där koncernledningen, ofta koordinerar affärsenheterna, med globala 
strategier. Inom denna ledarstil är koncernens enheter endast verksamma inom ett fåtal 
verksamhetsområden (ibid). 
 
Den andra var finansiell styrning som har sin koppling mot att affärsenheten till varje 
pris ska uppfylla de årliga finansiella målen. Att nå den årliga budgeten prioriteras 
framför affärsenheternas framtida konkurrenssituation. Samtidigt har affärsenheterna 
stor frihet i utvecklingen av affärsstrategin, så länge de klarar de kortsiktiga finansiella 
delmålen (ibid). 
 
Den tredje ledarstilen är strategisk styrning som befinner sig någonstans mellan 
strategisk planering och finansiell styrning. Vid denna styrning utvecklar 
affärsenheterna strategierna men koncernledningen granskar dem. Vid sidan av denna 
granskning lägger koncernledningen stor vikt vid såväl de årliga finansiella målen som 
de kortsiktiga delmålen (ibid). 
 
De fem andra ledarstilarna som framkom ur Goold & Campbells studie var holding 
company, centralized, strategic programming, strategic venturing och financial 
programming (Nilsson, 2002). Dessa ledarstilar kommer vi inte att behandla i denna 
studie då de faller utanför syftet med studien. 
 
Porter´s studie resulterade i att fyra koncernstrategier identifierades där första strategin 
är portföljförvaltning, där affärsenheterna är verksamma i helt skilda branscher. Detta 
leder till att synergieffekterna är låga och det finns ett begränsat behov av att integrera 
affärsenheterna med varandra. Utgångspunkten med portföljförvaltning är att koncernen 
växer genom att förvärva attraktiva företag som är undervärderade. När koncernen väl 
förvärvat ett nytt företag drivs de vidare som en helt självständig affärsenhet (Porter, 
1987). Koncernledningen har med andra ord en ganska passiv roll gentemot 
affärsenheterna förutom att de bistår med professionell ledning och uppföljning. Denna 
strategi har under en lång tid varit den vanligaste formen av koncernstrategi (ibid). 
 
Den andra strategin är omstrukturering som kännetecknas av att koncernledningen i 
förhållande till portföljförvaltning mer aktivt förändrar affärsenheternas verksamhet. 
Även inom denna strategi kan affärsenheterna vara verksamma inom olika branscher 
vilket även här leder till att synergieffekterna är låga. Idén med denna strategi är att 
förvärva företag som kan utvecklas. När företagen väl utvecklats säljs dessa och 
koncernen går vidare med att göra nya företagsförvärv (ibid). 
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Kunskapsöverföring skiljer sig från de två förstnämnda strategierna genom att denna 
lägger vikt på att finna synergieffekter mellan affärsenheterna inom koncernen. Det 
finns därigenom behov av att integrera affärsenheterna med varandra så långt det är 
möjligt. Dessa affärsenheter är verksamma inom likartade verksamheter, med anledning 
att de då kan dra nytta av varandra, exempelvis genom kompetensutbyte (ibid). 
 
Den fjärde strategin är aktivitetsdelningstrategin där affärsenheterna, precis som i 
kunskapsöverföringsstrategin är verksamma inom likartade verksamheter. Denna 
strategi är i allra högsta grad den strategi som försöker tillvarata synergieffekter mellan 
affärsenheterna inom koncernen (Porter, 1987). Utgångspunkten är att de olika 
enheterna ska dela aktiviteter med varandra, precis som de framgår av strategins namn. 
Vilket leder till sänkta kostnader genom att åstadkomma skalekonomi. Det kan också 
handla om att dela aktiviteter för efterservice, marknadsföring och informationssystem. 
En användning av denna strategi leder till att affärsenheterna inom koncernen behöver 
samarbeta med varandra för att åstadkomma den nödvändiga integration som krävs för 
att uppnå maximala synergieffekter inom koncernen (ibid).  
 
Goold & Campbells studie baserades på att koncernledningen huvudsakligen kan 
påverka affärsenheterna utifrån två dimensioner. Dels kan koncernledningen påverka 
enheternas strategiformulering och dels påverka enheternas agerande genom 
utformningen och användningen av uppföljningsmekanismer (Goold & Campbell, 
1987). I relation till Goold & Campbells studie baserades Porter´s studie på identifiering 
av koncernstrategier utifrån koncepten styrningspotential och integrationsbehov.  
 
 
3.6 Teoretisk sammanfattning 
  
Sambanden mellan ekonomistyrning och koncernstrategi har inte studerats närmare i 
någon större omfattning (Dent, 1990; Langfield-Smith, 1997; Chenhall, 2003). Arbeten 
som dock behandlar området är Nilssons arbeten (1997; 2002) och Goold & Campbells 
(1987). Goold och Campbells studier inriktar sig mer på ekonomistyrning än själva 
sambandet mellan ekonomstyrning och koncernstrategi.  
 
I linje med detta resonemang tar den här studien sin utgångspunkt i koncernens avsedda 
strategi och ekonomistyrningen kommer att ses som ett medel för hur koncernen arbetar 
för att nå de uppsatta målen. Vi kommer att behandla koncernstrategisk styrning utifrån 
ovanstående teoretiska referensram. 
 
 
3.7 Undersökningsfrågor 
 
Följande undersökningsfrågor är framtagna efter studier behandlade i föregående 
avsnitt. Frågornas utformning är avsedda att ge svar på frågor vi finner intressanta 
inom de olika planen inom vårt teorikapitel. 
 
Frågor till styrelseordförande vid BAC Energi AB 
Se bilaga B 
 
Frågor till ekonomichef vid BAC 
Se bilaga C 
 
Frågor till ekonomichef vid Ångsågen Luleå AB 
Se bilaga D 
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B A Carlssons såg & hyvleri AB 

 
4 Empiri 
 
I vårt empirikapitel kommer vi att presentera det material som framkommit ur 
intervjuerna. Vi inleder med en kort presentation av det företag som undersökts och 
ställts i relation till vårt teorikapital. Därefter följer en sammanställning av våra 
empiriska studier. 
 
 
4.1 Bakgrund 
 
BAC grundades 1944 och är idag ett av Sveriges modernaste sågverk. BAC levererar 
idag takluckor i råspont, snickeriämnen, möbelämnen och hyvlade produkter till en 
volym av 90 000 m3 per år. Företaget har genomlevt flera upp och nedgångar inom 
träförädlingsbranschen genom åren men idag ser marknaden relativt stabil ut. Fram till 
idag har BAC:s position i organisationen varit ledande, det vill säga att BAC har setts 
som moderbolag till underenheterna Ångsågen Luleå och Piteå, även om dessa enheter i 
sig är fristående bolag. Idag befinner sig BAC Energi AB (koncernmoder) högst upp. 
 
 
 
4.1.1 Ägarförhållande 
 
 
 
      
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Tidigare 
Idag 
 

Figur 3: Ägarförhållande 

 
BAC Energi AB är idag det holdingbolag som styr BAC, Ångsågen Luleå samt 
Ångsågen Piteå. En styrning som endast finns på papper i form av dotterbolagsstämpel. 
Inom koncernen finns idag ingen koncernstyrning och det saknas en koncernledning. 
Beslut fattas på enhetsnivå och varje enhet kan ses som fristående. 
 
Hur ägandeförhållandet ser ut mellan företaget framgår av bilaga E, där framgår även 
vilka personer som sitter i respektive ledning inom koncernen, det vill säga hur 
ägarstrukturen ser ut. 

Holdingbolaget, BAC Energi AB 

Ångsågen Piteå 

Ångsågen Luleå 
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4.2 Intervju med styrelseordförande vid BAC Energi AB 
 
Brage Carlsson är en av de två bröderna som idag äger BAC Energi AB sedan 
generationsskiftet i början på 80-talet. Han sitter idag som styrelseordförande i 
holdingbolaget BAC Energi AB och ordinarie ledamot i BAC, AB Luleå Ångsåg och 
Ångsågen i Piteå AB. 
 
 
4.2.1 Styrning 
 
Idag styrs enheterna självständigt, varje dotterbolag har en egen VD som fattar beslut 
utifrån det egna företagets bästa. I framtiden kan en styrning ske i form av en mer 
koncernstrategiskt inriktad styrning där en koncernledning styr bolagen i koncernen 
gemensamt. 
 
 
4.2.2 Strategi  
 
Carlssons syn på koncernstyrning är att enheterna idag inom koncernen styr sig själva 
helt och hållet, men ser gärna en utveckling i form av en mer centraliserad ledning och 
administration samt ett utökat samarbete mellan och inom enheterna. Tankarna skall 
ligga centralt, inte bara ett huvudkontor som står och kostar pengar menar Carlsson. 
   Målet med koncernstyrning är att utvinna effektivisering och kostnadsbesparingar.  
Idag finns ingen företagsstrategi inom BAC Energi AB, detta med anledning av att 
företagsstrategierna ligger på enhetsnivå. Koncernstrategin återstår att utarbeta, en 
strategi som skall ligga i linje med så väl holdingbolaget som dess enheter. Den 
koncernledning som bildas måste ha stor inblick i sågproblematiken. 
      
Sågen har haft en långvarig kris men har idag arbetat sig uppåt och Brage Carlsson 
menar idag att de åter ”kan se ljuset i tunneln”. Idag är sågens kortsiktiga mål att 
förbättra balansräkningens utseende i form av att minska skulderna. På lång sikt är 
målet att hitta produktområden att nischa sig inom och på samma gång frångå den idag 
traditionella bulkmarknaden, vilken Carlsson anser inte är lika lönsam. Inom Ångsågens 
enheter är expansion det långsiktiga målet. 
 
Konkurrensen inom skogsförädlingsindustrin är idag hård, begreppet många bäckar små 
är signifikant med tillgången på timmer för sågen. Skogsuppköparna är idag många och 
skogen är en bristvara. Carlsson menar att en strategi för att skapa en närmare relation 
med skogsägarna är att förtydliga processen från på rot stående träd till färdig list. I 
dagsläget framgår det inte på något vis att Ångsågen i Luleå, Piteå och Sågen ägs av 
samma bolag. Strategin skall vara utformad för att framhäva koncernen som helhet och 
hos skogsägarna skapa en känsla av delaktighet i förädlingsledet. 
 
Carlsson menar att det inte kommer ske någon utveckling mot andra branscher än de 
redan idag etablerade. I stället skall vi satsa på de produkter vi har, utveckla dem i 
ytterligare led. Denna strategi har dock inte alltid förelegat, detta då sågen fick 
genomföra ett strategibyte på grund av den tidigare nämnda krisen. Sågen har fått 
överge den tidigare långsiktiga strategin med långtgående produktförädlingstänkande, 
till att arbeta med det kortsiktiga målet att överleva krisen. Detta genom en nedskärning 
inom den icke produktiva hyvleriverksamheten. 
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Holdingbolaget har idag ingenting med enheternas framtagande av affärsstrategier att 
göra. Detta innebär att ingen strategisk planering, finansiell styrning eller strategisk 
styrning från koncernmodern är i beaktande vid framtagandet.  
 
 
4.2.3 Koncernstrategiska typologier 
 
Styrelseordförande i BAC Energi AB:s strävan med koncernstyrning är att uppnå högre 
effektivitet, kostnadsdelning, ett gemensamt ansikte utåt, där hela koncernen ses som ett 
företag. Vidare berättar Carlsson att koncernen idag inte ses som ett företag och det är få 
som vet att sågen och ångsågen har någonting gemensamt. Genom koncernstyrning vill 
BAC Energi AB även uppnå högre kompetensutbyte mellan bolagen. Idag har vi vissa 
områden där vi skulle vilja genomföra förändringar, områden där vi inte är nöjda med 
lönsamhetsnivån. I och med koncernstyrning skulle en gemensam ledning kunna styra 
dessa enheter i den riktning de finner lämpligt avslutar Carlsson. 
 
 
4.3 Intervju med ekonomichef vid BAC 
 
Stefan Johansson arbetar på BAC sedan 2003 och har en ekonomutbildning från Luleå 
Tekniska Universitet bakom sig. Idag är han verksam som ekonomichef och skulle vilja 
se större synergieffekter mellan koncernens bolag, inte bara transaktioner i form av 
försäljning utan även en ökad samverkan mellan bolagen. Detta genom bland annat 
minskade OH-kostnader i form av en mer centraliserad styrning. 
 
 
4.3.1 Styrning 
 
Koncernen använder sig av ett antal nyckeltal men ekonomichefen på sågen säger att 
det i huvudsak är nyckeltal som kubikmeter färdigt material de styr mot och kostnaden 
per framställd kubikmeter. Dessa nyckeltal är enkla för alla inom organisationen att 
relatera sitt arbete till. Budgeten är även kopplad till nyckeltalet, antal framställda 
kubikmeter. Budgeten används idag för att uppnå målöverensstämmelse inom sågen. 
Bonusen är uppbyggd på att om målet nås utdelas en bonus för personalen på 
produktionsnivå. ”Du skall klara produktionsmålen, gör du det inte så blir det övertid 
och ingen bonus!” förklarar ekonomichefen vid sågen. Bonusen infördes för drygt ett år 
sedan och har setts som ett positivt styrmedel av de berörda medarbetarna i 
produktionen. Koncernens mål är att uppfylla målöverensstämmelse mellan och inom 
enheterna. Det skall förtydligas att denna bonus endast berör produktionsledet och inte 
tjänstemän eller ledningen. Den är gruppbaserad vilket leder till ökad motivation inom 
arbetsgruppen och skapar incitament att få alla att göra sitt jobb. 
 
De kortsiktiga målen består idag av produktivitetsmått och kostnad per tillverkad och 
förädlad enhet. Även en ökad försäljning inom ett visst produktområde anses som ett 
kortsiktigt mått företaget arbetar med. På lång sikt ser företaget eventuellt kommande 
investeringar i nya anläggningar, kanske någon annanstans i Sverige. Det är idag 
marknadschefens uppgift att se till att målen efterlevs inom företaget. 
 
Budgeten spelar idag en större roll än för några år sedan och fungerar idag som ett större 
styrmått än tidigare. Dock studeras kvantitetsmått i form av volymen timmer närmare än 
budgetens siffror. Budgeten finns där månadsvis men det är svårt att enbart se på den 
menar ekonomichefen vid sågen.  
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Vi kan exempelvis göra en väg nu som medför utgifter idag men kommer först nästa år 
att generera inkomster. Det blir således ett glapp i budgetens kostnads/intäktssamband. 
Anledningen till att budgeten följs upp är för att finna snittpriser och kostnadsrelationer 
i produktionen. 
 
4.3.2 Strategi 
 
BAC:s företagsstrategi är idag att såga minst 90 000 kubikmeter sågbar vara och detta 
till en kostnad av maximalt 450 kronor kubikmetern. Även att satsa på ökad tillverkning 
av råspontluckor1 ingår som en av företagets framtida strategier, där utvecklingen av 
dessa genom certifiering ses som ett av företagets långsiktiga mål. Idag består 20 000 av 
de 90 000 kubikmeter sågbar vara för tillverkningen av dessa luckor. Dock skiljer sig 
strategierna åt mellan enheterna koncernen, detta då de olika enheterna befinner sig på 
olika nivåer i förädlingsprocessen. 
 
Råvaran, timmer, är idag en bristvara för alla såg och hyvlerier, vilket leder till att 
förädlingsgraden blir allt viktigare och en integration framåt är nödvändig. Bristen på 
råvaran leder till en stegring av priserna och kostnadsreducering inom förädlingen är ett 
måste. En kostnadsreducering som BAC idag ständigt arbetar med, där målet är att nå 
en kostnad på maximalt 400 kronor kubikmetern. 
 
BAC har arbetat intensivt för att effektivisera produktionen och reducera dess svagheter. 
Bland annat genom att renodla sortimentet till produkter som är lönsamma, genom att 
arbeta mot de mest lönsamma kunderna och såga snabbare än konkurrenterna. Idag 
sågar BAC snabbast och effektivast i norra Sverige och Finland, vilket är grunden för en 
lönsam såg.  
 
Företaget är idag nöjt med sitt produktsortiment och kommer därför att fortsätta sin 
inriktning med nuvarande produkter på den nuvarande marknaden. Detta då enheterna 
inom koncernen tillsammans täcker hela förädlingskedjan. 
 
Ekonomichefen på sågen berättar att de idag arbetar med större och större kundfokus 
där de arbetar närmare kunderna och utför kundbesök i större utsträckning än tidigare. 
Även uppföljning av huruvida kunden är nöjd eller inte följs upp genom att kunden 
normalt hör av sig. Genom den idag närmare kundkontakten får sågen en mer direkt 
feedback, även om kunden normalt inte har någonting att invända. 
 
Det är möjligt att de avsedda strategierna skiljer sig från de ursprungliga strategierna. På 
grund av skiftningar i efterfrågan har koncernen genom åren fått anpassa strategierna 
efter marknadsläget. Efterfrågan på produkter har varierat och det har ibland inneburit 
att nya produkter har fått tas fram. Inom denna bransch får företag vara beredda på att 
ständigt anpassa sina strategier efter kundernas efterfrågan samt tillgången på råvaror.  
 
 

                                                 
1 Se bilaga F 



EMPIRI 

17 

 
4.3.3 Koncernstrategiska typologier 
 
Affärsstrategiernas uppkomst sker genom att kunderna framför sina önskemål till 
försäljningsenheten som i sin tur informerar uppåt i företaget. Ledningen i sin tur 
utvärderar önskemålen och arbetar fram strategier för hur kundernas efterfrågan skall 
bemötas. Utarbetningen av affärsstrategierna befinner sig i en ständigt föränderlig 
process. Idag ses de långsiktiga strategierna som viktigare än de kortsiktiga finansiella 
delmålen. 
 
Sågen ser koncernstyrning som ett medel att genom integration framåt, komma närmare 
kunderna. Kunder som sågen idag inte kan nå utan att ha ett utvecklat samarbete med 
Ångsågen. Idag eftersträvas en aktivitetsdelning och en kunskapsöverföring mellan 
enheterna och på så vis skapa ett ömsesidigt utbyte av kundrelationer. Exempelvis när 
Ångsågen får en stororder så kan leveransen ske direkt från sågen till slutkunden och på 
så vis förkorta leveranskedjan. Därigenom effektiveras hanteringen och tidsåtgången av 
ordern.  
 
 
4.4 Intervju med ekonomichef vid Ångsågen Luleå AB 
 
Bengt-Erik Rutbäck har i cirka tio år arbetat för B A Carlsson som ekonomichef, där 
han till en början var ekonomichef för både BAC och Ångsågen Luleå AB, men 
sedermera sitter som ekonomichef i Ångsågen Luleå AB. 
 
 
4.4.1 Styrning 
 
Ångsågen Luleå AB är verksam inom detaljhandeln och bedriver försäljning av 
produkter inom trä- och byggbranschen. En verksamhet där ekonomiska rapporter 
endast läses på administrativ nivå och inte anses ha något värde för övrig personal, med 
undantag av försäljningsrapporter som presenteras i personalrummet. Dessa rapporter 
visar föregående månads försäljning och bruttovinst, detta för att sporra personalen till 
ökad försäljning och bruttovinst. Företaget använder sig idag inte av några icke-
finansiella mått. De anser att bruttovinsten i förhållande till omsättningen och lager är 
det viktigaste måttet. De använder sig heller inte av några mått för att mäta individuella 
prestationer. Dock finns bonussystem på alla plan, även på individuell nivå. Dessa 
bonussystem fungerar på lite olika sätt, en del är baserade på resultat och andra på 
omsättning. Den individuella bonusen fastställs dock genom avtal. 
 
 
4.4.2 Strategi 
 
Ekonomichef Rutbäck anser att Ångsågen differentierar sig genom att ha bra kvalitet på 
sina produkter och tjänster. Företaget riktar sig till såväl privatkunder, företagskunder 
samt återförsäljare i form av byggvaruhus runt om i länet. Det vill säga att de riktar sig 
till mindre priskänsliga segment som är beredda att betala mer för högre service och 
kvalitet. Rutbäck menar att en framtida expansion kan vara av intresse, detta för att nå 
nya geografiska segment. Vi har planer att expandera hela tiden. Det byggs för fullt och 
vi vill följa med i den utvecklingen. Ångsågen har dock inget uttalat expansionsmål.  
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Inte heller någon uttalad företagsstrategi som genomsyrar företaget utanför ledningen är 
implementerad. Vad gäller Ångsågens styrkor gentemot konkurrenter menar Rutbäck att 
de har ett komplett produktsortiment av bra kvalitet och inte minst kunnig personal. 
 
 
4.4.3 Koncernstrategiska typologier 
 
Ångsågen ser BAC endast som ett systerbolag där relationen mellan bolagen består av 
ett visst utbyte av handel och leveransplaner. Vi kan leverera direkt från sågen till våra 
kunder, en leveransmetod som idag blir allt vanligare och mer efterfrågad. Men vi ser 
framtida möjligheter till ett större samarbete mellan bolagen inom koncernen där det 
säkerligen finns möjligheter till rationalisering. Relationen till dotterbolaget Ångsågen i 
Piteå AB är större och ett utbyte av rapporter sker mellan företagen. Även styrningen 
mellan företagen i Piteå och Luleå är mer gemensamt framtagen där VD:n i Piteå i 
samråd med VD:n i Luleå fattar beslut. Ekonomichefen menar att detta till stor del beror 
på att Piteåföretaget är ett dotterbolag till Ångsågen i Luleå. Det är även VD:n och 
styrelsen i Luleå som sätter upp företagens affärsstrategier. 
 
 
4.5 Empirisk sammanfattning  
 
Styrningen inom sågen sker till större delen av kvantitativt tänkande i form av volymtal 
så som kubikmeter. Budgeten spelar en mindre roll inom sågen och används idag endast 
som ett verktyg för att följa upp kostnader månadsvis. Styrningen sker genom bonus 
inom produktionslinjen där bonus erhålls om de satta volymtalen uppnås. Något 
bonussystem mellan företagen i koncernen eller på tjänstemannanivå finns idag inte. 
Likadant ser det ut på Ångsågen Luleå gällande de ekonomiska rapporterna som endast 
läses på administrativ nivå. Dock skiljer sig bonussystemet inom Ångsågen Luleå i 
relation till på sågen, då Ångsågens bonussystem är utvecklat på alla plan inom 
företaget, såväl inom ledningen som bland de anställda. Någon utbredd koncernstyrning 
finns idag inte utan varje bolag styrs idag självständigt med undantag av Ångsågen Piteå 
som styrs delvis av Ångsågen Luleå. 
 
Ångsågen Luleå ser BAC som ett systerbolag där relationen mellan bolagen består av 
handel. På samma sätt ser BAC på relationen där de ser Ångsågen Luleå mer som än 
kund än som en nära samarbetspartner. Båda bolagen är dock övertygade om att ett 
större samarbete skulle innebära fördelar. Holdingbolaget BAC Energi AB:s syn på 
samarbetet mellan bolagen är att högre effektivitet skulle kunna uppnås och en 
kostnadsdelning mellan företagen genomföras. 
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5 Analys och slutsatser 
 
Analys och slutsatskapitlet sammankopplar teorikapitlet med det empiriska kapitlet och 
följer samma struktur som dessa.  
 
 
5.1 Styrning 
 
BAC använder sig idag av ett bonussystem på produktionsnivå där de anställda kan 
följa upp hur företagets produktion ligger till i förhållande till de uppsatta målen. Varje 
arbetsdag har ett produktionsmål som skall uppfyllas, annars ges ingen bonus ut. Här ser 
vi en tydlig koppling till Ax:s beskrivning av strategisk styrning där det sker en mål- 
och strategiformulering samt en precisering av verksamhetsplaner och där strategin 
bryts ner till delmål. Delmålen utgör den dagliga produktionsvolymen som skall uppnås 
och strategin är hur dessa mål skall nås, detta i linje med operativa styrningen som 
beskrivs av Samuelsson. Strategin BAC använder sig av är att bonusen som är 
gruppbaserad leder till ökad motivation inom arbetsgruppen och skapar incitament att 
inte bara göra sitt eget jobb utan även se att andra utför sitt. Även Ångsågen Luleå 
använder sig av delmål i form av försäljningsmål där en viss bruttovinst skall uppnås 
varje månad. De använder sig dessutom av bonussystem på alla nivåer inom företaget 
för att uppnå målöverensstämmelse. 
 
Vi har funnit att ett företag som befinner sig i BAC:s position huvudsakligen använder 
sig av de kortsiktiga dagliga målen inom den operativa styrningen. Denna består av 
dagliga kvantitetsmått som skall uppfyllas. När dessa är uppfyllda anses målet nått. 
Dock finns det inom både Ångsågen Luleå och BAC mer långsiktiga mål men dessa är 
otydliga och ospecifika.  
 
 
5.2 Strategi 
 
Någon konkret företagsstrategi finns idag inte uttalad inom koncernen. Genom deras 
produktions- och kundinriktning kan deras strategi närmast liknas vid en kombination 
av Porter´s differentieringsstrategi och fokuserad strategi. Då de har starkt fokus på 
vilket kundsegment de skall rikta sig till och kan erbjuda en unik produkt i form av 
råspontslucka som vänder sig till ett smalt kundsegment. Samtidigt som huvuddelen av 
virkesproduktionen vänder sig till ett bredare kundsegment med ett stort produktutbud.  
Risken med denna vaga konkurrensposition är att denna kan leda till att företaget fastnar 
mitt mellan en lågkostnadsstrategi och en fokuserad strategi. Porter beskriver detta som 
den sämsta tänkbara position ett företag kan befinna sig i. 
 
Avsaknaden av uttalade och inarbetade strategier inom koncernen leder till att enheterna 
inte arbetar i linje utan åt olika håll, vilket i sin tur leder till otydliga mål för de anställda 
att arbeta mot. Detta leder till en låg effektivitet inom koncernen generellt. Strategierna 
bör tas fram såväl på koncernnivå som på enhetsnivå och även delnivå inom enheterna. 
Vid framtagandet av strategier bör företagen vara införstådda med att de avsedda 
strategierna påverkas av olika yttre och inre faktorer som kan ändra de avsedda 
strategiernas riktning.  
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I relation till Mintzbergs realisering av strategier, har BAC:s ursprungliga avsedda 
strategier påverkats av uppdykande faktorer vilket har lett till att de tidigare framtagna 
strategierna har fått skjutas åt sidan tills vidare. Detta då organisationen, på grund av en 
kris, i stället har fått inrikta sig på kortsiktiga mål för att överleva och bortse från de 
långsiktiga strategierna.  
 
Ångsågen Luleås strategi är att differentiera sig genom hög kvalitet på såväl varor som 
tjänster och därigenom nå unika fördelar. Dock är inte denna strategi fullt 
implementerad inom företaget utan befinner sig endast på ledningsnivå. 
 
 
5.3 Koncernstrategisk typologi 
 
Inom en koncern kan det finnas förtroendeklyftor mellan de olika företagen. 
Dotterbolagschefer kan uppleva att den centrala enheten inte har någon överlägsen 
förmåga eller information för att kunna bidra med en högre utveckling än den som 
dotterbolaget själv kan nå. De anser att koncernledningen inte har tillräckligt stor insikt 
i deras specifika verksamhetsområde utan anser sig själva besitta förmågan att styra 
efter företagets bästa. Dotterbolagschefernas lojalitet till koncernen kan därmed minskas 
och istället för att gynna gemensamma intressen försöka hålla kvar vinstmedlen för egen 
vinning. Om koncernledningen inte kan övertyga dotterbolagscheferna om att 
koncernens bästa även är dotterbolagens bästa, föreligger således risk för suboptimering 
hos enheterna.   
 
I denna studie är verksamheterna relaterade till varandra och kontaktytor mellan 
enheterna finns, vilket ökar möjligheterna att nå synergieffekter, som gynnar koncernen 
som helhet och inte bara den enskilda enheten. Detta resonemang följer Porters 
koncernstrategi om kunskapsöverföring där kompetensutbyte och integration av 
enheterna leder till synergieffekter mellan dessa. Därigenom blir det nödvändigt för 
enheterna inom den studerade koncernen att utveckla ett närmare samarbete för att 
gemensamt ta fram strategier och mål. På så vis optimeras kunskapsnyttjandet mellan 
enheterna. Idag finns dock inte något utbrett synergitänkande mellan enheterna. 
 
I en organisation som befinner sig i BAC:s situation kan den framtagna 
koncernledningen, genom strategisk planering, tillsammans med sina enheter utveckla 
respektive enhets affärsstrategi. Affärsstrategierna skall vara utformade så att varje 
bolag kan se sin del av ett koncerngemensamt mål och knyta denna samman med sitt 
verksamhetsområde. 
 
I enlighet med Porters aktivitetsdelningsstrategi kan koncernens gemensamma 
kostnader sänkas genom att enheterna delar vissa aktiviteter och kostnader, exempelvis 
markandsföring, informationssystem och administration, för att på så vis åstadkomma 
skalekonomi. 
 
 
Utifrån vår studie och vårt resonemang i ovanstående analyskapitel har vi kommit fram 
till följande grundförutsättningar för att en gemensam styrning skall gå att genomföra: 
 

• En övergripande gemensam strategi som anger enheternas långsiktiga mål 
• Målöverensstämmelse, mellan dotterbolagen och moderbolaget 
• Ett väl utvecklat och tydligt informationsutbyte mellan avdelningarna och 

bolagen där koncernens gemensamma position åskådliggörs
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6 Diskussion 
 
Detta kapitel inleds med en avslutande diskussion och därefter presenterar vi förslag på 
fortsatta studier inom området koncernstyrning. 
 
 
6.1 Avslutande diskussion 
 
Koncernstyrning är ett komplext begrepp där många variabler spelar en avgörande roll 
för en koncerns framgång. Vi har funnit att det är svårt för BAC:s ledning att ta fram en 
strategi som bolagen i koncernen kan arbeta efter. En framtida koncernledning måste 
tillsammans med dessa ta fram en strategi som är tydlig och uppdelad i flera mindre 
strategier som varje bolag kan arbeta utifrån. En strategi som är övergripande för hela 
koncernen men även delstrategier för varje bolag måste tas fram. Dessa delstrategier 
skall främja det enskilda bolaget men även följa koncernens mål.   
 
Koncernledningens uppgift är i första hand att samordna ett långsiktigt gemensamt 
tänkande där varje enskilt företags bästa även är koncernens bästa och vice versa. En 
annan viktig aspekt är utvecklingen på individnivå, det vill säga att få de anställda att 
känna delaktighet i hela organisationens utveckling och framgång. Detta kan 
exempelvis ske genom en mer direkt feedback på alla nivåer inom och mellan 
avdelningarna. Belöningssystem är en sådan typ av feedback. 
 
Vi har i vår uppsats inte tagit ställning till någon form av specifik styrning på detaljnivå, 
inte heller givit några rekommendationer till berört företag angående specifika åtgärder. 
  
 
6.2 Förslag till vidare forskning  
 
Denna uppsats baseras på en studie av en koncern som inte har någon koncernledning 
och därigenom ingen koncernstyrning. Vidare studier inom ämnet skulle kunna vara att 
studera hur företag bör gå tillväga för att faktiskt implementera koncernstyrning och hur 
ledningen i så fall bör sättas samman. Det skulle även vara intressant att studera en 
koncern där koncernstyrning införts för att se hur framtagandet av styrningen 
genomfördes. 
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BILAGA  A 

 

Bilaga A – Introduktionssamtal 
 
Namn: Stefan Johansson 
Befattning: Ekonomichef vid BAC Luleå 
 
Hur ser organisationen ut idag? 
 

BAC Energi AB( koncern ) 
 
 

B A Carlssons Såg & Hyvleri AB   Ångsågen Luleå AB 
Interiör ingår i handelshuset 
Ångsågen Luleå AB. 
   

 
    Ångsågen Piteå AB 
 
 
När skapades koncernen? 
– Under 40-talet köptes sågen och det betydde starten för hela verksamheten. Under 60-
talet köptes Ångsågen Luleå upp. Verksamhetsåret 2004 förvärvades Ångsågen Piteå 
och under förra året (2005) kom interiördelen in i Ångsågen Luleås verksamhet. 
 
Ser du koncernbildningar som någonting nödvändigt för företags överlevnad? 
– Både ja och nej, bolagen styrs helt separat, ledningen är helt egen, en egen VD på 
varje enhet, egen affärsplan, egna idéer. 
 
Vad finns det för synergieffekter idag mellan bolagen? 
– Försäljningen mellan Ångsågen och BAC sker idag väldigt enkelt, leder till små 
kostnader. Med enkelt menas att Ångsågen ringer och beställer vad de vill ha, det är 
ingen säljare som sköter den kontakten.  
   I övrigt tror Stefan att det idag kan vara svårare för Ångsågen att se synergieffekterna 
än för BAC. 
 
Ser dotterbolagen sig som en enhet i hela BAC eller som ett självständigt företag? 
– De ser sig som självständiga. De ser inte till helheten utan bara till sig själva. Detta 
eftersom det enda samarbete som sker idag är inköp mellan enheterna. BAC sköter även 
lönerna åt Ångsågen, mer än så är det inte. 
 
Köper man produkter, uteslutande produkter, från varandra eller köper exempelvis 
Ångsågen Luleå in virke från annat håll? 
– Ångsågen köper in av många leverantörer, eftersom sågen inte tillhandahåller lister 
mm. Byggsortimentet köps in av sågen. Målade saker med mera köps in av andra 
leverantörer. Detta då sågen har skurit ner på produktion av dessa produkter. 
 
Vem får själva förädlingsvinsten? Säljer sågen till självkostnadspris till Ångsågen? 
– Det finns ingen vinstfördelning mellan enheterna, sågen har sitt pålägg och Ångsågen 
har i sin tur sina pålägg till sina kunder. Ångsågen får med andra ord betala ordinarie 
pris. 
 
 
 



BILAGA  A 

  

 
 
Vilka synergieffekter skulle du vilja se? 
- Större samarbete mellan enheterna, där en koncernledning skulle se om företaget 
verkligen är effektivt eller ej.  
 
Har varje företag en fristående ledning och administration? 
- Ja det har det, förutom att BAC sköter lönerna åt Ångsågen. 
 
Vad styr koncernen på internt och vad styrs dotterbolagen på? 
– Kassaflöden, hur mycket som finns på checkkontot. BAC som varit i kris har kollat på 
likviditetsplaner. Hur mycket får vi in nu och vad kommer det att kosta oss.  Vi kollar 
även på kostnader rent generellt inom företaget. Två extremt viktiga nyckeltal är hur 
mycket timmer vi måste skicka genom sågen, exempelvis 200 000 kubikmeter, vilket 
ger oss 90 000 kubikmeter färdigt material. 
 
Hur tror du Ångsågen skulle se på införandet av koncernstyrning? 
– De skulle troligen ställa sig emot detta, då det skulle innebära en risk att folk får gå 
från sin position och styras från en högre nivå. Man vill dock jobba tvärfunktionellt, inte 
ha någon form av stuprörsstyrning. Det är inte klockrent att det skall finnas endast en 
VD, det kan bli flera, exempelvis matristänkande där varje VD är ansvarig för ett visst 
område. 
 
Sker det idag några interndebiteringar, kostnadsfördelningar? 
– Nej det gör det inte, sågen provade det men nyttan av det ansågs inte vara stor nog. 
 
Vilka synergieffekter skulle ni vilja se med en koncernstyrning? 
– Mindre OH-kostnader, att kontoret idag skulle vara mer produktionsnära, bara ha en 
ekonomichef och sedan controllers ute på enheterna. Att enheterna går i takt med 
varandra, det vill säga att om enhet expanderar så följer de andra enheterna med, att de 
drar åt samma håll, målöverensstämmelse. 
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Bilaga B – Intervjumall 1 (Styrelseordförande i holdingbolaget) 
 
Allmänna frågor 

• Vad är ditt namn? Befattning? 
• Hur länge har du arbetat inom den befattning du har idag? 
• Är du delägare/aktieägare i företaget du jobbar på nu, något av företagen inom 

koncernen?  
• Sitter du i styrelsen till det här företaget, något av företagen inom koncernen?  

 
Strategi 

• Vad är din syn på koncernstyrning? 
• Vad är BAC:s företagsstrategi? 
• Vad är BAC:s långsiktiga respektive kortsiktiga mål 
• Vilka styrkor respektive svagheter har företaget relativt konkurrenterna? 
• Skiljer sig strategierna mellan enheterna inom koncernen åt? 
• Hur anser du att enheterna kan ta del av strategierna idag? 
 

Ansoffs produktmarknadsstrategier 
• Har BAC för avsikt att utveckla ett nytt produktsortiment inom en snar framtid 

eller fortsätta arbeta med de befintliga? 
• Finns det idag någon avsikt att expandera till nya verksamhetsområden? 

 
Porter´s differentieringsstrategier 

• Hur anser du att BAC differentierar sig? (Lågkostnadsstrategi, fokuserad strategi 
eller differentieringsstrategi) 

• Hur följs differentieringen upp? Hur vet vi att kunden är nöjd? 
  
Mintzbergs realisering av strategier 

• Skiljer de avsedda strategierna sig från de strategier företaget arbetar med idag? 
• Har det under åren dykt upp strategier som påverkat riktningen på era strategier? 
• I så fall, vad har påverkat dem? 

 
Målöverensstämmelse 

• Strävar BAC efter målöverensstämmelse? Mellan och inom enheterna. 
• Hur arbetar ni för att de uppsatta målen efterlevs? 
• I vilken grad sker idag samarbete mellan enheterna? 
• Om ej (samarbete), vad beror det på? 

 
Goold & Campbells koncernstrategiska typologi 

• Vem sätter upp enheternas affärsstrategi? 
• Vilket är viktigast, kortsiktiga finansiella delmål eller den långsiktiga strategin? 

 
Porter´s koncernstrategiska typologi 

• Vad är ert syfte med koncernstyrning?  
• Få en ökad kontroll över underenheterna? 
• Öka möjligheten till kostnadsdelning och effektivisering? 
• Kompetensutbyte? Skalekonomi? 
• Hur tycker du styrningen fungerar mellan enheterna idag?  
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Bilaga C – Intervjumall 2 (Ekonomichefen vid BAC) 
 
Allmänna frågor 

• Vad är ditt namn? Befattning? 
• Hur länge har du arbetat inom den befattning du har idag? 
• Är du delägare/aktieägare i företaget du jobbar på nu, något av företagen inom 

koncernen?  
• Sitter du i styrelsen till det här företaget, något av företagen inom koncernen?  

 
Strategi 

• Vad är BAC:s företagsstrategi? 
• Vad är BAC:s långsiktiga respektive kortsiktiga mål 
• Vilka styrkor respektive svagheter har företaget relativt konkurrenterna? 
• Skiljer sig strategierna mellan enheterna inom koncernen åt? 
• Hur har strategierna implementerats? Enheterna, koncernen som helhet. 
 

Ekonomistyrning 
• Hur skall de långsiktiga respektive kortsiktiga målen nås? 
• Hur kommunicerar ni målen och strategin till övriga inom företaget, utanför 

ledningen? 
• Får alla i företaget regelbundet rapporter om deras verksamhetsområde, 

affärsområde? Läses dessa rapporter? 
• Vilken roll har budgeten i ert företag? För de anställda? För affärsenheterna? 
• På vilket sätt och i vilket syfte följs budgeten upp? 
• Används icke-finansiella mått inom företaget? 
• Vilka mått används i företaget för att mäta prestationer? 
• Har styrmåtten inom företaget ändrats någonting under senaste åren? Varför? 
 

Ansoffs produktmarknadsstrategier 
• Har BAC för avsikt att utveckla ett nytt produktsortiment inom en snar framtid 

eller fortsätta arbeta med de befintliga? 
• Finns det idag någon avsikt att expandera till nya verksamhetsområden? 

 
Porter´s differentieringsstrategier 

• Hur anser du att BAC differentierar sig? (Lågkostnadsstrategi, fokuserad strategi 
eller differentieringsstrategi) 

• Hur följs differentieringen upp? Hur vet ni att kunden är nöjd? 
  
Mintzbergs realisering av strategier 

• Skiljer de avsedda strategierna sig från de strategier företaget arbetar med idag? 
• Har det under åren dykt upp strategier som påverkat riktningen på era strategier? 
• I så fall, vad har påverkat dem? 

 
Målöverensstämmelse 

• Strävar BAC efter målöverensstämmelse? Mellan och inom enheterna. 
• Hur arbetar ni för att de uppsatta målen efterlevs? 

 
Goold & Campbells koncernstrategiska typologi 

• Vem sätter upp enheternas affärsstrategi? 
• Vilket är viktigast, kortsiktiga finansiella delmål eller den långsiktiga strategin? 
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Porter´s koncernstrategiska typologi 
• Vad är ert syfte med koncernstyrning?  
• Få en ökad kontroll över underenheterna? 
• Öka möjligheten till kostnadsdelning och effektivisering? 
• Kompetensutbyte? Skalekonomi? 
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Bilaga D – Intervjumall 3 (Ekonomichefen vid Ångsågen Luleå) 
 
Allmänna frågor 

• Vad är ditt namn? Befattning? 
• Hur länge har du arbetat inom den befattning du har idag? 

 
Strategi 

• Vad är din syn på er relation med BAC, Sågen? 
• Vad är Ångsågens företagsstrategi? 
• Vad är Ångsågens långsiktiga respektive kortsiktiga mål? 
• Vilka styrkor respektive svagheter har företaget relativt konkurrenterna? 
 

Ekonomistyrning 
• Får alla i företaget regelbundet rapporter om deras verksamhetsområde, 

affärsområde? Läses dessa rapporter? 
• Används icke-finansiella mått inom företaget? 
• Vilka mått används i företaget för att mäta prestationer?  
 

Ansoffs produktmarknadsstrategier 
• Finns det idag någon avsikt att expandera till nya verksamhetsområden? 
Till exempelvis nya geografiska områden, eller med nya produktsortiment. 

 
Porter´s differentieringsstrategier 

• Hur anser du att Ångsågen differentierar sig? (Lågkostnadsstrategi, fokuserad 
strategi eller differentieringsstrategi) 

• Hur följs differentieringen upp? Hur vet ni att kunden är nöjd? 
  
Mintzbergs realisering av strategier 

• Skiljer de avsedda strategierna sig från de strategier företaget arbetar med idag? 
• Har det under åren dykt upp strategier som påverkat riktningen på era strategier? 
• I så fall, vad har påverkat dem? 

 
Målöverensstämmelse 

• Strävar Ångsågen efter målöverensstämmelse? Mellan Ångsågen Luleå och 
Piteå. 

• Hur arbetar ni för att de uppsatta målen skall efterlevas? Bonussystem? 
 
Goold & Campbells koncernstrategiska typologi 

• Vem sätter upp enheternas affärsstrategi? 
• Vilket är viktigast, kortsiktiga finansiella delmål eller den långsiktiga strategin? 

 
Porter´s koncernstrategiska typologi 

• Hur tycker du samarbetet fungerar mellan bolagen idag? 
• Skulle du vilja se ett större samarbete mellan bolagen? 
• Hur styrs Ångsågen i Piteå? 
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Bilaga E – Ägarstruktur 
 
BAC Energi AB 
STYRELSE & ANDRA BEFATTNINGAR 

Styrelse och andra övervakande befattningar 

Person Alfa (f. 1946), Ordinarie ledamot 

Person Alfa (f. 1946), Styrelseordförande 

Person Beta (f. 1951), Ordinarie ledamot 

Person Gamma (f. 1946), Suppleant 

Person Delta (f. 1952), Suppleant 

 
ÄGARFÖRHÅLLANDE 

Luleå ångsåg, AB 5560223090 Dotter Andel: 100 

B A Carlssons Såg & Hyvleri AB 5560711011 Dotter Andel: 100 

 
B A Carlssons Såg & Hyvleri AB 
STYRELSE & ANDRA BEFATTNINGAR 

Exekutiva befattningar 

Person Epsilon (f. 1960), Extern VD 

Styrelse och andra övervakande befattningar 

Person Digamma (f. 1942), Ordinarie ledamot 

Person Digamma (f. 1942), Styrelseordförande 

Person Alfa (f. 1946), Ordinarie ledamot 

Person Beta (f. 1951), Ordinarie ledamot 

 
ÄGARFÖRHÅLLANDE 

BAC Energi AB 5563738516 Koncernmoder 

 
AB Luleå Ångsåg 
STYRELSE & ANDRA BEFATTNINGAR 

Exekutiva befattningar 

Person Zeta Kjell Tage Ulfberg (f. 1950), VD 

Styrelse och andra övervakande befattningar 

Person Zeta (f. 1950), Ordinarie ledamot 

Person Beta (f. 1951), Ordinarie ledamot 

Person Beta (f. 1951), Styrelseordförande 

Person Alfa (f. 1946), Ordinarie ledamot 

 
ÄGARFÖRHÅLLANDE 

BAC Energi AB 5563738516 Koncernmoder 

Ångsågen i Piteå AB 5561760967 Dotter Andel: 100 

 
Ångsågen i Piteå AB 
STYRELSE & ANDRA BEFATTNINGAR 

Exekutiva befattningar 

Person Eta (f. 1954), Extern VD 

Styrelse och andra övervakande befattningar 

Person Zeta (f. 1950), Ordinarie ledamot 

Person Zeta (f. 1950), Styrelseordförande 

Person Alfa (f. 1946), Ordinarie ledamot 

Person Beta (f. 1951), Ordinarie ledamot 

 
ÄGARFÖRHÅLLANDE 

BAC Energi AB 5563738516 Koncernmoder 

Luleå ångsåg, AB 5560223090 Moder 
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Taklucka i 
råspont 

Bilaga F – Takluckor i råspont 
 
Råspontluckor/takluckor är namnet på en underlagsskiva. En skiva som läggs på 
takstolarna före montering av yttertaket. BAC levererar en patentsökt underlagsskiva 
som är genomtrampningsbar, dvs den ökar säkerheten hos de som arbetar med denna 
typ av skiva. 
 
 

Bilden kommer ursprungligen från B A Carlssons Såg och Hyvleri. 




