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From a longitudinal perspective, the study further discusses how these types interact during
organizational life cycles.

The dissertation shows that strategic development is more complex than previous studies
have indicated. It is a long, complex and non-linear process, the results of which cannot
always be predicted. Previous models for strategy and management control are based on simple
relationships and rarely take into account the fact that companies often go through different
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at times during organizational life cycles. Furthermore, the use of management control varies
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has a bigger role in both the introduction and decline phases.
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gap regarding the coordination of complex corporate structures. The present study contributes
with further knowledge on how companies manage long-term strategic development. Few
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the need to understand strategic congruence from a life-cycle perspective. This is particularly
relevant in practice, when management in large companies face difficult issues for which they
expect business research to assist them in the decision-making process.
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KAPITEL 1 
Bakgrund, forskningsfrågor och syfte 

1.1 Bakgrund 
Denna avhandling diskuterar och förklarar samband mellan strategi och eko-
nomistyrning. Särskilt analyseras hur företag utvecklas och på vilket sätt 
ekonomistyrning påverkar och påverkas av denna utveckling. I avhandlingen 
diskuteras också hur informell styrning kan komplettera företagets formella 
ekonomistyrning när det gäller strategisk utveckling. 

Här behöver några begrepp förtydligas eftersom strategi och ekonomi-
styrning är abstrakta ord som används på olika sätt i forskning och praktik. I 
den här avhandlingen är strategi ett konsistent mönster av handlingar och 
aktiviteter som kan avläsas retrospektivt (Mintzberg, Ahlstrand & Lampel, 
2009).1 Med strategisk utveckling avses en process av beslut, handlingar och 
händelser som innebär att en organisations strategi långsiktigt förändras (Dy-
son, Bryant, Morecroft & O’Brian, 2007). Avhandlingen använder ett 
livscykelperspektiv för att diskutera strategisk utveckling.2 Synen på ekono-
mistyrning följer den svenska förankringen. Här är ekonomistyrning en ”av-
siktlig påverkan av ett företags verksamhet och dess befattningshavare i av-
sikt att nå vissa ekonomiska mål” (Nationalencyklopedin, 2015).3 

I avhandlingen studeras det svenskägda verkstadsföretaget Atlas Copco. 
Det sker som en longitudinell studie under en period av tre decennier.4 Under 
denna period har Atlas Copco haft en intressant strategisk utveckling med 
flera utvecklingscykler. Avhandlingen visar att samspel mellan strategi och 
ekonomistyrning underlättar ett företags utveckling. Avhandlingen visar 
också att samspelets karaktär varierar mellan olika faser i strategisk utveckl-
ing. Trots att det är diskuterat i tidigare forskning (t.ex. Langfield-Smith, 

                               
1 Begreppet strategi behandlas ytterligare i avsnitt 1.2.2 och 2.1.1. 
2 Livscykelperspektiv och strategisk utveckling behandlas ytterligare i avsnitt 1.2.3 och 2.1.2. 
3 Denna definition på ekonomistyrning skapades av Paulsson Frenckner och används i tidigare 
avhandlingar (t.ex. Gerdin, 2002; Lind, 1996). Den passar också in i denna avhandling. Se 
vidare avsnitt 1.2.4 och 2.4 som också förtydligar vad som anses vara formell ekonomistyr-
ning och informell styrning. 
4 Den sammanlagda studieperioden omfattar 32 år och är uppdelad i tre perioder: 1980-1989, 
1990-1999 samt 2000-2011. 
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2006; Miller och Friesen, 1984) är det fortfarande få empiriska studier som 
tar hänsyn till denna variation (t.ex. Davila & Foster, 2007; Janke, Mahlen-
dorf & Weber, 2014). Studierna är koncentrerade på att analysera ekonomi-
styrning under en fas i strategisk utveckling. Det finns dock fortfarande få 
longitudinella studier som behandlar ekonomistyrning under flera utveckl-
ingscykler och faser under strategisk utveckling. 

Studiens utgångspunkt är en övergripande diskussion om att företag ut-
sätts för ökad konkurrens i den globaliserade ekonomin. Verksamheterna 
behöver därför vara effektiva. Ett exempel är att verksamheter på olika ni-
våer behöver samordnas. Dessutom behöver resurserna användas på ett så-
dant sätt så att företagens konkurrenskraft bibehålls (Jannesson, Nilsson & 
Rapp, 2014). Företagens verksamheter effektiviseras på olika sätt. Så har 
t.ex. det s.k. lean-tänkandet ökat i företagen (Nilsson, 2011). Vidare har t.ex. 
forskning och utveckling, produktion, marknadsföring och administration 
noga strukturerats för att höja den interna effektiviteten. Men det är inte end-
ast horisontella flöden som fokuseras. Forskningen visar också att strategier 
på olika nivåer behöver samordnas och matcha varandra (t.ex. Moore & 
Birtwistle, 2005). Här finns dock fortfarande behov av fler empiriska studier. 
Särskilt efterfrågas studier som förklarar samband mellan flera strategiska 
nivåer (Nilsson & Rapp, 2005). I den här avhandlingen studeras därför tre 
sådana nivåer: koncernnivå, affärsenhetsnivå och funktionsnivå. 

Effektiviseringstänkandet innebär att arbetsuppgifter standardiseras inom 
företaget och dess funktioner. Det finns risk att denna standardisering kan 
leda till minskad förmåga att anpassa verksamheten till förändrade förutsätt-
ningar i omgivningen. Det är mer omständligt att anpassa en rigid organisat-
ion än en organisk organisation till en förändrad omgivning (Burns & Stal-
ker, 1961). Det behöver finnas beredskap och förmågor att skapa och hantera 
strategisk utveckling för att fortsätta vara konkurrenskraftig och långsiktigt 
överleva (Pettigrew & Wipp, 1991). 

Inom forskningen tog diskussionen om ekonomistyrningens relevans fart 
under 1980-talet efter att den globala konkurrensen hårdnat (Hayes & Aber-
nathy, 1980; Johnson & Kaplan, 1987). Det visade sig att ekonomistyrningen 
har en betydelsefull roll men att den behöver utformas så att strategisk ut-
veckling underlättas eller åtminstone inte hindras. Exempelvis Macintosh 
(1994) menar att stort fokus på kvantitativa och byråkratiska styrmedel vis-
serligen kan skapa kostnadseffektivitet, men att det också behöver finnas 
system som gör det möjligt att identifiera, kommunicera och reagera på om-
världsförändringar. En viktig tes för den här avhandlingen är att detta behov 
av både standardisering och flexibilitet bör förenas och att ekonomistyrning-
en har betydelse för detta. Å ena sidan behövs stabilitet för att effektivisera 



 
 
 
 

3

verksamheterna och vinna kostnadsfördelar, å andra sidan behövs också 
förmåga till anpassning till omgivningens förändringar. 

Under senare år har andra styrmedel än de traditionella uppmärksammats. 
Intresset har också ökat om hur olika styrmedel kompletterar varandra. I den 
forskningen diskuteras begrepp som styrpaket och styrmix (t.ex. Bedford & 
Sandelin, 2015; Nilsson, Olve & Parment, 2010). I detta synsätt består eko-
nomistyrningen av ett paket eller en mix av olika system och styrmedel. 
Sammantaget utgör de effektiva verktyg för att skapa kostnadseffektivitet 
och samtidigt hantera strategi på olika nivåer inom företaget. Många koncep-
tuella modeller inom detta område har rönt stor uppmärksamhet (t.ex. Malmi 
& Brown, 2008). Forskningen har nu koncentrerats på att visa och förklara 
hur sådana styrpaket och styrmixar kan tillämpas i praktiken (Bedford & 
Sandelin, 2015). I den här avhandlingen fokuseras särskilt kombinationen av 
formell ekonomistyrning och informell styrning. Den formella ekonomistyr-
ningen är väl utredd i forskningen men studier som empiriskt undersöker 
inverkan av informell styrning är fortfarande få. 

Atlas Copco har de senaste åren haft en strategisk utveckling som visat 
sig långsiktigt hållbar trots stora skiftningar i konjunktur och omgivning. 
Företaget är unikt genom sin 140-åriga historia och dess stabila ägarbild. I 
licentiatavhandlingen Sundberg (2009) har företaget visats ha en informell 
styrning som är intressant att studera vidare, vilket alltså görs i denna dok-
torsavhandling. 

1.2 Avhandlingens grundpelare 
Forskning inom strategi och ekonomistyrning kan liksom inom andra disci-
pliner genomföras från olika perspektiv och metoder. Den här avhandlingen 
vilar på fyra grundpelare (Figur 1): situationssynsätt, strategi, livscykelper-
spektiv och ekonomistyrning. Dessa grundpelare påverkar varandra men kan 
också vara konflikterande. Ett exempel är att situationssynsättet framförallt 
utgår från statiska situationer medan livscykelperspektivet är dynamiskt. 
Avhandlingen mynnar ut i grundpelarnas knutpunkt. Där möts olika synsätt 
och perspektiv och samband mellan strategi och ekonomistyrning. Nedanstå-
ende avsnitt motiverar respektive grundpelare i avhandlingen och diskuterar 
tidigare forskning. 
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Figur 1. Avhandlingens grundpelare 

1.2.1 Ett situationssynsätt 
En av hörnpelarna till denna avhandling är situationssynsättet5. Detta synsätt 
används i flera teoribildningar för att förklara samband mellan olika dimens-
ioner (se t.ex. Aharoni, 2014; Auzair, 2015; Battilana & Casciaro, 2012; 
Mikes & Kaplan, 2013; Taylor & Taylor, 2014). Situationssynsättet bygger 
på en logik om anpassning. En organisations effektivitet och överlevnads-
förmåga är hög när den är anpassad till sin angränsande situation. Exempel 
på tidiga studier är Burns och Stalker (1961); Galbraith, (1973); Lawrence 
och Lorsch (1967); Thompson, (1967). I avhandlingen fokuseras särskilt 
sambandet mellan strategi och ekonomistyrning. Detta forskningsfält söker 
finna kombinationer av strategi och ekonomistyrning som har passande 
matchning (Dent 1990; Langfield-Smith, 2006). Ett exempel på sådan forsk-
ning inom strategi och ekonomistyrning är Simons (1987). Den studien visar 
att företag med särskilt höga ambitioner att se nya affärsmöjligheter också 
har större betoning på finansiella styrsystem jämfört med företag vars stra-
tegi är mer av försvarande natur. 

Ett problem med situationssynsättet inom strategi och ekonomistyrning är 
att forskningen inte ger entydiga svar på sambanden. Det beror delvis på att 
det finns många olika definitioner och operationaliseringar av begreppen 
strategi och ekonomistyrning (Langfield-Smith, 2006). Tidigare studier har 
också haft alltför reduktionistiska ansatser när de skulle förklara hur enstaka 
variabler inom strategi och ekonomistyrning förhöll sig till varandra. De 
verkliga sambanden var inte så enkla som man önskade. Därför blev ofta 
forskningsresultaten motsägelsefulla trots att studierna hade liknande ansat-
ser och metoder (Gerdin & Greve, 2004). De teoretiska modellerna har under 
senare år blivit mer komplexa. Även i nyare forskning studeras samband 

                               
5 Situationssynsättet är en översättning av engelskans contingency theory. 
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mellan kontextuella dimensioner (t.ex. Auzair, 2015). Det statiska förhåll-
ningssätt som präglat situationssynsättet har också kompletterats med forsk-
ning som förklarar utveckling (t.ex. Battilana & Casciaro, 2012; Van de Ven, 
Ganco & Hinings, 2013). En trend inom forskningen är att studera detta ge-
nom djupa longitudinella fallstudier, t.ex. när det gäller samband mellan 
strategi och ekonomistyrning. Behovet av sådana studier är särskilt stort när 
strategin är mångfacetterad och föremål för ständig utveckling (Auzair, 
2015; Langfield-Smith, 2006). 

1.2.2 Strategi 
Tidigare forskning har givit oss olika perspektiv på strategi. Ronda-Pupo & 
Guerras-Martin (2012) har funnit 91 olika definitioner på strategibegreppet i 
forskningslitteraturen 1962-2008. Enligt Wittington (1993) beror strategi-
forskningens mångfald på att olika författare har olika syn på organisationers 
verksamhet och syften. Den rationella synen är vanlig inom situationssynsät-
tet. Den innebär att det finns en strävan inom företag och andra organisatio-
ner att höja effektiviteten. I den klassiska strategiforskningen är denna rat-
ionalitet explicit och linjär där strategin uttrycker en färdriktning eller plan 
över hur effektiviteten ska öka (se t.ex. Ansoff, 1965; Chandler, 1962). Men 
strategin kan också ses som en framväxande process med implicit rationalitet 
i handlingsmönstren. Istället för strategiformulering diskuteras då strategi-
formering där forskare studerar hur strategiprocessen fungerar (se t.ex. 
Mintzberg, 1987; Quinn, 1978). Denna handlingsorienterade strategisyn har 
också varit en inspiration för den här avhandlingen som retrospektivt stude-
rar hur strategier utvecklas. Forskning inom strategiformering består ofta av 
longitudinella fallstudier som redogör för hur företags och organisationers 
strategier utvecklas över tiden (Bengtsson, 1993). Synsättet matchar den här 
avhandlingens longitudinella ansats vilket visas i avhandlingens sammanfat-
tande modell. Den dynamik som därmed åskådliggörs är ett bidrag med 
denna avhandling. 

Strategibegreppet är komplext och forskningslitteraturen beskriver att det 
finns strategier på olika hierarkiska nivåer i en organisation. Den här av-
handlingen använder kategoriseringen av Nilsson och Rapp (2005)6: 

 
• Koncernstrategi 
• Affärsstrategi 
• Funktionsstrategi 

                               
6 Indelningen i strategiska nivåer diskuteras närmare i avsnitt 2.2. 



 
 
 
 

6

Koncernstrategin anger hur en koncerns affärsenheter förhåller sig till 
varandra utifrån olika aspekter (Goold, Campbell & Alexander, 1994; Porter, 
1987; Prahalad & Hamel, 1990). I forskningen diskuteras t.ex. i vilken ut-
sträckning affärsenheterna använder gemensamma resurser. Affärsstrategin 
är fokuserad på affärsenheter. Den anger hur dessa är positionerade på 
marknaden och förhåller sig till konkurrenterna (Gupta & Govindarajan, 
1984; Miles & Snow, 1978; Porter, 1980). Funktionsstrategin anger hur 
effektivitet skapas vid de interna funktionerna (Hayes & Wheelwright, 1979; 
Ward, Bickford & Leong, 1996). 

Hierarkin mellan strategiska nivåer är viktig att ha med i en analys av 
strategisk utveckling. Ett skäl är att det råder intressekonflikter mellan olika 
enheter inom samma nivå i företag som kan påverka strategisk utveckling. 
Det kan t.ex. föreligga olika uppfattningar om vikten av flexibilitet respek-
tive standardisering mellan olika funktioner inom företag. Det kan också 
finnas konflikter mellan olika strategiska nivåer som kan påverka den strate-
giska utvecklingen. Enligt forskningen inom situationssynsättet behöver 
företagen ha kongruens mellan och inom de olika strategiska nivåerna för att 
fungera effektivt (t.ex. Cavusgil & Deligonul, 2012; Jannesson et al., 2014; 
McGrath, 2012). Tidigare studier är dock framförallt inriktade på företag i 
mogna utvecklingsfaser. Från ett kort perspektiv kan effektivitet förväntas 
när sådana företag har harmonierade strategier. Men forskningen behöver 
också besvara frågor om denna harmoni är önskvärd och lämplig även vid 
andra faser i en utvecklingscykel. Ett viktigt bidrag med denna avhandling är 
att förklara samband mellan strategisk kongruens och strategisk utveckling. 
Strategisk utveckling diskuteras närmare i nästföljande avsnitt. 

1.2.3 Livscykelperspektiv och strategisk utveckling 
I denna avhandling studeras strategisk utveckling från ett livscykelperspek-
tiv. Livscykelperspektiv innebär att ett företags strategi genomgår flera olika 
faser. Den här avhandlingen studerar introduktionsfas, tillväxtfas, mognads-
fas och nedgångsfas. Sammantaget uttrycker dessa faser en livscykel. I av-
handlingen används också begreppet utvecklingscykel. Det nyanserar 
livscykeln som annars kan uppfattas som att verksamheten så småningom 
helt upphör. 

En relevant fråga är om strategisk utveckling är detsamma som strategisk 
förändring. Begreppen har likheter. Dessutom är tidigare studiers referens-
ramar delvis överlappande. Men det finns också skillnader mellan begreppen 
som har betydelse för den här avhandlingen. Förändring är en empirisk ob-
servation som visar att en skillnad uppstått i form, kvalitet eller tillstånd 
mellan två tidpunkter. Utveckling är en längre förändringsprocess med en 
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progression av förändringar som uppstår under ett företags existens (Van de 
Ven & Poole, 1995). En strategisk utvecklingsprocess kan bestå av beslut, 
handlingar och händelser som innebär att en organisations strategi långsiktigt 
förändras (t.ex. Dyson, et al., 2007). Processen kan då snarare uttryckas som 
strategiformering istället för strategiformulering (Mintzberg et al., 2009). En 
sådan process är kontinuerlig och kan innefatta flera olika faser i en utveckl-
ingscykel7 (Hedberg & Jönsson, 1978).  

Forskare har tidigare gjort studier inom strategisk utveckling. En del av 
forskningen fokuserar på hur människors beteenden påverkar eller påverkas 
av strategisk utveckling (se t.ex. Fiorelli, 2012; Gregory, 2008; Hammer, 
2011). En annan del av forskningen behandlar medel och metoder för strate-
gisk utveckling. Ett exempel är Tapinos (2005) som i en fallstudie av ett 
brittiskt universitet analyserar betydelsen av relevanta mätetal för strategisk 
utveckling (se även Tapinos, Dyson & Meadows, 2010). Ett annat exempel 
är Frigotto, Coller och Collini (2014) som konstaterar att samma system för 
ekonomistyrning kan användas för olika syften. Deras longitudinella studie 
visar att ekonomistyrningens utformning är stabil, men att dess användning 
anpassas till företagets strategiska fas. Ett tredje exempel som har betydelse 
för den här avhandlingen är Kunc och Bhandari (2011). De studerar strate-
giska utvecklingsprocesser under ekonomiska och finansiella nedgångar. 
Forskningsresultaten visar att företag ofta anpassas reaktivt för att lösa kort-
siktiga problem i tider av nedgång och kris. Reaktiv anpassning kan vara 
nödvändig för att effektivisera verksamheter i en krympande ekonomi. Men 
det behövs också en framåtblickande anpassning för att utveckla verksam-
heterna långsiktigt. Den här avhandlingen bidrar med att analysera sådan 
strategisk utveckling, där ekonomistyrningen har flera betydelser. 

1.2.4 Ekonomistyrning 
Ekonomistyrningens relevans i strategiska sammanhang har under senare tid 
uppmärksammats inom forskningen. Ett exempel är Nilsson och Stocken-
strand (2015)8. Enligt dem är ekonomistyrningens9 mål att ge företagsledning 
och anställda anpassad information för att fatta beslut som leder till ökad 
konkurrenskraft och värdeskapande (se även Jannesson et al., 2014). Det har 
dock funnits luckor i forskningen för hur sambanden ska förklaras. Tidigare 
studier inom situationssynsättet har visat på divergerande slutsatser. Detta 
beror delvis på att studierna har olika syn på begrepp som strategi och eko-
                               
7 Faserna i utvecklingscykeln diskuteras ytterligare i avsnitt 2.1.2. 
8 Nilsson och Stockenstrand (2015) diskuterar särskilt ekonomistyrningens respektive den 
externa redovisningens mål, som ofta ses som konflikterande. 
9 Ekonomistyrning sammanfattar i detta sammanhang det engelska begreppet Management 
control system. 
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nomistyrning. Liksom strategibegreppet är även ekonomistyrningen mångfa-
cetterat med olika definitioner och modeller (se t.ex. Luft & Shields, 2006). 
Tidigare studier inom ekonomistyrning har koncentrerats på finansiell styr-
ning (se t.ex. Simons, 1987). Ekonomistyrningens definitioner och modeller 
har sedan byggts ut och blivit mer omfattande och detaljerade för att matcha 
den komplexa verkligheten. Forskningen har också tagit med andra dimens-
ioner inom ekonomistyrningen (Ferreira & Otley, 2009; Gerdin, 2002; Mer-
chant & Otley, 2006). Under 1990-talet ökade intresset för icke-finansiella 
mått inom ekonomistyrningen (t.ex. Abernethy & Lillis, 1995; Kaplan & 
Norton, 1992; Olve, Roy & Wetter, 1997; Perera, Harrison & Poole, 1997). 
Därefter har studier också behandlat ledarskap, organisationsstruktur och 
företagskultur som en del av eller nära angränsande till ekonomistyrningen 
(Bedford & Sandelin, 2015; Malmi & Brown, 2008; Sandelin, 2008). Eko-
nomistyrningens definitioner och innehåll har således vidareutvecklats under 
senare år. Forskningen är fortfarande inte helt konsistent men visar ändå 
gemensamma drag. Studier visar att det finns formaliserad ekonomistyrning 
som styrs av marknadsmekanismer och byråkratiska mekanismer. Det finns 
också informell styrning som styrs av sociala mekanismer.10 Forskningen 
visar att ekonomistyrningen förändras över ett företags livscykel (se t.ex. 
Moilanen, 2012). Formell ekonomistyrning och informell styrning kan kom-
plettera varandra för att styrningen ska bli effektiv (Cravens, Lassk, Low, 
Marshall & Moncrief, 2004; Jaworski, Stathakopoulos & Krishnan, 1993). 
Även här finns det behov av vidare forskning eftersom det inte är klarlagt 
vilka situationer som matchar formell ekonomistyrning respektive informell 
styrning. Denna avhandling utreder detta närmare och ger bidrag till forsk-
ningen inom detta område. 

Den här avhandlingen använder situationssynsättet för att diskutera in-
formell styrning. Tidigare studier inom detta fält har också bedrivits utifrån 
andra ansatser. Exempelvis finns en tradition inom institutionell teori som 
förklarar varför och hur ekonomistyrningen förändras över tiden. Här menar 
t.ex. Burns och Scapens (2000) och Lukka (2007) att formella och informella 
styrsystem samspelar för att samtidigt skapa både förändring och stabilitet. 
Den forskningen handlar om samspelande mekanismer för att förklara hur 
och varför ekonomistyrningen förändras. Den här avhandlingen utgår från 
att ekonomistyrningen kan förändras över tiden och att den har ett samband 
med strategisk utveckling. Det som studeras i avhandlingen är t.ex. ekonomi-
styrningens inverkan i strategisk utveckling. Det innebär att avhandlingen 
har en hög grad av rationalitet jämfört med t.ex. tolkande ansatser och in-

                               
10 Styrningens mekanismer diskuteras vidare i avsnitt 2.4.1. 
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stitutionell teori. Situationssynsättet är därmed en passande teoribildning 
eftersom den har en rationell ansats.1112 

1.3 Licentiatavhandlingen 
En bredare syn på ekonomistyrning har blivit allt vanligare inom forskning-
en. Även licentiatavhandlingen Sundberg (2009)13 kom fram till att den for-
mella ekonomistyrningen inte kunde förklara alla aktiviteter som personalen 
företog sig i det studerade företaget Atlas Copco. Frågor rörande t.ex. makt, 
ledarskap, lojaliteter och värderingar som låg utanför den formella ekonomi-
styrningen var också viktiga. De utgjorde en omkringliggande ram för per-
sonalens agerande. En undran som väcktes i Sundberg (2009) är om dessa 
informella företeelser erbjuder just den flexibilitet som krävs för strategisk 
utveckling samtidigt som den formella ekonomistyrningen är fokuserad på 
att skapa stabilitet. Ekonomistyrningens samband med strategisk utveckling 
blev därför utgångspunkten för den här doktorsavhandlingen. Strategisk 
utveckling har även behandlats i tidigare studier (t.ex. Dyson, 2000; Frigotto, 
Coller & Collini, 2013; Marginson, 2002; Tapinos, et al., 2011). Men det är 
fortfarande få studier som longitudinellt och specifikt studerar ekonomistyr-
ningens betydelse under hela strategiska utvecklingscykler. 

Den longitudinella ansatsen är ett betydande bidrag med den här avhand-
lingen. Även licentiatavhandlingen Sundberg (2009) hade en longitudinell 
karaktär men hade inte lika stort tidsspann och innefattade inte heller hela 
fallföretagets bredd. Den här doktorsavhandlingen tar också upp de verk-
samheter inom Atlas Copco som varit och är mest framgångsrika. Det gäller 
t.ex. tillverkning och försäljning av kompressorer. Andra exempel på 
svenska avhandlingar med longitudinella ansatser är Frankelius (1999), 
Bengtsson (1993) samt flera publikationer inom det s.k. SiSK-programmet 
som den här doktorsavhandlingen ingår i.14 En styrka med sådana ansatser är 
den dynamik som kan studeras över tiden. Med ett långt tidsperspektiv ökar 
förståelsen för komplexa samband mellan t.ex. omgivning och strategi eller 
mellan strategi och ekonomistyrning. Den modell som utifrån tidigare forsk-
                               
11 Studier med andra ansatser än situationssynsättet tas också med i den här avhandlingen om 
de bistår med för avhandlingen relevanta definitioner eller forskningsresultat. 
12 Det bör poängteras att situationssynsättet inte har den explicit rationella ansatsen. Rational-
iteten är istället begränsad till den situation som ett företag befinner sig i. 
13 Licentiatavhandlingen har en ansats i formella strategi- och styrsystem. 
14 SiSK står för Strategi, integrerad styrning och konkurrenskraft och har hittills producerat 
avhandlingarna Ahlström (2008), Anjou (2008), Nilsson (2010); Poth (2014) och Sundberg 
(2009). Flera andra avhandlingar har också nära anknytning till SiSK-programmet. Dessutom 
står SiSK-programmet bakom antologin Jannesson et al. (2014). SiSK-programmet med dess 
olika avhandlingar utvecklas vidare i avsnitt 3.1. 
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ning utvecklas i denna doktorsavhandling syftar till att öka denna kunskap. 
Detta illustreras i fallstudien som återfinns i avhandlingens senare avsnitt. 

1.4 Forskningsfrågor 
Det finns flera viktiga motiv till denna avhandling. Dessa motiv grundas dels 
på att ge bidrag till forskningen inom strategi och ekonomistyrning, dels på 
att ge bidrag till praktiken inom konkurrensutsatta verksamheter. För det 
första finns det många studier inom situationssynsättet som analyserar sam-
band mellan strategi och ekonomistyrning, men få studier som lyfter frågor 
gällande sambandet mellan ekonomistyrning, strategisk kongruens och stra-
tegisk utveckling. För det andra har studier av ekonomistyrningens utform-
ning under senare år haft en bredare syn på ekonomistyrning så att t.ex. in-
formell styrning studeras. Här finns dock fortfarande oklarheter om hur sam-
banden mellan de olika delarna inom ekonomistyrningen förhåller sig till 
varandra. För det tredje är avhandlingen fokuserad på en longitudinell studie 
av Atlas Copcos ekonomistyrning och strategiska utveckling. Detta företag 
har under senare år varit framgångsrikt i den internationella konkurrensen 
och uppfattas som ett föredöme inom näringslivet. Att longitudinellt studera 
samband mellan ekonomistyrning och strategisk utveckling i detta företag 
ger avhandlingen praktisk relevans. Dessa samband är särskilt viktiga för 
konkurrensutsatta verksamheter som kontinuerligt behöver ompröva, ut-
veckla och implementera strategier i en alltmer föränderlig omgivning. 
Denna avhandling kan också inspirera ledningspersoner vid andra företag 
och verksamheter och öka förståelsen för hur ekonomistyrningen inverkar på 
strategisk utveckling. Atlas Copco utgör ett intressant exempel som andra 
företag och verksamheter kan jämföras med. 

Med dessa motiv beaktade föreligger följande övergripande forsknings-
fråga för denna avhandling: 

Hur sker strategisk utveckling och vilket samband har strategisks kongruens 
och ekonomistyrning när det gäller strategisk utveckling? 

Forskningsfrågan innebär en komplex analys av samband mellan flera olika 
begrepp. Det är få tidigare studier som sammantaget analyserar ekonomi-
styrning, strategisk kongruens och strategisk utveckling. För att tydligare 
precisera sambanden specificeras den övergripande forskningsfrågan i tre 
delfrågor: 
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a) Hur sker strategisk utveckling? 

Strategisk utveckling definieras i forskningen som en progression av strate-
giska förändringar som uppstår under en organisations existens. Forskningen 
inom detta område ligger till grund för denna avhandling. I avhandlingen 
studeras också Atlas Copco-koncernen under perioden 1980-2011. Företaget 
har under denna tid haft både framgångar och motgångar och utvecklats i 
flera olika riktningar. I avhandlingen analyseras hur progressionen av dessa 
strategiska förändringar ter sig. Dessutom diskuteras bakomliggande faktorer 
som ger upphov till och påverkar denna progression. 

 
b) Vilka samband finns mellan strategisk kongruens och strategisk 

utveckling? 

Enligt tidigare forskning behöver företagen ha kongruens mellan och inom 
strategier på olika nivåer för att de ska fungera effektivt. Detta antagande har 
också empiriskt analyserats i tidigare studier (t.ex. Nilsson, 2010; Poth, 
2014). Men det finns få studier som diskuterar om och hur strategisk kon-
gruens påverkar och påverkas av strategisk utveckling, framförallt vid olika 
faser i strategisk utveckling. Den longitudinella studien av Atlas Copco möj-
liggör en sådan analys eftersom tre utvecklingscykler identifieras. Förekomst 
av strategisk kongruens diskuteras och analyseras i olika faser av varje ut-
vecklingscykel. 

 
c) Vilka samband finns mellan ekonomistyrning och strategisk ut-

veckling? 

Tidigare forskning diskuterar samband mellan strategisk förändring och 
ekonomistyrning (t.ex. Luft & Shields, 2006). Det finns även studier som 
analyserar strategisk utveckling (t.ex. Dyson et al., 2007; Frigotto et al., 
2013) och hur formell ekonomistyrning förändras i företags utvecklingsfaser 
(Moores & Yuen, 2001). Men det finns få studier som analyserar ömsesidigt 
samband mellan ekonomistyrning och strategisk utveckling med en longitu-
dinell ansats och med den breda definition på ekonomistyrning som görs i 
den här avhandlingen. Strategisk utveckling har också längre tidsperspektiv 
jämfört med strategisk förändring. Den longitudinella studien av Atlas 
Copco möjliggör en analys av sambanden mellan ekonomistyrning och stra-
tegisk utveckling. 
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1.5 Avhandlingens syften 
Mot bakgrund av forskningsfrågorna och tidigare forskning formuleras två 
huvudsakliga syften för avhandlingen: 
 
1. Att syntetisera tidigare forskning och utveckla en modell för strategisk 

kongruens, ekonomistyrning och strategisk utveckling. Modellen visar 
samband mellan strategisk kongruens, ekonomistyrning och strategisk 
utveckling. Genom modellen söks också en förklaring till hur formell 
ekonomistyrning och informell styrning interagerar samt påverkar och 
påverkas av strategisk utveckling. 

2. Att illustrera denna modell genom en rik och belysande fallstudie, dvs. 
en longitudinell studie av Atlas Copcos ekonomistyrning och strategiska 
utveckling under tre decennier. Modellen är så generell att den kan an-
vändas som stöd för strategisk utveckling också för andra företag och 
verksamheter. 

Dessa syften bygger delvis på varandra. De ger teoretiska bidrag avseende 
de komplexa samband som råder mellan ekonomistyrning, strategisk kon-
gruens och strategisk utveckling. Genom fallstudien ges ett illustrerande 
exempel av modellen. Dess longitudinella metod över så lång tidsperiod är 
unik och ger intressanta perspektiv avseende strategisk utveckling vid ett 
svenskägt företag. 

Det illustrerande exemplet fokuserar på Atlas Copco, men modellen kan 
också under vissa förutsättningar användas inom andra företag och verksam-
heter. En förutsättning för detta är att det är konkurrensutsatta verksamheter 
som är beroende av omgivningens betingelser. En annan förutsättning är att 
det samtidigt finns manöverutrymme att vidta handlingar som påverkar situ-
ationen. Dessa två förutsättningar är i sina ytterligheter paradoxala eftersom 
de handlar om att både vara beroende av andra och att ändå ha möjligheter 
att agera. Avhandlingen fokuserar på denna balansgång som är så komplice-
rad inom konkurrensutsatta verksamheter. 

1.6 Forskningsstrategi och preciserade bidrag 
För att precisera forskningsfrågorna görs för det första en litteraturgenom-
gång avseende strategi, strategisk kongruens och strategisk utveckling (av-
snitt 2.1-2.3). Denna genomgång förklarar utifrån befintlig teori förutsätt-
ningarna för strategisk kongruens samt hur strategisk utveckling sker. För 
det andra görs en litteraturgenomgång över ekonomistyrning (avsnitt 2.4) 
som förklarar ekonomistyrningens mål och användning. Med denna littera-
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turgenomgång som grund skapas en modell med strategisk kongruens, eko-
nomistyrning och strategisk utveckling. Därmed uppnås avhandlingens 
första syfte. Modellen används sedan i avhandlingens empiriska avsnitt. Där 
analyseras och diskuteras förekomsten av strategisk kongruens liksom Atlas 
Copcos ekonomistyrning och strategiska utveckling. För att stärka analysen 
genomförs fallstudien i tre delar som motsvarar tre olika decennier i företa-
gets utveckling15. 

Utgångspunkten för den här studien är de slutsatser och den empiri som 
tidigare framtagits i licentiatavhandlingen (Sundberg, 2009). Atlas Copco 
har dock förändrats sedan dess, med fler divisioner och pågående processer 
för att möta den globala utvecklingen. Empirin har därför utökats för att 
genomföra denna doktorsavhandling. Utökningen ger en bredare och mer 
aktuell fallstudie att dra nya slutsatser ifrån. Dessutom fördjupas analysen 
gällande strategisk utveckling. Det senare är särskilt intressant då företaget 
under den studerade 32-årsperioden gått igenom flera strategiska skeden som 
kategoriseras som decentralisering/divisionalisering, kontrollerad diversifie-
ring samt globalisering. Dessa strategiska skeden utgör också grunden för 
hur avhandlingen är periodindelad. 

Forskning om hur företag och andra organisationer förhåller sig till och 
hanterar den osäkra omgivningen har teoretisk och praktisk relevans. Den 
här avhandlingen mynnar därför ut i modellbidrag, teoretiska bidrag och 
bidrag till praktiken. Modellbidraget är att tillföra ytterligare dimensioner i 
tidigare modeller. Behovet av detta är en slutsats från licentiatavhandlingen 
(Sundberg, 2009) och studeras därför vidare i denna doktorsavhandling. Den 
modell som genereras och används i avhandlingen förklarar och illustrerar 
komplexa samband mellan strategisk kongruens, ekonomistyrning och stra-
tegisk utveckling. Modellen innefattar både formell ekonomistyrning och 
informell styrning. En sådan modell är unik inom situationssynsättet. 

De teoretiska bidragen har nära anknytning till modellbidraget men kan 
preciseras separat. De teoretiska bidragen är kopplade till ekonomistyrning-
ens relevans, analys av strategisk kongruens samt det situationssynsätt som 
utgör avhandlingens ansats. Bidraget inom ekonomistyrningens relevans är 
viktigt eftersom det sätter in ekonomistyrningen i ett sammanhang av strate-
gisk utveckling. Den här avhandlingen kompletterar tidigare studier inom 
området genom dess stora longitudinella tidsspann och genom att informell 
styrning inkluderas. Avhandlingen ger också teoretiska bidrag genom att den 
analyserar kongruens mellan flera strategiska nivåer. Detta görs även inom 
andra projekt inom SiSK-programmet. Den här avhandlingen kompletterar 
dessa projekt så att en mer omfattande empiri kan framställas. Den rika fall-

                               
15 De empiriska kapitlen 5-7 är indelade i 10- respektive 12-års perioder som följer denna 
strategiska utveckling. 
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studien uppdelad med de tre perioderna är också ett bidrag till situationssyn-
sättet. Detta synsätt förknippas ofta med ansatser som framförallt bygger på 
kvantitativa data (se t.ex. Gerdin & Greve, 2004; Langfield-Smith, 2006). 
Det finns fortfarande behov av att illustrera synsättet med longitudinella 
fallstudier vilket görs i denna avhandling. 

Bidragen till praktiken är viktiga utifrån den situation som företag i den 
konkurrensutsatta industrin befinner sig i. När den globala konkurrensen 
ökar och marknaderna integreras behöver företagens ledning och personal 
mer kunskap om strategi och styrning. Den här avhandlingen ökar förståel-
sen för strategisk kongruens vid olika faser i strategisk utveckling. Den visar 
också hur ekonomistyrningen påverkar och påverkas av strategisk utveckl-
ing. Ekonomistyrningens relevans ifrågasattes redan under 1980-talet då dess 
kortsiktiga stelhet ansågs hämma strategisk utveckling. Den formella eko-
nomistyrningen har fått ökat fokus under senare år. Detta beror delvis på 
kapitalmarknadens avkastningskrav vilket visar sig i mer rigiditet i redovis-
ning och regelsystem. Samtidigt behöver konkurrensutsatta företag som t.ex. 
Atlas Copco skapa utrymme och flexibilitet för strategisk utveckling. Före-
tagen kan behöva komplettera den formella ekonomistyrningen med styrme-
del inom t.ex. informell styrning för långsiktig överlevnad. Detta står i kon-
trast till samhällsutvecklingen och den forskning som förespråkar ytterligare 
regler och rigiditet i styrsystemen. Den fråga som ställdes under 1980-talet 
om ekonomistyrningens relevans är därför fortfarande aktuell. 

1.7 Presentation av Atlas Copco 
Avhandlingens fallföretag är Atlas Copco. I avsnitt 3.6.1 motiveras detta val. 
Eftersom företaget är så centralt i avhandlingen görs här en översiktlig pre-
sentation. 

Atlas Copco är ett svenskägt företag som enligt årsredovisningen 2014 
består av ett moderbolag och 57 direktägda dotterföretag. Dessutom ingår ett 
flertal dotterdotterbolag och underkoncerner i företaget. Koncernen redovi-
sar 2014 en omsättning på drygt 93 miljarder kr och en vinst på drygt 12 
miljarder kr. Företaget har fler än 43 000 anställda och försäljning i fler än 
180 nationer. Atlas Copco är verksamt inom kompressorer, vakuumlösningar 
och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg 
och monteringssystem. I företagets årsredovisning 2014 uppges företaget 
utveckla produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivi-
tet, säkerhet och ergonomi. 
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Atlas Copcos organisation framgår av Figur 2. Företaget är organiserat i 
fyra affärsområden16: Kompressorteknik, Gruv- och bergbrytningsteknik, 
Bygg- och anläggningsteknik samt Industriteknik. Dessa är i sin tur indelade 
i 23 operativa divisioner. Divisionerna består av bolag som är verksamma 
inom tillverkning, distribution, försäljning och service. Av koncernens totala 
försäljning har Kompressorteknik 45 %, Gruv- och bergborrningsteknik 
27 %, Bygg- och anläggningsteknik 16 % och Industriteknik 12 %. 

Figur 2. Atlas Copcos organisation. Källa: Utvecklad från Atlas Copcos årsredovis-
ning 2014, s. 9 

Wallenbergägda Atlas Copco har en lång tradition som svenskt företag.17 
Den första verksamheten startades 1873 och fokuserade på ånglok och järn-
vägsvagnar. Verksamheten var under en period också inriktad på dieselma-
skiner, men ersattes senare helt av pneumatisk teknologi. Verksamheten 
expanderade kraftigt under efterkrigstiden. Under 1960-talet fokuserades 
verksamheten på kompressorer, gruvmaskiner, anläggningsutrustning och 
industriverktyg. Kompressorverksamheten hade särskilt hög tillväxt genom 
flera viktiga innovationer. Ett exempel är oljefria skruvkompressorer som 
sedan blev en viktig produkt för företaget. 

I den här avhandlingen studeras Atlas Copcos verksamhet 1980-2011. 
Under denna tid har företaget haft stora framgångar. Men företaget har också 

                               
16 Under årens lopp har Atlas Copcos organisation förändrats. I det här avsnittet framställs den 
organisation som gäller när årsredovisningen 2014 publicerades. Den empiriska framställ-
ningen i kapitel 5-7 fokuserar på tiden 1980-2011. Divisionernas benämning och struktur har 
delvis förändrats mellan 2011 och 2014. 
17 Flera tidigare publikationer behandlar och diskuterar olika aspekter och skeenden i Atlas 
Copcos historia. Ett exempel är Gårdlund, Janelid, Ramström och Lindblad (1973) som utkom 
i samband med företagets 100-årsjubileum. Ett annat exempel är Beckerman (2014) som 
diskuterar Atlas Copcos olika ledargestalter. Se även t.ex. Arpi och Wejke (2000); Hamilton 
(2007); Hyder och Eriksson (2005); Johnsson (1974) och Nilsson (2011). 
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utmanats vid flera tillfällen. Koncernens omsättning och resultat har fluktue-
rat enligt ett cykliskt mönster. Vid inledningen av 1980-, 1990- och 2000-
talen har företaget haft avmattningar. Sedan har omsättning och resultat åter 
stigit. Detta cykliska mönster studeras och analyseras i avhandlingens empi-
riska avsnitt. 

1.8 Avhandlingens disposition 
Avhandlingen är disponerad så att syftena uppnås. Först utvecklas en modell 
avseende strategisk utveckling. Sedan används denna modell genom en lon-
gitudinell fallstudie av Atlas Copcos ekonomistyrning och strategiska ut-
veckling under drygt tre decennier. Avhandlingen består av åtta kapitel och 
fortsätter enligt följande ordning: 

Kapitel 2 Avhandlingens begrepp och ramverk. Här diskuteras avhand-
lingens centrala begrepp utifrån tidigare forskningslitteratur. Det leder fram 
till ett ramverk gällande strategisk utveckling ur ett livscykelperspektiv. 
Detta ramverk ligger till grund för den empiriska genomgången i senare 
kapitel. 

Kapitel 3 Avhandlingens ansats och metod. Här beskrivs och diskuteras 
avhandlingens övergripande ansats och metod samt forskningens kvalitet. 

Kapitel 4 Avhandlingens dimensioner. Detta kapitel diskuterar begrep-
pens operationalisering och användning i avhandlingen.  

Avhandlingens empiriska avsnitt återfinns i kapitel 5-7 och utgörs av tre 
perioder. De tre kapitlen är uppdelade i tioårsperioder18 vilket grovt samman-
faller med Atlas Copcos strategiska utvecklingscykler som har identifierats i 
avhandlingen.19  

Kapitel 5 Atlas Copco 1980-1989. Avhandlingens empiriska genomgång 
inleds med de möjligheter och problem Atlas Copco hade under 1980-talet 
och dess strategiska utveckling. Det som framförallt kännetecknar denna 
tidsperiod är att företaget var mitt uppe i en decentraliseringsprocess. Det 
fanns också krav på effektivitetshöjande åtgärder efter 1970-talets struktu-
rella problem. Kapitlet behandlar denna strategiska utveckling mot decentra-
                               
18 Kapitel 7 skiljer sig dock från de andra empiriska kapitlen genom att det behandlar tolv år 
av Atlas Copcos verksamhet medan de andra två kapitlen behandlar tio års verksamhet. Ett 
motiv till detta är att avhandlingen då innefattar de turbulenta år som industrin genomgått 
under 2009-2011. Ett annat motiv är att avhandlingen generellt ger en mer aktuell bild av 
fallföretagets verksamhet. 
19 Intervallen för cyklerna sammanfaller dock inte helt med periodindelningen. Företaget hade 
resultatmässiga nedgångar i början av decennierna men utvecklingscykler är också långa 
processer med faser som delvis överlappar varandra. Det går inte att med säkerhet säga att 
strategin förändrades exakt åren 1980, 1990 eller 2000. Detta framgår tydligt i avhandlingens 
empiriska avsnitt och diskuteras vidare i kapitel 8. 
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lisering. Kapitlet förklarar även hur de olika resultatenheterna konsolidera-
des och hur koncernen kunde hållas samman trots att det skapades tydliga 
gränser mellan de olika divisionerna. 

Kapitel 6 Atlas Copco 1990-1999. Den empiriska framställningen fortsät-
ter med perioden 1990-1999. Det var tiden efter att företagets divisional-
isering slutförts.20 I kapitlet uppmärksammas att företaget hade lönsamhets-
problem inom några verksamheter och en stagnerande lönsamhet inom några 
andra områden. Företaget tillfördes då verksamheter inom angränsade mark-
nader och teknologier för att förstärka företaget gentemot konkurrenterna. 
Detta innebar en breddning av hela företagets produktportfölj vilket kan 
sammanfattas i en kontrollerad diversifieringsstrategi21. 

Kapitel 7 Atlas Copco 2000-2011. Det som framförallt kännetecknar 
denna period är den ökade globaliseringen och företagets expansion i Asien. 
Detta har gynnat Atlas Copco genom företagets inriktning på maskiner och 
verktyg som matchat den asiatiska marknaden. Kapitlet behandlar företagets 
strategiska utveckling mot ökad globalisering. Dessutom fokuserades företa-
gets traditionella verksamhet och det blev också mindre konjunkturberoende. 
Avsnittet visar att även i detta fall har ekonomistyrningens olika delar haft 
betydelse. 

Kapitel 8 Strategisk utveckling och ekonomistyrning. Här görs en fördju-
pad diskussion avseende strategisk utveckling och ekonomistyrning samt 
avhandlingens slutsatser och konsekvenser. Kapitlet och avhandlingen avslu-
tas med en diskussion om fortsatt forskning. 

                               
20 Divisionaliseringen ansågs vara helt slutförd 1992. 
21 I Atlas Copcos fall är det missvisande att beskriva strategin som ren diversifiering även 
under 1990-talet. Det är snarare så att strategin inom en del av verksamheterna medvetet 
breddades något. För att beskriva detta används därför benämningen kontrollerad diversifie-
ring i avhandlingen. 
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KAPITEL 2 
Avhandlingens begrepp och ramverk 

I detta kapitel redogörs för avhandlingens centrala begrepp utifrån tidigare 
forskning.22 Kapitlet inleds med en genomgång av strategibegreppet och 
olika strategiska nivåer. Därefter diskuteras strategisk kongruens och strate-
gisk utveckling. Sedan redogörs för ekonomistyrningens mål och medel. 
Kapitlet avslutas med avhandlingens konkretiserade ramverk. 

2.1 Strategi och strategisk utveckling 
Eftersom den här avhandlingen behandlar strategisk utveckling behöver be-
greppen strategi och utveckling diskuteras. Strategi kan beskrivas som ett 
faktiskt tillstånd vid en viss tidpunkt och under specifika omständigheter. 
Strategisk utveckling indikerar långsiktig förändring. I nedanstående un-
deravsnitt redogörs för avhandlingens syn på strategi och strategisk utveckl-
ing. 

2.1.1 Strategi som begrepp 
Strategi är ursprungligen ett militärt begrepp och avser en övergripande me-
tod att vinna ett slag eller ett krig: en krigsföringskonst. Inom företagseko-
nomin har strategibegreppet flera olika betydelser och används i olika sam-

                               
22 Litteratursökningar har genomförts vid flera tillfällen under forskningsprocessen. När jag 
engagerades i forskningsprojektet 2007 var det nödvändigt att snabbt sätta sig in i SiSK-
programmets gemensamma referensram för strategisk kongruens och integrerad styrning. Den 
här avhandlingen har sedan fått en egen profil. Därmed har litteratursökningar gjorts i flera 
databaser med sökord som ”strategisk utveckling”, ”strategisk kongruens”, ”strategi”, ”eko-
nomistyrning”, ”livscykelperspektiv”, ”longitudinell fallstudie”, ”situationssynsätt”. Samtliga 
sökord har naturligtvis översatts till engelska. Det har också förekommit snöbollsurval, då 
författare refererat till andra skrifter som bedömts vara av intresse för den här studien. Senaste 
gången sökningar gjordes var i mars 2015. Detta gjordes för att bedöma var avhandlingen kan 
placeras i en aktuell forskningsfront. Forskningsvolymen inom strategi och ekonomistyrning 
är mycket omfattande. Den här avhandlingen gör inte anspråk på att referera till alla artiklar 
eller böcker som tangerar forskningsfältet. Dock tar den med tidig forskning som t.ex. står för 
väsentliga begrepp. Den tar också upp relevant aktuell forskning. 
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manhang (för översikter se t.ex. Chaffee, 1985; Mintzberg et al, 2009; Ru-
melt, Schendel & Teece, 1994; Whittington, 1993). 

Återkommande inom strategilitteraturen är att strategi handlar om en or-
ganisations inriktning. Detta synsätt kan härledas till forskare som Ansoff 
(1965), Andrews (1971) och Chandler (1962). Rumelt et al. (1994) menar att 
strategin är en mix med flera komponenter och procedurer. Denna mix kan 
bestå av processer för att formulera mål och positionera ett företag i förhål-
lande till omgivningen. Det kan t.ex. vara produktutbud, positionering på 
marknaden och verksamhetens omfång och bredd. Mixen kan också inne-
hålla interna förhållanden som organisationsstruktur, administrativa system 
och riktlinjer gällande arbetets genomförande. Alla dessa komponenter och 
procedurer har betydelse för ett företags framgångar. Rumelt et al. (1994) 
menar att det är integrationen av de olika delarna som är själva strategin. 
Detta synsätt visar strategibegreppets komplexitet. Det matchar den här av-
handlingen som analyserar strategier på flera olika nivåer.23 

Forskning inom strategiområdet implicerar ofta ett rationellt beteende. I 
begreppsanalysen av Ronda-Pupo och Guerras-Martin (2012) konstateras att 
orden firm, environment, actions och resources liksom goals och perfor-
mance är vanligt förekommande i strategidefinitioner. Alvesson (2001) me-
nar att rationaliteten är strategins särskiljande drag jämfört med begreppet 
företagskultur. Ansoff (1965) är en forskare som tydligt beskriver detta rat-
ionella synsätt. Han menar att strategisk planering syftar till att uppnå en 
organisations mål. Synen på rationalitet varierar dock mellan olika strategi-
forskare. Det kan förklaras av att strategiforskningen har olika studieobjekt 
eller begreppsmässiga ansatser. Enligt Whittington (1993) finns två övergri-
pande dimensioner som är helt avgörande för hur strategin studeras: strate-
gins resultat och strategiska processer. 

Strategins resultat är utfallet av strategiska processer. Strategiforskningen 
kan grupperas efter synen på vinstmaximering och/eller om det finns andra 
resultat som strategin syftar till. Den här avhandlingen utgår från ett situat-
ionssynsätt vilket vanligen håller sig inom det implicit rationella perspekti-
vet. Denna strategisyn antar ett perspektiv om vinstmaximering som en driv-
kraft till handlingar och beslut i företag. Forskning inom denna inriktning 
har bedrivits av t.ex. Ansoff (1965) och Porter (1980; 1987; 1996). Enligt 
Whittington (1993) har denna forskning fått stort genomslag inom s.k. best-
säljande managementlitteratur. Avhandlingen har ett ledningsperspektiv på 
strategin. I ett börsnoterat företag som Atlas Copco har ledningen vinstför-
väntningar att förhålla sig till. Företagets framgångar och motgångar ska 
redovisas till ägare som har krav på effektivitet. Vinstmaximering inom den 
rådande situationen är därför en naturlig utgångspunkt för avhandlingen. 
                               
23 En utförligare diskussion om strategiska nivåer förs i avsnitt 2.2. 
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Strategiska processer kan leda fram till strategins resultat. Whittington 
(1993) delar upp strategiforskningen efter om forskarna ser den strategiska 
processen som överlagd eller som gradvis framträdande. Den överlaga stra-
tegiprocessen benämns ibland ”planeringsskolan” (Mintzberg et al., 2009) 
och företräds av bl.a. Ansoff (1965). Enligt detta synsätt kan en strategi for-
muleras genom medvetet fattade beslut enligt ett rationellt mönster.24 Eko-
nomistyrningen stöder denna process bl.a. genom att framställa ekonomisk 
information som beslutsunderlag. Ett exempel är de optimeringsmodeller 
som används för investeringsbedömning.25 

Planeringsskolan har kritiserats för att vara visionslös. Den anses även 
hindra strategiskt tänkande. Kritiken mot planeringsskolan handlar i grunden 
om att till synes objektiv information får alltför stor betydelse vid beslutsfat-
tande. Verklighetens komplexitet och dynamik innebär att planer snabbt blir 
inaktuella. Dessutom kan rigida system för planering tränga undan de nyan-
ser som är nödvändiga för innovativt och visionärt tänkande. Enligt 
Mintzberg (1994) fångar inte de formaliserade systemen upp hela den 
mänskliga kapaciteten. De strategiska planerna blir alltför enkla och onyan-
serade för att t.ex. ta till vara på nya affärsmöjligheter. 

En stor del av strategiforskningen har anammat synen på strategi som en 
inkrementell process. Som komplement till strategiformulering diskuteras 
också strategiformering (Bengtsson, 1993). Strategier utvecklas inte bara 
utifrån ett rationellt syfte att anpassa företaget till en rådande omgivning utan 
också för att legitimera verksamheten inför interna och externa intressenter 
(Chaffee, 1985). Forskare menar att denna strategiska utvecklingsprocess 
också har ett egenvärde. Den skapar långsiktiga unika kompetenser och kan 
bidra till företags långsiktiga konkurrenskraft. Detta resursbaserade synsätt 
företräds av t.ex. Barney (1991); Barney, Wright och Ketchen (2001); Wer-
nerfelt (1984). Denna syn på strategiska processer är intressant för den här 
avhandlingen genom dess studie av strategisk utveckling som en långsiktig 
kontinuerlig process. 

2.1.2 Ett livscykelperspektiv 
Denna avhandling studerar strategiska processer i så långt tidsperspektiv att 
det är fråga om strategisk utveckling. Sådan utveckling kan analyseras från 
flera utgångspunkter (Dyson et al., 2007; Rajagopalan & Spreitzer, 1996; 

                               
24 Den s.k. rationella beslutsprocessen som beskrivs i bl.a. Herbert A. Simons forskning är en 
arbetsgång för rationellt beslutsfattande som återkommer inom läroböckerna. Denna process 
med målformulering, utvärdering av handlingsalternativ och val är ett uttryck för ”planerings-
skolan”. 
25 Se t.ex. Edlund, Högberg & Leonardz (1999); Ljung och Högberg (1999) för exempel på 
beslutsmodeller inom ekonomistyrning. 
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Van de Ven & Poole (1995). Med viss reservation antar den här avhandling-
en ett livcykelperspektiv på utveckling. Reservationen bygger på att livscy-
kelperspektivet i sin extrema form innebär att händelseutvecklingen är linjär 
och oåterkallelig. I avhandlingen är utvecklingen inte förprogrammerad utan 
det finns också ett manöverutrymme som människor kan använda för att 
sätta mål, planera och implementera en vilja. 

Livscykelperspektivet utvecklades redan under 1960-talet (t.ex. Alexan-
der, 1964; Levitt, 1965). Då handlade perspektivet om att beskriva hur en 
produkt introduceras, implementeras och mognar. Modeller och teoribild-
ning har sedan vidareutvecklats till att också behandla organisatorisk och 
strategisk utveckling (Auzair & Langfield-Smith, 2005; Frigotto, et al., 
2014; Miller & Friesen ,1983; 1984). En utvecklingscykel anses bestå av 
flera olika faser. Forskningen är inte entydig om hur många faserna är och 
hur de ska benämnas. Det finns också stor variation huruvida detta mönster 
följs (Mercer, 1993). Men följande grova indelning utgör en grundstomme i 
de flesta studier: 

 
• Introduktion 
• Tillväxt 
• Mognad 
• Nedgång 

Introduktionsfasen kännetecknas bl.a. av ett högt risktagande då affärsut-
vecklare söker efter och prövar nya idéer. Vid tillväxtfasen samlas företaget 
omkring en ny idé. Denna idé behöver implementeras och spridas i och utan-
för organisationen. Tillväxtfasen kan också innebära att nya produkter lanse-
ras på marknaden eller att företaget expanderar på annat sätt. Under mog-
nadsfasen biter sig företaget fast på marknaden och ”skördar frukterna av det 
krävande och dyrbara utvecklingsarbetet” (Normann, 1975, s. 63). Slutligen 
kan idén nå en nedgångsfas som innebär lägre försäljningsvolymer och även 
lägre priser och marginaler. Det finns därmed stort behov av att omdefiniera 
verksamheten eftersom detta också påverkar lönsamheten negativt (Alexan-
der, 1964). 

Hedberg och Jönsson (1978) förklarar mekanismer som påverkar livscy-
keln och strategisk utveckling i vidare bemärkelse. De menar att personalen i 
en organisation agerar olika beroende på var verksamheten befinner sig i 
livscykeln. I tidiga samt i senare faser är tilltron låg för den befintliga strate-
gin. Då anses människor till stor del styras av emotion och känslor. När stra-
tegin får större acceptans styrs människor i större utsträckning av kognitiva 
beteenden och strävar efter anpassning och effektivitet. Författarna anser att 
effektiviteten är som högst när människorna i organisationen tror på och 
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arbetar efter organisationens rådande strategi. Det innebär att människor i 
stor utsträckning använder sig av beprövad kunskap och erfarenhet i t.ex. 
beslutsfattande. I denna fas finns inte akut behov av att utveckla strategin. 
Istället strävas efter effektiva problemlösningar. Men när t.ex. omgivningen 
förändras blir den tidigare strategin inte längre framgångsrik och det uppstår 
en ogynnsam situation. Kris och förvirring kan bli följden av detta. I ett så-
dant läge sjunker tron på företagets strategi. Mänskliga beteenden styrs åter 
av emotion. Det innebär att människors beslutsfattande i stor utsträckning 
påverkas av känslor, t.ex. rädsla. Kriser upplevs så jobbiga för olika intres-
senter att det skapar ett tryck till att omforma strategin. I ett sådant kritiskt 
läge kan det öppnas ett möjlighetens fönster. Flera olika förslag till lösningar 
kan föreligga och så småningom kan en ny strategi få acceptans. Även i for-
mandet av denna nya strategi har känslorna stor betydelse. Ledare kan ge-
nom känslomässig retorik påverka medarbetarna till acceptans av den nya 
strategin. Detta är betydelsefullt eftersom många medarbetare kognitivt fort-
farande kan finnas kvar i den tidigare strategin. Hedberg och Jönsson (1978) 
menar att en emotionell påverkan kan rubba de kognitiva kartorna för att öka 
acceptansen till den nya strategin. Men det cykliska mönstret innebär att 
även den nya strategin kommer senare att bli vanemässig och trögföränderlig 
gentemot omgivningen. Därmed uppstår en ny kris i ett senare skede. 

Synsättet med livscykler är vanligt förekommande i strategilitteraturen. 
Ett exempel är Normann (1975) som särskilt diskuterar förutsättningar för att 
utveckla mogna företag. Han menar att mogna företag ofta tillämpar en mål-
orienterad planeringsfilosofi. Men han anser också att en processyn är nöd-
vändig för nyorientering. I en sådan processyn är planering ett lärande inlär-
ningsförlopp med ständigt skiftande perspektiv mellan visioner och omedel-
bara åtgärder. En annan ofta citerad artikel är Gupta och Govindarajan 
(1984). Denna artikel utvecklar strategiska typologier för affärsstrategier 
som baseras på strategiskt uppdrag. Uppdraget är olika beroende på var i 
livscykeln företaget befinner sig. I en tillväxtfas är uppdraget att öka mark-
nadsandelen. I en mognadsfas är uppdraget att stabilisera verksamheten för 
att behålla marknadsandelen. När efterfrågan börjar sjunka är uppdraget att 
maximera produkternas kassaflöden även om det innebär negativa konse-
kvenser på lång sikt. Forskning med denna referensram har sedan bedrivits 
av t.ex. Covin och Slevin (1990) som visar att det finns samband mellan 
strategiskt tillstånd, organisatorisk struktur och stadium i livscykeln. En an-
nan studie med utgångspunkt i livscykelteorin är Verreynne och Meyer 
(2010). De studerar hur strategiformuleringsprocessen varierar vid olika 
stadier i livscykeln. Utifrån en empirisk analys konstaterar författarna att en 
matchning i detta sammanhang också påverkar mindre företags prestationer. 
Detta överensstämmer också med bl.a. Miller och Friesen (1984) som stude-
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rar hur beslutsfattande, strategi och organisationsstruktur förändras mellan 
olika stadier i livscykeln. Deras studie indikerar bl.a. ett större risktagande i 
introduktionsfasen. I tillväxtfasen blir strategin mer analytiskt och rationellt 
grundad, vilket också fortsätter under mognadsfasen. 

Ytterligare ett exempel på studier inom livscykelteorin är Moores och 
Yuen (2001). De studerar hur redovisningssystem förändrats under olika 
stadier i en livscykel. Deras forskning bygger på enkäter och fältstudier av 
kläd- och skoindustrin. De visar att ekonomistyrningens utformning varierar 
vid olika stadier i livscykeln. Företag i ett tillväxtstadium är särskilt fokuse-
rade på att formalisera ekonomistyrningen. Författarna visar också att redo-
visningen presenteras på olika sätt i olika stadier i livscykeln. 

Det finns alltså studier avseende livscykelteorin inom flera olika forsk-
ningsfält och särskilt inom strategiforskningen. De refererade skrifterna stu-
derar framförallt samband mellan olika variabler kopplade till livscykeln. 
Studierna grundas på olika enkätundersökningar men det finns också behov 
av att longitudinellt studera utveckling i djupa fallstudier (se t.ex. Auzair, 
2015). I detta avseende ger den här avhandlingen ett bidrag. 

I studier av livscykler är det nödvändigt att också reflektera över mo-
dellens brister. Flera forskare, däribland Greenley (1985) och Porter (1980) 
menar att modellen bakom perspektivet är för generellt utformad för att an-
vändas som planeringsinstrument i företag. Fasernas längd och utseende 
varierar mellan olika branscher. Dessutom kan beslutsfattare i företag på 
olika sätt påverka tillväxtkurvans form, t.ex. genom ompositionering. Detta 
är mycket relevant kritik som egentligen gäller alla generiska modeller (inte 
minst Porters egna modeller och typologier). Om beslutsfattare uteslutande 
använder generella modeller riskerar de att förlora det unika i verksamheter. 
Men det är ändå betydelsefullt att strukturera en komplex verklighet till olika 
begrepp och samband. Även om modellerna är generellt utformade kan de 
utgöra grundstommen i en mer specifik analys av branscher eller av indivi-
duella företag eller andra organisationer. Porter (1980) menar också att den 
beslutsfattare som tar livscykeln som given riskerar att få den som en själv-
förverkligande profetia. Ett alternativt tankesätt är att medvetenheten om 
alltings förfall också innebär en möjlighet att utveckla beredskap för efter-
kommande tider. Porter (1980) anser också att livscykelmönstret har begrän-
sat förklaringsvärde. Även detta är relevant om vi uteslutande studerar ag-
gregerade data och inte genomför några förklarande studier inom området. 
Även denna kritik talar för den här avhandlingens longitudinella fallstudie 
som bl.a. illusterar strategisk utveckling. 
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2.2 Strategiska nivåer och strategisk kongruens 
I studier av strategi och strategisk utveckling är det nödvändigt att bestämma 
sig för vilken eller vilka strategiska nivåer som studeras. Ett bidrag med den 
här avhandlingen är att flera strategiska nivåer studeras. Detta efterfrågas av 
bl.a. Nilsson och Rapp (2005). Forskningen har kommit fram till att det finns 
en hierarki av olika strategiska nivåer. Varje nivå har olika förutsättningar 
och behöver därför diskuteras separat. De strategiska nivåer som behandlas i 
denna avhandling är koncernstrategi, affärsstrategi och funktionsstrategi. 
Dessa nivåer har länge använts inom forskningen (t.ex. Hofer & Shendel, 
1978). Strategisk kongruens anses vara uppnådd om strategier på dessa olika 
nivåer är ömsesidigt konsistenta och anpassade till den omgivande situation-
en. I likhet med Jannesson et al. (2014) antas i den här avhandlingen att så-
dan kongruens är en förutsättning för konkurrenskraft och framgång på lång 
sikt. En fråga som ställs är om detta också gäller i alla faser i livscykeln. 

2.2.1 Koncernstrategi 
En koncern är en samling företag varav ett moderföretag genom aktieinne-
hav eller på annat sätt har kontroll över dotterföretagens styre. Koncernstra-
tegin kan beskrivas som den övergripande idé som koncernledningen har för 
de ingående enheterna för att dra nytta av att de ingår i samma koncern 
(Goold et al., 1994). 

En av de strategitypologier som Nilsson och Rapp (2005) använder för att 
bedöma strategisk kongruens i ett företag är begreppsapparaten av Porter 
(1987). Dessa begrepp används också i denna avhandling. Porter (1987) 
bygger sitt ramverk på en rationalistisk grund. Typologin används också 
inom situationssynsättet för att klassificera olika koncerner (t.ex. Jannesson 
et al., 2014). Porter (1987) klassificerar strategi på koncernnivå som före-
tagsledningens intentioner att ta tillvara de ingående enheternas synergier. I 
den här avhandlingen används koncernstrategins ytterligheter: aktivitetsdel-
ning och portföljförvaltning. Aktivitetsdelning innebär att olika enheter 
centralt koordineras för att t.ex. utvinna funktionella skalfördelar. Portfölj-
förvaltning innebär att de olika affärsenheterna är självständiga. De är då 
inte operativt beroende av varandra och bedöms ha en begränsad synergipot-
ential. Mellan dessa ytterligheter finns ett spann där också andra koncern-
strategier befinner sig.26 

Typologin av Porter (1987) har både kritiserats och vidareutvecklats inom 
forskningen. En viktig iakttagelse är att företags strategier kan utvecklas 
över tiden och att det finns trender i hur koncernstrategin utvecklas. Detta 

                               
26 Porter (1987) nämner även kunskapsdelning och omstrukturering som koncernstrategier. 
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har stor betydelse för den här avhandlingen som diskuterar strategisk ut-
veckling. Redan Chandler (1962) ansåg på att företags utveckling generellt 
följer ett sekventiellt mönster. Forskningen visar att stora koncerner en gång 
uppstått som lokala företag fokuserade på en enstaka affär. De har sedan i en 
utvecklingsprocess integrerats vertikalt när de sökt sig ut på nya marknader 
eller internationaliseras. Denna process ger överkapacitet och skapar incita-
ment att också utveckla produktutbudet vilket leder till ökad diversifiering.27 
Enligt Bengtsson (1993) har mönstret inneburit att diversifierade företag 
fram till 1980-talet har ökat sin andel av de största företagen.28 Sedan 1980-
talet har emellertid trenden brutits åtminstone när det gäller orelaterad diver-
sifiering och företagen (även de svenska) har ökat sin specialisering (Bengts-
son & Kalling, 2007). Diskussionen visar att typologierna avseende koncern-
strategi också behöver inkludera en dynamisk dimension. Denna visar att 
näringslivet trendmässigt och även individuella koncerner kan förflytta mel-
lan olika strategiska lägen. Medvetenhet om denna dynamik i koncernstrate-
gin är viktig för den här avhandlingen som har en longitudinell ansats och 
studerar strategisk utveckling. Utifrån forskningen av t.ex. Chandler (1962) 
förväntas graden av diversifiering öka med företagens tillväxt. Men som t.ex. 
Bengtsson och Kalling (2007) anför kan även näringslivet i sin helhet för-
ändras mot ökad specialisering. För att aktivitetsdelning ska komma på fråga 
behöver det dock finnas hög synergipotential, dvs. möjlighet och utrymme 
att samordna verksamheter.  

Koncernstrategin har också betydelse för ekonomistyrningen eftersom 
denna bl.a. koordinerar resurser inom eller mellan organisationer.29 Nilsson 
och Rapp (2005) menar att ledningen i en aktivitetsdelande strategi har en 
roll att samla och fördela resurser gällande t.ex. gemensam produktutveckl-
ing, marknadsföring, inköp och logistik. I företag med lägre synergipotential 
har koncernledningen (och ekonomistyrningen) andra funktioner. Koncern-
ledningen skapar då värden genom att söka intressanta uppköpskandidater att 
ha i produktportföljen, koordinera så att affärsenheterna har tillgång till kapi-
tal och ledningskompetens samt följa upp verksamheterna (Porter, 1987). 

De olika roller och funktioner som ledningen och ekonomistyrningen har 
i olika koncernstrategier är intressant för den här avhandlingen med sin lon-
gitudinella fallstudie. Under den 32-årsperiod som studerats har Atlas Copco 
gått igenom flera skeden där koncernstrategin utvecklats. De begrepps som 
ovan beskrivits har då varit väl matchande för att redogöra för och analysera 
denna utveckling. 

                               
27 Bengtsson (1993) menar att incitamenten till diversifiering i grunden handlar om att skapa 
lönsamhet, sprida riskerna, maximera tillväxten samt att få större makt över marknaderna. 
28 Detta visas genom en studie av Rumelt (1982) av USAs 500 största företags diversifiering. 
29 Ekonomistyrningens behandlas mer ingående i avsnitt 2.4. 
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2.2.2 Affärsstrategi 
En koncern kan bestå av flera affärsenheter som i sin tur kan ha egna strate-
gier. Strategiforskningen har genererat flera olika typologier som beskriver 
affärsstrategier (se t.ex. Kald, Nilsson & Rapp, 2000; Langfield-Smith, 1997, 
2006). I den här avhandlingen beskriver affärsstrategin det sätt på vilket 
affärsenheter är positionerade på marknaden, är konkurrenskraftiga och 
uppnår sina ekonomiska mål. Detta benämns ofta som yttre effektivitet. I 
avhandlingen används typologin av Porter (1980) för att beskriva och analy-
sera affärsstrategier.30 Porter (1980) menar att affärsenheter kan klassificeras 
utifrån sin strategiska fördel och sin strategiska målgrupp. De huvudstrate-
gier som framkommer är produktdifferentiering, kostnadsöverlägsenhet och 
fokusering. Om affärsenhetens produkter har unika egenskaper som på något 
sätt särskiljer sig från konkurrenterna anses affärsenheten vara produktdiffe-
rentierad. Det kan vara fråga om garantier, service, finansieringsalternativ, 
varumärke, utseende, produktkvalitet, leverans- eller betalningsvillkor osv. 
Dessa egenskaper ger kunderna så stort mervärde att affärsenheten kan ta ett 
högre försäljningspris som kompensation för de ökade kostnader som diffe-
rentieringen innebär. Ett företag som särskiljs gentemot konkurrenter genom 
att t.ex. ha extremt förmånliga leveransvillkor har förmodligen också högre 
kostnader för detta. Det kan t.ex. behövas mer flexibla distributionssystem 
som prioriterar säkerhet och snabbhet före låg kostnadsnivå. För en del kun-
der har säkra och snabba leveranser stor betydelse. De kan vara känsliga för 
leveransstörningar och är beredda att betala ett högre pris för säkra leveran-
serna. Biltillverkare är ett exempel på företag som kan göra stora förluster 
vid produktionsstörningar till följd av materialbrist. Dessa företag har stort 
behov av leveranssäkerhet och har stora incitament att betala extra för säkra 
leveranser.31 

Den andra affärsstrategin är kostnadsöverlägsenhet. Den innebär att affär-
senheten är koncentrerad på att rationellt producera standardprodukter. Detta 
för att kunna erbjuda kunderna lägre priser jämfört med konkurrenterna. I en 
sådan strategi är det betydelsefullt att optimera verksamheten. Affärsenheten 

                               
30 Strategiforskningen har också haft andra synsätt avseende affärsstrategi och genererat andra 
typologier. Exempelvis relaterar Miles och Snow (1978) affärsstrategin till enhetens strate-
giska mönster, t.ex. huruvida den i huvudsak är försvarsorienterad (defender) eller mer fram-
åtsträvande (prospector), medan typologin av Gupta och Govindarajan (1984) grundas på 
affärsenheternas strategiska uppdrag, om de är inriktade på att skörda marknader utifrån de 
konkurrensfördelar som de har, håller sina positioner eller om de har som uppdrag att skapa 
nya konkurrensfördelar. 
31 Bilindustrins produktion har blivit alltmer kundorderstyrd (se t.ex. Berggren, 1994). För att 
snabbt kunna leverera bilar till kunderna krävs ett rationellt produktionssystem utan störning-
ar. Det ger också betydligt högre lönsamhet. Det finns därför stora ekonomiska incitament 
inom bilindustrin att välja leverantörer som garanterar leveranssäkerhet. 
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kan då kontinuerligt hålla en hög kostnadseffektivitet vilket utgör den strate-
giska fördelen gentemot konkurrenterna. Enligt Porter (1980) kräver detta 
stora insatser för att optimera anläggningar. Ett företag med en sådan strategi 
behöver ha hård kontroll över sina kostnader och sträva efter kontinuerliga 
kostnadsreduktioner. Det innebär också en fokusering på stora kundgrupper 
för att dra nytta av stordrift också i försäljningsorganisationen. De företag 
som lyckas uppnå kostnadsöverlägsenhet behöver ha en marknadsledande 
ställning. Porter (1980) exemplifierar denna strategi med bl.a. Briggs and 
Strattons verksamhet inom små bensinmotorer, Lincoln Electrics framgångar 
inom svetsmaskiner, Black and Decker och DuPont. När företagen har lägre 
kostnader än konkurrenterna ökar möjligheten att få högre marginaler. Det 
ger utrymme till att ytterligare utveckla nya effektiva anläggningar och dis-
tributionssystem som gör det möjligt att behålla marknadspositionen. 

Den tredje strategin som Porter (1980) tar upp är kundfokusering. En af-
färsenhet med sådan inriktning är fokuserad på och erbjuder specifika pro-
dukter eller tjänster till en mycket avgränsad kundgrupp. Affärsenhetens 
personal kan ha så ingående kunskaper om kundgruppen att den kan utveckla 
och marknadsföra väl anpassade produkter till kunderna. Den kunskap och 
exklusivitet som uppstår genom denna specialisering ger en konkurrensför-
del gentemot företag med en bredare inriktning. 

Porters typologi om affärsstrategier har kritiserats inom forskningen t.ex. 
utifrån de antaganden som resonemangen bygger på (se t.ex. Miller & Dess, 
1993; Speed, 1989)32. Kritiken gäller också den rationalitet och skenbara 
enkelhet som Porters strategisyn implicerar. Stora delar av strategiforskning-
en har tagit en annan riktning sedan 1980-talet och diskuterar strategi ur mer 
dynamiska perspektiv. Ett exempel är det resursbaserade synsättet som be-
skriver strategin utifrån affärsenheters unika förutsättningar (se t.ex. Barney, 
1991). Detta innebär att affärsenheterna i praktiken är betydligt trögare att 
förändra. Det är ändå vanligt att typologin av Porter (1980) används inom 
situationssynsättet (t.ex. Auzair, 2015; Jannesson et al., 2014). I den här 
avhandlingen används begreppen tillsammans med livscykelperspektiv för 
att förklara strategisk utveckling. 

                               
32 Speed (1989) menar att differentiering och fokusering är strategier som kommer från mark-
nadsföringen och som handlar om att skapa intressanta erbjudanden till kunderna medan 
kostnadsöverlägsenhet är en strategi baserad på ekonomisk teori gällande skalfördelar som 
inte med automatik ökar kundernas värde av produkten. I linje med denna kritik argumenterar 
också bl.a. Johnson (1992) för att affärsenheter inte längre kan vara fokuserade på t.ex. diffe-
rentiering eller kostnadsöverlägsenhet, utan att företagen under senare år behöver vara ”både 
och” för att överleva i den globala konkurrensen. Även Miller och Dess (1993) visar att kom-
binationer av olika strategier kan vara mer fördelaktiga än fokusering på en specifik strategi. 
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2.2.3 Funktionsstrategi 
Den tredje strategiska nivån som behandlas i avhandlingen är funktionsstra-
tegin. Denna är koncentrerad på inre effektivitet. Det innebär att funktioner-
na behöver ledas och vara organiserade så att de bidrar till att affärsenheter-
na och koncernens ekonomiska mål uppnås och därmed medverkar till före-
tagets konkurrenskraft (Hallgren & Olhager, 2006; Langfield-Smith, 1997; 
Swamidass & Newell, 1987; Wheelwright, 1984). Forskningen inom detta 
område har framförallt behandlat funktionsstrategiers utformning (Danga-
yach & Deshmukh, 2001; Leong, Snyder & Ward, 1990). Under senare år 
har forskare också studerat processerna för funktionsstrategiers formulering 
och utveckling (t.ex. Feldman, Olhager & Persson, 2009; Jia & Bai, 2011). 
Denna forskning har visat att funktionsstrategins utveckling har nära kopp-
ling till affärsstrategin (se även Schroeder, Anderson & Cleveland, 1986). 
Hallgren och Olhager (2006) menar att funktionsstrategin kontinuerligt be-
höver prövas gentemot målen. Hur dessa mål är utformade påverkas bl.a. av 
kundernas krav på kvalitet, leveranssäkerhet, pris och sortiment.33 Dessa 
frågor har nära koppling till affärsstrategin. 

Diskussionen om funktionsstrategiers utveckling visar att funktionsstrate-
gin behöver samordnas med affärsstrategin (och i förlängningen med kon-
cernstrategin).34 För att analysera detta behöver funktionsstrategin klassifice-
ras. I den här avhandlingen diskuteras funktionsstrategin utifrån hur produkt-
ionsfunktionen kan vara utformad för att effektivt producera efterfrågade 
produkter. Därmed används en typologi av Hayes och Wheelwright (1979) 
som beskriver teknisk flexibilitet vid olika utvecklingsfaser. Denna typologi 
passar avhandlingens longitudinella ansats särskilt väl då den bygger på an-
taganden gällande produkters och processers livscykler. Allteftersom en 
produkt passerar olika utvecklingsfaser i en livscykel behöver också tillverk-
ningsprocesserna utvecklas. I en typisk introduktionsfas menar Hayes och 
Wheelwright (1979) att tillverkningsfunktionen inte alltid är så kostnadsef-
fektiv på kort sikt utan behöver ha hög teknisk flexibilitet. När produkten når 
stadier av tillväxt och mognad ökar istället behovet av standardisering, me-
kanisering och automation. Hayes och Wheelwright (1979) menar att detta 
leder till ett effektivt tillstånd, men också kapitalintensivt, internt integrerat 
och mindre flexibelt jämfört med introduktionsfasen. Den evolutionära ut-
vecklingen leder till ett alltmer standardiserat produktutbud samtidigt som 
processerna fokuseras på att vinna ekonomiska skalfördelar. 35 

                               
33 Genom det nära sambandet mellan affärsstrategi och funktionsstrategi behöver också eko-
nomistyrningen och produktionsstyrningen vara integrerad (Nilsson & Rapp, 2005). 
34 Diskussionen om strategisk kongruens utvecklas vidare i avsnitt 2.3. 
35 Van Veen-Dirks (2005) menar dock att de senaste årens införande av flexibla tillverknings-
system förändrat processtrukturens utveckling. Dessa system innebär nämligen att produktion 
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Processernas utvecklingsfaser är av särskilt intresse i den här avhandling-
en som behandlar strategisk utveckling. Hayes och Wheelwright (1979) de-
lar in processtrukturen i fyra faser36: Funktionell verkstad (job shop), flödes-
grupp (batch), arbetslina (assembly line) och kontinuerligt flöde (continous 
flow). 

Funktionell verkstad (job shop) innebär styckevis tillverkning av enstaka 
produkter. Sådan styckeproduktion tillverkas mot order eftersom det är 
komplicerat att förutse tillverkningsbehovet. Funktionerna behöver därför 
vara generella när det gäller kompetens och maskinkapacitet. Därmed kan de 
ha den flexibilitet som krävs för att snabbt kunna mobilisera och lösa nya 
uppgifter av engångskaraktär. 

Flödesgrupp (batcher) innebär en stötvis tillverkning vid olika arbetsstat-
ioner. Vanligen är det relativt låga volymer som tillverkas, men de olika 
varugrupperna vid respektive arbetsstation tillverkas under samma betingel-
ser. Det kan betyda att råvarorna är gemensamma och att tillverkningspro-
cessen är likartad för produkterna. 

När produktionsvolymen är större till följd av att produkterna nått ett 
högre mognadsstadium blir produktionsprocessen mer enhetlig i en s.k. ar-
betslina (assembly line). Eftersom det då behöver tillverkas många enheter 
av ett fåtal produkter uppstår en strävan efter att nå skalfördelar. Detta sker 
genom att arbetsstationerna blir färre samtidigt som volymerna ökar. 

Strävan efter skalfördelar ökar ytterligare när produkterna når senare sta-
dier i livscykeln. Den yttersta produktionsprocessen är s.k. kontinuerligt 
flöde (continous flow). Då produceras stora mängder av standardiserade pro-
dukter. Ofta innefattar funktionen stora kapitalintensiva maskiner och an-
läggningar med låg teknisk flexibilitet. För att uppnå effektivitet behöver 
produktionen därför vara jämn och homogen. Detta gör att ställtider minime-
ras och att ekonomiska skalfördelar kan vinnas. 

Som redan nämnts passar typologin av Hayes och Wheelwright (1979) 
väl in i avhandlingen genom dess koppling till livscykeln. Det finns dock 
delar i typologin som ytterligare behöver utvecklas och som den här avhand-
lingen bidrar till. En relevant fråga är t.ex. vad som händer med funktioner-
nas processer när produkterna börjar nå ett nedgångsstadium och vad som 
triggar igång en ny utvecklingscykel. 

                                                                                                                             
med relativt låga volymer kan vara effektiv. Detta skulle innebära att moderna företag inte 
nödvändigtvis strävar emot storskalig produktion av standardiserade produkter. Även om det 
visar sig att storskalighet inte är en ideal utveckling i alla situationer är begreppsramen av 
Hayes & Wheelwright (1979) ändå funktionell för att klassificera funktioner. 
36 Den svenska översättningen av typologin är inspirerad av Nilsson (2010). 
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2.3 Strategisk kongruens och strategisk utveckling 
Strategisk kongruens uppstår enligt Nilsson och Rapp (2005) då strategier på 
olika nivåer samstämmer med varandra och med omgivningen. Därmed 
finns en logik genom hela företaget. Jannesson et al. (2014) menar också att 
strategisk kongruens är en förutsättning för konkurrenskraft och ökat vär-
deskapande (se även t.ex. Cavusgil & Deligonul, 2012; McGrath, 2012). 
Detta visas empiriskt också av Nilsson (2010) och stöds av tidigare forsk-
ning (t.ex. Goold et al., 1994, Nath & Sudharshan, 1994). Samma tes är vik-
tig för den här avhandlingen. Strategisk kongruens antas föreligga när effek-
tivitet råder i den strategiska utvecklingscykeln. Detta illustreras i Figur 3 
och är en vidareutveckling av tidigare forskning (t.ex. Hedberg & Jönsson, 
1978). Ett effektivt tillstånd råder (t1) när den interna tron på den nuvarande 
policyn är som högst samtidigt som det råder kongruens mellan de strate-
giska nivåerna. Dessa jämviktslägen kommer att utmanas av omgivande 
faktorer. Vid t2 har strategin kommit i otakt med omgivningen. Genom att 
organisationens effektivitet sjunker uppstår osäkerhet och förvirring. Oba-
lansen skapar krav på utveckling varvid strategin ifrågasätts. Det finns då 
möjlighet att implementera nya strategier som är bättre matchade med om-
givningen. Det behöver finnas entusiasm för de nya strategierna för att åter 
skapa jämvikt (t3). Detta tillstånd är hållbart tills nästa kris uppstår med nya 
krav på utveckling (t4). 

Figur 3. Strategisk kongruens i en strategisk utvecklingscykel. 

2.3.1 Olika tillstånd av strategisk kongruens 
Det är komplext att diskutera möjliga kombinationer av strategier på olika 
nivåer. Men Nilsson och Rapp (2005) sammanfattar strategisk kongruens i 
en tentativ modell. Denna modell är utgångspunkt i den här avhandlingen för 
att bestämma om strategisk kongruens föreligger i den strategiska utveckl-
ingscykelns olika faser. Det finns flera kombinationer av strategier på olika 



 
 
 
 

31

nivåer som anses kongruenta. Andra kombinationer anses inte vara kongru-
enta. I den följande texten ges några exempel på både kongrenta och ej kon-
gruenta kombinationer.37 

Ett exempel på en kongruent kombination är att differentiering är kongru-
ent med funktionell verkstad/flödesgrupp och aktivitetsdelning. Denna kom-
bination är framgångsrik när omgivningen uppfattas som osäker och turbu-
lent (Nilsson & Rapp, 2005). När det svårt att förutse orderingången är det 
viktigt att produktutbud och produktion har hög flexibilitet. Det kan vara 
förenat med hög risk att långsiktigt binda kapital och kapacitet vid specifika 
produkter och arbetsmoment när omgivningen snabbt förändras. Då är det 
bättre att marknadsföra unika produkter till kunderna, t.ex. att tillhandahålla 
tekniskt avancerade produkter jämfört med konkurrenterna. En sådan diffe-
rentieringsstrategi behöver också stödjas av en flexibel funktionsstrategi. 
Detta är möjligt om produktionen sker i små serier. Aktivitetsdelning är den 
koncernstrategi som bäst matchar differentiering. Differentieringsstrategin 
innebär nämligen att jämförelsevis stora resurser behöver läggas på t.ex. 
marknadsföringsaktiviteter och/eller produktutveckling. I en osäker och tur-
bulent omgivning innebär det högt risktagande eftersom efterfrågan snabbt 
kan förändras. Det därför effektivt att en koncerns sammanlagda resurser 
samordnas när det gäller t.ex. marknadsföring och produktutveckling. Kon-
cernledningen behöver då skapa system som koordinerar dessa resurser. 

Ett annat exempel på strategisk kongruens är när kostnadsöverlägsenhet 
kombineras med arbetslina/kontinuerligt flöde och med portföljförvaltning. 
Denna kombination är kongruent när omgivningen uppfattas som stabil. När 
det t.ex. går att göra tillförlitliga prognoser över orderingången förenklas 
verksamhetsplaneringen. Då kan längre och kostnadseffektiva serier efter-
strävas i produktionen. Även kundmarknaderna påverkas av denna stabila 
omgivning då kunderna har goda möjligheter att söka leverantörer med för-
månliga priser. Därför är kostnadsöverlägsenhet en framgångsrik affärsstra-
tegi under dessa förutsättningar. I en sådan kombination ligger fokus på att 
ha hög kostnadseffektivitet. Då kan koncernledningarna decentralisera be-
slutsfattande till de olika enheterna och skapa ekonomiska incitament för 
dessa att hålla hög lönsamhet. 

En kombination som inte anses vara kongruent är när ett företag domine-
ras av aktivitetsdelning, kostnadsöverlägsenhet och funktionell verk-
stad/flödesgrupp. Framförallt sambandet mellan affärsstrategin och funkt-
ionsstrategin har då missmatch. Detta eftersom kostnadseffektivet är svårt att 
uppnå när det t.ex. uppstår ställtider och mellanlager i produktionen. 

Ett annat exempel på missmatch är när portföljförvaltning kombineras 
med differentiering/kundfokusering och med funktionell verkstad/flödes-
                               
37 Nilsson och Rapp (2005) ger en komplett bild av kongruenta/ej kongruenta strategier. 
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grupp. Då är det koncernstrategin som inte matchar affärsstrategin. Detta 
eftersom en framgångsrik differentiering/kundfokusering behöver samord-
ning t.ex. för att effektivt använda koncernens utvecklingsresurser för att ta 
fram profilerade eller kundanpassade produkter. 

2.4 Ekonomistyrningens mål och styrmedel 
Föregående två avsnitt behandlade strategier, strategisk utveckling och stra-
tegisk kongruens. I det här avsnittet diskuteras ekonomistyrningens mål och 
användning. Ekonomistyrningens mål kan sammanfattas i två ord: kontroll 
och beslutfattande (t.ex. Nilsson & Stockenstrand, 2015). Kontroll anses 
vara en förutsättning för att implementera strategier för att uppnå ett företags 
ekonomiska mål (t.ex. Anthony, 1988). Ekonomistyrningen är en metod för 
att påverka människor att agera på ett sätt som sammanfaller med företags-
ledningens mål. Ett annat mål med ekonomistyrningen är att bidra med un-
derlag för beslutsfattare på olika nivåer. Om personer vid olika befattningar 
får anpassat underlag så kan de förväntas fatta beslut som leder till att före-
tagens mål uppnås (Nilsson & Stockenstrand, 2015). 

Ekonomistyrning kan användas för att göra prognoser, planera och sam-
ordna verksamheter (Arwidi & Samuelson, 1991; Samuelson, 1993). Budge-
tering är ett traditionellt styrmedel för detta. Genom en budget kan företags-
ledningen utöva kontroll. Av budgeten framgår också t.ex. framtida orderin-
gång, resursernas dimensionering och användning.38 Detta fokuserar på eko-
nomistyrningens form eller ”dokument” (budget, verksamhetsplan, strategisk 
plan, osv). I samband med den s.k. Relevance Lost-debatten i slutet av 1980-
talet började ekonomistyrningen ifrågasättas (t.ex. Johnson & Kaplan, 1987). 
Den efterföljande forskningen utvecklade diskussionen om ekonomistyr-
ningens användning med ökat fokus på de processer som kringgärdar eko-
nomistyrningens dokument. Det handlar om att precisera individers åtagan-
den, skapa motivation och kommunicera information (t.ex. Arwidi & Samu-
elson, 1991). Enligt detta modernare synsätt är ekonomistyrningen inte så 
objektiv som tidigare framställningar visat. Synsättet visar också medarbe-
tarnas betydelse för verksamhetens utveckling. Att precisera individernas 
åtaganden och upprätta relevanta belöningssystem är nödvändigt för att 
skapa motivation. Att kommunicera information är också en nödvändig för-
utsättning för att personal ska kunna fatta rimliga beslut utifrån den befint-
liga situationen. 

                               
38 Budgetering är en traditionell metod för ekonomistyrning. Det har under de senaste decen-
nierna också skapats alternativa metoder och modeller för att uppnå samma syften. 
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För internationellt verksamma företag är ett adekvat styrsystem en grund-
läggande förutsättning för att kunna implementera strategier (Andersson & 
Forsgren, 1996). Ledningspersoner vid lokala enheter i olika världsdelar kan 
ha egna nätverk utanför de organisatoriska gränserna (Kraus & Lind, 2007). 
För att samla en koncern kring gemensamma mål behövs en mix av både 
formella och informella styrmedel (Morscett, Schramm-Klein & Zentes, 
2015). Detta behandlas vidare i nedanstående avsnitt. 

2.4.1 Formell ekonomistyrning och informell styrning 
Gränsdragningen mellan formell ekonomistyrning och informell styrning 
kan kopplas till ”dokument” och ”process”. Formell ekonomistyrning är 
formalia, dvs regelverk och ekonomistyrningens dokument. Informell styr-
ning är oskrivna och typiskt arbetsrelaterade processer som påverkar ageran-
det hos individer och grupper (Jaworski, 1988). En kategorisering som ute-
slutande grundas på ”dokument” och ”process” innebär dock diffusa gräns-
dragningar: vad kan klassificeras som dokument och vilka dokument avser 
ekonomistyrning? Diskussionen behöver därför utvecklas avseende styr-
ningens mekanismer. Ouchi (1979) menar att det finns tre styrmekanismer: 
Marknadsmekanism, byråkratisk mekanism samt social mekanism 

Både marknadsmekanism och byråkratisk mekanism handlar om system 
med konsekvenser som är mer eller mindre mätbara och förutsägbara. Mark-
nadsmekanismen baseras i grunden på nationalekonomiska modeller med 
t.ex. utbud och efterfrågan. När en marknadsmekanism byggs in i ett system 
förväntas individer och grupper agera efter dessa modeller. Ett exempel är 
belöningssystem. De kan vara utformade så att anställda får ersättning i för-
hållande till hur uppsatta mål uppnås. Om ersättningen är för låg kan det bli 
svårare att uppnå dessa mål eftersom incitamenten är för låga. Även den 
byråkratiska mekanismen innebär mätbara och förutsägbara konsekvenser 
men de baseras inte på en marknadsmekanism. Den byråkratiska mekan-
ismen innebär att det finns formella regler och rutiner för hur arbetet ska 
genomföras för att uppnå målen. Dessutom finns vanligen någon form av 
sanktionssystem om inte reglerna efterföljs. Ett byråkratiskt system kan upp-
levas som trögt med höga kostnader för övervakning. Dess rigida regler och 
rutiner innebär dock en styrning vars konsekvenser går att mäta och förut-
säga. 

Den sociala mekanismen är mindre tydlig när det gäller konsekvensernas 
mätbarhet och förutsägbarhet. I stor utsträckning bygger den på sociali-
seringsprocesser där sambandet mellan åtgärd och utfall är mer diffust. Ett 
exempel är när en företagsledare medvetet rekryterar chefer som har sådana 
värderingar som matchar företagets mål, och som har förmåga att sprida 
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dessa värderingar inom företaget. Det är dock mycket svårt att i förväg mäta 
de konsekvenser som denna styrning innebär. 

Tabell 1. Mekanismer, konsekvenser och styrning 

Mekanism Konsekvenser Styrning 

Marknadsmekanism Mätbara och förutsägbara Formell
Byråkratisk mekanism Mätbara och förutsägbara Formell
Social mekanism Ej mätbara och förutsägbara Informell 

Distinktionen mellan formell ekonomistyrning och informell styrning görs 
alltså inte endast utifrån om det rör sig om ”dokument” eller inte. Det är 
också fråga om styrmedlen ger mätbara och förutsägbara konsekvenser. 
Traditionellt utgör mätning en väsentlig del av ekonomistyrningen. Denna 
betoning är vanlig när ekonomistyrningen per definition syftar till att uppnå 
ekonomiska mål (se t.ex. Simons, 1995). Utfall och konsekvenser av infor-
mell styrning kan dock inte mätas på samma sätt som formell ekonomistyr-
ning. Osäkerheten blir också hög när kausaliteten mellan åtgärd och mål är 
låg. Det går inte att med samma precision förutsäga styrningens konsekven-
ser. Ur det perspektivet kan informell styrning ifrågasättas som metod inom 
ekonomistyrning. Å andra sidan visar forskningen att informell styrning 
både används och har betydelse för att uppnå ekonomiska mål. I nedanstå-
ende avsnitt behandlas forskning gällande formella respektive informella 
styrmedel. 

2.4.2 Formella styrmedel 
För att uppnå ekonomistyrningens mål finns styrmedel. Som nämnts i 
ovanstående avsnitt kan dessa vara både formella och informella. De for-
mella styrmedlen kopplas till den traditionella användningen av ekonomi-
styrning, dvs. kontroll, prognos, planering och samordning (Samuelson, 
1993). De formella styrmedlen kan också användas för den moderna anväd-
ningen, dvs. precisera åtagande, skapa motivation och kommunicera inform-
ation. Det finns flera olika ”dokument” som uppfyller detta. Några exempel 
är: 

• Budget 
• Verksamhetsplan 
• Belöningssystem 
• Strategisk plan 
• Organisationsschema och delegationsordning 
• Arbetsbeskrivning 
• Styrdokument 
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Budget, verksamhetsplan och belöningssystem förknippas med traditionell 
ekonomistyrning. Det gör också de redovisningssystem som kontrollerar och 
följer upp verksamheterna. Strategiska planer kan också förknippas med 
traditionell ekonomistyrning. Samuelson (1993) menar att dessa tas fram 
enligt liknande cirkulära metoder som budget och verksamhetsplaner 
(Samuelson, 1993). Dessa styrmedel kan ha en marknadsmekanism där indi-
vider och grupper avlönas för sina insatser. 

Styrmedel som organisationsschema och delegationsordning är också 
formell ekonomistyrning. Den bygger på en byråkratisk mekanism som be-
tonar formella regler och hierarkier. Enligt Ouchi (1979) är sådana regler 
nödvändiga när marknadsmekanismen inte fungerar. Även arbetsbeskriv-
ningar och styrdokument bygger på denna mekanism. 

Listan på formella styrmedel kan göras längre eftersom det skapas nya 
modeller och metoder för ekonomistyrning. Det viktiga för den här avhand-
lingen är att dessa styrmedel fokuserar på ”dokument”, att konsekvenserna i 
någon utsträckning är förutsägbara och går att mäta. Styrmedlen är rigida 
och uppdateras kontinuerligt enligt cirkulära processer. 

2.4.3 Informella styrmedel 
Informell styrning fokuserar på processer som påverkar agerandet hos indi-
vider och grupper. Forskningen inom detta område är inte lika omfattande 
som inom formell ekonomistyrning. Ändå anses informell styrning vara en 
viktig del av styrningen.39 Enligt forskningen handlar informell styrning om 
att nyttja sociala mekanismer för att förmå människor att bete sig i enlighet 
med företagsledningens mål. Detta anses vara särskilt viktigt i globaliserade 
företag med flera olika verksamheter (t.ex. Morschett et al., 2015). Det hand-
lar om att påverka inre drivkrafter hos individer eller att skapa gemensamma 
normer inom en grupp (t.ex. Jeevan, 2015; Loughry, 2010; O’Reilly, 1989; 
Wiener, Remus, Heumann & Mähring, 2014).  

Morschett et al. (2015) diskuterar flera typer av informella styrmedel. De 
betonar betydelsen av laterala och enhetsövergripande relationer, t.ex. leda-
res direkta kontakter med varandra för att skapa gemensamma mål och för 
att samordna verksamheter. Det behöver finnas utrymme för samtal mellan 
olika organisatoriska gränser. Dessutom kan en övergripande kultur stärkas 
genom t.ex. intern utbildning, chefsrotation och karriärutveckling. I den här 
avhandlingen fokuseras sådana styrmedel. För det första studeras hur perso-

                               
39 Många konceptuella modeller inom ekonomistyrning innehåller olika typer av informell 
styrning. Exempel på modeller är Malmi och Brown (2008); O’Grady, Rouse och Gunn 
(2010); Simons (2000); Fisher (1995; 1998); Macintosh (1994); Flamholtz, Das och Tsui 
(1985); Otley (1980). 
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ner i en företagsledning har direkt kontakt med varandra och hur de utövar 
sitt ledarskap för att sprida värderingar. För det andra studeras hur en före-
tagsledning indirekt genom chefsrekrytering och internutbildning kan på-
verka grupper och individer. 

2.4.4 Kombination av formell ekonomistyrning och informell 
styrning 
Formell ekonomistyrning och informell styrning kan kombineras (Jaworski 
et al., 1993; Morschett et al., 2015). Störst organisatorisk effektivitet uppstår 
när både formell ekonomistyrning och informell styrning samtidigt är stark.40 
I situationer då de formella styrmedlen inte är tillräckliga för att motivera 
människors alla beteenden kan den informella styrningen ändå påverka män-
niskors handlingar. Genom tidigare socialiseringsprocesser kan personalen 
intuitivt veta hur de ska handla även om det inte finns några ekonomiska 
incitament, dokument eller explicita regler. 

Under senare år har mixen av olika styrmedel uppmärksammats där t.ex. 
Bedford och Sandelin, (2015) samt Nilsson et al. (2010) diskuterar hur olika 
system kan komponeras ihop för att bilda ett paket av ekonomistyrsystem.41 
Idén om att betrakta flera styrsystem som ett styrpaket har funnits i tidigare 
skrifter (t.ex. Otley, 1980). Men under de senaste åren har forskningen inte 
endast koncentrerats på konceptuella modeller utan också på att beskriva och 
förklara praktiken (Frigotto et al., 2013; 2014) och kopplingar till framgång 
(t.ex. Kallunki, Laitinen & Silvola, 2011). Det finns emellertid behov av 

                               
40 Se även Cravens et al. (2004) som särskilt diskuterar formell ekonomistyrning och infor-
mell styrning inom försäljningsorganisationer. 
41 Ett intressant exempel på styrmix i universitetsvärlden kom jag i kontakt med i samband 
med en studieresa till Sydney oktober 2013. Vid UTS Business School arbetar ledningen med 
att implementera en vision inom temana sustainability, ethics och creativity. Som stöd i im-
plementeringen finns både formella och informella styrmedel som jag vid närmare eftertanke 
kan koppla till kategoriseringen av Ouchi (1979). Marknadsmekanismen finns med i form av 
konkurrens om forskningsmedel och andra arbetsuppgifter med koppling till de nämnda tema-
tiska områdena. Det finns också byråkratiska mekanismer i form av regelsystem om hur t.ex. 
kurs- och utbildningsplaner ska utformas för att fånga upp temana. Dessutom har universitets-
ledningen låst strategin genom att bli ackrediterad till en kvalitetsstandard inom dessa områ-
den. Det innebar tvingande och mätbara utvärderingar gentemot tydliga mål. Men implemen-
teringen behövde också stödjas av en social mekanism. Som stöd i implementeringen utsågs 
ett antal personer, s.k. champions. Deras uppgift är att stödja universitetets olika ämnesgrup-
per i implementeringsarbetet. Vid tillsättning poängteras vikten av att dessa personer är accep-
terade och respekterade inom den aktuella fakulteten. Det är ett frivilligt uppdrag men dessa 
champions ska vara särskilt drivande och ha stort intresse för frågorna. Sammantaget anses 
dessa styrmedel vara mycket kraftfulla i implementeringsprocessen. Så långt jag kunde be-
döma var det också mycket framgångsrikt och har rönt internationell uppmärksamhet. Scott, 
Coates och Anderson (2008) beskriver en bakgrund till denna ledarskapsutveckling ur ett 
bredare perspektiv. 
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ytterligare studier avseende informell styrning (Berry, Coad, Harris, Otley & 
Stringer, 2009). Särskilt efterfrågas fallstudier inom detta område eftersom 
t.ex. tvärsnittsstudier som bygger på kvantitativ data har svårt att tillförlitligt 
operationalisera och mäta sådan styrning (Kallunki et al., 2011). 

2.5 Avhandlingens konkretiserade ramverk: 
Ekonomistyrning och strategisk utveckling 
I avsnitt 2.1.2 konstateras att strategisk utveckling kan ske enligt ett cykliskt 
mönster. Detta grundar sig främst på forskning inom livscykelteorin. Tidi-
gare forskning har behandlat ekonomistyrning i förhållande till olika strate-
gier vid olika tillstånd i produktlivscykeln (se t.ex. Govindarajan & Gupta, 
1985; Gupta & Govindarajan, 1984). Forskningen har också behandlat den 
s.k. organisatoriska livscykeln (Morris, Allen, Schindehutte & Avila, 2006). 
Men det finns få studier som diskuterar ömsesidig betydelse av ekonomi-
styrning och strategisk kongruens under olika faser i en strategisk utveckl-
ingscykel. 

Faserna introduktion, tillväxt, mognad och nedgång presenteras i avsnitt 
2.1.2. De fyra faserna följer den indelning som gjorts i de tidigaste studie-
rena inom livscykelteorin (t.ex. Levitt, 1965). Andra forskare (t.ex. Norm-
ann, 1975; Rhenman, 1969) använder andra begrepp och preciserar utveckl-
ingen i fler faser. De preciserar tillväxtfasen i två delar: systemutveckling 
och marknadspenetration. Systemutvecklingsfasen innebär fortsatt kun-
skapsutveckling avseende den nya strategi42 som introducerats, t.ex. konkre-
tisering av de produkter och system som behövs för att komma in på nya 
marknader. Vid fasen marknadspenetration skapas sedan en organisation för 
att göra detta. Enligt Normann (1975) är penetrationsskedet ytterst svårt och 
kräver helt andra typer av kunskaper och ledning än de som behövs i de tidi-
gare skedena. I den här avhandlingen behandlas även dessa företeelser men 
inte som specifika faser i utvecklingscykeln. Diskussionerna inryms istället i 
tillväxtfasen. 

Den fortsatta diskussionen bygger på Figur 4. Denna modell skiljer sig 
jämfört med Figur 3 genom att ekonomistyrning tillförs. Tidigare forskning 
är inte entydig men visar att ekonomistyrningen har olika inverkan inom 
olika strategiska kategorier. I de följande avsnitten 2.5.1 - 2.5.5 diskuteras 
ekonomistyrningens samband med strategisk utveckling. Hela resonemanget 
sammanfattas i Tabell 2 som avslutar detta kapitel. 

                               
42 Normann (1975) använder istället begreppet ”affärsidé” i detta sammanhang. 
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Figur 4. Ekonomistyrningens inverkan i den strategiska utvecklingscykeln 

2.5.1 Strategisk kongruens och ekonomistyrning i 
introduktionsfasen 
Introduktionsfasen kännetecknas bl.a. av ett högt risktagande då affärsut-
vecklare söker efter och prövar nya idéer. Normann (1975) anser att före-
tagsledningar ofta gör ett misstag när detta stadium behandlas som kun-
skapsmässiga eller kognitiva problem. Svårigheterna kan i stället bestå i att 
de nya idéerna inte passar in i företagets allmänna orientering. För att skapa 
nya idéer behöver därför företagets existerande strukturer utmanas. Här har 
den emotionella (informella) styrningen stor relevans (Hedberg & Jönsson, 
1978). Denna styrning bygger på känslomässiga och sociala mekanismer där 
ledares beteenden är av avgörande betydelse. Eftersom osäkerheten är stor i 
denna fas behöver ledarna ingjuta inspiration och entusiasm (Granlund & 
Taipaleenmäki, 2005). Forskningen visar att informella styrmedel då har stor 
betydelse. Moores och Yuen (2001) kommer fram till att ekonomistyrningen 
är mindre formaliserad under introduktionsfasen. Även Morris et al. (2006) 
anser att en alltför hård styrning står tillbaka för informell styrning i intro-
duktionsfasen: 

Levels of entrepreneurship are highest when controls are very informal, de-
cline before increasing slightly at intermediate levels, and then decrease to 
their lowest levels as controls become highly formalized. Thus, the interme-
diate or balanced situation is conductive to entrepreneurship, but the highly 
informal situation appears even more conductive. (Morris et al., 2006, s. 486) 

I en introduktionsfas behöver resurser dimensioneras för att underlätta pro-
cessen att utveckla och skapa acceptans för nya idéer. Denna investering kan 
initialt leda till att effektiviteten blir lägre under en period eftersom utveckl-
ing och anpassning tar tid. Vetskapen om detta kan förklara varför plane-
ringsprocesser används särskilt mycket i introduktionsfasen. Davila och Fos-
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ter (2007) studerar visserligen nystartade företag, men deras forskning visar 
att planering av finansiering, personalresurser och strategi dominerar under 
denna fas. Under en introduktionsfas för etablerade företag kan dock en del 
resurser fortfarande vara anpassade till en tidigare strategi. Det kan därför 
förekomma missmatch mellan olika strategiska nivåer inom företaget. Före-
tagsledningen behöver då samordna strategierna så att effektiviteten ökar. 

I den här fasen är det viktigt att ekonomistyrningen har ett långsiktigt per-
spektiv för att underlätta den strategiska utvecklingen. Den formella ekono-
mistyrningen behöver därför fokusera på långsiktighet. Frezatti, de Souza, da 
Cruz och de Camargo Machado (2015) visar också empiriskt att strategiska 
styrningsmodeller är vanliga i företags innovationsprocesser.43 Företagsled-
ningen behöver också vara uthållig och ha tålamod i de fall då lönsamhet och 
kassaflöden (tillfälligt) avtar. Företagsledningens uttalanden är också viktig 
då den formella ekonomistyrningen ofta fokuserar på kortsiktiga övervägan-
den. Hedberg och Jönsson (1978) menar att det behöver finnas mer inslag av 
emotionell påverkan i denna fas. Ledarna kan entusiasmera och betona de 
färdriktningar som organisationens medlemmar ska följa. Företagsledningen 
kan också använda social styrning för att implementera strategin genom att 
förankra idéerna hos ledare i olika grupper. Dessa gruppledare kan sedan 
vidareförmedla idéerna inom respektive grupp. Detta är viktigt eftersom 
grupperna kan vara inriktad på kognitiv kunskapsutveckling. Det kan där-
med finnas motstånd till förändring genom att det redan finns rutiner och 
arbetsmetoder enligt den tidigare strategin. 

Ett exempel på framgångsrikt ledarskap är hur Gucci-koncernens under 
senare delen av 1990-talet utvecklades till en framgångsrik koncern inom 
modebranschen. Vid mitten av decenniet rekryterades Tom Ford som kreativ 
ledare. Genom dennes framtoning och rykte signalerade företagets nyrekry-
terade VD en fokusering på stil och lyxvaror. Tom Ford var egentligen kläd-
designer men kom att påverka hela företagets kollektion och blev senare en 
symbol för Gucci som varumärke (Moore & Birtwistle, 2005). 

2.5.2 Strategisk kongruens och ekonomistyrning i tillväxtfasen 
Efter att en strategi introducerats och accepterats följer tillväxtfasen. Den 
innebär att företaget fokuserar på en strategi och skapar förutsättningar för 
den att få genomslag. Normann (1975) benämner denna fas för marknads-
penetration. Men i den här avhandlingens sammanhang är det inte bara fråga 
om affärsenheters lansering av produkter på en marknad. Perspektivet är 
snarare en koncerns hela inriktning som ska få genomslag på alla strategiska 
nivåer. 
                               
43 Slutsatsen i Frezatti et al. (2015) grundas på enkätsvar från 121 brasilianska företag. 
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Moores och Yuen (2001) anser att ekonomistyrningen i tillväxtfasen blir 
mer formaliserad (se även Granlund & Taipaleenmäki, 2005). När komplexi-
teten ökar blir också de administrativa uppgifterna fler och mer olikartade. 
Ekonomistyrningens kapacitet behöver då förstärkas jämfört med introduk-
tionsfasen. Ekonomistyrningen blir mer formaliserad med fler uppföljande 
aktiviteter (Davila & Foster, 2007). Särskilt fokus får t.ex. månadsvisa upp-
följningar av resultat- och balansräkning samtidigt som lång- och kortsiktiga 
planeringsprocesser pågår (Moores & Yuen, 2001). Hedberg och Jönsson 
(1978) förklarar formaliseringen med att den kognitiva kunskapsinhämtning-
en får större relevans i denna fas. Efter den osäkra introduktionsfasen blir 
människor tryggare och får en känsla av att behärska situationen. Känslan av 
hot vänder till en känsla av möjligheter. Entusiasmen ökar när den nya stra-
tegin visar sig fungera och har goda möjligheter att lyckas. I den situationen 
går det att ställa upp tillförlitliga mål och prognoser över framtiden. Strate-
gin får därmed möjlighet att växa, stödd av en mer formell ekonomistyrning. 

Under tillväxtfasen kan det finnas missmatch mellan olika strategiska ni-
våer. Olika funktioner och affärsenheter kan utvecklas olika fort och på olika 
sätt. Det är t.ex. inte ovanligt att en strategi testas inom en avgränsad del av 
företaget innan fullskalig lansering (Normann, 1975). Ofta innebär tillväxt-
fasen också stora anspråk på företagets finansiella resurser. Detta beror på att 
strategin behöver implementeras över hela företaget vilket kan innebära 
kostsamma förändringar. Ett exempel är Gucci-koncernen som 1999-2001 
genomförde 10 stora förvärv för att växa inom modebranschen. Företaget var 
tidigare fokuserat på ett enskilt varumärke, men fick genom förvärven kon-
troll också över andra kända varumärken inom modebranschen. Den miss-
match som uppstod var kostsam. Koncernens totala försäljning steg, men 
samtliga förvärvade affärsenheter redovisade negativa rörelseresultat direkt 
efter förvärven (Moore & Birtwisle, 2005). Senare genomfördes förändring-
ar för att förstärka Guccis resultat, men under själva tillväxtfasen var försälj-
ningsutvecklingen mest väsentligt för företagsledningen. 

2.5.3 Strategisk kongruens och ekonomistyrning i mognadsfasen 
Mognadsfasen innebär att tillväxten avtar eller helt upphör. Då förväntas 
företagsledningen skydda strategin och ”bita sig fast i reviret och skörda 
frukterna av det krävande och dyrbara utvecklingsarbetet” (Normann, 1975, 
s. 63). Under denna fas anstränger sig företagsledningar att successivt förfina 
strategin genom marginella men kontinuerliga förbättringar. Normann 
(1975) exemplifierar med systemutveckling och ständigt underhåll av pro-
dukter. De kognitiva kunskaperna dominerar vilket innebär en strävan efter 
effektivisering. I fallet med Gucci-koncernen inleddes ett arbete med att 
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sammanbinda olika affärsenheter som förvärvats under tillväxtsfasen. Sam-
tidigt som företaget drog nytta av det unika i varumärkena användes gemen-
samma funktioner för t.ex. service, distribution och kunskapsöverföring. 
Enligt Moore och Birthwistle (2005) skapades därmed koncernmässiga för-
delar som bidrog till att göra företaget framgångsrikt. 

Även svenska företag effektiviseras i mognadsfasen. Ett exempel är last-
vagnstillverkaren Scania. Detta företag har under många år haft en konsistent 
positionering med en stark identitet (Olve, 2014). Anjou (2008) menar att 
Scania alltmer anpassats till en alltmer osäker omgivning. Företaget har kon-
centrerat forskning och utveckling samt komponenttillverkningen. Det har 
lett till en effektivisering som är nödvändig för långsiktig överlevnad i den 
hårdnande konkurrensen. 

Strävan efter effektiviseringar innebär också en strävan efter strategisk 
kongruens. Anjou (2008) anser att strategisk kongruens föreligger på Scania. 
Nilsson (2010) anser att strategisk kongruens också har skapats vid Saab 
AB. Forskningen visar att strategisk kongruens skapas i strävan efter effekti-
visering. Ett rimligt antagande är att sådan effektivisering är särskilt viktig 
vid mognadsfasen då konkurrenstrycket ökar. Utvecklingen inom Gucci-
koncernen, Scania samt Saab AB indikerar detta. 

Mognadsfasen kännetecknas av stabilitet. Detta påverkar också ekonomi-
styrningen. Moores och Yuen (2001) menar att formaliseringen minskar när 
tillväxtfasen övergår till mognadsfasen. Det förklaras av att komplexiteten 
inte längre ökar och att det därmed inte finns motiv till att öka formalisering-
en på samma sätt som under tillväxtfasen. Detta stöds också av Simon 
(1987). Han menar att de formella styrsystemen är stabila i företag med för-
svarande strategi. Detta gäller särskilt större företag. Enligt Simon (1987) 
kan ökad formalisering till och med påverka prestationerna negativt för såd-
ana försvarande företag. 

Att den formella ekonomistyrningen stabiliseras under mognadsfasen in-
nebär dock inte att ekonomistyrningen upphör eller avtar. Den formella eko-
nomistyrningen ökar inte i lika hög utsträckning som under tillväxtfasen. 
Däremot är vissa typer av informell styrning mer frekvent under mognadsfa-
sen. Enligt Belak och Milfelner (2011) ökar kommunikationen avseende 
etiska förhållningssätt i mogna företag. Författarna menar att sådan kommu-
nikation används för att fostra de anställda till lämpliga beteenden. Om bete-
enden inte överensstämmer med företagens policyer kan det uppstå glapp 
mellan vad som sägs och vad som görs (Treviño, Hartman & Brown, 2000). 
Detta indikerar att ekonomistyrningens kommunikativa användning förstärks 
under mognadsfasen, framförallt när det gäller att samla organisationen när 
det gäller gemensamma värden. Den formella ekonomistyrningen stabilise-
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ras samtidigt som den informella styrningen stärks. Detta studeras vidare i 
den här avhandlingens empiriska avsnitt. 

2.5.4 Strategisk kongruens och ekonomistyrning i nedgångsfasen 
Förr eller senare kan en strategi komma i en nedgångsfas. Nedgångsfaser 
kan ha olika karaktär men de kännetecknas av att det i något avseende upp-
står missmatch mellan omgivning, strategi eller struktur (Normann, 1975). 
Ibland kan förändringsbehovet vara så omfattande att hela strategin ifråga-
sätts på ett grundläggande plan. Då kan själva basen för företagets dominans 
ryckas undan. Det krävs då radikala omorienteringar och utveckling av hela 
verksamhetsgrenar om inte företaget ska förtvina. 

Men en nedgång kan också vara tillfällig och inte så grundläggande att en 
radikal omorientering är nödvändig. Det kan gälla tillfälliga förändringar i 
efterfrågan på företagets produkter, eller att det uppstått missmatch i den 
interna strukturen, t.ex. mellan olika strategiska nivåer. Normann (1975) 
anser att nedgångsfaser till följd av sådana orsaker ofta kan pareras genom 
förfiningar av befintlig struktur. Då kan rationaliseringar och produktionsva-
riationer vara medel för att vända en negativ utveckling. 

För att undvika djupgående kriser kan ekonomistyrningen identifiera och 
reagera på missmatch i förhållande till omgivningen (Janke et al., 2014). 
Tidigare forskning är inte entydig men betonar vikten av att företagen har 
system för utveckling i nedgångsfasen. Moores och Yuen (2001) menar att 
företag i en nedgångsfas har mycket mindre formaliserad ekonomistyrning 
än företag i tidigare utvecklingsfaser. Detta kan leda till en fördjupad ned-
gång eftersom behovet av utvecklingsresurser inte aktualiseras (se även Mill-
ler & Friesen, 1983; 1984; Simons, 1987). Men den formella ekonomistyr-
ningen kan också signalera att ett strategiskifte är nödvändigt och indikera 
behov av utvecklingsresurser. Janke et al. (2014) visar att ekonomistyrning-
en i denna fas används för att skapa de förmågor som krävs för att komma ur 
krisen. Ekonomistyrningen behöver fokuseras på att motivera organisation-
ens individer till att söka nya möjligheter. För att undvika en alltför djup kris 
innan en ny strategi utvecklas behöver ledningen entusiasmera och vara ak-
tiva i utvecklingsarbetet. De bör inte ägna all kraft åt att upprätthålla den 
tidigare strategin vars lönsamhet är avtagande. Istället för att mäta och ut-
värdera de nya strategierna med formell ekonomistyrning (som ofta upplevs 
som kortsiktig) kan företagsledningen genom t.ex. visioner och värdebaserad 
retorik skapa förutsättningar för utveckling och omorientering (Morris et al., 
2006). 

Diskussionen visar att ekonomistyrningen har duala mål i nedgångsfasen. 
Den behöver skapa kontroll över den gamla strategin som kan utövas genom 
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formell ekonomistyrning. Den behöver också den stödja nya strategiska ini-
tiativ. Behovet av resurser för detta indikeras av formell ekonomistyrning. 
Informell styrning kan användas för att entusiasmera medarbetarna för krea-
tivitet och innovativt tänkande. 

2.5.5 Strategisk kongruens och ekonomistyrning i olika 
utvecklingsfaser: en sammanfattning 
Ekonomistyrningen behöver anpassas till företagets strategiska fas för att 
vara effektiv och bidra till strategisk utveckling. Den behöver ha olika karak-
tär beroende på om företagets strategi befinner sig i en introduktionsfas, 
tillväxtfas, mognadsfas eller nedgångsfas. Likaså varierar förekomsten av 
strategisk kongruens beroende på företagets strategiska fas. Baserat på ka-
pitlets litteraturgenomgång sammanfattar Tabell 2 en strategisk utvecklings-
cykel. I tabellen framgår i vilka faser som strategisk kongruens kan förväntas 
förekomma. Tabellen visar också ekonomistyrningens utveckling vid de 
olika faserna. 

I introduktionsfasen föreligger ofta missmatch mellan olika strategiska 
nivåer. Detta är naturligt eftersom det under introduktionsstadiet ofta finns 
en befintlig struktur som är under förändring från en strategi till en annan. I 
denna fas är det därför troligt att strategisk kongruens inte föreligger eller 
förekommer i lägre utsträckning än t.ex. i mognadsfasen. 

I introduktionsfasen fattas ofta beslut utifrån emotionella grunder. Det in-
nebär att människor är mer mottagliga för känslomässiga yttringar. Ekono-
mistyrningen behöver stimulera kreativitet och idérikedom. Det är en viktig 
förklaring till att ekonomistyrningen är mindre formaliserad i denna fas. 
Istället är det betydelsefullt att det finns informell styrning under introdukt-
ionsfasen. Denna styrning baseras på mer känslomässiga och sociala mekan-
ismer. 

När företag är i en tillväxtfas kan det fortfarande finnas missmatch mellan 
strategiska nivåer. Det kan naturligtvis variera mellan olika företag men det 
är inte ovanligt att olika enheter och funktioner utvecklas olika under till-
växtfasen. Företag kan uppnå strategisk kongruens, men missmatch kan 
också föreligga. Forskningen visar också att den formella ekonomistyrningen 
stärks under tillväxtfasen. I denna fas fokuseras de kognitiva förmågorna och 
sökandet efter en rationalitet. Dessutom ökar företagens komplexitet vilket 
motiverar den större dominansen av formell ekonomistyrning. 

Mognadsfasen kännetecknas av stabilitet. Det gäller både strategi och 
styrning. Under denna fas eftersträvas effektiviseringar av interna funktion-
er. Det är därför rimligt att företagen söker uppnå strategisk kongruens ef-
tersom detta anses vara effektivt. I denna fas är också den formella ekonomi-
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styrningen stabiliserad och syftar främst till att bevaka effektiviteten. Forsk-
ningen visar dock att den informella styrningen stärks under denna fas. 
Framförallt behöver företagsledningen samla organisationen omkring ge-
mensamma värden. 

I mognadsfasen är den formella ekonomistyrningen inriktad på att opti-
mera resurser. För att skapa motivation kan belöningssystem kopplas till 
budgets och verksamhetsplaner. Dessa behöver följas upp genom kontrollsy-
stem. Informell styrning kan användas genom att individer och grupper fin-
ner egna arbetsmetoder och system för att bedriva ett effektivt arbete. 

I nedgångsfasen uppstår missmatch mellan företagets strategi och dess 
omgivning. Missmatchen kan vara mer eller mindre genomgripande. Hand-
lingar behöver därför anpassas till den specifika situationen. Den formella 
ekonomistyrningen är fortfarande viktig för att bevaka företagets utveckling 
och för att signalera behov av utvecklingsresurser. Men det finns också be-
hov av informell styrning för att motivera personalen i en svår situation. 

Tabell 2. Strategisk kongruens, formell ekonomistyrning och informell styrning i 
olika strategiska faser (baserat på kapitlets litteraturgenomgång) 

 

 Strategisk 
kongruens

Formell 
ekonomistyrning

Informell  
styrning

Introduktionsfas Nej Ja, men i låg utsträck-
ning

Ja, i hög utsträckning 

Tillväxtfas Nej/Ja Ja, formaliseringen ökar Nej, i låg utsträckning 

Mognadsfas Ja Stabil, samma inslag av 
formalisering 

Ja, i hög utsträckning 

Nedgångsfas Nej Ja, samma inslag av 
formalisering

Ja, för att motivera för 
utveckling



 
 
 
 

45

KAPITEL 3 
Avhandlingens ansats och metod 

Detta kapitel beskriver och diskuterar den metod avhandlingen vilar på. Det 
diskuterar också studiens värde i ett större vetenskapligt sammanhang. In-
ledningsvis behandlas forskningsprojektets bakgrund och forskningsprocess. 
Därefter diskuteras den vetenskapssyn som präglar avhandlingen. Därpå 
redogörs för fallstudiemetodik generellt och hur fallstudien genomförts och 
analyserats i den här avhandlingen. Kapitlet avslutas med en diskussion av-
seende forskningens kvalitet. 

3.1 Avhandlingens bakgrund 
Detta projekt inleddes 2004 när ett forskningsprogram startade vid namn 
Strategi, styrning och konkurrenskraft (SiSK). Dess övergripande syfte är att 
öka kunskapen om och förståelsen för hur strategisk kongruens och integre-
rad styrning44 påverkar enskilda företags konkurrenskraft. Det finns ett behov 
av att illustrera och förklara samband avseende strategisk kongruens och 
integrerad styrning. Inom ramen för programmet startades därför flera forsk-
ningsprojekt inriktade på att göra fallstudier vid flera svenska företag samt 
ett tyskt försäkringsbolag. Dessa studier grundade sig framförallt på en refe-
rensram bestående av en tentativ modell för strategisk kongruens och inte-
grerad styrning i Nilsson och Rapp (2005). De avhandlingar som forsknings-
programmet hittills genererat behandlar Scania-koncernen (Anjou, 2008), 
Atlas Copco (Sundberg, 2009), Saab AB (Nilsson, 2010) samt ett tyskt för-
säkringsbolag (Poth, 2014). Dessutom har Ahlström (2008) analyserat se-
niorboendemarknaden utifrån delar av forskningsprogrammets referensram. 
Dessa studier beskriver och analyserar hur stora koncerners konkurrenskraft 
utvecklas och vilken roll strategier och styrsystem har i sammanhanget. Ett 
delsyfte med programmet är att komplettera den tentativa modellen av Nils-
son och Rapp (2005). Här väckte licentiatavhandlingen Sundberg (2009) 
                               
44 Ett styrsystem anses integrerat när det finns samstämmighet i och mellan väsentliga styr-
verktyg (Nilsson & Rapp, 2005). Inom SiSK har framförallt samstämmighet mellan produkt-
ionsstyrning och ekonomistyrning analyserats (Nilsson, 2010; Anjou, 2008). 
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frågor som föreliggande doktorsavhandling besvarar, särskilt inverkan av 
formell ekonomistyrning och informell styrning för strategisk utveckling. 

3.2 Forskningsprocessen 
När SiSK-programmet skapades gjordes förberedande studier av ett flertal 
företag för att skapa en empirisk bas. Det fanns kriterier för vilka företag 
som skulle kunna vara aktuella för studier. Ett kriterium var att det skulle 
vara stora företag med den organisatoriska komplexitet som forskningsfrå-
gorna krävde. De skulle också vara framgångsrika inom sina respektive om-
råden. Forskningsprogrammet riktade sig också i första hand till svenskägda 
industriföretag eftersom svensk industri haft stora framgångar de senaste 
decennierna. Atlas Copco var ett av de företag som kontaktades. Företagsbe-
sök gjordes med flera i programgruppen närvarade. Ledningen för Atlas 
Copco tackade ja till att medverka i programmet varvid forskningsprojektets 
personer fick möjlighet att läsa dokument och intervjua personal. Dokumen-
ten var dels officiellt material i form av årsredovisningar, men också manua-
ler för ekonomistyrning och andra interna strategi- och styrdokument. Före-
tagets ledning utsåg kontaktpersoner som hjälpte till med de interna kontak-
terna i företaget.45 

Företaget Atlas Copco har använts som fallstudie för licentiatavhandling-
en (Sundberg, 2009) och nu även föreliggande doktorsavhandling. Totalt har 
33 dokumenterade intervjuer genomförts med sammanlagt 30 personer i tre 
omgångar: 2005-200646, 2008 samt 2009-2011.4748 I den första intervjuom-
gången skapades dels en förståelse för företagets situation, organisation och 
verksamhet, dels förståelse för ekonomistyrning på olika nivåer. Vid den 
andra intervjuomgången preciserades frågorna beträffande strategi och styr-
ning vilket låg till grund för licentiatavhandlingen Sundberg (2009). De frå-
gor som licentiatavhandlingen väckte låg sedan till grund för den tredje in-
tervjuomgången. Då behandlades särskilt frågor om informell styrning. 

                               
45 Jag själv var ännu inte engagerad i projektet i denna tidiga urvalsprocess. Mitt deltagande 
började hösten 2007 efter att en del grunddata redan insamlats. Det var data som delvis fick 
sättas in i ett modifierat sammanhang. 
46 De första intervjuerna genomfördes av Carl Hökfeldt. 
47 Dessutom genomfördes ett uppföljningsmöte i juni 2012. 
48 I källförteckningen finns en sammanställning av de genomförda intervjuerna. Där framgår 
när de genomförts, ungefärlig längd på intervjun, vem som genomfört intervjun, vilken orga-
nisatorisk nivå som avses samt intervjupersonernas position/funktion. 
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3.3 Ett pragmatiskt förhållningssätt 
Den här avhandlingen tar avstamp i handlingar som utförs i praktiken. Den 
har ett pragmatiskt förhållningssätt. Det innebär att kunskap skapas genom 
prövning och reflektion av olika problem, lösningar och konsekvenser. En 
central förgrundsgestalt inom pragmatismen är den amerikanske filosofen 
Richard Rorty.49 Han menar att vetenskapen inte bedrivs i en linjär process 
som är kumulativ. De kontinuerliga forskningsprocesserna innebär att en 
slutlig allmängiltig kunskap aldrig uppnås (Rorty, 1989). Han menar att det 
t.ex. inte finns en yttersta vokabulär som ett sätt att förstå något. Våra upp-
täckter är provisoriska och ifrågasätts fortlöpande. De byts ut när det uppstår 
någon annan handling som visar sig vara mer praktisk med avseende på kon-
sekvenserna. Enligt pragmatismen ligger kunskapens värde i dess förmåga 
att lösa problem för praktiken. Pragmatismen kännetecknas av handling och 
utveckling där handlingar är basen för utveckling (Goldkuhl, 2012). Pragm-
atismen innebär också en möjlighet att överbrygga det gap som finns mellan 
vetenskaplig kunskap och den kunskap som innehas av praktiker. Detta gap 
har bekymrat många forskare och praktiskt verksamma personer (Van de 
Ven, 2007). I det samspel mellan praktik och teori som pragmatismen erbju-
der finns stor möjlighet att vetenskaplig kunskap kan komma till användning 
i praktiken. Praktikers kunskap kan också användas inom teorin. 

Det pragmatiska förhållningssättet tar sig flera uttryck i avhandlingen. 
Avhandlingen ger ett modellbidrag som är till nytta i praktiken. Modellen 
syntetiserar tidigare forskning och illustreras av en fallstudie med ett företag 
som varit framgångsrikt de senaste decennierna. Det finns flera företag och 
andra organisationer där modellen kan komma till användning, men den kan 
också utvecklas vidare i nya kontexter. 

Pragmatismen har också påverkat avhandlingsprojektets kontinuerliga 
ställningstaganden om praktik och teori. Projektet startade med en teoretisk 
referensram som i stor utsträckning var gemensam för forskningsprogram-
mets olika projekt. Efter att Atlas Copco valts som studieobjekt diskuterades 
forskningens inriktning med företrädare och kontaktpersoner vid företaget. 
Det var en dialog som inte bara skapade access till data, utan också innebar 
praktikers inflytande på studiens fokus och upplägg. Även efter att licentiat-
avhandlingen Sundberg (2009) publicerats fördes dialog med personer inom 
Atlas Copco och dess närhet. Genom denna dialog utvecklades preliminära 
forskningsfrågor för den fortsatta studien. 

Pragmatismen har också påverkat avhandlingens metod. Avhandlingen 
innehåller en mix av data med både kvalitativa och kvantitativa inslag. Detta 

                               
49 Andra personer som brukar förknippas med den tidiga pragmatismen är John Dewey och 
Charles Sanders Peirce. 



 
 
 
 

48 

är en logisk följd av pragmatismen där konsekvenserna är viktigare än meto-
dernas klassificering (Creswell, 2009). I fallstudien finns kvantitativa data 
t.ex. Atlas Copcos resultatmässiga utveckling. Men det finns också exempel 
på kvalitativa data. När intervjumaterial och dokument sammanställts och 
strukturerats har flera mönster urskilts som haft stor betydelse för den illust-
ration som fallstudien innebär. Vid datainsamlingen har personers erfaren-
heter och handlingar varit särskilt intressant. Intervjupersoner har redogjort 
för sin syn på Atlas Copcos utveckling och på vilket sätt de själva och andra 
påverkat och påverkats av företagets verksamhet. 

Det pragmatiska förhållningssättet innebär att avhandlingen fått en empi-
risk karaktär. Atlas Copco används som en empirisk illustration och slutsat-
serna består av implikationer och konsekvenser som denna illustration inne-
bär i förhållande till tidigare kunskap. Upplägget innebär därmed inte empi-
risk hypotestestning enligt positivistisk deduktiv tradition. Avhandlingens 
teoretiska avsnitt syntetiserar tidigare kunskaper inom forskningsfältet och 
genererar utgångspunkter för den illustrativa fallstudien med dess delpe-
rioder. Avhandlingen har inte heller en typisk induktiv metod där empirin 
syftar till att generera ny teori. Fallstudien med dess delperioder syftar till att 
illustrera den modell som bygger på tidigare forskning. Den är ett exempel 
från praktiken för praktiken. 

3.4. Fallstudie som forskningsstrategi 
Den här avhandlingen syftar till att utifrån tidigare forskning utveckla en 
modell avseende strategisk utveckling, strategisk kongruens och ekonomi-
styrning samt att empiriskt testa denna modell genom ett rikt och illustre-
rande exempel. Den empiriska illustrationen är en fallstudie som bygger på 
kvalitativa och kvantitativa data. Eftersom forskningsfrågan dessutom gäller 
strategisk utveckling har fallstudien varit longitudinell med så långt tidsin-
tervall att det går att identifiera och dra slutsatser avseende strategisk ut-
veckling. Tidsintervallet diskuteras vidare i avsnitt 3.6.2. 

Fallstudier har styrkor och svagheter. De kritiserades särskilt under 1960-
talet då forskningen fokuserade på att generera generella slutsatser utifrån ett 
stort antal observationer (för en sammanställning se t.ex. Daft, 1980). Sedan 
1980-talet har dock fallstudierna återvunnit sin respekt inom forskarvärlden. 
Flera betydelsefulla verk inom forskningen bygger nämligen på studium av 
ett eller några enstaka företag (t.ex. Burgelman & Sayles, 1986; Chandler, 
1962; Frankelius, 1999). Kritiken mot att det inte går att statistiskt generali-
sera forskningsresultat från fallstudier är ändå berättigad eftersom sådana 
studier inte utgör ett representativt urval av en population i vid bemärkelse. 
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Men då missar kritikerna själva syftet med fallstudier som egentligen aldrig 
handlar om att statistiskt bevisa någon företeelses frekvens. De syftar istället 
till att kontextualisera teorier och modeller. Flyvbjerg (2003/04) menar att en 
förutsättning för inlärning och skapande av expertis, särskilt inom samhälls-
vetenskap, är att fenomen sätts in i specifika sammanhang. Fallstudier kan 
därmed öka kunskapen genom att illustrera och ibland också falsifiera mo-
deller och teorier (Yin, 1989). 

Själva illustrationen är av central betydelse för den här avhandlingen som 
ger rik empiri och dessutom utvecklar modeller och teorier. Genom att det 
här projektet ingår i ett större övergripande forskningsprogram med flera 
andra fallstudier har det också funnits möjlighet att dra slutsatser som grun-
dar sig på mer än detta enstaka fall (se Jannesson et al., 2014). 

3.5 Fallstudie och teori 
En vanlig diskussion när det gäller fallstudier är deras förhållande till teori 
och teoretisk utveckling. I forskarvärlden finns olika uppfattningar om vad 
teori är och hur teori skapas. Exempelvis diskuteras huruvida teorin utgörs 
av en slutprodukt eller om det är en process (Weick, 1989; 1995). Eftersom 
föreliggande avhandling har ett pragmatiskt förhållningssätt betraktas teorin 
som en process i vilken vi människor uppfattar och lär oss hantera samhälle-
liga fenomen. Teorin ger verktyg (begrepp och modeller) för att förstå verk-
ligheten (Bacharach, 1989). Eftersom verkligheten inte bara är komplex utan 
också under ständig utveckling kan också teoretiserandet ses som en ständig 
evolutionär process (Weick, 1989; 1995). Det kommer alltid finnas nya di-
mensioner att tillföra. Det ökar kunskapen om fenomen och händelser som 
berör oss. I föreliggande avhandling är detta mycket tydligt. Det är inte fråga 
om att komma fram till en final teori utan att utifrån befintlig forskning till-
föra nya dimensioner i en modell som illustreras genom ett empiriskt exem-
pel. 

Synen på teori som en process har konsekvenser för arbetsgången i forsk-
ningsprocessen. Teorin finns i människors medvetande och används för att 
förstå verkligheten. Forskningens roll är att hjälpa till att systematisera in-
trycken enligt de strategier och metoder som är trovärdiga och accepterade. 
Exempelvis anger Eisenhardt (1989) en specifik arbetsgång i forskningspro-
cessen för att fallstudier ska kunna generera eller utveckla teori. Hon betonar 
att angreppssätt och datainsamling bör göras utifrån flera olika ansatser och 
metoder för att stärka trovärdigheten. Inom en fallstudie kan olika gemen-
samma mönster sökas genom de olika datainsamlingsmetoderna. Men det 
kan också vara fruktbart att jämföra med annan forskning, t.ex. andra fall-
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studier för att därigenom skapa giltig och tillförlitlig teori. De insikter som 
sådan teorigenerering innebär kan i senare skeden testas i nya fallstudier 
eller genom andra forskningsansatser. Denna arbetsgång som beskrivs av 
Eisenhardt (1989) påminner om att teoribildning och teoriutveckling är en 
ständigt pågående process. Det kommer hela tiden nya perspektiv och fall 
som kan analyseras. Därmed kan befintliga teorier och modeller kontinuer-
ligt utvecklas. 

3.6 Fallstudiens genomförande 
Det finns flera guider över hur fallstudier kan och bör genomföras (se t.ex. 
Cavaye, 1996; Eisenhardt, 1989; Yin 1989; 2003) Det finns inte en generell 
arbetsgång utan fallstudier kan genomföras på flera olika sätt. Nedanstående 
avsnitt 3.6.1 -.3.6.8 beskriver och diskuterar föreliggande fallstudies genom-
förande. Först diskuteras fallföretaget och den aktuella studieperioden. Där-
efter förklaras hur datainsamlingen genomförts samt källornas trovärdighet. 

3.6.1 Fallföretaget 
Som tidigare nämnts har flera företag studerats inom ramen för SiSK-
programmet. Kriterierna för urvalet har presenterats i avsnitt 3.2. De flesta 
av företagen är stora svenska koncerner som på något sätt anses vara unika: 
Försvarsmaterielkoncernen Saab AB har de senaste 20 åren gått från att vara 
ett företag med en enda kund i form av svenska försvaret till att bli ett ex-
portföretag engagerat i många marknader med helt annan konkurrens än 
tidigare (Jannesson, 2014; Nilsson, 2010). Scania-koncernen har sitt unika 
produktionssystem och kan tillverka kundspecifika tunga fordon och samti-
digt vara konkurrenskraftigt genom att ha standardiserade produktionspro-
cesser (Anjou, 2009; Olve, 2014). Atlas Copco befanns uppfylla urvalskrite-
rierna genom att företaget är en av Sveriges största koncerner50 och har en 
organisatorisk komplexitet genom en långtgående divisionalisering med en 
decentraliserad organisationsstruktur. Dessutom har företaget i jämförelse 
med t.ex. Scania ett bredare produktsortiment. Det var därmed intressant att 
studera hur de olika affärsenheterna styrdes. I en första analys ansågs företa-
get ha en mycket komplicerad vertikal och horisontell samordning av verk-
samheten. Inom forskningsprogrammet förväntades det innebära höga krav 
på utformning av strategi och styrning. Liksom de övriga företagen har 
också Atlas Copco en lång och framgångsrik historia som är värd att studera. 
Exempelvis har företaget genererat positiva rörelseresultat sedan 1930-talet 
                               
50 Mätt i börsvärde är Atlas Copco i mars 2014 fjärde största bolag på Stockholmsbörsen. 
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och haft en kraftigt ökad lönsamhet under de senaste decennierna. Företaget 
har också vuxit på alla sina marknader och kan anses ha en hög konkurrens-
kraft. Med tanke på den access och geografiska närhet som erbjudits var det 
också mycket lämpligt att analysera detta företag. 

Den här doktorsavhandlingen är fokuserad på ett fallföretag. Som diskute-
rats i avsnitt 3.4 så brukar sådana studier kritiseras för att inte jämförelser 
görs med andra företag eller organisationer. Fördelen med fokuseringen i 
just det här fallet är att avhandlingen är koncentrerad på ekonomistyrning 
och strategisk utveckling på en mycket djup nivå. Flera begrepp studeras på 
flera olika nivåer. Det har gett möjlighet belysa och analysera begreppen mer 
detaljerat och därmed också mer tillförlitligt i det specifika fallet. Därmed 
går det att rikt illustrera och kontextualisera den modell som referensramen 
presenterar. 

3.6.2 Studieperiod 
Den första frågan att besvara vid studiens inledning var starten på studiepe-
rioden. Därvid konstaterades att Atlas Copco har genomfört flera omfattande 
förändringar av strategi och styrning. Vid studiens början ansågs 1992 vara 
ett lämpligt startår eftersom företagets verksamheter då organisatoriskt hade 
stabiliserats efter genomgripande förändringar. En senare genomgång gjor-
des tillsammans med företagets kontaktperson. Det visade sig att rådande 
strategier och styrprinciper kan härledas till beslut och handlingar som in-
träffat vid början eller mitten av 1980-talet. Organisatoriskt har en 
grundstomme av de divisioner som företaget bestod av under 1980-talet ut-
vecklats under de efterföljande åren. Genom den tydliga organisatoriska 
strukturen kunde verksamheterna avgränsas. Det blev därmed möjligt att 
samla in och bearbeta data för att skapa förståelse för hur verksamheten har 
utvecklats. 

Företaget har studerats från 1980 och fram till 2011. Av praktiska skäl av-
slutas den studerade perioden 2011. Förutom att företaget visat organisato-
risk stabilitet under dessa 32 år så är perioden också så pass lång att det fun-
nits möjlighet att utläsa strategisk utveckling och förändrade styrprinciper. 
Dessutom har flera konjunkturcykler genomgåtts. Det har också varit möjligt 
att få access till data under denna period. Många anställda som arbetade i 
företaget på 1980-talet arbetade fortfarande kvar i företaget när forsknings-
projektet genomfördes eller fanns på annat sätt tillgängliga. Det har också 
funnits dokumentation som sträcker sig så långt tillbaka i tiden och som rela-
tivt enkelt kunde tas fram och analyseras. Studien har dock inte fixerats vid 
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ett visst start- och slutår, utan de specifika omständigheterna avseende det 
aktuella fallet har fått bestämma detta.51 

3.6.3 Retrospektiva och longitudinella studier 
Fallstudien kan betraktas som retrospektiv. Den har huvudsakligen gjorts i 
nuet med en tillbakablick på tidigare decennier för att analysera strategier 
och styrsystem. I avhandlingen studeras aktiviteter både i nutid och i förflu-
ten tid eftersom nutiden inte kan frigöras helt från sitt arv (t.ex. Pettigrew, 
1990). Det historiska perspektivet är viktigt för att förstå t.ex. en företags-
lednings idévärld och de tillväxtmekanismer som finns i ett företag. Norm-
ann (1975) menar att en historisk analys ofta kan visa t.ex. förekomst av och 
ursprung till bristande överensstämmelse mellan drivkrafter som verkar i 
företaget och dess miljö. En sådan analys kan också visa hur företagsled-
ningen har hanterat olika situationer. För att berika analysen har det därför 
varit väsentligt att söka få med så mycket historik som möjligt, för att finna 
drivkrafter, för att förklara handlingar och i möjligaste mån visa följder och 
effekter. 

När det gäller retrospektiva studier är det viktigt att insamlad data inte är 
tillrättalagd i efterhand och snedvrider analysen. För att undvika detta är det 
empiriska materialet som ligger till grund för föreliggande avhandling base-
rat på dubbla källor: dokument och intervjuer. Båda källorna har sina styrkor 
och svagheter men kompletterar också varandra. De kan sammantaget leda 
till en tillförlitlig bild av historiska skeenden. Datainsamlingens genomfö-
rande diskuteras vidare i avsnitt 3.6.4 - 3.6.8. 

Avhandlingen bygger också på en longitudinell fallstudie uppdelad i tre 
delperioder. En problematik med longitudinella studier är att terminologi och 
metoder utvecklas med tiden. Detta påverkar insamling och tolkning av data 
samt sättet att beskriva skeende i en text. Ett exempel är sättet att mäta och 
redovisa resultat och lönsamhet. Under studieperioden har redovisningsprin-
ciper förändrats generellt och specifikt inom Atlas Copco. Generellt har 
svenska årsredovisningar i stor utsträckning anpassats till internationell re-
dovisningsstandard. Innebörden av detta är att årsredovisningarna expande-
rat.52 Själva resultatbegreppen har ändå inte förändrats i någon större ut-
sträckning på grund av detta, särskilt inte i de fall när redogörelsen gäller 

                               
51 Ett exempel är att 1979 års årsredovisning citeras eftersom den var ovanligt omfattande 
jämfört med t.ex. årsredovisningen 1980. Dessutom är årsredovisningen 1979 också i prakti-
ken publicerad 1980. 
52 Ett tydligt exempel på anpassningen är årsredovisningarnas inledande noter som uttrycker 
företagets redovisningsprinciper. I Atlas Copcos fall är dessa texter betydligt mer utförliga 
under 2000-talet jämfört med 1980-talet. 
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”Årets resultat”53. Det går därför att avläsa resultatmässiga trender ur ett 
längre perspektiv. Ett annat exempel på att terminologi och metoder utveck-
las är hur intervjupersoner och dokument beskriver handlingar, skeenden och 
fenomen. På en generell nivå har t.ex. grundläggande begrepp som ”strategi” 
och ”ekonomistyrning” utvecklats i teori och praktik sedan 1980-talet. I 
tolkningen av insamlad empiri har dock en enhetlig terminologi använts. 
Denna beskrivs närmare i kapitel 4. Vid Atlas Copco används också olika 
begrepp för att beskriva företagets organisation och verksamhet. Ett exempel 
är att termen ”marknadsbolag” används för att beskriva en affärsverksamhet 
som är inriktad på försäljning till lokala kunder. I en del intervjuer och do-
kument har termerna ”säljbolag” och ”försäljningsbolag” använts med 
samma betydelse. För att inte begreppen ska bli alltför förvirrande i den här 
framställningen har detta justerats i citerade intervjuer. Därvid används end-
ast termen försäljningsbolag för denna typ av organisatoriska enheter.54 

3.6.4 Dokument 
Fallstudien bygger delvis på en analys av dokument. Sådana ger möjlighet 
att retrospektivt studera händelser och skeenden som inträffar tidigare än när 
själva forskningen genomförs. En vanlig uppfattning är att dokument inte 
direkt påverkas av forskaren (Silverman, 2006) och att de därför står för ett 
oberoende av forskningsprojektets varande (Yin, 2003).55 Dokument är också 
stabila eftersom de är utfärdade vid en viss tidpunkt och kan styrka vidtagna 
beslut och handlingar. Dokumenten talar också ett språk utifrån de förutsätt-
ningar som förelåg då de skapades. Dessutom utgör de ofta en innehållslig 
rikedom och står för en exakthet, dvs. att de kan innehålla namn, referenser 
och detaljer gällande en händelse som kan vara av intresse för ett forsk-
ningsprojekt. En annan viktig egenskap med dokument är att en lång tidspe-
riod kan täckas när det gäller händelser och skeenden (Silverman, 2006; Yin, 
2003). 

3.6.4.1 Dokument för internt bruk 
De dokument som använts för avhandlingen framgår av källförteckningen. 
Det har funnits mycket god access vid fallföretaget när det gäller tillhanda-
hållande av dokument. Särskilt god dokumentation har funnits tillgänglig när 
det gäller t.ex. manualer för ekonomistyrning vilka haft stor betydelse för att 

                               
53 Vissa variationer kan ändå uppstå t.ex. till följd av ändrade principer för periodisering. 
54 På liknande sätt har citerade intervjuer i vissa fall justerats för att texten ska flyta bättre. 
Rent talspråk, svordomar och liknande har rensats bort om de inte har någon betydelse för 
avhandlingens resultat. 
55 Detta påstående är dock en sanning med modifikation. Exempelvis kan forskaren välja 
vilka dokument som ingår och inte ingår i studien. 
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utreda hur den formella ekonomistyrningen varit utformad. Manualerna ut-
görs av ett pärmsystem som användes vid Atlas Copco till slutet av 1990-
talet. De benämns FAM (Finance & Administration Manual) och i dessa 
finns instruktioner i artikelform som kontinuerligt uppdaterats. Det går där-
för att i efterhand följa t.ex. hur den interna rapporteringen var strukturerad 
vid olika tillfällen under den studerade perioden. 

3.6.4.2 Dokument för externt bruk 
De dokument som ger information om företaget till externa aktörer har inte 
bara en annan målgrupp utan också andra användningsområden jämfört med 
dokument för internt bruk. Dokumenten för externt bruk syftar till att presen-
tera företaget för någon eller några intressenter och kan också förutsättas 
vara anpassade till dessa. Ett exempel är årsredovisningar, kvartalsrapporter 
och pressmeddelanden som varit en väsentlig informationskälla för studien. 
Dessa är författade framförallt för att finansmarknadens aktörer och andra 
intressenter ska få information om företaget. Dokumenten innehåller dels 
företagsledningens beskrivning av företaget i monetära termer, dels företa-
gets utveckling i textform. Årsredovisningarna ger också information om 
strategiska inriktningar, förvärv, bolagsstyrning och kontaktpersoner i kon-
cernledningen. Denna information har i studien använts för att kunna utläsa 
t.ex. vilka strategiska, finansiella, organisatoriska och personella förändring-
ar koncernen har genomgått under den aktuella perioden. Pressmeddelanden 
har använts som källa för att uppmärksamma särskilda händelser och åtgär-
der som företaget informerat om. Pressmeddelanden gällande förvärv och 
avyttringar har varit av särskilt intresse eftersom sådana händelser ofta görs 
utifrån strategiska motiv. 

3.6.4.3 Övriga dokument 
Affärspressens artiklar om Atlas Copco gav vid studiens inledning övergri-
pande information om Atlas Copcos utveckling.56 Dessa artiklar ger en bild 
av hur företaget uppfattats av ekonomijournalister under den studerade peri-
oden och vilken bild av företaget som förmedlats till allmänheten. Även 
dessa artiklar har gett vägledning om företagets strategiska inriktningar samt 
koncernledningens intentioner. 

När det gäller böcker, avhandlingar och andra rapporter så har dessa an-
vänts som källa för att beskriva fallföretagets historiska utveckling, men de 
har också kunnat bidra med material avseende strategi och styrning som 
förekommit under senare år. Tillsammans har de givit en förståelse för före-

                               
56 För att skapa en förförståelse avseende Atlas Copco gjordes vid studiens start en analys av 
tidningsartiklar som behandlade koncernen. Den press som analyserats är Affärsvärlden, 
Dagens Industri, Svenska Dagbladet och Veckans Affärer. 
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tagets strukturella och organisatoriska utveckling fram till den mer avgrän-
sade studieperioden. 

3.6.5 Intervjuer 
Intervjuer har gjorts för att få mer information om företaget än dokumenten 
kunnat visa. De har också givit en fördjupad förståelse för informell styrning 
som normalt inte finns nedtecknad i dokument. 

Intervjuer kan göras på olika sätt och det gäller också för den här fallstu-
dien. Vid den första intervjuomgången 2005-2006 var intervjuerna anpas-
sade för den tentativa modellen av Nilsson och Rapp (2005) i enlighet med 
forskningsprogrammets intentioner. Som stöd för intervjuerna togs en inter-
vjuguide fram (se avsnitt 3.6.6 och Bilaga 1-4). Vid intervjutillfällena fanns 
också möjlighet att ställa kompletterande frågor för att öka förståelsen för 
verksamheten. När dessa inledande intervjuer genomfördes hade 1992 satts 
som startpunkt för den retrospektiva fallstudien. Därmed blev dessa inter-
vjuer fokuserade på händelser och skeenden från och med 1992. 

Den andra intervjuomgången genomfördes våren och sommaren 2008.57 
Den gjordes också på ett strukturerat arbetssätt efter att de tidigare intervju-
guiderna utvecklats. Lärdom drogs från den analys som tidigare gjorts ge-
nom intervjuer och dokument. En erfarenhet var att väsentliga händelser 
hade skett under 1980-talet som påverkade den strategiska utvecklingen och 
förklarade delar av ekonomistyrningen under de följande decennierna. Där-
för utökades studieperioden till att också omfatta 1980-talet. Därmed gick 
det att göra en logisk och dynamisk analys utgående ifrån faktiska handling-
ar och händelser samt deras konsekvenser. Intervjuerna vid denna andra 
intervjuomgång var öppna, även om det i förväg sändes ett diskussionsun-
derlag med frågor till respektive intervjuperson för att de skulle kunna förbe-
reda sig inför intervjuerna. I möjligaste mån har intervjupersonerna lämnats 
frihet att berätta om sina erfarenheter av strategi och styrning. Därmed har 
intervjuerna blivit praktiknära och innehåller många små anekdoter från 
intervjupersonernas erfarenheter. Detta är särskilt tydligt när intervjuer gjorts 
med personer som varit verksamma i fallföretaget under många år och som 
upplevt strategisk utveckling. 

Den tredje intervjuomgången genomfördes 2009-2011. Då har sju inter-
vjuer gjorts58 och syftade till att ge material om Atlas Copcos informella 
styrning och på vilket sätt som den kompletterar formell ekonomistyrning 
och bidrar till strategisk utveckling. Analysarbetet för föreliggande avhand-
ling har också inkluderat det empiriska material som licentiatavhandlingen 

                               
57 Analysen presenterades i licentiatavhandlingen Sundberg (2009). 
58 Förutom dessa sju intervjuer har också ytterligare en intervju genomförts under våren 2012. 
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(Sundberg, 2009) baseras på. Detta material har då på nytt analyserats utifrån 
de forskningsfrågor som doktorsavhandlingen ställer. 

3.6.6 Intervjuguider 
Som nämnts har intervjuerna genomförts i tre steg. I samband med det första 
steget utarbetades intervjuguider tillsammans med andra i forskningspro-
grammet verksamma personer. Dessa intervjuguider är uppbyggda av ett 
antal olika segment och har fungerat som ett hjälpmedel vid intervjuerna. 
Frågorna är specifikt inriktade på omgivning, strategi, ekonomistyrning samt 
produktionsstyrning59 under den studerade tidsperioden. Endast valda delar 
av intervjuguiderna har emellertid använts utifrån syftet med intervjun och 
vem som har varit intervjuperson. 

Inför den andra intervjuomgången som påbörjades i mars 2008 revidera-
des frågorna för att utveckla och bygga vidare på den empiri som insamlats 
under den första intervjuomgången. Dessa senare intervjuguider har också en 
annan struktur genom att intervjupersonernas erfarenhet av organisationen 
också behandlats och betonats. Intervjupersonernas position och kontext har 
varit viktiga för att sätta intervjusvaren i ett större sammanhang. När kontex-
ten kom med i intervjuerna blev det också tydligare att det fanns mer än 
formell ekonomistyrning i företaget. Därmed uppstod ett intresse att analy-
sera detta ytterligare i doktorsavhandlingen. 

Även inför den tredje intervjuomgången reviderades intervjuguiderna. Nu 
var de fokuserade på specifika frågor som särskilt behandlar doktorsavhand-
lingens forskningsfrågor och referensram. Det var även vid den här intervju-
omgången viktigt att intervjuerna gjordes utifrån varje intervjupersons speci-
fika erfarenheter av företaget. Därför sändes i förväg olika frågor ut till olika 
intervjupersoner. Exempelvis fick en tidigare produktbolagschef frågor av-
seende olika typer av styrning på denna organisatoriska nivå. En annan in-
tervjuperson var tidigare chef för en koncernstab. Denne fick frågor om hu-
vudägarens betydelse för koncernledningens agerande under den studerade 
perioden. 

3.6.7 Intervjupersoner 
För att det insamlade materialet ska vara trovärdigt och i förlängningen leda 
till ett relevant resultat är intervjupersonerna av stor betydelse. Urval av in-
tervjupersoner har fortlöpande företagits alltefter att behov av data identifie-
rats, s.k. snöbollsurval. I förväg har kriterier/utgångspunkter ställts upp över 

                               
59 Produktionsstyrning var med i intervjuguiden eftersom den var så nära kopplad till Nilsson 
och Rapp (2005). Produktionsstyrning analyseras inte i föreliggande doktorsavhandling. 
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vilken typ av befattning vid företaget som varit av högst prioritet för stu-
dien.60 För att hantera komplexiteten har en kategorisering upprättats (se 
Figur 5). Denna kategorisering hade särskilt stor betydelse för de första två 
intervjuomgångarna. Då genomfördes i första hand datainsamling för licenti-
atavhandlingen Sundberg (2009). Den här doktorsavhandlingen har delvis en 
annan ansats och studerar strategisk utveckling, strategisk kongruens och 
ekonomistyrning. Kategoriseringen har därför justerats så att studiens syfte 
uppnås. 
 
 Strategi Ekonomistyrning

Koncernnivå 

Kategori A1: Befattning 
på ledningsnivå med god 
insyn i och delaktig i 
koncernens strategiar-
bete, t.ex. koncernchef, 
koncernstrateg.

Kategori A2: Befattning på 
ledningsnivå med god insyn 
i och delaktig i koncernens 
ekonomistyrning, t.ex. 
koncerncontroller. 

Antal intervjupersoner 5 3

Affärsnivå 

Kategori B1: Befattning 
med god insyn i och 
delaktig i affärsenhetens 
strategiarbete, t.ex. VD, 
affärsstrateg, affärsut-
vecklare.

Kategori B2: Befattning 
med god insyn i och delakt-
ig i affärsenhetens ekono-
mistyrning, t.ex. VD, eko-
nomichef, affärscontroller. 

Antal intervjupersoner 9 7

Funktionsnivå 

Kategori C1: Befattning 
med god insyn i och 
delaktig i funktionens 
strategiarbete, t.ex. fa-
brikschef.

Kategori C2: Befattning 
med god insyn i och delakt-
ig i funktionens ekonomi-
styrning, t.ex. controller, 
ekonomiansvarig

Antal intervjupersoner 3 4

Figur 5. Urval av intervjupersoner 

Kategorierna är konstruerade för att inrymma personer som har haft sådan 
position eller insyn att de kunnat uttala sig om Atlas Copcos strategi eller 
ekonomistyrning. Särskilt ledningspersoner i linjeorganisationen och deras 
närmaste medarbetare har intervjuats för att ge svar på frågor om företagets 
strategi. Frågor om ekonomistyrning har besvarats av controllers och andra 
ekonomiansvariga. Intervjupersonerna har också kategoriserats utifrån vilken 
strategisk nivå de befinner sig eller befunnit sig i: koncernnivå, affärsnivå 
eller funktionsnivå. I avhandlingens källförteckning finns en sammanställ-
ning av samtliga intervjuer och intervjupersoner. De olika personerna har 
                               
60 Dessa kriterier har varit gemensamma för SiSK-programmets studier: Intervjupersonerna 
skulle ha god kännedom om koncernen. De skulle också ha eller haft befattning eller befatt-
ningar med god insyn i den dagliga verksamheten på strategisk, taktisk eller operativ nivå. 
Dessutom skulle de ha arbetat och eller haft ansvar för något av de fokusområden som stude-
rades inom koncernen. 
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kategoriserats i enlighet med Figur 5. Vid Atlas Copco finns dock flera ni-
våer där indelningen är inte självklar. Affärsområdenas chefer anses tillhöra 
koncernledningen. Affärsområdenas och divisionernas controllers anses 
däremot tillhöra affärsnivån eftersom de i stor utsträckning analyserar de 
olika enheternas ekonomiska utveckling. Chefer och controllers och ekono-
miansvariga på lägre organisatorisk nivå än division anses tillhöra funkt-
ionsnivån. Det finns också exempel på personer som intervjuats som inte 
haft lednings- eller controllerfunktion. Om de tillfört studien värdefull in-
formation har de ändå ingått i förteckningen och kategoriserats. Figur 5 visar 
också hur många personer som kan anses tillhöra vilken kategori. Det bör 
dock påpekas att indelningen är mycket grov och att intervjupersoner kan 
överlappa flera kategorier eftersom de roterat både mellan strategiska nivåer 
och olika befattningar. Alla intervjupersoner tillhör någon kategori. En inter-
vjuperson har dock klassificerats vid två kategorier eftersom denne person 
tydligt och under långa tidsperioder växlat mellan både koncernledning och 
division61. 

Eftersom studien är longitudinell och retrospektiv har i första hand perso-
ner som arbetat en längre tid i företaget identifierats och intervjuats. Det 
gäller framförallt personer som verkat vid flera olika enheter och som där-
med kan förutsättas ha en god överblick av företaget och hur det utvecklats 
under den studerade perioden. Konkret har personerna kompletterat redan 
tidigare insamlad data och kommenterat historiska händelser som påverkat 
företagets utformning av strategi och styrning. 

Det konkreta urvalet av intervjupersoner har gjorts i samråd med företags-
ledningen genom de kontaktpersoner som utsetts för forskningsprojektet. 
Dessa kontaktpersoner har varit behjälpliga med att ge förslag på och lokali-
sera personer som stämt väl överens med de i projektet uppställda kriterier-
na. Detta har varit av mycket stort värde för att ge den access till intervjuper-
soner som studien varit beroende av, särskilt inför de första intervjutill-
fällena. Urvalet var inte förutbestämt från början utan har gjorts i takt med 
intervjuernas genomförande. Efter att en eller några intervjuer genomförts 
har en avstämning gjorts tillsammans med en av företagets kontaktpersoner 
varvid diskussioner förts om vilka ytterligare personer som skulle vara lämp-
liga att intervjua. Det har också vid flera tillfällen förekommit att intervjuade 
personer själva gett förslag på ytterligare personer att intervjua. 

I avhandlingens empiriska avsnitt är inte alla intervjupersoner citerade. 
Citat från intervjupersoner har tillförts texten för att illustrera och betona 
särskilt väsentligt innehåll i fallstudien. De personer som inte citerats har 
också tillfört intressanta uppgifter eller bekräftat redan insamlat material. 

                               
61 Denna person betecknas ”AA” i källförteckningens tabell över intervjupersoner (intervju nr. 
32) 



 
 
 
 

59

3.6.8 Primära och sekundära källor och deras trovärdighet 
Det intervjumaterial och de dokument som används i avhandlingens fallstu-
die har olika trovärdighet. I vetenskapliga sammanhang diskuteras om 
material är primärdata eller sekundärdata beroende på om materialet är upp-
rättat eller insamlat för den specifika studien eller härrör från andra studier. 
En sådan klassificering är relativt enkel, men också av begränsat värde. En 
viktigare diskussion är materialets trovärdighet. Det är då mer relevant att 
fråga sig om källorna är primära eller sekundära. Ofta brukar forskare lägga 
större vikt vid primära än vid sekundära källor eftersom primära källor anses 
vara ursprungligt råmaterial. En skrift som är skapad av personer som är 
direkt kopplade till en historisk händelse anses vara primär om den är upp-
rättad ungefär vid den tidpunkt händelsen inträffat. Sekundära källor är så-
dant material som ligger längre ifrån händelsen och som i något avseende 
redan tolkats. De primära källorna kan därför antas vara mer trovärdiga än de 
sekundära källorna (Finnegan, 2006). I Tabell 3 nedan görs en klassificering 
av materialet i den här avhandlingens fallstudie. 

Tabell 3. Klassificering av källmaterial 

Typ av källa Material 

Primära källor 33 dokumenterade intervjuer
 Årsredovisningar 1979-2011
 Interna styrdokument och instruktioner, mm 1980-2011
 Strategidokument och böcker för respektive tidsperiod
Sekundära källor Forskningsrapporter och avhandlingar om Atlas Copco 
 Böcker författade av anställda och ledningspersoner
 Affärspress
 Informationsmaterial 

Som framgår av Tabell 3 finns både primära och sekundära källor. Men 
tabellen ska läsas med stor försiktighet. Det går inte att säga att allt inter-
vjumaterial och alla dokument är vare sig primära eller sekundära källor. En 
del intervjuer är berättelser redogör för händelser som inträffat för mycket 
länge sedan. De skulle därmed kunna betraktas som sekundära källor. Å 
andra sidan har personerna då kunnat få perspektiv på händelserna och upp-
fattat mönster som är primära för avhandlingens syfte. Det insamlade inter-
vjumaterialet är också primärt genom att materialet insamlats specifikt för 
detta forskningsprojekt. 

De flesta dokument som avhandlingen vilar på skulle kunna betraktas 
som primära källor eftersom de är skrivna under de tidsperioder som händel-
ser och skeenden inträffat. Å andra sidan är t.ex. årsredovisningar skapade 
av personer som i något avseende tolkat en situation. Det gäller också de 
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olika strategidokumenten och styrdokumenten. Men eftersom de skapats 
under den tid de representerar kan de betraktas som trovärdiga och primära. 

I de empiriska avsnitten finns källor som tydligt kan betraktas som sekun-
dära. Det gäller skrifter som innehåller forskares tolkningar av intervjuer 
med personer som är eller har varit verksamma vid Atlas Copco. Ett exempel 
är Beckerman (2014) som presenterar och diskuterar Atlas Copcos lednings-
personer och företagskultur. Ett annat exempel är Nilsson (2011) som be-
skriver förändringar vid Atlas Copco Tools under 1980- och 1990-talet. Såd-
ana källor har använts för att stämma av och bekräfta det primära materialet i 
den här avhandlingens fallstudie. Även Arpi och Wejke (2000) och Hamilton 
(2005) innehåller analyser och egna tolkningar av erfarenheter från Atlas 
Copco. Detta material har därför alltid stämts av med intervjupersoner eller 
andra dokument. Även affärspress och visst informationsmaterial anses vara 
sekundärdata eftersom de utgör tolkningar eller sammanställningar med va-
rierad trovärdighet. Inget av detta material har därför utgjort en huvudkälla 
för ett avgörande resonemang i de empiriska avsnitten. 

3.7 Presentation och analys av insamlad empiri 
Avhandlingens fallstudie syftar till att illustrera en modell för strategisk 
kongruens, ekonomistyrning och strategisk utveckling. För att uppnå detta 
har det varit väsentligt att i så stor utsträckning som möjligt skapa en logisk 
struktur och ge en sammanhållen helhetsbild av skeenden och händelser. En 
sådan sammanhållande fallbeskrivning behöver vara empirinära och analys-
förberedande (Nylén, 2005). Avhandlingens fallstudie har skapats och struk-
turerats för ge insamlad data en meningsfull innebörd och samtidigt vara 
användbar i en analys. Dokument och intervjumaterial har splittrats och de-
lats upp i kategorier. De består av de centrala dimensioner som definieras 
och operationaliseras i kapitel 4: Omgivning, strategi och ekonomistyrning. 

Som tidigare angetts är den totala fallstudien longitudinell och indelad i 
tre perioder. Olika data som insamlats genom dokument och intervjuer har 
därför också kategoriserats efter vilken tid eller tidsperiod de representerar. 
Genom detta tillvägagångssätt har det gått att göra en sammanställning av all 
empirisk data. Utifrån denna sammanställning har en longitudinell fallbe-
skrivning kunnat göras över Atlas Copcos strategiska utveckling och eko-
nomistyrning. 

Den empiriska presentationen har legat till grund för en djupare analys av 
de olika dimensionerna och deras samband. Denna analys är delvis integre-
rad i fallbeskrivningen där den först diskuterar förekomsten av strategisk 
kongruens. Sedan diskuteras sambandet mellan strategisk kongruens, eko-
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nomistyrning och strategisk utveckling för varje studerad tidsperiod. Med 
detta som grund görs sedan en sammanfattande analys av strategisk kongru-
ens och ekonomistyrning i olika strategiska utvecklingsfaser. För att göra 
detta har fallbeskrivningen sammanställts i Tabell 36. Denna tabell har se-
dan använts för att utläsa gemensamma mönster för varje fas i den strate-
giska utvecklingscykeln. 

3.8 Forskningens kvalitet 
En ständigt pågående diskussion inom forskarvärlden är vilka kvaliteter som 
krävs för god forskning. Genom åren har det utvecklats ett spektrum av an-
satser och metoder som alla har specifika kriterier. Generellt handlar bedöm-
ningen om att forskningen ska vara trovärdig (Lincoln & Guba, 1985). Stu-
dierna förväntas bygga på logiska antaganden och trovärdiga källor. Resulta-
ten ska ha validitet och reliabilitet. Validitet innebär att slutsatserna är giltiga 
utifrån studiens metoder och begrepp. Forskningen ska visa vad den avser att 
visa. Med reliabilitet menas att studiens metoder är så tillförlitliga att trovär-
diga resultat kan genereras. I det här avsnittet diskuteras hur den här studien 
förhåller sig till validitets- och reliabilitetsproblem som vanligen uppstår i 
fallstudier. Frågor med djupare detaljnivå om t.ex. hur respektive dimension 
studerats i fallstudien diskuteras vidare i kapitel 4. 

Yin (2003) delar upp validitetsdiskussionen i tre delkriterier och tillför re-
liabilitet som ett specifikt kriterium: 

 
• Begreppsvaliditet 
• Intern validitet 
• Extern validitet 
• Reliabilitet62 

Enligt Yin (2003) är begreppsvaliditet särskilt utmanande vid fallstudier. Det 
handlar om att identifiera eller framställa korrekta operationaliseringar av de 
begrepp som studien behandlar. I fallstudier finns vanligtvis inte ett specifikt 
mätetal som ska representera ett begrepp. Istället finns flera källor och lo-
giska kedjor som sammantaget uttrycker och representerar begreppen. Det 
gäller också denna avhandling. Den empiriska studien grundar sig på både 
intervjuer och dokument vilket ger en källkritisk metod. Det går nämligen att 
matcha dokumenten och intervjuerna mot varandra så att trovärdiga slutsat-
ser kan dras om begreppen. Dessutom har den empiriska datainsamlingen 

                               
62 Validitetskriterierna är en svensk översättning. Yin (2003) benämner dessa construct vali-
dity, internal validity, external validity och reliability. 
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resulterat i kedja som sammantaget visar en logisk händelseutveckling som 
presenteras i avhandlingens empiriska kapitel. För att stärka begreppsvalidi-
teten har också personer i Atlas Copcos ledning och omgivning vid flera 
tillfällen haft möjlighet att läsa utkast och lämna synpunkter. Detta har bland 
annat påverkat intervjuguiderna för de uppföljande intervjuomgångarna efter 
licentiatavhandlingens publicering. 

För att uppnå intern validitet behöver det kunna påvisas ett orsakssam-
band där ”det ena kan förväntas leda till det andra”. Det ska också gå att 
isolera dessa samband från ”störande” faktorer. I fallstudier som denna av-
handling är de studerade fenomenen så komplexa så att en renodlad kausal 
kedja inte kan urskönjas. I analysfasen har istället mönster kunnat utläsas 
som matchats mot de teoretiskt förankrade mönstren. En fokusering på full-
ständigt renodlade samband kan också innebära att viktiga och intressanta 
diskussioner uteblivit avseende t.ex. drivkrafter. Därför diskuteras istället 
även ”störande” faktorer som kan påverka sambanden. Det ges också alter-
nativa förklaringar till skeenden. 

Extern validitet har studier vars slutsatser kan generaliseras till en större 
population. Detta är naturligtvis utmanande för fallstudier och särskilt när 
det som i denna avhandling är fråga om ett enda fallföretag. En möjlighet är 
då att upprepa studien vid flera liknande fall och därmed skapa en multipel 
fallstudiemetodik som kan skapa en generell teori inom området (Eisenhardt, 
1989). Detta är också möjligt utifrån denna avhandling eftersom SiSK-
programmet innehåller flera fallstudier med liknande teoretisk utgångspunkt. 
Som tidigare nämnts har också ett sådant arbete genomförts för att öka den 
empiriska basen avseende strategisk kongruens och integrerad styrning (Jan-
nesson et al., 2014). Det är ändå viktigt att framhålla att den här avhandling-
en är koncentrerad till ett enstaka företag. Värdet med detta är den detaljnivå 
som kan uppnås och där omständigheterna i det specifika fallet beskrivs och 
analyseras. Detta är nödvändigt för att uppnå avhandlingens delsyfte att illu-
strera den teoretiska modellen. 

Som tidigare nämnts fokuserar en studies reliabilitet på metodernas till-
förlitlighet för att trovärdiga slutsatser ska kunna dras. En undersökning med 
samma metoder ska kunna upprepas där andra forskare ska kunna komma 
fram till samma resultat. För att öka denna tillförlitlighet behöver procedu-
rerna för datainsamlingen vara tydliga. Dessutom behöver t.ex. intervjuper-
soner och kontext beskrivas så att studien kan replikeras. För att i möjligaste 
mån uppnå detta har fallstudiens genomförande beskrivits så detaljrikt som 
möjligt i avsnitt 3.6.1 - 3.6.8. Vid intervjuerna har det också varit betydelse-
fullt att ta reda på och dokumentera i vilken kontext som intervjupersonerna 
verkat. I den empiriska genomgången framgår också vilka dokument som 
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avhandlingen bygger på och hur de använts. Sammantaget finns en rik data-
bas med material som kan ligga till grund för fortsatta studier. 

Även om metoden har stöd från tidigare forskning och operationalisering-
en följer en rimlig logik så är resultaten ändå inte självklara. Den komplexa 
fallstudien med dess operationaliseringar erbjuder ett förhållandevis stort 
tolkningsutrymme. Ambitionen är inte och kan inte vara att ge en fullständig 
bild av Atlas Copco. Den tolkning av samband som görs kan inte med 100 % 
säkerhet fastställas eftersom fallstudien inte är en totalundersökning. Men 
detta är inte avhandlingens syfte och rimmar heller inte väl med dess veten-
skapssyn hämtad i pragmatismen. Fallstudien utgör inte ens ett försök till att 
avbilda en objektiv verklighet. Den är en illustration gjord med förhållande-
vis grova penseldrag, men har ändå varit tillräckligt underlag för en författa-
res kvalitativa analys. 
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KAPITEL 4 
Avhandlingens dimensioner 

Efter att föregående kapitel behandlat studiens metod övergår nu avhand-
lingen till att operationalisera de dimensioner som studeras. Utgångspunkten 
är den modell för strategisk utveckling som kapitel 2 utmynnade i (Figur 4). 
I avsnitt 4.1 diskuteras faserna i strategisk utveckling. Därefter behandlas 
omgivningen. Avsnitt 4.3 tar upp de strategiska nivåerna. Slutligen behand-
las ekonomistyrningen dimensioner i avsnitt 4.4. 

4.1 Cykler och faser 
I avhandlingen diskuteras varför och hur strategisk utveckling sker. I cykeln 
för strategisk utveckling är särskilt tre punkter intressanta att studera. För det 
första är nedgången intressant eftersom den är den slutgiltiga drivkraften för 
att nya strategier utvecklas. När det gäller Atlas Copco har tre sådana till-
fällen identifierats: början på 1980-talet, början på 1990-talet samt början på 
2000-talet.63 

Den andra punkten som är intressant för avhandlingen är vad lösningen 
på nedgången består i. Frågan är vad den strategiska utvecklingen resulterar i 
för konkret innehåll. Tre strategiska lösningar identifierats vid Atlas Copco: 
divisionaliseringen under 1980-talet, den kontrollerade diversifieringen un-
der 1990-talet samt fokuseringen på kärnverksamhet och globalisering under 
2000-talet.64 

Den tredje punkten som avhandlingen fokuserar är det tillstånd av effekti-
vitet som lösningen så småningom leder till. Dessa perioder har i Atlas 

                               
63 Detta är bakgrunden till att fallstudien är indelad i tre nästan jämna decennier. Nedgångarna 
sammanfaller inte exakt med decennieskiftena, men eftersom differensen endast rör sig om 
något eller några år så avrundas åren till jämna decennier. Industrin som helhet har generellt 
också haft kriser under 2009 och 2011. Även om detta drabbat delar av Atlas Copco så har 
nedgången inte varit lika djup som i det övriga näringslivet (se kapitel 7). 
64 ”Lösningarna” ska dock inte med automatik betraktas som ett resultat av framåtriktat rat-
ionellt beslutsfattande. De har huvudsakligen kommit till genom en inkrementell process som 
väl överensstämmer med avhandlingens modell för strategisk utveckling. 
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Copcos fall konstaterats föreligga under senare delen av decennierna då före-
taget visat stabilitet och lönsamhet. 

De tre punkterna som diskuterats ovan har identifierats i fallstudien uti-
från både intervjuer och årsredovisningar. Nedgångarna kännetecknas av en 
svag lönsamhet vilket framgår av årsredovisningarna. Detta bekräftas av 
flera intervjupersoner som redogjort för yttre hot och andra omständigheter 
som företagsledningen har fått ta ställning till vid de olika tidsperioderna. 
Lösningar har kunnat identifieras i årsredovisningar. Exempelvis innehåller 
årsredovisningarna motiv till företagna förvärv och avyttringar. Intervjuper-
soner har även diskuterat och bekräftat dessa lösningar. De intervjuade per-
sonerna har särskilt redogjort för divisionaliseringen under 1980-talet. De 
har också redogjort för det bredare produktutbudet under 1990-talet. I av-
handlingen betecknas detta som kontrollerad diversifiering. Även 2000-talets 
strategiska inritning mot ökad globalisering kan spåras i årsredovisningarna. 
Där beskrivs hur företaget har fått jämnare global spridning. Detta bekräftas 
av intervjupersoner som t.ex. förklarat att företaget särskilt satsat på den 
asiatiska marknaden. Denna har under 2000-talet blivit ungefär lika stor som 
den europeiska. 

4.2 Omgivning 
Omgivningen är en viktig faktor när det gäller strategisk utveckling. Omgiv-
ningen kan skapa drivkrafter för strategisk utveckling. Kundernas finansiella 
situation eller produktbehov kan förändras. Det kan leda till att företagets 
befintliga strategi utmanas. I fallstudien är det därför motiverat att analysera 
omgivningens karaktär under studieperioden. 

Omgivningen är en vanlig faktor vid studier inom situationssynsättet. Den 
brukar kategoriseras utifrån graden av osäkerhet. Omgivningens osäkerhet 
diskuteras också i föreliggande avhandlings fallstudie med syfte att avgöra 
förekomsten av strategisk kongruens. För ett konkurrensutsatt företag hand-
lar osäkerhet om möjligheten och förmågan att förutse en framtida orderin-
gång. När en företagsledning har svårt att bedöma den framtida verksam-
hetsvolymen är det svårt att anpassa kapacitet i arbetskraft och anläggningar. 
Om det däremot finns tydliga mönster i orderingången finns det större möj-
ligheter att anpassa verksamheten. Därmed är osäkerheten lägre. 

I den här avhandlingen analyseras vilka faktorer som är avgörande för 
fallföretagets orderingång och hur dessa faktorer förändrats under den stude-
rade perioden. Därigenom beaktas i fallstudien faktorer som industri- och 
gruvkonjunktur samt teknologisk utveckling. Dessa faktorer påverkar Atlas 
Copcos orderingång och långsiktiga verksamhetsvolym. 
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På flera sätt fångas Atlas Copcos omgivning upp i avhandlingens empi-
riska avsnitt. När det gäller konjunkturutvecklingen finns historiska data 
över konjunkturutvecklingen i externa databaser som t.ex. The World Bank 
Group. Även Atlas Copcos företagsledning uttrycker konjunkturutveckling-
en i årsredovisningar, t.ex. hur konjunkturen påverkar företaget. När det 
gäller teknologisk utveckling innehåller årsredovisningar uppgifter om hur 
mycket företag satsar på forskning och utveckling. När även en av de viktig-
aste konkurrenternas motsvarande nyckeltal förs in i analysen går det att få 
en bild av den teknologiska utvecklingen för branschen som helhet. 

Det är viktigt att notera att avhandlingen inte innehåller eller syftar till att 
göra en fullständig omvärldsanalys såsom t.ex. Frankelius och Rosén (1993) 
beskriver. Avhandlingen fokuserar endast på sådana faktorer som har af-
färsmässigt stor betydelse för Atlas Copcos verksamhet. Dessa faktorer kan 
påverka företagets strategiska utveckling. Som ovan nämnts studeras särskilt 
konjunktur och teknologisk utveckling. Omvärldsfaktorer som nationell lag-
stiftning, politisk utveckling, säkerhetssituation, mm. diskuteras endast i 
mindre omfattning i fallstudien.65 

4.3 Strategi på olika nivåer 
Vid en analys av strategisk utveckling så är det intressant att undersöka om 
och när harmoni och anpassning (eng. fit) föreligger i utvecklingscykeln. I 
denna avhandling anses harmoni och anpassning råda bl.a. när strategier på 
olika nivåer är inbördes konsistenta. När strategin dessutom matchar omgiv-
ningen föreligger strategisk kongruens. De strategiska nivåerna i avhand-
lingen har behandlats i avsnitt 2.2 och är koncernstrategi, affärsstrategi och 
funktionsstrategi. Nedanstående avsnitt beskriver och diskuterar hur dessa 
strategiska nivåer studerats i fallstudien och dess delperioder. Avsnitt 4.3.4 
redogör också för hur bedömningen gjorts huruvida strategisk kongruens 
föreligger. 

4.3.1 Koncernstrategi 
Som redan noterats i avsnitt 2.2.1 används typologin av Porter (1987) för att 
beskriva koncernstrategi i denna avhandling. Ytterligheterna aktivitetsdel-
ning och portföljförvaltning används i analysen. Aktivitetsdelningen anses 
öka när olika organisatoriska enheter i större utsträckning koordineras från 

                               
65 Sådana faktorer kan naturligtvis också ha väldigt stor betydelse för ett företags verksamhet, 
men det är faktorer som i princip alla företag påverkas av och som inte är specifikt viktiga för 
Atlas Copco. 
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en högre organisatorisk nivå. När organisationens enheter i större utsträck-
ning blivit mer självständiga gentemot varandra anses koncernstrategin vara 
av portföljförvaltande karaktär. Det kan också beskrivas som att aktivitets-
delningen minskar. 

Kategoriseringen har gjorts utifrån flera källor. Företagets årsredovisning-
ar visar vilka förvärv, avyttringar och större organisationsförändringar som 
gjorts. Dessa förändringar visar vilka strategiska intentioner företagsledning-
en har haft. De visar också hur verksamheten förändrats under den studerade 
perioden. Exempelvis har divisionaliseringen under 1980-talet framgått i 
årsredovisningarna genom att verksamheterna började benämnas divisioner. 
I årsredovisningarna beskrivs också hur chefer för olika affärsenheter fick 
ansvar för hela den operativa verksamheten. Det kunde konstateras att koor-
dinationen mellan affärsenheterna minskade. Det tyder på ökad decentrali-
sering och att aktivitetsdelningen minskade. Ytterligare en indikation till 
decentralisering som framgår av årsredovisningarna är att de operativa funkt-
ionerna på koncernnivå flyttades till lägre organisatoriska nivåer. 

Även intervjuer har använts för att konstatera vilken koncernstrategi som 
företaget haft. Flera personer har informerat om att flera av de olika verk-
samheterna som förvärvades under 1990-talet låg relativt långt ifrån den 
tidigare verksamheten när det gäller teknologi och affärslogik. Därmed 
kunde konstateras att företaget under denna period blev mer diversifierat 
jämfört med tidigare år. 

4.3.2 Affärsstrategi 
Som nämnts i avsnitt 2.2.2 kategoriseras affärsstrategin utifrån hur affärsen-
heterna positioneras på marknaden, är konkurrenskraftiga och uppnår sina 
mål. Detta benämns ofta som yttre effektivitet. Typologin av Porter (1980) 
används för att beskriva och analysera Atlas Copcos affärsstrategier. Ut-
gångspunkten för typologin är att affärsstrategin kan ha olika grad av pro-
duktdifferentiering eller kundfokusering. Det förstnämnda innebär att affärs-
enheternas produkter är unika i förhållande till sina konkurrenter. I avhand-
lingen betecknas detta som produktdriven differentiering. Kundfokusering 
innebär att affärsenheten är särskilt inriktad på en specifik kund eller kund-
grupp. I avhandlingen betecknas detta som kunddriven differentiering. 

I avhandlingen har särskilt intervjuerna varit av betydelse för att kategori-
sera affärsstrategin för affärsenheterna. Exempelvis har controllers och divis-
ionschefer beskrivit enheternas verksamheter. De har också redogjort för 
kritiska framgångsfaktorer på marknaderna. Utifrån dessa data har det varit 
möjligt att bedöma hur affärsstrategin utvecklats. Som framgår av den empi-
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riska redogörelsen är det förhållandevis små förändringar under studieperi-
oden. 

4.3.3 Funktionsstrategi 
En typologi av Hayes och Wheelwright (1979) används för att klassificera 
funktionsstrategin.66 Denna typologi fokuserar graden av flexibilitet respek-
tive stordrift. Flexibilitet är viktigt när funktioner främst är inriktade på att 
lösa kundspecifika uppgifter. Exempelvis behöver produktionsfunktionen 
hög flexibilitet om företaget har många kunder samtidigt som produkterna 
kräver specifik kundanpassning. Stordriftsproduktion kan istället eftersträvas 
i de fall där kundernas behov är likartade. 

Funktionsstrategin är tydlig när det gäller produktionsfunktionen. Den har 
studerats utifrån intervjuer med följande befattningshavare: 

 
• Divisionschefer 
• Produktbolagschefer 
• Produktionsansvariga i fabriker. 

Dessa personer har beskrivit balansgången mellan att erbjuda kundanpassade 
produkter och höja produktiviteten. De informerade t.ex. om att företaget 
under 1980-talet gick från en push- till en pull-strategi.67 Dessutom har de 
redogjort för de nyckeltal som används för att mäta leveranssäkerhet och 
produktivitet. 

4.3.4 Strategisk kongruens 
I avhandlingens empiriska avsnitt (kapitel 5–7) diskuteras strategisk kongru-
ens. Dessa avsnitt analyserar om och när fallföretaget uppnått strategisk 
kongruens under respektive tidsperiod. Analysen görs utifrån litteraturge-
nomgången i avsnitt 2.3.1. I avhandlingens fallstudie diskuteras strategisk 
kongruens utifrån de tentativa samband som presenteras i Nilsson och Rapp 
(2005). Som framgår av litteratgenomgången finns det flera kombinationer 
av strategier på olika nivåer som anses kongruenta. Det finns också kombi-
nationer som inte är kongruenta. I avhandlingen görs bedömningen av om 
strategisk kongruens föreligger på basis av hur de strategiska nivåerna kate-

                               
66 Denna typologi behandlas närmare i avsnitt 2.2.3. 
67 Push innebar ett synsätt där fabrikerna utifrån prognoser producerade ett visst antal enheter 
som sedan trycktes ut i säljorganisationen för försäljning till slutkunder. En sådan utbudsstyrd 
styrfilosofi innebar bl.a. att lager byggdes upp vid de olika försäljningsbolagen. Genom över-
gången till Pull skapades istället ett efterfrågestyrt förhållningssätt, där produktionen utgick 
ifrån slutkundernas konkreta behov. 
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goriserats och hur detta sammanfaller med de kombinationer som Nilsson 
och Rapp (2005) redogör för. I fallstudiens resonemang och tabeller beteck-
nas förekomsten av strategisk kongruens som ”Matchning”. När strategisk 
kongruens inte förekommer anges ”Missmatchning”.68 När det finns tendens 
till matchning eller missmatchning har detta angetts i eller vid tabellerna. 

I de empiriska kapitlen görs analysen av strategisk kongruens i två steg. 
Vid det första steget analyseras om kombinationen mellan två strategiska 
nivåer är kongruenta. Eftersom studien omfattar en omgivningsdimension 
samt tre organisatoriska nivåer finns sex kombinationer att analysera: 

 
• Koncernstrategi och omgivning 
• Koncernstrategi och affärsstrategi 
• Affärsstrategi och omgivning 
• Affärsstrategi och funktionsstrategi 
• Funktionsstrategi och koncernstrategi 
• Funktionsstrategi och omgivning 

Kombinationerna matchas mot de resonemang avseende strategisk kongru-
ens som presenteras i avsnitt 2.3.1 och som bygger på Nilsson och Rapp 
(2005). För respektive tidsperiod avgörs om kombinationerna matchas eller 
inte. I analysens andra steg aggregeras kombinationerna. Då motiveras och 
avgörs på en övergripande nivå om och när strategisk kongruens föreligger. 
Analysen förklarar också hur strategisk kongruens skapas. Därmed skapas en 
flernivåstudie av strategisks kongruens som särskilt efterfrågas inom forsk-
ningen. 

4.3.5 Strategisk kongruens, strategisk utveckling och effektivitet 
Eftersom ett företags omgivning och verksamhet utvecklas behöver också 
strategierna utvecklas. Detta är viktigt för att behålla anpassningen till situat-
ionen. Innehållet i strategisk kongruens kan inte vara konstant i ett longitu-
dinellt perspektiv. En fråga som den här avhandlingen besvarar är hur strate-
gisk utveckling sker. Som behandlats i avsnitt 2.1.2 har strategisk utveckling 
i den här avhandlingen ett cykliskt förlopp med kriser som kan bero på eller 
indikeras av missmatchande strategier. När lösningarna etablerats och mog-
nat uppfattas de som kongruenta. I avhandlingen studeras dessa förlopp var-
vid orsakerna till varje kris analyseras. Även lösningarna identifieras. I dessa 
förlopp analyseras förekomsten av strategisk kongruens. Dessutom diskute-

                               
68 Nilsson och Rapp (2005) använder begreppen fit respektive potential misfit. Det senare 
används för att uttrycka en låg nivå av strategisk kongruens. Strategiernas kombination är då 
sådan att misfit kan förväntas uppstå. 
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ras om denna kongruens leder till ökad effektivitet. Strategisk kongruens 
analyseras utifrån de begrepp som diskuterats i föregående avsnitt 4.3.4. 
Effektivitet analyseras utifrån företagets finansiella utveckling. I fokus är 
årets resultat som kontinuerligt används i företagets finansiella rapportering. 
Rörelseresultat har också använts i avhandlingen eftersom Atlas Copco re-
dovisar detta för varje affärsområde. Det är också ett verksamhetsnära resul-
tatmått där t.ex. finansiella poster utesluts. Det är därmed oberoende av före-
tagets finansiella struktur. Därför kan slutsatser dras om hur den operativa 
verksamheten utvecklats. 

En nackdel med resultatmått är att de uttrycks nominellt. Inflationen har 
varit mycket varierande under den studerade perioden (se Figur 6). Därför 
har resultatmåtten i avhandlingens empiriska del justerats för prisförändring-
ar. I avhandlingen används konsumentprisindex för att justera för prisföränd-
ringar. Ett alternativ har varit att använda något producentprisindex eftersom 
fallstudien bygger på ett företag med industriella kunder. När det gäller re-
sultatmått så är det ändå bättre att använda konsumentprisindex. Detta index 
beskriver den köpkraft resultatet generellt genererar. De som tar del av resul-
tatet (t.ex. ägare) kommer kanske inte köpa industriella produkter för med-
len, utan är intresserade av att veta vad medlen reellt är värda. 

 
Figur 6. Konsumentprisindex (KPI), 1980-2011. 12-månadersförändring. Källa: 
Egen framställning utifrån data erhållen från Statistiska centralbyrån (SCB), Statis-
tikdatabasen. 

4.4 Ekonomistyrning och strategisk utveckling 
En forskningsfråga i avhandlingen gäller sambandet mellan ekonomistyrning 
och strategisk utveckling. Ekonomistyrningen kan innefatta såväl formell 
som informell styrning. Denna kategorisering har också varit utgångspunkt 
för den empiriska framställningen avseende ekonomistyrning. Nedan besk-
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rivs och diskuteras hur formell ekonomistyrning och informell styrning har 
fångats upp och använts i fallstudien. 

4.4.1 Formell ekonomistyrning 
Formell ekonomistyrning kännetecknas av att i någon form vara dokumente-
rad och/eller att styrmedlen ger mätbara och förutsägbara konsekvenser. 
Dokumentationen kan bestå i t.ex. planerings- och rapporteringssystem, an-
svarsfördelning, belöningssystem, organisationsform, personalstruktur och 
beslutsprocesser. I avhandlingen ligger ekonomistyrningens användning till 
grund för den empiriska kategoriseringen. Ekonomistyrningens användning 
som även behandlas i avsnitt 2.4 sammanfattas i följande kategorier: 

 
• Rutiner för prognos, planering och samordning 
• Utvärdering och kontroll 
• Precisera åtagande, motivera samt kommunicera information 

I stor utsträckning har kategoriseringen gjorts genom dokument. Det gäller 
t.ex. manualer för ekonomistyrning som Atlas Copcos kontaktpersoner givit 
access till. Exempelvis har ett internt dokument daterat 1998-01-01 använts. 
Där anges att företaget övergår från en centraliserad budgetprocess till en 
kontinuerlig process av att formulera mål och bevaka trender. I avhandlingen 
har sådana tydliga förändringar av den formella ekonomistyrningen stude-
rats. När de konstaterats utifrån dokument har uppgifterna matchats mot 
intervjumaterialet. Flera av företagets controllers har bekräftat eller demente-
rat uppgifterna. De har också fått möjlighet att själva berätta om hur de upp-
fattar den formella ekonomistyrningens utformning och användning. Fallet 
med förändrad planeringsprocess togs t.ex. upp med dåvarande affärsområ-
descontroller. Denne kunde bekräfta denna förändring men också redogöra 
för implementeringen. Även divisionscontrollers har intervjuats om detta. De 
har redogjort för hur den formella ekonomistyrningens procedurer utveckla-
des efter beslutet om den förändrade planeringsprocessen. 

I fallföretaget blev den formella ekonomistyrningen digitaliserad efter 
förändringen av planeringsprocessen. Digitaliseringen innebar att det blev 
svårare att retrospektivt finna dokument i pappersform som beskriver hur 
den formella ekonomistyrningen utvecklats. Intervjuerna har därför fått 
större betydelse för att beskriva och analysera företagets ekonomistyrning 
efter 1998. Vid flera intervjutillfällen har intervjupersonerna delat med sig 
och visat upp delar av systemen. Detta har varit av stort värde för att skapa 
en övergripande förståelse för systemens innehåll men har inte analyserats i 
djupare bemärkelse. För det första har det inte varit praktiskt möjligt att lon-
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gitudinellt följa utvecklingen av systemens innehåll. För det andra har in-
formationen varit alltför begränsad i detta avseende.69 Intervjuer har dock 
visat är att systemen har blivit mer flexibla och proaktiva än tidigare. Detta 
har också haft betydelse för hur planering och uppföljning genomförts i före-
taget. 

I avhandlingen sammanfattas den formella ekonomistyrningen för respek-
tive decenniums inledning och slut. I de empiriska avsnitten diskuteras också 
de förändringar som perioden inneburit. I kapitel 8 kopplas formell ekono-
mistyrning till strategisk utveckling. Därvid bedöms om den formella eko-
nomistyrningen är reaktivt eller proaktivt orienterad. Den formella ekonomi-
styrningen anses vara reaktiv om den fokuserar på utvärdering och kontroll. 
Den anses vara proaktiv om den fokuserar på att ge incitament och precisera 
ansvar. Dessutom görs en bedömning om den formella ekonomistyrningen 
ger utrymme för initiativ, beslut och handling och därmed anses vara decent-
raliserad. 

4.4.2 Informell styrning 
I avsnitt 2.4.3 redogörs för tidigare forskning avseende informella styrmedel. 
För att påverkar människors beteende kan en företagsledning använda soci-
ala mekanismer. Det handlar om att skapa gruppgemenskap och gemen-
samma grundläggande värden och förhållningssätt som företagsledningen 
anser är till fördel för företaget. Detta är en utmaning för ledare på olika 
nivåer i företag. Enligt den traditionella ledarskapsforskningen förväntas de 
stå för och kommunicera övergripande värden och skapa social gemenskap 
(t.ex. Zaleznik, 1977). 

Ledarskapets utveckling på olika nivåer har i stor utsträckning färgat hur 
informell styrning studeras i den här avhandlingens fallstudie. För det första 
studeras utvecklingen av makt- och ledarskapsförhållanden. Detta har varit 
särskilt intressant i fallet med Atlas Copco eftersom det haft ett långsiktigt 
ägande. Betydelsen av detta har också uppmärksammats i andra skrifter 
(t.ex. Beckerman, 2014). Som framgår av avhandlingens empiriska genom-
gång har ägarinflytandet förändrats under den studerade perioden. Från att 
inledningsvis varit på detaljnivå har ägarinflytandet under senare decennier 
varit mer indirekt. Analysen avseende makt och ledarskap har framförallt 
byggt på intervjumaterial, men årsredovisningar har också haft betydelse. 

                               
69 I princip har forskning kunnat genomföras för att analysera hur den formella ekonomistyr-
ningen utvecklats genom att studera informationssystemens utveckling. Avhandlingen kan 
kritiseras eftersom en sådan analys inte har gjorts. Det har dock krävt en helt annan access till 
företagets informationssystem än vad som var utgångspunkten för det här forskningsprojektet. 
Intervjumaterialet får därför anses tillräckligt för analysen i den här avhandlingen. En djupare 
analys av digitala informationssystems utveckling kan genomföras i framtida studier. 
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Där framgår vilka personer som suttit i styrelse och koncernledning. Dessu-
tom beskrivs ledningens syn på företagets verksamhet och inriktning. 

Analysen har sammanfattats i hur makt och ledarskap utvecklats när det 
gäller ekonomistyrningens användning: kontroll, prognos, planering, sam-
ordning, precisera åtagande, skapa motivation och kommunicera informat-
ion. Ett konkret exempel på att skapa motivation är de ritualer och den kultur 
under 1980-talet som redogörs för i avsnitt 5.5.1. Samma årtionde bedömdes 
också ägarinflytandet vara starkt vilket angav preciserade åtaganden. 

För det andra studeras också företagets förändrade principer för chefsre-
krytering och intern utbildning som en del av den informella styrningen. 
Chefsrekryteringen varit viktig för att sprida centrala värderingar inom kon-
cernens olika enheter. I avhandlingen har särskilt personalrotationen på 
högre hierarkiska nivåer studerats. I den empiriska genomgången framgår 
vilka befattningar ledande linjechefer haft och hur de bytt positioner inom 
företaget. Den interna utbildningen har också tillskrivits stor betydelse för att 
socialisera personalen till företagets övergripande mål (se t.ex. Hamilton 
2007). I avhandlingen har detta framkommit genom årsredovisningar och 
annan dokumentation. Dessutom har flera intervjuade vid koncernstaberna 
redogjort för detta arbete att socialisera personalen till företagets mål. Ana-
lysen sammanfattas i hur detta inverkat i ekonomistyrningens användning. 
Ett exempel är att både rekryteringsprocesser och kompetensförstärkning 
under 1990-talet genomfördes för att skapa motivation och kommunicera 
information. 

I kapitel 8 kopplas informell styrning till strategisk utveckling. Därvid ka-
tegoriseras informell styrning i huruvida den syftar till att hantera övergång 
mellan olika utvecklingscykler och/eller om den är inriktad på samordning 
inom eller mellan olika enheter. Detta görs för att förklara informell styr-
nings inverkan i strategisk utveckling. 

Informell styrning finns inte explicit nedtecknad i dokument eller lik-
nande. Att forska om sådana fenomen innebär därför en utmaning. Trovär-
digheten bygger på vilka personer som intervjuats och att rätt frågor ställts i 
sammanhanget. Det är lätt hänt att intervjuer snedvrider analysen när uppgif-
terna inte kan bekräftas av annat material. För att undvika detta har urvalet 
av intervjupersoner anpassats. Urvalet är brett när det gäller intervjuperso-
nernas positioner i företaget. Intervjupersonerna har också vid intervjutill-
fällena varit oberoende av varandra. Flera av dem arbetar inte längre med 
varandra eller ens vid företaget. Urvalet av intervjupersoner ger alltså en 
garant så långt som möjligt att snedvridning inte förekommer i avhandling-
en. 

Naturligtvis går det inte att med 100 % säkerhet säga att ”så här är det och 
så här har det varit”. Men för att stärka trovärdigheten har materialet också 
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jämförts med resultat från andra studier. Det finns andra skrifter som indike-
rar och diskuterar den informella styrningen vid Atlas Copco. Exempelvis 
har det författats en del böcker av företagets ledningspersoner. De beskriver 
bl.a. företagets informella styrning (se t.ex. Hamilton, 2007; Johnsson, 
1974). Dessutom har företagets ”anda” beskrivits i internt utbildningsmateri-
al samt i tidigare skrifter om Atlas Copco (se t.ex. Gårdlund, et al., 1973). En 
intressant studie som publicerats vid avhandlingens slutskede är Beckerman 
(2014), som redogör för intervjuer gjorda vid Atlas Copco. Jämfört med den 
studien visar den här avhandlingen stora likheter av empiriska grunddata 
även om Beckerman (2014) i större utsträckning utvärderar och bedömer 
chefers olika ledarstilar. 
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KAPITEL 5 
Atlas Copco 1980-1989: Divisionalisering 

Den empiriska genomgången består av tre kapitel. Varje kapitel betraktas 
som en separat delperiod i en övergripande fallstudie. För att visa den longi-
tudinella ansatsen och illustrera strategisk utveckling följer kapitlen en tids-
ordning. Detta kapitel behandlar tiden 1980-1989 som för Atlas Copcos del 
innebar en ökad divisionalisering. Kapitel 6 behandlar tiden 1990-1999 då 
Atlas Copcos utbud breddades i förhållande till tidigare verksamhet. Strate-
gin betecknas därmed som kontrollerad diversifiering. Kapitel 7 behandlar 
Atlas Copcos strategiska utveckling under tiden 2000-2011. Det beskriver 
också hur styrningen förändrats under samma tidsperiod. Under dessa år 
ökade koncernens globalisering. Dessutom koncentrerades koncernen på 
dess kärnverksamhet. Kapitlen 5-7 har likartad disposition. En inledande text 
följs av en genomgång av företagets omgivning samt strategiska utveckling. 
Därefter redogörs för ekonomistyrningen. Kapitlen sammanfattas av en ana-
lys som görs gentemot de modeller och förväntade samband som presente-
rats i kapitel 2 och 4. Efter samtliga empiriska kapitel finns avhandlingens 
huvudanalys och slutsatser i kapitel 8. 

Atlas Copcos verksamhet har vid tidpunkten för den här avhandlingens 
skrivande sin grund i händelser och handlingar som ägt rum långt tillbaka i 
tiden. Atlas Copco har en lång historia med innovationer som skapats för 
över 100 år sedan. Företagets nuvarande strategi och styrning har i stor ut-
sträckning formats på 1980- och 90-talet. Detta inledande empirikapitel be-
skriver den strategiska utvecklingen samt ekonomistyrningens betydelse. 
Den longitudinella redogörelsen tar sin början under 1980-talet. Under detta 
årtionde finns access till en rik mängd data vad gäller företagets redovisning, 
omkringliggande statistik och kvalitativa data. 

5.1 Försäljning och resultat 1980-1989 
Innan vi går igenom Atlas Copcos strategi och styrning beskrivs kortfattat 
företagets finansiella utveckling under 1980-talet. Atlas Copcos reala för-
säljning var nästan oförändrad under 1980-86 (Figur 7). Den ökade sedan 
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med totalt 23 % under de därpå följande tre åren fram till 1989. Resultatets 
utveckling i reala termer framgår av Figur 8. Resultatet sjönk under 1982-83 
och var nära noll år 1983. Därefter hade företaget en positiv trend med kraf-
tiga uppgångar 1984 och 1987. Under hela tioårsperioden nästan fyrdubbla-
des resultatet mätt i reala termer. 
 

 
Figur 7. Atlas Copcos intäkter 1980-1989 (inflationsjusterat och indexerat med 
basår 1980). Källa: Egen framställning utifrån data erhållen från Atlas Copcos årsre-
dovisningar 1980-1989 och SCB (statistikdatabasen). 

 
Figur 8. Atlas Copcos resultat 1980-1989 (inflationsjusterat och indexerat med basår 
1980). Källa: Egen framställning utifrån data erhållen från Atlas Copcos årsredovis-
ningar 1980-1989 och SCB (statistikdatabasen). 

5.2 Atlas Copcos omgivning 1980-1989 
Analysen av Atlas Copcos omgivning utgår från företagets marknadssitu-
ation. Efterfrågan utgörs av företagets befintliga och potentiella kunder. Ut-
budet är de produkter som saluförs på marknaden. Efterfrågan på en indust-
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riell marknad drivs framförallt av kundernas marknadsutveckling. För mark-
nadens utbud har teknologisk utveckling stor betydelse. Branscher med hög 
teknologisk utveckling har generellt större osäkerhet än branscher med låg 
teknisk utveckling. 

I de följande avsnitten 5.2.1 – 5.2.4 behandlas flera faktorer i omgivning-
en som påverkar Atlas Copco. Företagets kunder har under 1980-talet bestått 
av tillverkningsindustri, bygg- och anläggningsindustri och gruvföretag. 
Under mitten av 1980-talet hade Atlas Copco egna försäljningsbolag i 50 
länder och produktion i 16 länder. Företaget sålde ca 3 000 olika varor och 
tjänster till 250 000 registrerade kunder i 120 länder (Atlas Copcos årsredo-
visning 1985). Den industriella kundbasen innebar att företaget var beroende 
av den konjunkturella utvecklingen (avsnitt 5.2.1). Dessutom påverkade 
andra makroorienterade faktorer kundernas produktion. Exempel på sådana 
faktorer var investeringar i infrastruktur, byggnader och andra anläggningar. 
Även metallprisernas utveckling påverkade Atlas Copco genom deras inrikt-
ning på maskiner och utrustning till gruvföretag (avsnitt 5.2.2). När metall-
priserna ökar stiger också gruvproduktionen. Då ökar också efterfrågan på 
Atlas Copcos gruvrelaterade produkter. Osäkerhet i företagets omgivning 
bedöms också utifrån branschens teknologiska utveckling (avsnitt 5.2.3). 

 

5.2.1 Konjunkturen 1980-1989 
Konjunkturen mäts genom BNP-utvecklingen. Figur 9 visar BNP-till-

växten för Sverige, EU och världen 1975-1989.70 En stor del av svensk indu-
stri hade sedan mitten av 1970-talet haft stora lönsamhetsproblem. Dessa 
problem fortsatte några år in på 1980-talet. Industrins strukturomvandling 
yttrade sig i stora skiftningar av BNP-tillväxten. Sverige hade en mycket 
djup svacka 1977 trots att länderna i omgivningen och världskonjunkturen i 
övrigt låg på en relativt stabil och hög BNP-tillväxt. Den nedgång som sedan 
kom 1981 var inte lika unik för Sverige, utan var en generell lågkonjunktur 
också inom EU. Även världskonjunkturen var svag vid inledningen av 1980-
talet. Under mitten av decenniet stabiliserades emellertid konjunkturen. Då 
steg efterfrågan på industriprodukter på världsmarknaderna. 
 

                               
70 Anledningen till att figuren sträcker sig så långt tillbaks som 1975, dvs utanför den för 
studien explicita perioden, är att visa den konjunkturmässiga obalans och osäkerhet som rådde 
vid 1980-talets inledning och den nedgång som svensk industri hade upplevt inför 1980-talet. 
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Figur 9. Årlig BNP-tillväxt i procent för Sverige, EU och världen 1975-1989. Källa: 
Egen framställning utifrån data erhållen från The World Bank Group (http://data. 
worldbank.org/). 

Sveriges BNP-tillväxt följer övriga världen under större delen av 1980-talet 
men den låg ändå på en lägre genomsnittlig nivå. Under 1980-talet har Atlas 
Copco internationaliserats och blivit allt mer beroende av den globala ut-
vecklingen. Vid den här tiden sålde företaget produkter på de europeiska 
marknaderna. Expansionen på andra kontinenter innebar att företaget blev 
mer beroende av den globala konjunkturen. Ett exempel på internationa-
liseringen är att andelen utomlands anställda vid Atlas Copco steg från 69 % 
till 79 % under 1980-talet71. Endast 4 % av försäljningsbolagens personal var 
anställda i Sverige 1989.72 

Som framgår av Figur 9 sjönk BNP-tillväxten under inledningen av 1980-
talet men stabiliserades sedan på en nivå på ca 2-5 %. Detta talar för att om-
givningens osäkerhet minskade när det gäller konjunkturutvecklingen. 

5.2.2 Metallpriser och gruvproduktion 1980-1989 
Metallprisernas utveckling 1975-89 samt gruvproduktionen 1981-89 kan 
avläsas i Figur 10 och Figur 11.73 Den allmänna industriproduktionen stabi-
liserades under mitten av 1980-talet. Världsmarknadspriserna på metaller låg 
ändå kvar på en rekordlåg nivå fram till 1987. En orsak var stora lager av 
råvaror som fanns till förfogande. Eftersom industrin hade rationaliserats var 
efterfrågan låg på råvaror. Dessutom hade utvecklingsländer ökat gruvpro-
duktionen för att kunna amortera på statsfinansiella skulder. Kombinationen 
av låg efterfrågan och högt utbud innebar att metallpriserna sjönk. Industrins 
behov av metaller för produktionen ökade från 1987. Då steg metallpriserna 

                               
71 Detta är beräknat utifrån medelantal anställda som redovisas i Atlas Copcos årsredovis-
ningar 1980-1989. 
72 Under 1980-talet mer än halverades antalet anställda i Atlas Copcos svenska försäljnings-
bolag. 
73 Jämförande data för världsproduktionen av metaller saknas för tiden före 1981. 
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fram till i slutet av decenniet. Priset på järnmalm låg dock fortsättningsvis 
lågt jämfört med årtiondets inledning. 

 
Figur 10. Världsmarknadspriset på järnmalm, nickel, zink och koppar 1975-1989. 
Indexerat med basår 1975. Källa: Egen framställning utifrån data erhållen från The 
World Bank Group (http://data.worldbank.org/). 

 
Figur 11. Gruvproduktion av järnmalm, nickel, zink och koppar 1981-198974, In-
dexerat med basår 1981. Källa: Egen framställning utifrån data erhållen från British 
Geological Survey (http://www.bgs.ac.uk/). 

Trots fluktuationerna i metallpriser steg gruvproduktionen under 1980-talet. 
Förutom att gruvproduktionen ökade i utvecklingsländer finns en tröghet i 
gruvornas volymförändringar. Gruvdrift innebär stora investeringar som inte 
gärna överges för kortsiktiga svängningar i efterfrågan. Gruvföretagen kan 
också behöva kompensera prisnedgångar med ökade volymer för att upprätt-
hålla kassaflödena. 

Atlas Copco är långsiktigt beroende av efterfrågan på metaller. Höga me-
tallpriser är positivt för företagets inriktningar mot gruvmaskiner. Men det 

                               
74 Data saknas för tiden före 1981. 
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ändå den reella produktionen i gruvorna som ökar efterfrågan på företagets 
gruvrelaterade produkter. Figur 11 visar att gruvproduktionen varit stabil 
med en liten ökning under 1980-talet. Det innebär att Atlas Copcos gruvrela-
terade omgivning varit relativt förutsägbar under den här tidsperioden. 

5.2.3 Teknologisk utveckling 1980-1989 
Under 1980-talet har den teknologiska utvecklingen varit stabil i Atlas 
Copcos branscher. Tabell 4 visar att Atlas Copcos FoU-andel av försäljning-
en varit 2,5–3,1 % utan någon signifikant förändring 1982-1989. Jämförbar 
data saknas för konkurrenten Sandvik. I Sandviks årsredovisningar under 
1980-talet anges att FoU uppgår till 4 % av försäljningen. Telefonaktiebola-
get LM Ericsson verkar i en mer osäker omgivning. Under 1981-1989 steg 
deras FoU från 8,4 till 10,9 % av försäljningen. Företaget SKF verkar i en 
mindre osäker omgivning. Deras FoU låg under 1980-talet på 1,2–2,0 % av 
försäljningen. 

Tabell 4. Andel forskning och utveckling av försäljningen 1980-1989. Källa: Egen 
framställning utifrån data erhållen från årsredovisningar 1980-1989 från respektive 
bolag.75 

 Atlas Copco Sandvik Ericsson SKF 

1980 2,6 % N/A N/A 1,2 %
1981 2,4 % N/A 8,4 % 1,4 %
1982 2,5 % N/A 8,4 % 1,9 %
1983 2,8 % N/A 7,8 % 1,9 %
1984 3,0 % N/A 8,0 % 1,9 %
1985 3,1 % N/A 8,6 % 1,9 %
1986 3,1 % N/A 9,9 % 1,9 %
1987 3,0 % 3,4 % 9,9 % 2,0 %
1988 2,7 % 3,2 % 11,3 % 1,9 %

Teknologisk utveckling har framförallt skett vad gäller rationaliseringar för 
att öka Atlas Copcos inre effektivitet. Intervjupersoner redogör för flera åt-
gärder. Ett exempel är de system som infördes för att reducera affärsenheter-
nas omsättningstillgångar. Dessutom koncentrerades produktion, logistik och 
marknadsföring till färre enheter. Företagets organisation och styrning an-
passades till de förutsättningar som rådde vid den tiden. Detta behandlas 
ytterligare i avsnitt 5.3–5.5. 

                               
75 Tillförlitlig data saknas för en del årtal. Detta markeras med N/A. 
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5.2.4 Sammanfattning av omgivande betingelser 
Sammanfattningsvis har Atlas Copcos omgivning stabiliserats efter 1970-
talet. Detta gäller makroorienterade indikatorer som konjunktur, metallpriser 
och metallproduktion. En stabilisering har framförallt skett under den senare 
delen av 1980-talet. Samtidigt har den teknologiska utvecklingen vad gäller 
radikala innovationer legat på en relativt låg nivå. En analys av årsredovis-
ningar visar inte på några banbrytande innovationer under den här tidspe-
rioden. Slutsatsen är därför att Atlas Copco verkat i en relativt sett stabil 
omgivning framförallt under den senare delen av 1980-talet. Stabilitet är 
betydelsefullt för att prognostisera orderingång och dimensionera verksam-
heterna. Stabiliteten innebar därför att osäkerheten blev lägre under senare 
delen av 1980-talet. 

Figur 12. Atlas Copcos omgivning 1980-1989 

5.3 Atlas Copcos strategiska utveckling 1980-1989 
Under slutet av 1960-talet skapades tre produktbolag vid Atlas Copco. Detta 
var början på en divisionalisering som företaget genomgick under två årtion-
den. Processen har varit särskilt intensiv under 1980-talet och påverkat före-
tagets strategi på olika nivåer. Detta behandlas i avsnitten 5.3.1–5.3.3. Den 
kategorisering i typologier som varje avsnitt utmynnar i diskuteras i ett av-
snitt om strategisk kongruens. Likartade kategoriseringar och diskussioner 
görs för 1990- och 2000-talen i kapitel 6 och 7. 

5.3.1 Koncernstrategi 1980-1989: divisionalisering och 
decentralisering 
En kort tillbakablick till tidigare decennium krävs för att förstå Atlas Copcos 
divisionalisering under 1980-talet. Under efterkrigstiden hade koncernen 
expanderat kraftigt. Företaget hade internationaliserats när dotterbolagen 
ökade i antal, storlek och geografisk spridning. Det blev då svårt att styra 
och samordna verksamheterna direkt under koncernledningen. Den tidigare 
centralt funktionsindelade organisationsprincipen ändrades varvid företaget 
successivt divisionaliserades. 1968 gjordes en omorganisation som innebar 
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att fyra huvudinriktningar underordnades tre juridiskt självständiga bolag; 
Atlas Copco MCT AB (Mining and Construction Technique), Atlas Copco 
Tools AB och Atlas Copco Airpower nv76 (Gårdlund et al., 1973). 

Parallellt med produktbolagen förändrades försäljningsorganisationen. En 
central marknadsdirektör tillsattes som var chef för försäljningsbolag, agen-
turer och marknadsförande stabsfunktioner. I koncernledningen fanns också 
en teknisk direktör och stabsfunktioner som Produktion, Laboratorier och 
Material liksom administrativa och HR-relaterade funktioner. Organisa-
tionsstrukturen framgår av Figur 13. 

 
Figur 13. Atlas Copcos organisation 1970. Källa: Gårdlund et al. (1973, sid. 311) 

En av de högsta cheferna för produktbolagen kommenterar organisationen 
enligt följande: 

Det var en hopplös organisation. Det gick inte att ha ett konsoliderat ansvar 
för produkterna … försäljningsbolagen fungerade ok, men inte produktions-
strukturen. (Divisionschef, Å, 090922) 

En annan person vid koncernledningen berättar om problematiken. Denne 
chef har haft en central position vid Atlas Copco under hela fallstudiens stu-
dieperiod. Han berättar att företaget fram till början av 1980-talet blivit så 
komplext att central koordinering var mycket svårt. Särskilt komplicerat var 
det att hantera förhållanden mellan produkt- och försäljningsbolag: 

                               
76 Under 1970-talet och större delen av 1980-talet benämndes dessa inriktningar för division-
er. De tre som nämns i texten kompletterades senare med divisionerna Berema, Monsun-
Tison och ACT (Applied Compressor Technique). (Se t.ex. Atlas Copcos årsredovisning 
1987) 
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Då hette det head quarter och vi var 450 anställda. Det fanns hur mycket folk 
som helst. Och det behövdes. Det fanns en struktur med tillverkande enheter. 
Och de tillverkande enheterna sålde sina produkter till försäljningsorgani-
sationen som var nästa led. Det förhandlades om priser men de var ju jämt i 
luven på varandra. Då gick det upp till centralt placerade personer, det var en 
30-40 personer, som skulle ha koll på världens alla priser. Och i lednings-
gruppen hade alla personer olika agendor. Så stackars koncernchefen, om han 
sa att nu ska ni anställa fler försäljare så hade det inte hänt någonting. Därför 
att nästan all del av vår försäljning på den tiden gick över distributörer. Och 
en distributör säger du inte till att han ska anställa folk. Så det gick inte att 
styra den här gruppen. (Chef koncernstab, Ö, 100924) 

Under 1980-talet skapades divisioner som inkluderade både försäljningsbo-
lag och produktbolag. Divisionaliseringen innebar att produktbolagen fick en 
starkare ställning i koncernen. 

Divisionaliseringen pågick under 1970- och 80-talen när svensk ekonomi 
och Atlas Copco genomgick en kraftig lågkonjunktur med svag lönsamhet 
och tillväxt. Parallellt med divisionaliseringen rationaliserades i verksamhet-
erna. Dessutom koncentrerades produktionen till färre fabriker. Under denna 
tid förvärvades också nya bolag. I flera fall kom dessa verksamheter att or-
ganiseras som självständiga divisioner. Figur 14 visar hur divisionsstruk-
turen utvecklades under 1980-talet. 

 
Figur 14. Atlas Copcos divisioner/affärsområden 1980-1989. Källa: Egen framställ-
ning utifrån data erhållen från Atlas Copcos årsredovisningar 1980-1989. 
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1980 bestod koncernen av moderbolaget Atlas Copco AB samt fem enheter 
som i årsredovisningarna benämns divisioner. Det var Atlas Copco Airpo-
wer, Atlas Copco MCT, Berema, Atlas Copco Tools och Monsun-Tison. 

Koncernen förändrades med avsikt att bli en industrigrupp. De fem divi-
sionerna omorganiserades i ett första skede 1988 till 11 divisioner. Året efter 
blev det totalt 14 divisioner fördelade på tre affärsområden: Kompressortek-
nik, Anläggnings- och gruvteknik och Industriteknik. Divisionsstrukturen 
har därefter kontinuerligt förändrats men principen om tre affärsområden har 
varit rådande tills juni 2011. En tidigare koncernchef kommenterade kon-
cernstrategin: 

Ett antal divisioner som summerades ihop till affärsområden som i sin tur 
kunde summeras ihop i en koncern. (Koncernchef, L, 051201) 

1989 genomfördes ytterligare en decentralisering. Då flyttades operativa 
funktioner på koncernnivå till divisionerna. Dessa funktioner var bl.a. tekni-
kavdelningar, dataavdelningar och marknadsavdelningar. Atlas Copcos hu-
vudkontor hade därmed minskat från över 400 till ca 60 personer (Hamilton, 
2007). Huvudkontorets uppgifter begränsades därefter till att arbeta med 
strategisk analys och styrning, resursutnyttjande, finansiering, ekonomisk 
kontroll och juridiska frågor (Atlas Copcos årsredovisning 1989). I årsredo-
visningen kommenterar koncernchefen Tom Wachtmeister den organisato-
riska förändringen på koncernnivå: 

Den roll som Atlas Copcos huvudkontor, koncernledningen, skall spela, har 
preciserats, och personalen har minskats avsevärt. Resurser har frigjorts för 
marknadsutveckling, produktförnyelse och produktionsteknisk rationalisering 
inom varje affärsområde. Detta är helt i enlighet med vår grundsats att en in-
dustri som vår måste uppnå stora volymer och rationell tillverkning för att 
kunna erbjuda konkurrenskraftiga priser och samtidigt hålla en hög takt i tek-
nik- och produktutveckling. Kortare kontaktvägar mellan divisionerna 
centralt och deras lokala säljorganisationer – och därigenom med slutkunder-
na – är ett viktigt led i den administrativa rationaliseringen. (Atlas Copcos 
årsredovisning 1989, s. 32) 

Ledningen för koncernen bestod under divisionaliseringen av bland andra 
Tom Wachtmeister, Giulio Mazzalupi och Michael Treschow. Sammanlagt 
styrde de koncernen under drygt 27 år tills Gunnar Brock 2002 tillträdde 
som koncernchef. Under 1980-talet var Treschow, Mazzalupi och Per Wejke 
divisionschefer. I deras ledningsgrupper togs principerna för styrningen 
fram. Fördelarna med självständiga divisioner utgjordes av enkelheten: 

Om alla är med och förstår så är det lättare att få folk att gå i samma riktning. 
(Divisionschef, S, 080409) 
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Decentraliseringen vid Atlas Copco innebar ett ökat operativt ansvar för 
divisionscheferna. Därmed fick också koncernledningen delvis en förändrad 
roll i organisationen. Den blev mer fokuserad på att planera och följa upp de 
olika divisionerna: 

Koncernledningens roll är [på den tiden] att sätta mål men framförallt utvär-
dera prestationen för de ingående komponenterna. (Koncernchef, L, 051201) 

Atlas Copcos divisionalisering kan ställas mot Porters (1987) typologi om 
koncernstrategier. Den beskrivna processen visar att resultatenheterna blev 
mer fristående under 1980-talet. Genom förändringarna samordnades inte 
längre de olika operativa enheterna på koncernnivå. Enligt Porters (1987) 
terminologi innebar denna decentralisering lägre inslag av aktivitetsdelning. 

Figur 15. Atlas Copcos koncernstrategi 1980-1989. 

5.3.2 Affärsstrategi 1980-1989: differentiering 
Atlas Copco har varit decentraliserat sedan slutet av 1960-talet. Affärsstrate-
gierna är därför unika för varje affärsenhet. I denna avhandling beskrivs och 
analyseras likheter och skillnader mellan de olika divisionerna. Utgångs-
punkten är de fem divisioner77 som koncernen bestod av vid inledningen av 
1980-talet: Atlas Copco Airpower, Atlas Copco MCT, Berema, Atlas Copco 
Tools och Monsun-Tison. Eftersom Monsun-Tison avyttrades under 1990-
talet berörs den endast kortfattat. Övriga verksamheter beskrivs och analyse-
ras med större djup för att kategorisera affärsstrategierna. Hela koncerns 
affärsstrategi sammanfattas i en övergripande affärsstrategi. 

5.3.2.1 Kompressorteknik under 1980-talet 
Sedan Arpic Engineering förvärvades 1956 har Atlas Copco Airpower (nu-
varande Kompressorteknik) haft en stark ställning i koncernen. Försäljning-
en har periodvis uppgått till hälften av koncernens totala omsättning: 

                               
77 Under 1980-talet användes fortfarande divisioner som benämning på konsoliderade enheter. 
1988 samlades divisionerna under affärsområden: Kompressorteknik, Anläggnings- och 
gruvteknik samt Industriteknik. Divisionerna fortsatte ändå vara autonoma resultatenheter. 



 
 
 
 

86 

Kompressorteknik har under hela tiden varit det helt dominerande affärsom-
rådet inom Atlas Copco, sedan ca 1960 [efter förvärvet av Arpic]. (Chef kon-
cernstab, Ö, 100924) 

Ursprungligen producerades relativt enkla standardprodukter inom affärsen-
heten. Verksamheten blev sedan mer kundanpassad med högt tekniskt inne-
håll. Atlas Copcos divisioner redovisas i företagets årsredovisning 1979. Där 
beskrivs Atlas Copco Airpower som Belgienbaserat. Det fanns också fabri-
ker i Sverige, Italien, Frankrike, Turkiet och Bolivia: 

Produktprogrammet består av såväl transportabla som stationära skruv- och 
kolvkompressorer samt installationsutrustning som lufttorkar, efterkylare och 
kontrollautomatik [samt] utrustning för sjörestaurering, isundanhållning och 
bubbelbarriärer mot oljespill i vatten. (Atlas Copcos årsredovisning 1979, s. 
35) 

Divisionen (som 1988 blev affärsområde) har varit produktorienterad och 
drivande i att lyfta fram innovationer. Exempel på innovationer är skruv-
kompressorn och oljefria kompressorer. Dessa har utvecklats till olika stor-
lekar och tillämpningar anpassade för olika bygg- och tillverkningsindu-
strier. Produkternas egenskaper blev främsta konkurrensmedel genom deras 
unika teknologi. Nedanstående citat från Atlas Copcos årsredovisning 1979 
(s. 37) visar att divisionen var differentierad inom denna teknologi: 

Forsknings- och utvecklingsarbetet … inriktades, förutom på utveckling av 
nya produkter, även på nya tillämpningar av företagets teknologi, samt på 
kontinuerliga kvalitetsförbättringar och anpassning av produkter för olika 
kundkrav … baserade på en omfattande fältrapportering … och bygger där-
med på erfarenheter från starkt skiftande driftsförhållanden. 

Samarbetet med lokala tillverkningsenheter i många länder var omfattande … 
frågor som rör anpassning av standardprodukter till lokala produktionsförhål-
landen. 

En superdämpad version av … små transportabla skruvkompressorer … för 
användning i extremt ljudkänslig miljö. 

Utvecklingsarbetet med en högkapacitetskompressor för inbyggnad i de 
större borraggregaten … fortgick. 
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1980 var Airpowers verksamheter centrerade omkring gemensamma tek-
nologier. Men de olika affärslinorna78 var indelade efter produkternas yttre 
egenskaper. Det var transportabla kompressorer och stationära kompressorer. 
Indelningen innebar att specifika kundgrupper fokuserades. Transportabla 
kompressorer såldes t.ex. till anläggningsindustrin och uthyrningsföretag. 
Dessa kunder hade behov av kompressorer som står på hjul och som kunde 
flyttas mellan olika arbetsplatser. Stationära kompressorer såldes till indust-
riella kunder som kraftverk, verkstäder, gruvföretag, processindustri, textil- 
och livsmedelsindustri, osv. 

Fokuseringen på att utveckla och tillverka högkvalitativa produkter fort-
gick under hela 1980-talet. Divisionen förändrades dock både i volym och i 
struktur. Förvärvet av en division av västtyska Linde AG 1984 innebar att ny 
verksamhet tillfördes. Denna nya verksamhet låg närmast Airpower när det 
gällde teknisk kompetens. Detta förvärv medförde verksamhet inom bl.a. 
stora specialbyggda expansionsturbiner och gaskompressorer. Av denna och 
närliggande verksamheter skapades bolaget Atlas Copco Energas och kon-
centrerades till Köln. Verksamheten kom 1987 att utgöra en egen division: 
Atlas Copco ACT (Applied Compressor Technique). Denna division kom 
sedan att ingå i affärsområdet Kompressorteknik som bildades 1988. 

ACT:s kundkrets utgjordes av processindustrier och konsulterande ingen-
jörsbyråer inom kemi, petrokemi, olja och gas. Syftet med att bilda denna 
division uttrycktes i Atlas Copcos årsredovisning 1987: 

Att öka servicen gentemot processindustrin … att koordinera och rational-
isera [Atlas Copcos] utveckling, tillverkning och försäljning av kundanpas-
sade kompressorer … att bygga upp en stark position inom detta marknads-
segment. (Atlas Copcos årsredovisning 1987, s. 36) 

ACT:s affärsstrategi hade liknande principer som den tidigare verksamheten 
inom Airpower men divisionernas produkter hade olika målgrupper och 
produktionsprincip. ACT var fokuserat på stora produkter som såldes till 
stora kunder. Airpower producerade och marknadsförde standardiserade 
produkter till många kunder. Airpowers kunder hade också större geografisk 
spridning. 

Affärsstrategin vid Kompressortekniks divisioner sammanfattas som pro-
duktdriven differentiering. Under hela 1980-talet hade produkterna inom 
Atlas Copco Airpower och ACT hög teknisk nivå. Verksamheten var också 
inriktad på flera olika kundkategorier och inte på några få kundgrupper. Där-
för anses differentieringen vara produktdriven och inte kunddriven. 
                               
78 Dessa affärslinor benämndes egentligen ”affärsområden” men ska inte sammanblandas med 
de övergripande affärsområden som bildades 1988. Affärslinorna låg organisatoriskt under 
divisionerna. 
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Tabell 5. Kompressortekniks affärsstrategi 1980-1989 

 1980-talets inledning 1980-talets slut
Kompressorteknik Produktdriven differentiering Produktdriven differentiering 

5.3.2.2 Gruv- och anläggningsdivisionerna under 1980-talet 
Under 1980-talet var Atlas Copcos verksamhet inom gruvmaskiner och till-
behör koncentrerat till divisionen Atlas Cocpo MCT (Mining and Con-
struction Technique).79 Verksamheten inriktade på anläggningsmaskiner 
utgjordes av divisionen Berema. MCT-divisionen inriktades på kunder inom 
gruvindustrin. Denna verksamhet hade Atlas Copco utvecklat under flera 
decennier. Under 1950-talet hade företaget blivit världsledande inom berg-
borrning och hade utvecklat den s.k. svenska borrmetoden. Denna ställning 
inom bergborrning behölls genom ett stort sortiment av borrutrustning för 
olika ändamål. 

Vid inledningen av 1980-talet var MCT-divisionen koncentrerad på pro-
duktion. Divisionen hade fabriker i Sverige (Nacka, Örebro och Smedje-
backen), Västtyskland, England, Schweiz och Kanada. Sortimentet omfat-
tade hydraulisk och pneumatisk bergborrningsutrustning, lastmaskiner, hasp-
lar, fullortsborrningsaggregat, larvbandsburna borraggregat, vagnborrmaski-
ner, tryckluftspett, pumpar, mm. Dessutom marknadsfördes Sandvik 
Coromant borrstål och Wagners dieselmaskiner för underjordsbruk (Atlas 
Copcos årsredovisning 1979). Försäljningen var geografiskt spridd i över 
flera kontinenter. 

MCT:s produkter utgjordes av stora, kapitalintensiva maskiner och ut-
rustning. Dessa produkter skulle ha hög teknisk nivå jämfört med konkurren-
terna. Arbetet med produktutveckling beskrivs på följande sätt i Atlas 
Copcos årsredovisning 1979: 

[Det] har till syfte att kunna erbjuda våra kunder nya och förbättrade produk-
ter som på bästa möjliga sätt tar hänsyn till användarnas behov. Härvid ägnas 
största möjliga uppmärksamhet åt miljö- och säkerhetsfrågor samt tillförlit-
lighet och servicevänlighet. (Atlas Copcos årsredovisning 1979, s. 32) 

Ett annat exempel på produkternas beskaffenhet och produktutvecklingsar-
betet beskrivs i samma årsredovisning: 

Bland framgångsrika produkter bör nämnas både lätta och tunga borrningsut-
rustningar för underjordsarbeten. De avancerade hydraulborrmaskinerna har 
fortsatt sin frammarsch från ort- och tunneldrivning, till att även omfatta pro-

                               
79 Divisionen utvecklades senare till ett affärsområde med beteckningen Anläggnings- och 
gruvteknik. På engelska förändrades också benämningen till Construction and Mining Tech-
nique (CMT). 
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duktionsfasen bl.a. i gruvor i Australien och Italien. För ovanjordsborrning 
har hydraultekniken fått sitt definitiva genombrott på flera marknader, bl.a. 
Skandinavien, USA, Västtyskland och Frankrike, medan försäljningen av 
pneumatiska borrutrustningar gått tillbaka något. Genom en kraftig satsning 
på hydraultekniken har Atlas Copco MCT väl kunnat hävda sina höga mark-
nadsandelar trots hårdnande konkurrens från franska och så småningom 
också amerikanska tillverkare. Försäljningen av Sandvik Coromant borrståls-
produkter ökade … Nya intressanta produkter lanserades. Härvid kan särskilt 
nämnas små stiftborrkronor, en tekniskt avancerad produkt som ger överläg-
sen borrekonomi för kunderna, samt en ny generation rullborrkronor som 
gjort företaget till en allvarlig konkurrent även inom detta av USA-tillverkare 
hittills dominerade område. (Atlas Copcos årsredovisning 1979, s. 31) 

Dessa beskrivningar visar att MCT hade intentioner om att vara drivande i 
den tekniska utvecklingen gentemot sina konkurrenter. Divisionen använde 
alltså inte priset som främsta konkurrensmedel utan var mer fokuserade på 
kundtillfredsställelse vad gäller produkternas kvalitativa egenskaper. 

Inom MCT genomfördes effektivitetshöjande åtgärder inom produktion-
en.80 Resultatförbättringar söktes inte endast genom prisökningar utan också 
genom rationaliseringar och ökat kapacitetsutnyttjande i verkstäderna. Ytter-
ligare ett citat från årsredovisningen 1979 beskriver detta: 

Utnyttjandet av verkstadskapaciteten steg… från 67 % till 76 % ... Speciell 
uppmärksamhet har under året ägnats vidareutveckling av system för styrning 
av material och produktion i verkstäderna. Sålunda har ytterligare förbätt-
ringar erhållits i genomloppstider och bundet kapital. (Atlas Copcos årsredo-
visning 1979, s. 32) 

MCT:s affärsstrategi var 1980 fokuserad på att erbjuda kunderna produkter 
med hög kvalitet och teknisk nivå. Detta skulle effektivisera kundernas pro-
duktion. MCTs egen produktion skulle också vara kostnadseffektiv. Därmed 
skulle divisionen generera tillfredsställande resultat. Utifrån den typologi för 
affärsstrategi som Porter (1980) använder skulle en sådan strategi klassifice-
ras som en kombination av differentiering och kostnadsöverlägsenhet. Dock 
kan man inte säga att MCT vid den här tiden ägnade sig åt priskonkurrens. 
Produktdifferentiering är en lämpligare kategorisering utifrån produkternas 
tekniska egenskaper. 

Denna konkurrensstrategi har MCT bibehållit och sökt stärka under hela 
1980-talet trots att divisionen hade perioder med lönsamhetsproblem.81 Di-
visionen gjorde 1984-1985 stora satsningar på produktutveckling. Detta re-
sulterade i nya produkter för borrning både ovanjord och underjord. Dessu-
                               
80 Se även Arpi och Wejke (2000) som menar att produktivitetshöjningarna var nödvändiga 
eftersom divisionen hade lönsamhetsproblem i inledningen av 1980-talet. 
81 Divisionens resultat 1983 på - 24 Mkr tyngde hela koncernens resultat detta år. 
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tom utvecklades avancerad robotteknik för borriggar. Även i Atlas Copcos 
årsredovisning 1986 framhålls intentionen om att vara tekniskt ledande på 
marknaden: 

Den målmedvetna satsningen på forskning och utveckling är ett viktigt led i 
MCTs strategi att vara marknadsledande – att bättre än konkurrenterna kunna 
erbjuda avancerad teknik, som ger kunden ökad produktivitet. (Atlas Copcos 
årsredovisning 1986, s. 41) 

1986 introducerades helautomatiska tunnelriggar och riggar ”med kapacitet 
att borra dubbelt så snabbt som någon annan rigg på marknaden” (ibid.). 
Detta visar att den differentierade affärsstrategin bibehölls under denna tid. 

Under 1980-talet var divisionen Berema inriktad på att utveckla, tillverka 
och marknadsföra anläggningsmaskiner. I början av decenniet tillverkades 
bensindrivna motorborrmaskiner, hydrauliska lastbilskranar och tillbehör. 
Produktion fanns i bl.a. Kalmar, Gävle och Bräcke. Divisionen skulle också 
”förvärva och utveckla nya företag inom för Atlas Copco-gruppen intres-
santa sidoområden” (Atlas Copcos årsredovisning 1986).82 Berema innehöll 
därför flera olika verksamheter liknande ett konglomerat. Det fanns flera 
varumärken med svag relatering till varandra och från koncernens övriga 
verksamhet. Under 1988 ingick Berema i affärsområdet Anläggnings- och 
gruvteknik. Då omstrukturerades divisionen och blev fokuserad på motor-
borrmaskiner och spett för demolering. I Atlas Copcos årsredovisning 1989 
beskrivs verksamheten och utvecklingsarbetet: 

Större demoleringsarbeten, liksom arbeten i stenbrott, kräver ofta mekanise-
rade, riggmonterade hydrauliska spett … Två nya, tunga riggmonterade hyd-
raulspett presenterades under året. I utvecklingsarbetet … har hög tillförlit-
lighet givits stor prioritet. Dessutom är Atlas Copcos hydraulspett kända för 
hög slagenergi i förhållande till vikten … Huvudinriktningen i utvecklingsar-
betet har varit högsta möjliga driftsäkerhet under hårda arbetsförhållanden. 
(Atlas Copcos årsredovisning 1989, s. 44) 

Fokuseringen på spett och annan demoleringsutrustning passade bättre med 
Atlas Copcos övriga affärsstrategi. Enligt denna strategi skulle divisionerna 
vara ledande i teknisk utveckling. Sådan särskiljning är en typisk differentie-
rad affärsstrategi. Produkternas unika egenskaper är avgörande för försälj-
ning och framgång. 

Förutom MCT och Berema tillfördes affärsområdet Anläggnings- och 
gruvteknik nyförvärvade företag. Secoroc förvärvades 1988 och Wagner 

                               
82 Exempelvis ägde Berema bolaget Toolex Alpha som tillverkade maskiner för Compact 
Disc-framställning. Dessutom ägde Berema företaget Svenska Stålprodukter som tillverkade 
storköksutrustning och fasadelement. 
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1989. De behandlades inledningsvis som självständiga divisioner. Secoroc 
hade huvudkontor i Fagersta och var näst störst i världen att producera berg-
borrverktyg (Hyder & Eriksson, 2005). Sortimentet bestod av bergborrverk-
tyg som borrstål och borrkronor. Det är produkter på hög teknisk nivå, som 
kräver stora utvecklingsinsatser. Konkurrensen skärptes emellertid då Sand-
vik blev konkurrent efter att under över 40 år varit samarbetspartner. Sand-
vik hade tidigare utvecklat och tillverkat borrverktyg som Atlas Copco mon-
terade på riggar. Dessa produkter såldes genom Atlas Copcos affärsorgani-
sation. Sammanbrottet mellan Atlas Copco och Sandvik var chockartat: 

The breakdown of the alliance came as a shock to customers and competitors, 
and was also highly unexpected for many people within the companies. (Hy-
der & Eriksson, 2005, s. 784) 

För att kunna hålla ett konkurrenskraftigt pris i den hårdnande konkurrensen 
omstrukturerades verksamheten inom Secoroc. Det priskrig som uppstod 
mellan företagen kom att avsevärt försämra lönsamheten under 1990-talet 
(se avsnitt 6.3.2). 

Under priskonkurrensen var intentionerna inte att bli ett lågkostnadsalter-
nativ. Enligt företagsledningen erbjöds kunderna maskinell utrustning och 
tillhörande bergborrverktyg med eget varumärke. Divisionen skulle vara en 
självständig leverantör av ett brett sortiment av produkter avsedda för 
gruvindustrin. Denna strategi motiverade också förvärvet av lastmaskintill-
verkaren Wagner. Dessa lastmaskiner ansågs komplettera affärsområdets 
produkter inom gruvsegmentet. 

Affärsstrategin vid Anläggnings- och gruvtekniks divisioner var varierad 
vid inledningen av 1980-talet. Framförallt innehöll divisionen Berema hade 
flera olika strategier som både var kunddrivna och produktdrivna. Affärsom-
rådets divisioner fokuserades sedan på produkter med hög teknisk nivå för 
gruv- och anläggningsindustrin. Samtidigt med denna differentieringsstrategi 
var det viktigt att fortsätta sänka kostnaderna. Denna kostnadsminskning 
syftade till att öka inre effektivitet vilket inte explicit är en affärsstrategi. 

Tabell 6. Anläggnings- och gruvtekniks affärsstrategi 1980-1989 

 1980-talets inledning 1980-talets slut
Anläggnings- och gruvteknik Varierad Produktdriven differentiering 

 

5.3.2.3 Divisionerna inom Industriteknik under 1980-talet 
Industriteknik bildades 1988 genom att flera verksamheter samlades under 
ett gemensamt affärsområde. Då ingick följande divisioner: 
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• Atlas Copco Tools 
• Chicago Pneumatics 
• Ets. George Renault 
• Monsun-Tison 

Atlas Copco Tools utgjorde den traditionella verksamheten som under de-
cennier hade producerat industriverktyg. Vid 1980-talets inledning fanns 
divisionsledningen i Nacka. Förutom i Stockholm hade divisionen tillverk-
ning i Skara, Tierp och Borås. Dessutom fanns fabriker i Finland och Dan-
mark. Divisionen ansvarade ”för utveckling, tillverkning och marknadsfö-
ring av tryckluftsdrivna utrustningar för industriell produktion” (Atlas 
Copcos årsredovisning 1979, s. 39). Under 1980-talets inledning såldes di-
visionens produkter genom koncerngemensamma försäljningsbolag. 

I sin analys menar Arpi och Wejke (2000) att Tools-divisionen inriktad på 
mer standardiserade produkter jämfört med de andra divisionerna inom kon-
cernen: 

Atlas Copco Tools … hade en produktlinje som huvudsakligen bestod av 
standardprodukter med relativt lågt pris och med pressade marginaler som 
endast kunde försörja en kostnadseffektiv organisation. Toolsdivisionen be-
fann sig i ett utsatt läge inom koncernen. Det rådde allvarliga tvivel beträf-
fande divisionens möjlighet att växa och nå lönsamhet. Man hade till och 
med övervägt att sälja hela verksamheten.83 (Arpi och Wejke, 2000, s. 315) 

Trots att produkterna var standardiserade så har Atlas Copco Tools försett 
industrin med högkvalitativa produkter. Enligt Atlas Copcos årsredovisning-
ar var divisionen fokuserad på produktutveckling trots ett hårdnat konkur-
rensläge från bl.a. japanska och tyska aktörer. Några citat ur årsredovisning-
en 1979 kan beskriva hur divisionen mötte denna konkurrens genom pro-
duktutveckling: 

tillgodose motorfordonsindustrins krav på väsentligt högre kvalitet 

en helt ny, avancerad teknisk lösning som framförallt karakteriseras av enkel 
konstruktion, större noggrannhet i arbetsoperationer och, genom ökade vari-
ationsmöjligheter, enklare anpassning till förekommande behov. 

Ett kontinuerligt utvecklingsarbete … avseende ergonomi … buller- och vib-
rationsnivå undan för undan pressas ner … superljuddämpande skruvdragare 

                               
83 Det bör betonas att en av författarna till denna referens, Per Wejke, var chef för Tools-
divisionen under 1980-1984. Bilden som beskrivs av Tools-divisionen har bekräftats av inter-
vjupersoner som verkat i koncernen och dess omgivning. 
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… ny ljud- och vibrationsdämpad filmaskin, nya slipmaskiner och en 
nithammare med reflexionsdämpning. 

fortsatt automatisering av ytbehandlingsarbete genom sprutmålningsroboten 
COAT-A-MATIC. 

Förutom nya produkter har anvisningar för optimala installationer och 
systemkonstruktion tagits fram. (Atlas Copcos årsredovisning 1979, s. 40) 

Citaten ovan som endast är ett axplock från en av årsredovisningarna visar 
att divisionerna skulle framställas som ledande inom sina verksamheter. 
Under 1980-talets inledning var det också viktigt att divisionen rational-
iserades. I årsredovisningen 1979 beskriver företagsledningen rationa-
liseringsvinster, investering i ny effektiv produktionsutrustning och effekti-
vare mätutrustningar. Denna rationalisering var nödvändig för att skapa en 
kostnadseffektiv organisation. Divisionens affärsstrategi var dock fokuserad 
på produkternas egenskaper och inte på att söka kostnadsöverlägsenhet 
gentemot konkurrenter. 

Atlas Copco Tools genomgick stora förändringar under 1980-talet och en 
produktorienterad affärsstrategi förstärktes. Divisionen hade haft stora lön-
samhetsproblem under slutet av 1970-talet. Genom kapitalrationaliseringarna 
kunde resultatet öka. De sex första åren på 1980-talet steg divisionens resul-
tat från 5 till 108 Mkr. Vid tiden för expansionen pågick ett internt utveck-
lingsarbete. Det innebar en tydligare fokusering på specifika segment jäm-
fört med tidigare. Enligt Arpi och Wejke (2000) och intervjuade personer 
omstrukturerades försäljningsorganisationen. Divisionen bildade egna för-
säljningsbolag och bröt sig ur den koncernmässiga säljorganisationen. Ge-
nom utbrytningen skapades en produktorienterad försäljningsorganisation 
som produktionen kunde anpassas till. Det skapade incitament att omstruktu-
rera organisationen. Säljkåren minskades och produktionen koncentrerades 
till färre enheter. För Tools’ produkter skapades separata försäljningsbolag i 
bland annat Tyskland, Sverige och USA. Enligt intervjupersoner blev det en 
mycket stor konkurrensfördel att ha en egen säljorganisation: 

Genom att vi har vår egen försäljningsorganisation så vet vi hur man bygger 
kundernas produkter, vilka verktyg som är bra att använda i olika situationer. 
Man går längs med kundernas monteringslina, ʻwalk the line’, och analyserar 
deras processer. (Senior advisor/civilingenjör, T, 080317) 

Genom den egna försäljningsorganisationen skapades en nära relation med 
kunderna. Den innebar att divisionen fick större inflytande över kundernas 
produktval. Detta var viktigt t.ex. då en ny produktionslina skulle introduce-
ras vid en bilfabrik. Den nära relationen gav möjlighet att göra bra affärer 
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och samtidigt få kunskap om kundernas utveckling. Resultatet av utveckl-
ingsarbetet sammanfattas i Veckans Affärer: 

Det är inte omöjligt att öka lönsamheten vid stagnerande produktionsvolym 
även om det är svårare än när produktionsvolymen ökar … Tools är nu i god 
form och kan satsa på komplicerade industriella verktygssystem där det finns 
en intressant marknadstillväxt. (Veckans Affärer, 19840308) 

Atlas Copco Tools produktsortiment utvecklades under 1980-talet. Division-
en hade sedan tidigare haft en heterogen kundkrets. Under 1980-talet inrik-
tades verksamheten på tre affärssegment: bil-, flyg- och vitvaruindustrin. För 
att skapa kontakter och kundrelationer beordrades säljarna att besöka kunder 
inom dessa segment. Initialt marknadsförde säljarna produkter från division-
ens gamla sortiment. Samtidigt skulle utvecklingsavdelningarna utveckla 
produkter anpassade till de nya affärssegmenten: 

De nya produkterna skulle vara absolut ‘top-of-the-line-teknik’, så långt som 
det gick att sträcka det. (Divisionschef, S, 080409) 

När strategin fick genomslag hos kunderna började divisionens vinst öka. 
Divisionsledningen hade kontroll över försäljningsbolagen. Därmed konsoli-
derades redovisningen horisontellt omkring varje produkt. Detta ökade 
transparensen avseende varje produkts lönsamhet. Därmed ökade också inci-
tamenten att effektivisera processerna för varje produkt. 

När Atlas Copco Tools lönsamhet steg kunde nya verksamheter förvär-
vas. 1987 köptes det nordamerikanska bolaget Chicago Pneumatics. Året 
efter förvärvades franska Ets. George Renault. Genom Chicago Pneumatics 
kom Atlas Copco in på marknaden för verktyg till verkstäder för bilservice. 
Atlas Copco fick också tillgång till Chicago Pneumatics distributionsnät i 
Nordamerika (Atlas Copcos årsredovisning 1987). Genom förvärvet fem-
dubblades marknadsandelen i USA. 

De första åren bedrevs Chicago Pneumatics och Ets. George Renault som 
självständiga divisioner. 1988 inordnades de tillsammans med Atlas Copco 
Tools och Monsun-Tison i affärsområdet Industriteknik.84 Fokuseringen på 
bil-, flyg- och vitvaruindustrin innebar att kringliggande verksamhet succes-
sivt flyttades ut från koncernen. Exempel på avyttringar var verksamheter 
som tillverkade maskiner för stoftavskiljning och ytbehandling. 

Divisionen Monsun-Tison var tidigare ett fristående dotterbolag inom 
Atlas Copco. Det hade fabriker i Borås, Falköping och Ulricehamn. Företa-
get utvecklade och tillverkade kranar och andra komponenter till skogsma-

                               
84 Atlas Copco Tools delades i samband med denna omorganisation upp på två divisioner: 
Tools och Assembly Systems. 
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skiner. Med typologin av Porter (1980) betraktas denna inriktning på en spe-
cifik målgrupp som fokusering. 

Affärsstrategin vid Industritekniks divisioner var i början av 1980-talet 
produktdriven differentiering. Produkterna hade högt tekniskt innehåll men 
var inte specifikt orienterade mot någon särskild kundgrupp (med undantag 
för Monsun-Tison). Omstruktureringarna och förvärven var betydande under 
1980-talet. Försäljning och produktion fokuserade i större utsträckning på 
specifika målgrupper. Detta gjordes både genom förvärv och genom åtgärder 
inom befintlig verksamhet. Affärsområdet blev sedan konkurrenskraftigt 
genom inriktningen på högkvalitativa industriverktyg för att förbättra speci-
fika kunders produktivitet. Vid slutet av 1980-talet hade affärsstrategin där-
för utvecklats till att få inslag av kunddriven differentiering. 

Tabell 7. Industritekniks affärsstrategi 1980-1989 

 1980-talets inledning 1980-talets slut
Industriteknik Produktdriven differentie-

ring
Produkt- och kunddriven 
differentiering

5.3.2.4 Sammanfattning av Atlas Copcos affärsstrategier 1980-1989 
De tre ovanstående avsnitten om Atlas Copcos affärsstrategier under 1980-
talet sammanfattas enligt följande: 
 

Tabell 8. Atlas Copcos affärsstrategier 1980-1989 

 1980-talets inledning 1980-talets slut
Kompressorteknik Produktdriven differentie-

ring
Produktdriven differentie-
ring

Anläggnings- och gruvteknik Varierad Produktdriven differentie-
ring

Industriteknik Produktdriven differentie-
ring

Produkt- och kunddriven 
differentiering

 

Det som särskiljer Industriteknik från de andra affärsområdena är den kund-
drivna inriktning som infördes under 1980-talet och sedan förstärktes: 

Medan alla de andra affärsområdena är produktdrivna, så har Industriteknik 
under perioder försökt hitta på strukturer där de är kunddrivna, så att divis-
ionerna har vänt sig mer åt kundgrupper. (Chef koncernstab, Ö, 100924) 

I Atlas Copcos årsredovisning 1988 presenteras den gemensamma strategin 
för de nybildade affärsområdena Kompressorteknik, Anläggnings- och gruv-
teknik och Industriteknik: 
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Inom dessa områden marknadsför Atlas Copco produkter som väsentligt bi-
drar till att öka kundernas produktivitet. Atlas Copco är det ledande företaget 
i världen inom dessa affärsområden. Denna position har Gruppen nått genom 
ett intensivt effektivitetsprogram, aggressiv produktutveckling och marknads-
föring samt genom strategiska förvärv. Produktutvecklingen sker i nära sam-
arbete med kunder och slutanvändare. (Atlas Copcos årsredovisning 1988, s. 
2) 

Citatet och avsnitten under 5.3.2 sammanfattar Atlas Copcos affärsstrategier 
under 1980-talet. I terminologin av Porter (1980) hade företaget en differen-
tierad affärsstrategi även om strategin inte var entydig inom anläggningsrela-
terade verksamheter i början av 1980-talet. Den differentierade affärsstrate-
gin förstärktes under årtiondet och blev både produktdriven och kunddriven. 
Det var också viktigt att ha mål för inre effektivitet. Därför bedrevs ett ra-
tionaliseringsarbete vid samtliga enheter. Det finns dock inget som talar för 
att någon av Atlas Copcos divisioner haft en utpräglad lågkostnadsstrategi. 
Tvärtom har affärsenheternas strävan varit att vara ledande inom segmentens 
produkt- och marknadsutveckling. 

Figur 16. Sammanfattning av Atlas Copcos affärsstrategier 1980-1989 

5.3.3 Funktionsstrategi 1980-1989 
Eftersom Atlas Copcos affärsenheter under 1980-talet har decentraliserat 
visar funktionernas strategier stor variation. Det finns inte en enhetlig stan-
dard för hur de olika funktionerna ska verka. Avhandlingen redogör inte för 
alla funktioners strategier, men det ges exempel som visar gemensamma 
drag för funktionsstrategin. Särskilt produktions- och distributionsfunktion-
erna uppmärksammas. Funktionerna analyseras i enlighet med typologin av 
Hayes och Wheelwright (1979). 

Vid inledningen av 1980-talet fokuserades kapacitetsutnyttjandet vid At-
las Copcos fabriker. Beläggningsgrad var ett viktigt nyckeltal. Funktionsstra-
tegin gick ut på att först producera och sedan sälja. I Atlas Copcos årsredo-
visning 1979 påvisas den problematik som därmed uppkommer: 

Kraven på ökad flexibilitet med avseende på kundanpassning och förändring-
ar i efterfrågan växer ständigt … Samtidigt ökar också kraven på ekonomisk 
produktion i stora serier. (Atlas Copcos årsredovisning 1979, s. 41) 
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Det är en klassisk målkonflikt. Det kundspecifika som krävs för yttre effek-
tivitet står i konflikt med krav på ekonomiska skalfördelar och inre effektivi-
tet. 

Under decenniet stabiliserades marknaderna där Atlas Copco verkade. I 
den hårdnande konkurrensen anpassades företaget så att divisionernas affärs-
strategier blev mer profilerade och fokuserade. Funktionerna utvecklades för 
att stödja och uppnå de mål som affärsstrategierna angav. Marknadsföringen 
lovade att produkterna skulle höja kundernas produktivitet. Produkterna 
måste då anpassas till kundernas specifika situation. Produktionsenheterna 
fokuserades därför på kundorderstyrd produktion (se t.ex Nilsson 2011). Det 
blev också viktigt att funktionerna hade hög flexibilitet. Under 1980-talets 
början effektiviserades produktionen och distributionen. Detta gav både 
större kundnytta och lägre kostnader. 

Under inledningen av 1980-talet fanns mer inslag av central koordinering 
av Atlas Copcos funktioner jämfört med slutet av årtiondet. Det fanns dock 
inte en generell strategi som omfattade samtliga funktioner i koncernen. Två 
gemensamma utvecklingstendenser kan dock urskiljas som ökade kapitalets 
produktivitet: 
 

• Utveckling mot kortare genomloppstider 
• Distributionens effektivisering 

Kortare genomloppstider skapades genom förändringar i marknadsorganisat-
ionen och mer flexibla produktionsenheter. När de produktorganiserade di-
visionerna bildade egna försäljningsbolag blev kommunikationen snabbare 
mellan kunder och producerande enheter. Därmed kortades tiden ner mellan 
utveckling/produktion till slutkund. Det innebar att produktionen och för-
säljningen blev mer kundspecifik. Dessutom minskades försäljningsbolagens 
lagernivåer. Det blev viktigt att produktionsenheterna hade hög flexibilitet. 
Funktionerna blev därför anpassade till kortare serier och med möjlighet att 
kunna göra snabba omställningar: 

De flesta av Gruppens fabriker [har] försetts med avancerad datoriserad pro-
duktionsutrustning, som klarar ett stort sortiment och som är självstyrande … 
Denna utrustning har i flera fabriker medfört en reduktion av bundet kapital 
med 30 procent, en minskning av antal maskiner till hälften och ett minskat 
behov av fabriksyta med 25-30 procent. Genomloppstiderna i fabrikerna har 
förkortats kraftigt. En kompressor, som det 1978 tog 50 timmar att tillverka, 
tar idag [1986] 30 produktionstimmar … Vid Monsun-Tisons fabriker i Fal-
köping… gjordes 1981 en översyn av samtliga tillverkningsmoment i syfte 
att öka takten i materialflödet och minska fabrikslagret … Vid en utvärdering 
efter två år hade produktionskostnaderna sänkts med 15 procent och kassa-
tionerna med över 80 procent. Genomloppstiderna minskade med 55 procent 
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och lagerkostnaderna med 40 procent. (Atlas Copcos årsredovisning 1986, 
sid 56-57) 

Flera intervjupersoner har förklarat att det under 1980-talet skapades en mo-
dell inom Atlas Copco som både gav flexibel produktion och ökad produkti-
vitet. Den gick ut på att produktionen av komponenter och kringliggande 
verksamheter i högre utsträckning än tidigare standardiserades eller outsour-
cades. Samtidigt blev slutmonteringen mer kundspecifik. Detta borde enligt 
modeller för ekonomistyrning ge högre lagernivåer. Men eftersom försälj-
ningsbolagens lager minskat genom omorganisation blev de totala lagernivå-
erna lägre jämfört med tidigare. 

Atlas Copcos distributionssystem effektiviserades under 1980-talet. 
Snabba leveranser var ett avgörande konkurrensmedel. Därför byggdes 
centrallager upp i bl.a. Skara och Antwerpen för dagliga leveranser. Detta 
bidrog också till att försäljningsbolagens lager kunde minska: 

Efter ett års drift har det visat sig att leverans till kund går snabbare än tidi-
gare. Dessutom har restnoteringarna försvunnit, då tillgängligheten på pro-
dukter och reservdelar är högre än i det lokala lagret. Detta leveranssystem 
fungerar alltså väl. (Atlas Copcos årsredovisning 1986, sid 57) 

Redogörelsen visar att Atlas Copcos funktionsstrategi utvecklades under 
1980-talet. Tidigare fokuserades ekonomiska skalfördelar med kontinuerligt 
flöde och arbetslina. Vid decenniets slut var produktionen mer flexibel med 
flödesgrupper och funktionell verkstad. Denna generella klassificering gäller 
dock främst slutmontering. Produkternas komponenter producerades storska-
ligt även senare. Det fanns också variationer mellan olika funktioner. 
 

Figur 17. Sammanfattning av Atlas Copcos funktionsstrategier 1980-1989 
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5.3.4 Strategisk kongruens 
Som diskuteras i kapitel 285 behöver strategier på olika nivåer samvariera och 
vara anpassade till omgivningen. Då råder strategisk kongruens. Detta av-
snitt förklarar om och när detta tillstånd uppnåtts vid Atlas Copco under 
1980-talet. Följande samband diskuteras och analyseras: 
 

• Koncernstrategi och omgivning 
• Koncernstrategi och affärsstrategi 
• Affärsstrategi och omgivning 
• Affärsstrategi och funktionsstrategi 
• Funktionsstrategi och koncernstrategi 
• Funktionsstrategi och omgivning 

5.3.4.1 Koncernstrategi och omgivning 
Det första som diskuteras är koncernstrategins relation med omgivningen. 
Atlas Copcos koncernstrategi förändrades under 1980-talet mot mindre in-
slag av aktivitetsdelning. Efter affärsområdenas bildande 1988 blev division-
erna operativt helt självständiga enheter (se Figur 18). Omgivningen upp-
levdes också mindre osäker under senare delen av decenniet. 

Figur 18. Atlas Copcos koncernstrategi och omgivning 1980-1989. 

Nilsson och Rapp (2005) redogör för kongruenta samband. De menar att 
aktivitetsdelning är kongruent med en osäker omgivning. I en osäker om-
värld finns det större motiv till att koncernledningen agerar operativt ef-
tersom riskerna är större: 

One consequence is that investment in new products, new technologies, mar-
ket development, etc. becomes riskier. Corporate management must not only 
view such investments in a long-term perspective, but must also be sufficient-
ly knowledgeable about the business of the units … Involvement can take a 
number of forms, such as thorough analysis and review of business plans, in-
vestment proposals etc. (Nilsson & Rapp, 2005, s. 170) 

                               
85 Se t.ex. avsnitt 2.3. 
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Resonemanget talar för att Atlas Copcos koncernstrategi under inledningen 
av 1980-talet var kongruent med omgivningen. När omgivningens osäkerhet 
var stor hade koncernen mer inslag av aktivitetsdelning. När osäkerheten 
minskade under senare delen av 1980-talet minskade också koncernens akti-
vitetsdelning. Affärsenheterna blev mer självständiga. Denna utveckling är 
också kongruent enligt Nilsson och Rapp (2005). I en mindre osäker omgiv-
ning minskar behovet av central koordinering. Affärsenheterna får då större 
operativ frihet. 
 

5.3.4.2 Koncernstrategi och affärsstrategi 
En annan relation när det gäller strategisk kongruens är förhållandet mellan 
koncernstrategin och affärsstrategin (Figur 19). 

Figur 19. Atlas Copcos koncernstrategi och affärsstrategi 1980-1989. 

Som figuren visar har affärsstrategin mer fokuserad på differentiering under 
slutet av 1980-talet. Enligt Nilsson och Rapp (2005) utgör en sådan relation 
en potentiell missmatch när det gäller strategisk kongruens. De hävdar att 
differentieringsstrategier innebär unika erbjudanden vilket kan vara en fördel 
i en osäker omgivning. Då är affärsenheterna beroende av innovativ och 
framgångsrik produktutveckling och marknadssatsningar. I en sådan situa-
tion är det viktigt att ha ett långsiktigt perspektiv. Enligt Nilsson och Rapp 
(2005) är detta en nackdel med portföljförvaltning: 

it is apparent that a portfolio-management strategy, with its limited synergy 
potential, features a distinctly short-term perspective … there is a risk that 
emphasis on short-term performance will lead to avoidance of long-term in-
vestments and to a lack of interest in finding joint projects with other busi-
ness units. Consequently, the appropriateness of this short-term focus and the 
possibilities of establishing a high degree of strategic congruence at the cor-
porate level are limited. (Nilsson & Rapp, 2005, s. 166-167) 
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Enligt Nilsson och Rapp (2005) är kombinationen av portföljförvaltning och 
differentiering inte kongruent. Detta behöver dock nyanseras. Resone-
mangen i Nilsson och Rapp (2005) är generella och det finns utrymme för 
undantag för företagsspecifika omständigheter. Dessutom är typologin av 
Porter (1987) i de dikotoma ytterligheterna Aktivitetsdelning – Portföljför-
valtning extremer. Det finns egentligen ett spann däremellan där de flesta 
koncerner långsiktigt befinner sig. Detta gäller också Atlas Copco. Den em-
piriska genomgången visar att Atlas Copcos koncernstrategi gradvis förskju-
tits under 1980-talet. Denna utveckling ska inte överdrivas. Även om den 
tydligt kan noteras vid en tillbakablick så är det ändå inte en radikal föränd-
ring. I figurerna uttrycks därför koncernstrategin som minskad aktivitetsdel-
ning och inte som ren portföljförvaltning. 

 

5.3.4.3 Affärsstrategi och omgivning 

Figur 20. Atlas Copcos affärsstrategi och omgivning 1980-1989 

Nilsson och Rapp (2005) menar att differentieringsstrategier generellt passar 
bra för affärsenheter som befinner sig i en osäker omgivning. Affärsenheter 
kan dock ha av olika grad av osäkerhet. Då är det svårt att ha en gemensam 
affärslogik med likartade framgångsfaktorer. Sådana situationer ställer större 
krav på företagsledningens förmåga att sätta sig in i affärsenheternas speci-
fika omständigheter. Atlas Copcos affärsstrategier har under 1980-talet blivit 
mer differentierade samtidigt som omgivningen blivit mindre osäker. Nils-
son och Rapp (2005) anser att en sådan kombination är inkongruent. I en 
sådan situation är det bättre att satsa på en lågkostnadsstrategi: 

Business units with a cost-leadership strategy typically seek to achieve the 
lowest costs in their industry through a standardized product offering manu-
factured in high volumes … However such strategy does not mean that quali-
ty, product image, and bases for differentiation can be ignored, but only that 
they are not the primary strategic goal. Given the choice of a cost-leadership 
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strategy, the business unit interacts primarily with elements typical of a sta-
ble environment. An example of such an element is found where customer 
demand is easier to predict than with a differentiation strategy. (Nilsson & 
Rapp, 2005, s. 146 (mina betoningar)) 

 

Som betonas i citatet ovan så finns ett spann mellan typologiernas dikotoma 
ytterligheter. En omgivning med låg osäkerhet behöver inte med automatik 
innebära att kostnadsöverlägsenhet är den mest överensstämmande strategin. 
Däremot är kostnadsnivån mycket viktig för marknadsledaren. Konkurrenter 
kan imitera denne och hålla lägga mindre resurser på forskning och utveckl-
ing. Atlas Copco befann sig i en sådan situation under slutet av 1980-talet. 
Det var en framgångsrik strategi att vara ledande inom den senaste teknolo-
gin och erbjuda kundanpassade produkter. Atlas Copco kunde i marknadsfö-
ringen framhålla att deras produkter gav kunderna högre produktivitet jäm-
fört med konkurrenternas produkter. Det var mer lönsamt för kunderna att 
köpa Atlas Copco-produkter till ett relativt högt pris än de maskiner och 
verktyg konkurrenterna kunde erbjuda. 

Ett argument som talar för kongruens är att det egentligen är affärsenhet-
ernas omgivning som ska diskuteras och inte koncernens övergripande om-
givning. Detta stöds också av Nilsson och Rapp (2005). Ett exempel är Atlas 
Copco Tools. Under slutet av 1980-talet inriktades denna division på att 
förse bilindustrin med verktyg och monteringssystem. Deras omgivning 
handlade om att förutse framtagandet av nya bilmodeller. Just den omgiv-
ningen skiljer sig från den omgivning koncernledningen studerar. Den är inte 
lika förutsägbar, kontrollerbar och cyklisk som makrobaserade faktorer. Lik-
nande omgivning gäller också andra affärsenheter inom Atlas Copco. 

 
 

5.3.4.4 Affärsstrategi och funktionsstrategi 
Relationen mellan affärsstrategi och funktionsstrategi framgår i Figur 21. I 
början av årtiondet dominerades Atlas Copcos funktioner av drift i stora 
serier. Under 1980-talet fick funktionerna större inslag av funktionell verk-
stad och flödesgrupper. Samtidigt med denna utveckling fick affärsstrategin 
en tydligare differentiering. 
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Figur 21. Atlas Copcos affärsstrategi och funktionsstrategi 1980-1989. 

Vid inledningen av 1980-talet kombinerades en i huvudsak differentierad 
affärsstrategi med arbetslina/kontinuerlig drift. Denna kombination utgör 
potentiell missmatch eftersom differentiering kräver flexibilitet i funktioner-
na: 

Since the business strategy is based on product uniqueness, and adaptation to 
customer requirements is an important dimension, manufacturing strategy 
should focus on attaining a high degree of flexibility in regard to volume of 
production and product mix. A line/flow strategy, by contrast, is focused on 
achieving short lead-times and low manufacturing costs through standardized 
products in high volumes. (Nilsson & Rapp, 2005, s. 141-143) 

Under senare delen av 1980-talet blev Atlas Copcos funktioner mer flexibla 
genom större inslag av funktionell verkstad/flödesgrupp. Därmed ökade 
också överensstämmelsen med affärsstrategin som samtidigt blev tydligt 
differentierad. 

 

5.3.4.5 Funktionsstrategi och koncernstrategi 
Nästa fråga gäller om samstämmigheten ökat när det gäller Atlas Copcos 
funktionsstrategi och koncernstrategi. Under 1980-talets inledning var Atlas 
Copcos funktionsstrategi inriktad mot arbetslina/kontinuerlig drift. Samtidigt 
hade företaget en koncernstrategi inriktad på aktivitetsdelning. Figur 22 
visar att funktionsstrategin utvecklades till funktionell verkstad/flödesgrupp 
samtidigt som koncernen fick mindre inslag av aktivitetsdelning. 
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Figur 22. Atlas Copcos funktionsstrategi och koncernstrategi 1980-1989. 

Kombinationen aktivitetsdelning och arbetslina/kontinuerlig drift kan inne-
bära missmatch (Nilsson & Rapp, 2005). Storskalig produktion innebär stora 
investeringar i maskiner och kunskap. Detta ökar funktionernas speciali-
sering på få men likartade moment. Denna specialisering innebär att de in-
terna resurserna blir unika för respektive funktion. Därmed minskar behovet 
av att centralt koordinera resurser mellan funktionerna. Det finns då mindre 
ekonomiska incitament till aktivitetsdelning. 

Under senare delen av 1980-talet övergick Atlas Copco till mer inslag av 
funktionell verkstad/flödesgrupp. Samtidigt fick koncernen mindre inslag av 
aktivitetsdelning. Enligt Nilsson och Rapp (2005) skapar en sådan utveckl-
ing missmatch om aktivitetsdelningen helt övergår till portföljförvaltning. 
Denna missmatch grundar sig på samma argument som i diskussionen om 
portföljförvaltning och differentiering (avsnitt 5.3.4.2). När funktioner blir 
småskaliga och flexibla behöver personalen i högre utsträckning ha generell 
kompetens. Personalen behöver kunna flytta mellan olika funktioner och 
enheter. Även lokaler, maskiner och utrustning behöver vara utformade så 
att produktionen snabbt kan ställas om till nya förutsättningar. Detta ökar 
behovet av övergripande koordinering. Under slutet av 1980-talet borde där-
för Atlas Copcos koncernledning engagerat sig mer i den operativa verk-
samheten. Istället gjorde företaget motsatsen och decentraliserade allt opera-
tivt beslutsfattande. Här måste dock åter påminnas om typologins ytterlig-
heter. Atlas Copco bedrev inte en ren portföljförvaltning vid slutet av 1980-
talet utan fokuserade verksamheterna till tydliga affärsuppdrag. Samtidigt 
rationaliserades och anpassades funktionerna till de affärsstrategier som fö-
relåg. 
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5.3.4.6 Funktionsstrategi och omgivning 
Atlas Copcos kombination av funktionsstrategi och omgivning framgår av 
Figur 23. Under 1980-talets inledning kombinerades arbetslina/stordrift med 
en osäker omgivning. Vid decenniets senare del utvecklades funktionerna 
mot funktionell verkstad/flödesgrupp. Som framgår av figuren och avsnitt 
5.2 blev omgivningen mindre osäker under samma period. 

Figur 23. Atlas Copcos funktionsstrategi och omgivning 1980-1989. 

Enligt Nilsson och Rapp (2005) är inte dessa kombinationer kongruenta. I en 
osäker omgivning är det inte fördelaktigt med stordrift i funktionerna. Dessa 
bör då i stället vara flexibla för att snabbt kunna anpassas till förändrade 
förutsättningar. Atlas Copcos funktionsstrategi var därför inte kongruent 
med omgivningen under 1980-talets inledning. 

Funktionsstrategin vid decenniets senare år var inte heller kongruent med 
omgivningens utveckling. Enligt Nilsson och Rapp (2005) är det mer effek-
tivt med stordriftsproduktion när omgivningen är mindre osäker. Atlas 
Copco hade istället satsat på mindre serier och funktionell verkstad. Denna 
missmatch behöver dock nyanseras. Den omgivning som bör studeras vad 
gäller kongruens med funktionsstrategin är den omgivning som funktionerna 
stod inför på 1980-talet. Vid inledningen på detta decennium fanns fortfa-
rande sviter efter 1970-talets strukturella kriser. Atlas Copcos funktioner var 
då i behov av kapitalrationalisering. Det var då viktigt att skapa stordrifts-
fördelar i produktionen t.ex. för tillverkning av komponenter. 

Det var också viktigt att standardisera och effektivisera distributionen och 
företagets stödfunktioner. Under slutet av årtiondet investerades i centralla-
ger som skulle försörja större geografiska områden med produkter. Dessu-
tom fokuserades rationaliteten vid t.ex. administrativa funktioner. Det skap-
ades t.ex. elektroniska standardsystem för kommunikation. Inom dessa sy-
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stem och applikationer var Atlas Copco ledande.86 Denna standardisering av 
stödfunktioner var en förutsättning när produktionen inriktades på funktion-
ell verkstad/flödesgrupp. 

5.3.4.7 Sammanfattning av Atlas Copcos strategier 1980-1989 
Tabell 9 sammanfattar avsnitten 5.3.4.1–5.3.4.6. Den visar strategiernas 
matchning och missmatchning under 1980-talet. Tabellen visar att Atlas 
Copco i stor utsträckning hade inkongruenta strategier under årtiondet. Men 
det finns också flera viktiga undantag. För det första har koncernstrategin 
varit matchad med omgivningen under hela decenniet. Detta utgör en grund-
läggande förutsättning för att strategier på lägre nivåer ska kunna implemen-
teras. För det andra matchades också koncernstrategi och affärsstrategi vid 
decenniets inledning. Den missmatch som sedan uppstod förklaras av den 
förändrade koncernstrategin mot mindre inslag av aktivitetsdelning. För det 
tredje uppstod matchning mellan affärsstrategi och funktionsstrategi under 
decenniets senare år. 
 

Tabell 9. Matchning av Atlas Copcos strategier 1980-1989 

 1980-talets inledning 1980-talets slut 
Koncernstrategi vs omgivning Matchning Matchning
Koncernstrategi vs affärsstrategi Matchning Missmatch
Affärsstrategi vs omgivning Matchning Missmatch
Affärsstrategi vs funktionsstrategi Missmatch Matchning
Funktionsstrategi vs koncernstrategi Missmatch Missmatch
Funktionsstrategi vs omgivning Missmatch Missmatch

Utifrån tabellen konstateras att Atlas Copco vid inledningen av 1980-talet 
hade missmatch framförallt avseende funktionsstrategins i förhållande till 
andra strategiska nivåer. Detta åtgärdades under decenniet. Vid slutet av 
1980-talet hade funktionsstrategin utvecklats så att den bättre matchade af-
färsstrategin. Då hade istället koncernstrategin utvecklats mot mindre aktivi-
tetsdelning så att det blev sämre matchning med affärsstrategin och funkt-
ionsstrategin. Missmatchen under hela decenniet är intressant eftersom Atlas 
                               
86 Tillsammans med flera andra stora svenska industriföretag var Atlas Copco tidigt ute när 
det gällde datoriserade affärssystem. En av initiativtagarna, Kurt Gladh, uttrycker i en inter-
vju: ”Det riktigt stora språnget som satte fart på allting, det var ju egentligen när realtidsappli-
kationerna kom … terminalerna … att ha system som i realtid kunde notera att du hade sålt 
någonting, som minskade lagersaldot och visade exakt vad som fanns i hyllan. Så småningom 
… det system som gjordes för Atlas Copcos räkning, som jag var projektledare för. Att hålla 
reda på alla maskiner och reservdelar, exakt vad som fanns. Man skötte beställningar, man 
skötte leveranser, man kunde svara på vartenda Atlas Copco-kontor i hela Sverige, vad som 
fanns. När man kunde leverera. Lägg en order före halv fyra så har du grejerna i morgon 
bitti.” (af Geijerstam, 2007, sid 9-10) 
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Copcos reala resultat under senare delen av decenniet stabiliserades på näst-
an fyrdubbel nivå jämfört med decenniets inledning (se Figur 8). Resul-
tatmässigt förefaller Atlas Copco ha uppnått en mognadsfas under senare 
delen av 1980-talet. Enligt modellen för strategisk utveckling (Figur 4) 
borde strategisk kongruens då föreligga. Mycket talar dock för att Atlas 
Copco under senare delen av 1980-talet inte kom upp i sin fulla potential. 
Den resultatmässiga uppgången kom från en mycket låg nivå. Åren 1990-
1999 och 2000-2011 genererade Atlas Copco reala resultat som var åtta- 
respektive fyrtiodubbel nivå jämfört med 1980-talets inledning (se Figur 27 
och Figur 43 i kommande kapitel). 

5.4 Formell ekonomistyrning vid Atlas Copco 1980-
1989 
Detta avsnitt utreder Atlas Copcos formella ekonomistyrning 1980-1989 och 
sammanfattas i Tabell 10. Många industriföretag hade under 1970-talet gått 
igenom en strukturell kris. Detta gällde också Atlas Copco som hade svag 
ekonomisk utveckling under de första åren av 1980-talet. Efter denna kris 
ökade successivt fokuseringen på ekonomistyrningens möjligheter. Becker-
man (2014) menar att den företagets tidigare kultur blev ifrågasatt och allt-
mer ersattes av en controllerkultur. Intervjuer och dokument i den här av-
handlingen visar att särskilt den formella ekonomistyrningen fick större be-
tydelse. Den inriktades på planering, mätning och utvärdering i monetära 
termer. Denna fokusering på formella styrmedel syftade till att stabilisera 
och öka verksamheternas lönsamhet. 

5.4.1 Rutiner för prognos, planering och samordning 
Under 1980-talet formulerades och kommunicerades rutiner för den formella 
ekonomistyrningen genom FAM (Finance & Administration Manual). Det 
var ett pärmsystem vars innehåll kontinuerligt uppdaterades. Det kunde vara 
t.ex. regelförändringar eller nya informationssystem som innebar nya in-
struktioner. Manualen var utformad som en instruktionsbok för hur planering 
och rapporteringen inom företaget skulle gå till. En intervjuad chef vid en 
koncernstab anser att den ”Atlas-anda” som fanns i väggarna institutional-
iserades på detta sätt. 

FAM innehöll rutiner för prognos, planering och samordning. Vid 1980-
talets inledning utgick planeringen från försäljningsbolagens prognoser. Fö-
reträdare för försäljningsbolagen fick fylla i och sända formulär till huvud-
kontoret i Nacka. Därefter genomfördes budgetmöten där de övergripande 
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totala resultat- och balansräkningarna föredrogs för koncernledningen och 
produktbolagens direktörer: 

Försäljningsbolagen skulle informera om hur många enheter som skulle säl-
jas, på en väldig detaljnivå … Det kunde bli ganska häftiga diskussioner. 
(Divisionschef, Å, 110923) 

Utifrån försäljningsbolagens prognoser planerades verksamheten vid pro-
duktbolagen. En tidigare produktbolags-/divisionschef menar att planeringen 
inte blev tillförlitlig: 

Då hade vi produktionsprogram som vi diskuterade varje kvartal. Vi hade 
försäljningskraven som produktionen fick svara på, om de kunde leva upp till 
det. Så planerade man det fem kvartal i förväg. Detta ifrågasattes eftersom 
säljarna knappt visste vad han skulle sälja under innevarande dag. (Divis-
ionschef, S, 080409) 

Förutom budget fanns planeringsmodeller för produktkalkylering och kost-
nadsberäkningar för produktionen. Företagsledningen förväntade att dessa 
skulle följas för att få enhetliga modeller för hela koncernen. Ett exempel på 
ekonomistyrningens standardisering är hur personalen skulle upprätta pro-
duktkalkyler: 

It is of vital importance that cost calculations are carried out in a uniform way 
among the manufacturing companies of the Group. It is of equal importance 
that employed definitions and expressions are the same throughout the organ-
ization. If this can be attained, comparisons and evaluation of manufacturing 
costs can readily be made in an accurate and fair way. (Internt material, date-
rat 1981) 

De rutiner som koncernledningen föreskrev genom FAM var miniminormer. 
Divisionerna kunde ha mer ingående rutiner för kostnadsberäkning. Plane-
ring gjordes ur flera tidshorisonter. Förutom den kortsiktiga produktionspla-
neringen gjordes flerårsplaner på olika nivåer och för olika bolag och funkt-
ioner. Denna planering syftade till att dimensionera kapaciteten och sam-
ordna produktbolagens verksamhet med försäljningsbolagens: 

Man skulle göra långsiktig planering flera år framåt med i stort sett fullstän-
diga balansräkningar och resultaträkningar ... Det var papper efter papper ef-
ter papper efter papper. I stort sett alla produkter. Det blev ju fullständigt 
ohanterligt och till och med ointressant. (Divisionschef, Å, 110923) 

Under senare delen av 1980-talet minskade den ekonomiska planeringens 
komplexitet. Produktbolagens chefer hade genom divisionaliseringen fått 
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större inflytande. Då ändrades principerna för att prognostisera framtida 
orderflöde. Genom att avläsa historisk produktion och bevaka omvärldsfak-
torer kunde produktionen av standardprodukter förutses. Andra produkter 
behövde särbehandlas t.ex. genom sin kapacitetsmässiga storlek eller kapi-
talbindning. Utvecklingen för sådana produkter fick försäljningsbolagens 
personal försöka förutspå: 

Det där bröts sedan ner i input till tillverkningen och det var ju kolossalt vik-
tigt, det upplevde man som produktchef också. Men det klart, man var ju i 
försäljningsbolagen också beroende av produktbolagen eftersom det var deras 
produkter som skulle hanteras, så det klart att man måste ta hänsyn till vad de 
tänkte. (Divisionschef, Å, 110923) 

5.4.2 Utvärdering och kontroll 
Under 1980-talet var det vid Atlas Copco stort fokus på resultat- och balans-
räkningar och deras beståndsdelar. I samband med rationaliseringarna under 
1970-talet kom kapitalbindningen i fokus eftersom den påverkar lönsamhet-
en. Efter att tidigare arbetat mot ett 20-tal olika nyckeltal introducerades 
ROCE-modellen87. Denna modell var ett huvudmål som utvärderades. Den 
innebar att verksamheten skulle uppnå så hög avkastning på sysselsatt kapi-
tal som möjligt: 

Det predikade man verkligen från A till Ö och det mättes osv. Plus också ett 
tillväxtmål, jag menar du kan ju nå en hög ROCE genom att väldigt mycket 
dra ner på verksamheten. Därför fanns ett parallellt tillväxtmål. (Divisions-
chef, Å, 110923) 

ROCE-modellen är en funktion av nettoresultat och sysselsatt kapital och 
mäter kapitalets effektivitet. Enligt FAM:s beskrivning som sammanfattas i 
Figur 2488 kopplas dessa variabler till försäljningen enligt följande logik. 
Nivån på nettoresultatet är beroende av nettomarginalen av försäljningen. 
Samtidigt beror det sysselsatta kapitalet på kapitalets omsättningshastighet. 
Detta utgör kapitalets nyttjande i förhållande till försäljningen. Det syssel-
satta kapitalets storlek beror emellertid också på förändringen av rörelsekapi-
tal. 
 

                               
87 ROCE står för Return on Capital Employed (avkastning på sysselsatt capital). 
88Denna beskrivning utgår ifrån en instruktion i FAM som är publicerad 1991. Principerna för 
ROCE-modellen tillämpades emellertid i företaget även i början av 1980-talet. 
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Figur 24. Relationer mellan faktorer som påverkar ROCE och kassaflöde. Källa: 
Atlas Copco, internt dokument daterat 1991-01-01 (egen översättning). 

I FAM anges att ROCE-målet för enheterna skulle brytas ner till 12 opera-
tiva mål. Samtliga mål var dock inte obligatoriska i rapporteringen. 

Försäljningsbolagen skrev en månadsrapport som dels innehöll en verbal bit 
och sedan siffror. Och det var inte heller väldigt formaliserat. Du kunde själv 
välja väldigt mycket hur du ville utforma din månadsrapport. Och den gick ju 
in då till huvudkontoret och distribuerades till produktbolagen. Och ibland så 
fick du feed-back på den och ibland fick du det inte. (Divisionschef, Å, 
110923) 

I rapporterna skulle cheferna rapportera den finansiella situationen. Försälj-
ningsbolagen skulle också ange specifika omvärldsfaktorer i den aktuella 
regionen. Cheferna för produktbolagen hade det konsoliderade ansvaret för 
produkternas lönsamhet. Detta skulle redovisas månads- och kvartalsvis. 

För att kontrollera verksamheten hade Atlas Copco en controlleravdelning 
med ansvar för bl.a. internrevision. Den säkerställde att enheternas rapporte-
ring var tillförlitlig och att de verkade i företagsledningens intressen. Intern-
revisorer av olika nationaliteter sändes ut med en checklista ca två gånger 
per år. De kontrollerade de lokala bolagens administration, rutiner för inköp 
och försäljning, service och uthyrning samt andra förehavanden (Internt do-
kument daterat 1981). Detta möjliggjorde feedback för ansvariga chefer: 

De var alla tiders och gick igenom och hade grejer de skulle kolla, skrev rap-
port och var sparringpartners i olika frågor, både konstruktiv kritik och be-
röm. Man kunde ställa frågor och säga att det här tycker jag är jobbigt gente-
mot huvudkontoret, det här är inte så bra. Det tycker jag Atlas var jätteduktig 
på, de här internrevisorerna ... De kollade också sådana där vanliga saker som 
attest och om VD hade tillskansat sig några speciella fördelar som han inte 
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borde, och hur han hanterade representation och så vidare, så att det inte pas-
serade något som inte var anständigt eller lagligt. (Divisionschef, Å, 110923) 

En intervjuperson har varit internrevisor vid Atlas Copco under slutet av 
1980-talet. Enligt honom var det viktigt att följa upp de olika bolagen. Vid 
huvudkontoret gick ledningen igenom de formella rapporterna från bolagen. 
Dessutom kunde ledningen följa t.ex. de lokala chefernas förmögenhetsut-
veckling. Om ledningen då upptäckte ovanliga mönster kunde en internrevi-
sor sändas till bolaget för en genomgång. 

Den formella ekonomistyrningen var omfattande men ansågs ändå inte 
betungande. En av de dåvarande cheferna ansåg i en intervju att det fanns 
frihet inom ramarna för den formella ekonomistyrningen: 

Jag upplevde aldrig den formella styrningen som tung eller komplicerad. 
Man fick ha stor frihet under ansvar, och det tycker jag man fick inom Atlas 
Copco. Man hade ingen tung process. Det tycker jag inte. Och det var inte 
speciellt byråkratiskt heller. Nej, det kan man inte bråka på. (Divisionschef, 
Å, 110923) 

5.4.3 Precisera åtagande, motivera samt kommunicera 
information 
Förutom planering, samordning och kontroll användes den formella ekono-
mistyrningen till att precisera åtagande, motivera personal och kommunicera 
information. Särskilt budgetdokumenten användes för dessa ändamål. De 
angav enheternas och funktionernas ekonomiska åtaganden. Det fanns också 
bonussystem kopplade till budgeten för att skapa incitament till handling. 
Genom budgetuppföljningen kommunicerades informationen uppåt i hierar-
kin. 

 

5.4.4 Sammanfattning av formell ekonomistyrning 1980-1989 
Tabell 10 sammanfattar Atlas Copcos formella ekonomistyrning 1980-1989. 
Den största förändringen under decenniet var en följd av koncernens divi-
sionalisering. Produktbolagens ledning fick då ansvar för produkternas hela 
värdekedja. Detta medförde en transparens som skapade incitament att effek-
tivisera verksamheterna. Dessa effektiviseringar gjordes också under hela 
1980-talet. 
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Tabell 10. Utveckling av Atlas Copcos formella ekonomistyrning 1980-1989 

Ekonomistyrningens användning 1980-talets inledning 1980-talets slut 

Kontroll 
 

Redovisning/intern revision Redovisning/intern 
revision

Prognos Marknadsbolag styrande Produktbolag styrande 
Planering 
 

Budget, balans/resultat, 
ROCE

Budget, balans/resultat, 
ROCE

Samordning Budget, prognoser Budget, prognoser 
Precisera åtagande Budget Budget
Skapa motivation Budget Budget
Kommunicera information Budget, uppföljning Budget, uppföljning 

5.5 Informell styrning vid Atlas Copco 1980-1989 
Atlas Copco har en lång tradition i svensk industri. Det finns en stolthet i 
företaget som ledningen värnar om. Den uttrycks inte bara i företagets olika 
pamfletter utan kan också noteras på lägre organisatoriska nivåer (se t.ex. 
Nilsson, 2011). När Atlas Copco successivt internationaliserats har det varit 
viktigt att behålla de grundläggande värderingarna. Den tidigare koncernche-
fen Erik Johnsson sammanfattar värderingarna i boken ”Inte bara tryckluft” 
som ”hederlighet, kunskap, arbetsamhet, kamratskap och allmän hygglighet” 
(Johnsson, 1974, s. 57): 

Det där instämmer jag i. Det fanns en Atlas Copco-anda som man kände igen 
oberoende varifrån de kom. Och det fanns också under 1980-talet … Jag vill 
påstå det var det bästa exemplet inom svensk industri på hur man i tidigt 
skede insåg hur man skulle bedriva internationell marknadsföring och för-
säljning. (Divisionschef, Å, 110923) 

Det professionella kundnära förhållningssättet ansågs viktigt. Det var nöd-
vändigt att förstå och kunna lösa kundens olika problem. Det var viktigt att 
personalen i de olika bolagen socialiserades till de grundläggande värdering-
arna. Personalen behövde också anamma de förhållningssätt och rutiner som 
ansågs viktiga inom koncernen. Denna socialiseringsprocess genomfördes på 
flera sätt. För det första var ledningens uttalanden och handlande viktiga. Det 
fanns en slags kult med ägarrepresentanten i högsta fokus. I denna avhand-
ling beskrivs och diskuteras detta under rubriken Makt och ledarskap (av-
snitt 5.5.1). Den andra socialiseringsprocessen var principerna för chefstill-
sättning. Dessa principer har förändrats vid Atlas Copco under den studerade 
perioden. Det har också varit viktigt att utveckla personalens kompetens vid 
de olika bolagen. I denna avhandling sammanfattas dessa principer under 
rubriken Chefsrekrytering och intern utbildning (avsnitt 5.5.2). 
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Redogörelsen sammanfattas i avsnitt 5.5.3. Där diskuteras hur den infor-
mella ekonomistyrningens använts. Detta sammanfattas i Tabell 13. 

5.5.1 Makt och ledarskap 
Atlas Copcos ägarbild har dominerats av familjen Wallenberg. Särskilt Peter 
Wallenberg var starkt engagerad i företaget vid inledningen av 1980-talet 
och även under senare år. Han hade själv arbetat i flera av företagets opera-
tiva enheter sedan 1950-talet. Han visade därför stort intresse för Atlas 
Copco. I slutet av 1960-talet blev han chef för Atlas Copco MCT. Senare 
blev han också styrelsemedlem och styrelseordförande. Flera intervjuperso-
ner beskriver honom som en mycket aktiv styrelseordförande.89 Det gällde 
även det operativa arbetet: 

Han var jättenära, och inför styrelsemöten så skulle vi alltid in till ”banken” 
och föredra. Om vi skulle använda pengar så skulle vi alltid få tag i honom 
och hitta någonstans där vi kunde föredra ärenden. Han var otroligt aktiv … 
och väldigt insatt. Du vet han hade ju jobbat fysiskt i bolaget då så länge, så 
han kände ju folk och kunde bolaget. (Chef koncernstab, Ö, 100924) 

Även sedan han lämnade Atlas Copco och blev styrelseordförande så var det 
ju bara att åka in till honom och föredra olika frågor … Och då var det ju lite 
varierande vilket humör han var på. Han är ganska färgstark och kan också 
vara mycket drastisk i sina formuleringar … Atlas är ju hans älskling natur-
ligtvis, för det är där han har vuxit upp industriellt. Han skryter över att han 
fick stå nere i provgruvan och borra och har gått den långa vägen. Han var i 
Strossa gruva och fick praktisera. Och så berättade han mycket om sina 
många år i Afrika. När han var i Rhodesia och ”dängde väska” som han sä-
ger. Han var oerhört stolt över det här och det hade han säkert anledning till 
… Det klart att han hade ju en enorm personkännedom, produktkännedom 
och kundkännedom osv. På direktörsnivå så snackade man om ”Pirre har sagt 
det”, och Pirre hit och Pirre dit. (Divisionschef, Å, 110923) 

Under sitt internationella arbete hade Peter Wallenberg byggt upp ett nätverk 
beträffande de lokala försäljningsbolagen. Personerna i detta nätverk hade 
starka positioner inom koncernen. Genom sin kontakt med ägaren hade de en 
maktställning gentemot koncernledningen: 

Om den här killen nere i Frankrike tyckte något inte lät bra, då ringde han till 
Pirre. Därför att Pirre och han hade varit polare nere i Afrika eller i USA eller 
i England. Och då sa väl den här försäljningschefen som var stor och mäktig 
”att hörru den här unga spolingen [i koncernledningen] som kommer och sä-

                               
89 Se även t.ex. Beckerman (2014) som närmare diskuterar bl.a. Peter Wallenbergs ledarstil 
och engagemang. 
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ger att vi ska göra på det ena eller andra sättet, det är väl ingenting du håller 
med om Pirre?” (Chef koncernstab, Ö, 100924) 

När dessa personer röt till då vågade ingen sätta emot. Då gick de direkt till 
Pirre. Så det fanns ju en klan verkligen på den tiden. Det insåg man ju snabbt 
när man kom in som junior bland dem. Och de nyttjade naturligtvis det där 
också att fräsa ifrån. Det klart att sådana personer påverkar ju också. De står 
för vissa värden och normer, och eftersom de anses vara ledande så… ja då 
säger man nog att ”ja det där är nog vad Atlas Copco vill och kan och ska 
göra”. Och de var ju duktiga på många saker naturligtvis. (Divisionschef, Å, 
110923) 

Den förre personaldirektören beskriver företagets ”broderskultur” i boken 
”Inte bara pengar”: 

En av mina kvinnliga medarbetare invigde mig i den manliga kulturen som 
rådde på Atlas Copco. Hon berättade hur utlandscheferna älskade att varje år 
komma hem till företagets gästvilla i Saltsjöbaden, där de fick tillfälle att 
uppvakta koncernchefen med en dragning om det politiska läget i respektive 
land. ”Män älskar ceremonier och hierarkier”, brukade hon säga. Att bli om-
bedd av en högre chef att ta en tjänst gav förstås en bra förhandlingssits när 
det blev dags att diskutera lön och övriga villkor. Otaliga är de brev, som jag 
fick ärva av tidigare personaldirektörer, som inleddes med ”Broder” och sen 
ett antal svårtolkade löften. Att [chefen] älskade att förhandla under dimri-
dåer gjorde inte saken bättre. (Hamilton, 2007, s. 16) 

Makt- och ledarskapet sammanfattas i Tabell 11 (nästa sida). Ägarrepresen-
tanten hade stort inflytande i koncernen och hade också kontroll över stora 
delar av den internationella verksamheten. Detta var möjligt eftersom han 
kände flera lokala ledningspersoner. Försäljningsbolagens inflytande var 
stort före Atlas Copcos divisionalisering. Därefter fick produktbolagen star-
kare ställning i koncernen. Det var en successiv process mot konsoliderat 
ansvar för företagets produkter som pågick fram till 1992. Det direkta ägar-
engagemanget var fortsatt starkt under hela 1980-talet. Ägaren var nära 
verksamheten och hölls informerad om företagets utveckling. Han hade 
också inflytande över chefstillsättningar och större investeringar. Dessutom 
fanns ritualer och välkända historier med ägaren inblandad som bidrog till att 
skapa motivation i företaget. 
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Tabell 11. Makt och ledarskap i Atlas Copco 1980-1989 

Ekonomistyrningens användning 1980-talets inledning 1980-talets slut 

Kontroll Direkt ägarkontroll Direkt ägarkontroll 
Prognos 
Planering Marknadsbolag starka Produktbolag stärks 
Samordning 
Precisera åtagande Starkt ägarinflytande Starkt ägarinflytande 
Skapa motivation Ritualer, broderskultur Ritualer, broderskultur 
Kommunicera information   

5.5.2 Chefsrekrytering och intern utbildning 
Värderingarna implementerades informellt inom Atlas Copco. Peter Wallen-
bergs inflytande var mycket starkt vid början av 1980-talet. Det fanns en 
chefsrotation utifrån ett uppifrånperspektiv. De högsta cheferna använde 
fingertoppskänsla när de fann positioner för de underordnade. Förre perso-
naldirektören exemplifierar: 

[En chef] hade på typiskt Atlas Copco-manér arbetat i ett antal länder och all-
tid ställt upp när han blivit tillfrågad. Ställt upp för fanan, som man sa. Och 
han hade alltid tagit sin lojala familj med sig. Denna gång hade han just på-
börjat en ny befattning i ett nytt land när huvudkontoret ringde och bad ho-
nom att i stället ta en annan befattning, i ett annat land. Han ringde sin hustru 
och sa ‘stop unpacking, start packing’ ... En annan person berättade hur han 
hade ägnat månader åt att lära sig spanska för sin nya position i Argentina, 
bara för att bli varse att man skulle skicka honom till Italien. Och dit for han. 
Det var den andan som rådde. Det gällde att bli uppringd om man ville göra 
karriär i Atlas Copco. Det gällde att vara omtalad och bli sedd. (Hamilton, 
2007, s. 9) 

Inom Atlas Copco var det vanligt att personer som enligt överordnade ”lyck-
ats bra” i en position fick ledande befattningar i andra enheter. Ett exempel 
på detta är Bertil Eriksson som under sin karriär var teknisk direktör för de 
tre stora produktbolagen MCT, Airpower och Tools. Han var dessutom un-
der olika intervaller chef för alla tre affärsområdena. 

Inom Atlas Copco betonades intern rekrytering. I största möjliga mån an-
ställdes befintlig personal i samband med rekryteringar. Detta innebar att 
personalen roterade inom koncernen. Detta bidrog till att socialisera koncer-
nens personal med de värden som skulle spridas i företaget: 

Det var en god anda. I stort var den ju positiv och folk trivdes också. Och just 
det här att man satsade på intern befordran, intern rekrytering. Jag var ju ett 
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typiskt sådant exempel. En känsla av: ”gör ett bra jobb och sköt dig” och vill 
man ha ett större jobb så får man det. (Divisionschef, Å, 110923) 

Chefsrotationen var särskilt omfattande i marknads- och produktbolag. Inom 
koncernledningen fanns däremot en stabilitet med få förändringar under 
1980-talet. Detta framgår av Figur 25. 

Figur 25. Chefspersoner vid Atlas Copcos koncern och affärsområden 1980-1989. 

Genom chefsrotationen på divisionsnivå kunde koncernledningen ha kontroll 
över olika lokala bolag i världen. De framgångsrika cheferna arbetade pe-
riodvis i lokala bolag. De hade tydliga åtaganden gentemot koncernledning-
en som hade utsett dem till posterna. Chefspersonerna kunde sprida kunskap 
om koncernen och kommunicera viktiga värderingar inom de lokala bolagen. 
Detta framgår av Tabell 12. 
 

Tabell 12. Chefsrekrytering och intern utbildning 1980-1989 

Ekonomistyrningens användning 1980-talets inledning 1980-talets slut 

Kontroll Kontroll av bolag Kontroll av bolag 
Prognos 
Planering 
Samordning 
Precisera åtagande Lokala chefers åtaganden tydliggjordes 
Skapa motivation
Kommunicera information Viktiga värderingar Viktiga värderingar 
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5.5.3 Sammanfattning av informell styrning 1980-1989 
Atlas Copcos informella styrning 1980-1989 sammanfattas i Tabell 13. In-
formell styrning har kompletterat formell ekonomistyrning på flera sätt. För 
det första har den bidragit till att kontrollera koncernens affärsenheter och 
funktioner. Detta har gjorts genom ägarrepresentantens stora inflytande över 
den internationella verksamheten. Koncernledningen har också haft kontroll 
över verksamheten genom den chefsrotation som förekommit i företaget. 

Den informella styrningen inverkade också på planeringsarbetet. Detta 
var framförallt betydelsefullt i början av 1980-talet innan divisionaliseringen 
slutförts. Då hade försäljningsbolagen en starkare ställning bl.a. genom sina 
kontakter med ägarrepresentanten. Genom divisionaliseringen fick produkt-
bolagens ledare ett större inflytande. Försäljningsbolagen delades då upp och 
underordnades produktbolagen. När produktbolagens ledare gjordes ansva-
riga för den konsoliderade lönsamheten skapades incitament att rationalisera 
verksamheten. Det blev därmed en tydligare formell ekonomistyrning under 
senare delen av 1980-talet. 

Den informella styrningen hade också betydelse för att precisera åta-
gande, skapa motivation och kommunicera information. Även i detta fall 
hade ägarrepresentanten stort inflytande. Han var bekant med många av kon-
cernens ledningspersoner och hade förväntningar på dessa. Många chefsper-
soner roterade vid flera olika affärsenheter och funktioner. Dessa personer 
hade kunskap om sina åtaganden gentemot koncernledningen och spred 
denna kunskap inom organisationen. 

Tabell 13. Sammanfattning av Atlas Copcos informella styrning 1980-1989 

Ekonomistyrningens användning 1980-talets inledning 1980-talets slut 

Kontroll X X
Prognos 
Planering X
Samordning 
Precisera åtagande X X
Skapa motivation X X
Kommunicera information X X 

5.6 Strategisk utveckling och ekonomistyrning 1980-
1989 

Atlas Copcos utveckling emot divisionalisering har under 1980-talet genom-
gått flera faser som både liknar och har skillnader mot den utvecklingscykel 
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som presenterats i Figur 4. Nedan diskuteras de faser som ingår i utveckl-
ingscykeln mot bakgrund av exemplet Atlas Copco 1980-1989. Dessutom 
behandlas olika orsaker och konsekvenser av den strategiska utvecklingen. 
Som framgår i texten är dock inte fasindelningen självklar. Faserna inträf-
fade inte heller samtidigt vid samtliga enheter inom företaget. 

5.6.1 Introduktionsfasen 
Strategin att divisionalisera Atlas Copco initierades före 1980. Det var en 
turbulent period med låg lönsamhet fram till och med 1983. Den formella 
ekonomistyrningen koncentrerades på att öka företagets lönsamhet. För att 
skapa incitament för effektivisering gavs cheferna för produktbolagen kon-
soliderat lönsamhetsansvar för produkterna med mål för bl.a. nettoresultat 
och kapitalanvändning. Under inledningen av 1980-talet var detta en på-
gående process och det fanns fortfarande konflikter mellan produktbolag och 
försäljningsbolag. Dessa konflikter härrörde från tidigare organisationsprin-
ciper då försäljningsbolagens chefer gjorde prognoser över orderingången 
och därigenom också hade inflytande över tillverkningsvolymerna. Försälj-
ningsbolagens chefer ville hålla en hög servicenivå gentemot kunderna. 
Därmed låg också varulagren på en hög nivå vilket i sin tur innebar höga 
lagerkostnader. Dessa kostnader kunde vara högre än de merintäkter som 
lagerhållningen innebar. Konflikten beskrivs av en divisionschef: 

Man sa att jag var konsoliderat ansvarig för lönsamheten för alla produkter 
tvärs igenom, inklusive kapitalbindningen. Problemet var ju bara att jag inte 
hade maktmedlen. Det var ju lätt att säga att du har det konsoliderade ansva-
ret, men om jag då började bråka med någon försäljningsbolagschef med högt 
anseende sa han några fula ord. Sedan ringde han upp den vice VD som han 
sorterade under, och då hamnade diskussionen ändå vid koncernledningen. 
(Divisionschef, Å, 110923) 

Den intressekonflikt och missmatch som uppstod mellan olika funktioner 
kunde lösas genom koncernledningens interventioner. Då var det betydelse-
fullt att ha en nyckelposition och vara högt upp i den informella hierarkin: 

[I koncernledningen] satt det representanter för alla dessa avdelningar. Jag 
kommer ihåg att det var ca 30 personer på mötena. Och alla hade olika agen-
dor … Så det gick inte att styra den här gruppen … Och koncernchefen såg ju 
detta, och det var därför han började med processen att divisionalisera ... Jag 
sa till [koncernchefen] att ”det kommer aldrig gå. Du kommer aldrig kunna 
ändra det här. Du får för många emot dig. Varenda försäljningsdirektör i 
vartenda land kommer att motsäga sig detta. Därför att divisionalisering in-
nebär ju att de fråntas sin makt. Därför att då ska man ju rapportera divis-
ionsmässigt. Produktbolagen kommer aldrig gå med på det här ... Du tar ju 
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ifrån allihop deras makt.” Det gjordes ändå, men tog en himla tid. (Chef kon-
cernstab, Ö, 100924) 

Konflikten mellan produktbolag och försäljningsbolag är ett exempel på den 
turbulens som kan uppstå i en introduktionsfas när strukturen för den tidigare 
strategin fortfarande finns kvar och hämmar en snabb utveckling. Det upp-
stod inte bara missmatch mellan olika strategiska nivåer (se avsnitt 5.3.4.7) 
utan också mellan olika funktioners strategier. I det här fallet användes for-
mell ekonomistyrning för att skapa möjligheter för den nya strategin medan 
den informella styrningen koncentrerades på att lösa frågeställningar som 
uppstod som följd av missmatch med den tidigare strategin. 

5.6.2 Tillväxtfasen 
Vid Atlas Copco pågick divisionaliseringen ända till 1992 då den officiellt 
ansågs vara slutförd. Fram till dess pågick implementeringen med olika has-
tigheter i olika verksamheter. Tillväxtfasen blev därmed utspridd över en 
relativt lång period. Den formella ekonomistyrning som skapats i introduk-
tionsfasen stärktes också under tillväxtfasen. Exemplet Atlas Copco Tools 
kan illustrera detta. Detta produktbolag var först att skapa en egen försälj-
ningsorganisation. Divisionaliseringen skapade incitament som innebar ökad 
effektivisering. Det fick produktbolagets ledning att ytterligare fokusera 
bolagets sortiment och rationalisera hela produktions- och distributionsked-
jan. Antalet fabriker minskades från sju till en. I den kvarvarande fabriken 
kunde lika mycket produkter produceras som alla fabrikerna tidigare gjort 
tillsammans. För att ytterligare effektivisera flöden och processer skapades 
ett gemensamt lager som försåg kunderna med produkter. Därmed minskade 
kostnaderna för lagerhållning, inkurans, mm. För att minska transportkost-
naderna flyttades sedan centrallagret från Skara till Belgien. Detta innebar 
mer kostnadseffektiva och snabbare leveranser till kunder i Europa och USA 
jämfört med tidigare distributionssystem. På liknande sätt skapades specifika 
försäljningsorganisationer även för de andra verksamheterna inom Atlas 
Copco. Även i dessa verksamheter skapades incitament för effektiviseringar. 

Den missmatch som fanns under introduktionsfasen arbetades successivt 
bort under tillväxtfasen. Men detta arbete gjordes alltså vid olika tidpunkter 
vid olika verksamheter. Den formella ekonomistyrningen dominerade under 
tillväxtfasen. Den användes för att tydliggöra ansvar och skapa incitament 
för effektiviseringar. Allteftersom detta arbete pågick ökade de olika enhet-
ernas rörelseresultat. Tillväxtfasen inträffade vid olika tillfällen vid olika 
enheter. Informell styrning var då betydelsefull för att samordna enheter som 
inte var i fas med varandra. 
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5.6.3 Mognadsfasen 
Som ovan anges pågick divisionaliseringen vid olika tidpunkter inom olika 
verksamheter vid Atlas Copco. Omställningen pågick ända till inledningen 
av 1990-talet inom Kompressorteknik och vid verksamheterna inom gruv- 
och anläggningsmaskiner. Det finns därmed ur ett koncernperspektiv ingen 
klart urskild och tydlig mognadsfas. I avsnitt 5.3.4.7 konstateras också 
missmatch mellan koncernstrategin i förhållande till affärs- och funktions-
strategin. Även detta indikerar att koncernen inte nådde sin fulla potential 
under 1980-talet men att resultatet ändå stabiliserades på en högre nivå vid 
slutet av årtiondet. 

En förklaring till att inte Atlas Copco nådde sin fulla potential under 
1980-talet är att ekonomistyrningen inte utvecklades i någon stor utsträck-
ning. De grundläggande principerna för kontroll fanns kvar i slutet av år-
tiondet. Däremot förändrades planeringsprocessen så att den i fortsättningen 
genomfördes konsoliderat utifrån produktbolagen istället för som tidigare 
utifrån gemensamma försäljningsbolag. Detta gällde dock inte hela koncer-
nen eftersom en del verksamheter fortfarande koordinerades enligt den tidi-
gare planeringsprincipen. 

5.6.4 Nedgångsfasen 
Under 1980-talet var Atlas Copcos årsresultat som högst år 1989. Därefter 
kom en resultatmässig nedgång framförallt inom de gruv- och anläggnings-
relaterade verksamheterna men också inom Kompressorteknik. Detta be-
handlas ytterligare i kapitel 6 men har också relevans för det här avsnittet 
eftersom nedgången delvis var en följd av omständigheter som kan härledas 
till 1980-talets strategi och styrning. 

Som redogjorts för i tidigare avsnitt uppnådde inte Atlas Copco sin fulla 
potential under 1980-talets senare del. Ett skäl var att affärsområdena divi-
sionaliserades i olika takt. Inom Anläggnings- och gruvteknik pågick proces-
sen till och med 1991. Denna verksamhet redovisade en förlust detta år. När 
det gäller Anläggnings- och gruvteknik är det därför mer korrekt att beskriva 
situationen liknande en introduktionsfas. Ett annat skäl var den missmatch 
som fanns mellan strategiska nivåer vid andra verksamheter inom koncer-
nen. Intervjuer visar att brist på övergripande samordning försämrade resul-
tatutvecklingen. Detta gällde framförallt inom affärsområdet Industriteknik 
där viss konkurrens uppstod mellan några divisioner. 

Ekonomistyrningens utveckling följer de mönster som diskuterats i tidi-
gare studier (se avsnitt 2.5). Ekonomistyrningen förändrades inte mycket 
under nedgången. Men när det uppstod intern konkurrens mellan affärsen-
heter kunde företagsledningen genom interna uttalanden kräva ökat samar-
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bete. Den formella ekonomistyrningen gav dock inte tydliga incitament till 
samarbete och övergripande koordination. Den var mer fokuserad på att de 
olika affärsenheterna skulle generera tillräckligt höga resultat. Effekten blev 
att strategin befästes eftersom den gick ut på decentralisering och divisional-
isering. Intervjumaterialet har visat att koncernen kunnat bli ännu mer effek-
tiv om det funnits mer samarbete mellan enheterna. Nu blev utvecklingscy-
keln totalt sett på en lägre nivå än vad som kunde ha varit fallet med en mer 
logisk kombination mellan strategi och styrning. 
  



 
 
 
 

122 

KAPITEL 6 
Atlas Copco 1990-1999: Kontrollerad 
diversifiering 

Kapitel 5 behandlade Atlas Copcos strategi och styrning under 1980-talet. I 
detta kapitel 6 redogörs och diskuteras företaget strategi och styrning under 
1990-talet. 

6.1 Försäljning och resultat 1990-1999 
Som nämnts i föregående kapitel hade Atlas Copco en stabil period under 
andra delen av 1980-talet. Denna stabilitet bröts i början av 1990-talet med 
en nedgång av försäljning och resultat. Figur 26 visar att koncernens försälj-
ningstillväxt var svag under decenniets första fyra år. Även företagets resul-
tat hade en svag utveckling under samma år (Figur 27). Åren 1994-97 gene-
rerade företaget högre vinster. Då ökade intäkterna samtidigt som resultatet 
mer än tredubblades. 1998 och 1999 mattades dock åter koncernens resultat 
trots att intäkterna fortsatte öka. Detta kapitel förklarar företagets utveckling 
under 1990-talet med avseende på strategi och styrning. I likhet med föregå-
ende och nästkommande kapitel behandlas också företagets omgivning. 

 
Figur 26. Atlas Copcos intäkter 1990-1999 (inflationsjusterat och indexerat med 
basår 1980). Källa: Egen framställning utifrån data erhållen från Atlas Copcos årsre-
dovisningar 1990-1999 och SCB (statistikdatabasen). 
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Figur 27. Atlas Copcos resultat 1990-1999 (inflationsjusterat och indexerat med 
basår 1980). Källa: Egen framställning utifrån data erhållen från Atlas Copcos årsre-
dovisningar 1990-1999 och SCB (statistikdatabasen). 

6.2 Atlas Copcos omgivning 1990-1999 
Inför och under 1990-talet koncentrerades Atlas Copcos verksamhet alltmer 
på fyra produktgrupper. Det var kompressorer, gruvmaskiner, anläggnings-
maskiner och industriverktyg. Två stora förvärv av verksamheter för pro-
duktion av professionella elverktyg innebar att byggkonjunkturen blev en 
viktigare omvärldsfaktor. Detta förstärktes ytterligare när företaget dessutom 
tillfördes stora förvärv på den nordamerikanska marknaden för maskinuthyr-
ning. Därefter steg andelen nordamerikanska kunder från 16 % till 45 % av 
Atlas Copcos totala omsättning. Omvärldsfaktorer som relateras till detta har 
därför tillförts analysen av omgivningens osäkerhet. Den ökade försäljningen 
till Nordamerika indikerar också det alltmer globaliserade företaget. Andelen 
utomlands anställda ökade från 80 % till 90 % under samma decennium. 

6.2.1 Konjunkturen 1990-1999 
Figur 28 visar att konjunkturen vände nedåt i början av 1990-talet. Sveriges 
BNP-tillväxt var negativ under åren 1991-93. Den alltmer ökade globali-
seringen inom Atlas Copco innebar dock att omvärldens ekonomier blev mer 
intressanta som omvärldsfaktor. Världskonjunkturen var relativt stabil under 
hela decenniet. BNP-tillväxten var 1,5 - 3,7 % med en positiv trend efter 
1990-talets inledning. Sveriges negativa BNP-utveckling drabbade framför-
allt bank- och fastighetssektorn men påverkade också ekonomin i sin helhet 
(se t.ex. Bäckström, 1998). 
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Figur 28. Årlig BNP-tillväxt i procent för Sverige, EU, Nordamerika och världen 
1990-1999. Källa: Egen framställning utifrån data erhållen från The World Bank 
Group (http://data.worldbank.org/). 

Figur 28 visar att konjunkturen i EU hade negativ utveckling under 1991-
1993. EU:s BNP-tillväxt låg dock ca 2 procentenheter högre än Sveriges 
BNP-tillväxt. Men från och med 1994 var den svenska konjunkturen starkare 
än i EU. Den nordamerikanska ekonomin var emellertid mycket stark under 
1990-talet. Den hade en kraftig nedgång 1991 men hämtade sig snabbare än 
EU. Den nordamerikanska konjunkturen har därefter med undantag för 1995 
legat högre än den världskonjunkturen. 

Jämfört med 1980-talets slut så var alltså konjunkturen fluktuerande un-
der inledningen av 1990-talet. Sedan stabiliserades åter konjunkturen i för 
Atlas Copcos viktiga regioner, särskilt efter 1993 (i Nordamerika redan efter 
1991). När konjunkturen stabiliserades fick företaget bättre möjligheter att 
utforma trovärdiga prognoser för orderingången. Vi kan därför konstatera att 
företagets omgivande osäkerhet i detta avseende avtagit och blivit mindre 
osäker under senare delen av 1990-talet. 

6.2.2 Metallpriser och gruvproduktion 1990-99 
Atlas Copcos verksamhet är till stor del beroende av gruvproduktionen och 
metallprisernas utveckling. Som framgår av Figur 29 sjönk världsmarknads-
priserna för järnmalm, nickel, zink och koppar under de första fyra åren av 
1990-talet. Sedan var dessa metallpriser fortsatt låga under resten av decen-
niet. 
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Figur 29. Världsmarknadspriset på järnmalm, nickel, zink och koppar 1990-1999. 
Indexerat med basår 1975. Källa: Egen framställning utifrån data erhållen från The 
World Bank Group (http://data.worldbank.org/). 

Gruvproduktionen var stabil på en låg nivå 1990-94. Den ökade sedan för 
nickel, zink och koppar (se Figur 30). Produktionen av järnmalm låg på en 
stabil nivå men sjönk något under 1997-99. Jämfört med 1980-talet låg 
emellertid även denna produktion på en högre nivå. 
 

 
Figur 30. Gruvproduktion av järnmalm, nickel, zink och koppar 1990-1999. Indexe-
rat med basår 1981. Källa: Egen framställning utifrån data erhållen från British Geo-
logical Survey (http://www.bgs.ac.uk/). 

Särskilt den faktiska gruvproduktionen påverkar Atlas Copcos försäljning av 
gruvrelaterade produkter. Den ökade produktionen av metaller innebar att 
dessa affärssegment stabiliserades och blev mer lönsamt under andra häften 
av 1990-talet. 

6.2.3 Teknologisk utveckling 
Tabell 14 visar att Atlas Copcos forskning och utveckling var 2,6-3,1 % av 
försäljningen under 1990-talet. Med undantag av några år låg konkurrenten 
Sandvik något högre. Generellt var den teknologiska utvecklingen för bran-
schen låg. Som jämförelse hade Ericsson en mycket högre andel FoU jäm-
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fört med 1980-talet. Den bransch som Atlas Copco ingår i hade dock inte 
lägst FoU. Kullagertillverkaren SKF hade en lägre nivå av FoU i relation till 
försäljningen. 
 
Tabell 14. Andel forskning och utveckling av försäljningen 1990-1999. Källa: Egen 
framställning utifrån data erhållen från företagens årsredovisningar 1990-1999 

 Atlas Copco Sandvik Ericsson SKF 

1990 2,9 % 3,5 % 10,7 % 1,9 %
1991 3,1 % 3,9 % 15,4 % 2,0 %
1992 3,0 % 3,8 % 15,7 % 1,8 %
1993 3,1 % 3,0 % 17,4 % 1,9 %
1994 3,0 % 2,7 % 16,2 % 1,6 %
1995 2,9 % 2,6 % 15,3 % 1,6 %
1996 3,1 % 3,0 % 14,1 % 2,2 %
1997 2,7 % 2,9 % 12,5 % 2,1 %
1998 2,8 % 2,5 % 13,7 % 1,9 %
1999 2,6 % 2,8 % 13,2 % 2,1 % 

Den teknologiska utvecklingen när det gäller radikala innovationer var låg 
även under 1990-talet och några tydliga trendbrott kan inte noteras för Atlas 
Copco och konkurrenten Sandvik. Jämfört med 1980-talet ligger andelen 
FoU för dessa företag på ungefär samma nivå. 

 

6.2.4 Sammanfattning av de omgivande betingelserna 
Figur 31 sammanfattar Atlas Copcos omgivning 1990-1999. Statistiken visar 
att Atlas Copcos omgivning under 1990-talet varit stabil och förutsägbar. 
Konjunkturnedgången i början av decenniet kan ha kommit plötsligt och 
påverkade företagets negativt. Gruvproduktionen låg på ungefär samma nivå 
som tidigare med en svag ökning under senare delen av decenniet. Den tek-
nologiska utvecklingen har också visat samma stabilitet som tidigare. 

I en tidsmässig jämförelse har den omgivande miljön sedan 1970-talet 
blivit alltmer förutsägbar med undantag för tillfälliga lågkonjunkturer. En 
sådan inträffade vid inledningen på 1990-talet. Generellt har Atlas Copcos 
omgivning haft låg osäkerhet. Indikatorerna har däremot inte alltid varit 
fördelaktiga för företagets ekonomiska utveckling. 
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Figur 31. Sammanfattning av Atlas Copcos omgivning 1990-1999.90 

6.3 Atlas Copcos strategiska utveckling 1990-1999 
Nedan redogörs för Atlas Copcos koncernstrategi, affärsstrategi och funk-
tionsstrategi under 1990-talet. I avsnitt 6.3.4 analyseras dessutom om och 
hur Atlas Copco under den här perioden har uppnått strategisk kongruens. 

6.3.1 Koncernstrategi 1990-1999: kontrollerad diversifiering 
Vid inledningen av 1990-talet bestod Atlas Copco av 14 divisioner inom tre 
affärsområden. Företaget hade verksamhet och närvaro i 150 länder (Hamil-
ton, 2007). Under denna tid slutfördes divisionaliseringen som också pågått 
under 1980-talet (se avsnitt 5.3.1)91 Divisionaliseringen var en utveckling 
mot en decentraliserad organisationsprincip till skillnad från den tidigare mer 
centralt styrda koncernen. Enligt typologin av Porter (1987) fick koncernen 
mindre inslag av aktivitetsdelning. Det var en evolutionär process som på-
gick under ca 30 år sedan 1960-talet. Affärsområden och divisioner hade 
olika inriktningar, men det fanns ändå en styrning från koncernledningen. 
Den genomfördes på fler sätt än genom formella beslutsvägar (se avsnitt 
6.5). Genom decentraliseringen blev affärsområdenas gemensamma strategi 
inte lika tydlig. Ett undantag var Kompressorteknik. Detta affärsområde hade 
en gemensam ”kärnteknologi” i en separat division, Airtec: 

Teknologin att komprimera luft är den samma och ryms inom affärsområdet 
genom den tillverkande divisionen Airtec. Det är underförstått att det finns 
utbyte mellan Airtec och de andra divisionerna för att inte tappa kunskapen 
om tillämpningen. (Controller, affärsområde, N, 060315) 

[Chefen för Kompressorteknik] körde sitt affärsområde som en [samlad] di-
vision. Det var inget tjafsande om vem som ska göra vad ... Alla var överens. 
Där fanns det en strategi men det var också så mycket enklare. Allt skulle 

                               
90 Figur 31 är tidsmässigt en förlängning av Figur 12. I sammanhanget kan repeteras att om-
givningen ansågs ha låg osäkerhet under slutet av 1980-talet. 
91 Den divisionaliserade organisationen sammanfattades i ett internt styrdokument 1991. 
Tillsammans med ansvarsfördelning och finansiella mål beskrevs detta i olika dokument (den 
formella ekonomistyrningen behandlas i avsnitt 6.4). 
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tillverkas i Airtec och sedan skulle det säljas utan konkurrens i många olika 
länder. Även om [divisionscheferna] trodde att de bestämde så var det inte så. 
(Divisionschef, S, 080409) 

Vid inledningen av 1990-talet växte koncernen genom ytterligare förvärv. 
Industriteknik förvärvade brittiska Desoutter 1990, AEGs verksamhet för 
handhållna elverktyg 1992. Dessutom förvärvades Milwaukee 1995 (se av-
snitt 6.3.2). Särskilt förvärven av AEGs verktygsrörelse och Milwaukee in-
nebar en breddning av affärsområdets och koncernens verksamhet. Tidigare 
hade företagets strategi främst varit inriktad på industriella kunder. Genom 
förvärven kom verksamheten närmare slutkonsumenter. Försäljningen av 
dessa verktyg och tillbehör gjordes via fackhandel och andra distributörer. 
De första åren organiserades de förvärvade bolagen i separata divisioner med 
egna affärsidéer och delvis egna varumärken. Detta beskrivs också i företa-
gets årsredovisning 1990 (s. 49): ”Eftersom varje division ges full frihet i sin 
marknadsföring fortsätter de olika varumärkena att vara konkurrenter på 
marknaden”. 

Divisionerna blev fristående med försäljning av egna varumärken. Det in-
nebar att det blev svårt att tillvarata synergier och kommunicera strategier 
mellan enheterna. Intervjupersoner menar att divisioner med ”en godtagbar 
lönsamhet” hade begränsade incitament att samarbeta. Det gällde särskilt de 
mindre attraktiva affärerna. Ett exempel på svårigheter visade sig i samband 
med att Chicago Pneumatic skulle integreras. Enligt en tidigare divisionschef 
lades integrationsplanen helt åt sidan när verksamheten skulle inordnas i 
företagsgruppen. När divisionerna var självständiga hade styrningen på kon-
cernnivå ibland retoriska inslag. Detta skulle få ingående divisionerna att 
samordna sina strategier istället för att konkurrera om samma kunder: 

Vi hade fyra starka varumärken som alla satt på marknadsföring, försäljning, 
utveckling, teknik, produktion och lager. De cheferna blev naturligtvis mätta 
på sina resultat. Människan är ju så att man vill ju inte dela med sig av det 
som är bra … När [koncernchefen] då säger att ”hör ni grabbar nu får ni sam-
arbeta, annars får vi slå ihop organisationen.” Det var ett hot och i det läge vi 
var då så tror jag att vi hade tjänat ännu mer på att göra det då under ordnade 
former. Då hade vi vunnit mycket tjafs. För vi kunde inte samarbeta, fanns 
inte grund för det. Affärsområdena … behövde inte ha någon strategi. (Divis-
ionschef, S, 080409) 

Senare under decenniet började divisioner med liknande inriktning fusion-
eras. Syftet med detta var att divisionerna inte skulle konkurrera med 
varandra. Framförallt gällde detta divisionerna inom Industriteknik. 

Under mitten av 1990-talet började eftermarknadens möjligheter betonas i 
Atlas Copcos årsredovisningar. Det blev särskilt tydligt i samband med för-
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värvet av Prime Service. Det var ett av de största nordamerikanska företagen 
för maskinuthyrning. Detta förvärv genomfördes samtidigt med Mazzalupis 
tillträde som koncernchef 1997. Men även den tidigare ledningen hade arbe-
tat med detta förvärv. Enligt företagsledningen var en stor del av den nord-
amerikanska marknaden för Atlas Copcos produkter relaterad till uthyrning. 
Genom ägandet av uthyrningsföretag kom Atlas Copco närmare kunderna.92 
Efter ett flertal andra förvärv relaterade till uthyrning bildades senare affärs-
området Maskinuthyrning.93 Genom expansionen inom detta område föränd-
rades koncernens struktur: 

Nordamerika svarar idag för närmare hälften av Atlas Copco-gruppens totala 
omsättning, medan Europa krympt till under 40 %. Förutom en förändring i 
den geografiska balansen har en förskjutning skett mot eftermarknaden vilken 
idag utgör huvuddelen av efterfrågan, medan försäljning av utrustning svarar 
för ca 45 procent. (Styrelseordförandens kommentar i Atlas Copcos årsredo-
visning 1999, s. 2) 

Förvärven innebar att eftermarknadsprodukter fick ökat fokus inom hela 
koncernen med explicita mål för hur stor denna verksamhet minst skulle 
vara: ”Eftermarknaden har utvecklats mycket [från 1990-talet]. Tidigare 
sköttes service mer händelsedrivet” (Controller, affärsområde, Q, 060315). 

Förvärven under 1990-talet innebar att verksamheten breddades. Därmed 
kom Atlas Copco in på marknader där företaget tidigare inte varit lika domi-
nerande. Företagsledningen angav i årsredovisningar att förvärven skulle 
leda till synergier. Divisionerna skulle t.ex. dela på distributionscenter. Den 
förstärkta närvaron i Nordamerika skulle dessutom innebära en ökad försälj-
ning av befintliga produkter. Flera citat från intervjupersoner visar dock att 
det fanns viss skepsis på dessa synergier: 

Eftersom tekniken låg på en helt annan nivå än de befintliga produkterna var 
det svårt att se de förväntade synergierna. (Senior advisor, civilingenjör, T, 
080317) 

[Det förvärvade produktsortimentet byggde på] komponenter tillverkade i 
plast, vilket är ett fysiskt omöjligt material för industriella produkter. (Gene-
ral manager, V, 080416) 

Jag tror inte vi var några bra ägare för dem. De genererade inte så mycket för 
oss heller. Atlas Copco är ett Business to business företag … En utvecklings-
guru … sa vid något tillfälle att Atlas Copcos produkter ska kosta någonstans 

                               
92 Följden blev emellertid att företaget också började hyra ut produkter som andra än Atlas 
Copco tillverkat: ”Det där ”Rental” var ju väldigt lite av våra Atlas Copco-produkter” (Chef 
koncernstab, Ö, 100924). 
93 Detta affärsområde avyttrades 2006 vilket närmare beskrivs i avsnitt 7.3.2. 
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i intervallet 10 000 – 10 000 000 kr. Kostar det något annat blir det alltid en 
katastrof. Ligger ganska mycket i det faktiskt. Ledningen ställs inte inför 
samma frågeställningar som den gör om man har något som är mer konsu-
mentorienterat där du kanske måste bygga dina varumärken med mera exter-
na aktiviteter, med reklam och sådant som vi normalt inte sysslar med. (Con-
troller, division, U, 080331) 

Koncernledningen blev senare också skeptisk till förvärvet av Prime Service. 
I ett pressmeddelande kommenterade koncernchefen Gunnar Brock kom-
menterade 2006 denna verksamhet: 

Verksamhetens operativa miljö och dess affärskaraktär skiljer sig […] väldigt 
mycket från Atlas Copcos industriella verksamhet. Möjligheterna att ta till-
vara och utveckla synergier är begränsade. (Pressmeddelande, 2006-02-02) 

I efterhand kan alltid strategier och beslutsprocesser diskuteras. Men led-
ningens intentioner som uttalades vid ovanstående förvärv under 1990-talet 
var att tillvarata synergier. Enligt divisionschefen S skulle företaget dessu-
tom få kontroll över andra företag som annars kunde ha tagit marknadsande-
lar av den befintliga verksamheten. 

Sammanfattningsvis hade Atlas Copco vid inledningen av 1990-talet en 
låg grad av aktivitetsdelning. Detta var en klart uttalad intention med den 
genomförda divisionaliseringen. Successivt under årtiondet ökade aktivitets-
delningen. För det första delade divisionerna inom Kompressorteknik på 
Airtec som byggare av kärnteknologi. För det andra syftade förvärven under 
senare delen av årtiondet till att divisioner och affärsområden skulle samar-
beta. De skulle tillgodogöra sig potentiella synergier. För det tredje började 
divisioner med liknande verksamhet (inom Industriteknik) fusioneras. Detta 
ökade incitamenten för samarbete. Det bör samtidigt betonas att det inte 
under årtiondet förekom så mycket samarbete över företagets affärsområ-
desgränser. Aktivitetsdelningen sett ur ett koncernperspektiv var därför inte 
särskilt hög även om den ökade jämfört med decenniets början. 

Figur 32. Atlas Copcos koncernstrategi 1990-199994 

                               
94 Figur 32 är en tidsmässig fortsättning av Figur 15. I sammanhanget kan repeteras att kon-
cernstrategin även under senare delen av 1980-talet hade lågt inslag av aktivitetsdelning. 
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6.3.2 Affärsstrategi 1990-1999 
Som tidigare beskrivits ingick Atlas Copcos divisioner under slutet av 1980-
talet i tre olika affärsområden. Denna koncernstruktur är utgångspunkten för 
att redogöra för och analysera företagets affärsstrategier under 1990-talet. 

6.3.2.1 Kompressorteknik under 1990-talet. 
Divisionaliseringen av affärsområdet Kompressorteknik slutfördes 1991. Det 
var en stor omställning som enligt intervjupersoner skedde i två steg. Först 
bildades en självständig division avseende dåvarande ACT. Sedan delades 
Airpower upp i fyra divisioner. Denna struktur blev grundstommen i Kom-
pressorteknik under ca 20 år. Följande divisioner ingick i affärsområdet: 
 

• Airtec 
• Industrial Air 
• Portable Air 
• Oil-free Air 
• ACT 

Airtec-divisionen ansvarade för utveckling av kompressorteknologi. Dessu-
tom tillverkades kompressorelement och andra viktiga komponenter som 
ingår i övriga divisioners produkter (Atlas Copcos årsredovisning 1990). 
Industrial Air, Portable Air och Oil-free Air benämndes produktdivisioner. 
De fick ansvar för konstruktion, montering och marknadsföring av produk-
terna. Försäljningsbolagen blev specialiserade med separata försäljningsav-
delningar för respektive produktdivision: 

Härigenom förs försäljning och produktion närmare varandra [vilket] under-
lättar kommunikationen mellan de tekniker som anpassar produkterna efter 
kundernas önskemål och krav. Produktdivisionerna kan genom denna organi-
sationsstruktur i än högre grad hålla en hög servicenivå mot den egna fältor-
ganisationen och ge snabba svar till marknaden avseende tekniska data, leve-
ranstider, etc. (Atlas Copcos årsredovisning 1990, s. 36) 

Affärsområdets strategi innebar att Airtec blev en division som utvecklade 
och producerade kärnkomponenter. Det var kompressorelement som levere-
rades till produktdivisionerna. Dessa divisioner var i sin tur specialiserade på 
olika marknader. För Airpower-divisionerna blev marknadsnärvaro, leve-
ranssäkerhet och högt teknikinnehåll viktiga framgångsfaktorer. För att illu-
strera affärsstrategin citeras en divisionscontroller som under mer än 10 år 
arbetat vid en av de större divisionerna i Kompressorteknik: 
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[Airpower-divisionerna] spenderar mer pengar än alla konkurrenter på FoU. 
Detta stöds av höga volymer. Kompressorteknik är koncentrerade och foku-
serade på sin kärnverksamhet, kompressorer. Kompressorteknik har en global 
distribution som anses vara en kritisk framgångsfaktor för verksamheten. 
Verksamheten växer främst genom att erbjuda nya och innovativa produkter 
och tjänster, att utöka produkterbjudandet genom att hitta komplementära 
produkter och tjänster som fokuserar på att öka kundens value added. Det är 
kundvärdet som är drivande för utvecklingen. (Controller, division, N, 
060315) 

Divisionerna marknadsförde kompressorer med olika tekniskt innehåll. Atlas 
Copco var ledande i den tekniska utvecklingen. 

Kolvkompressorer var den första typen av kompressorer som användes. De 
finns fortfarande kvar, främst i utvecklingsländerna, eftersom de är billiga 
och lätta att tillverka. Dessa tillverkas även av en mängd små lokala företag 
över hela jordklotet. Skruvkompressorn är en mer sofistikerad, mer uthållig 
och mer effektiv typ av kompressor. Turbokompressorn är mer teknisk avan-
cerad och har en större kapacitet att komprimera luft. Den största utveckling-
en har varit att turbokompressorer täcker in ett större användningsområde 
samt att skruvkompressorer alltmer tar andelar från kolvkompressorer. (Con-
troller, division, N, 060315) 

Produktdivisionerna blev också indelade efter användningsområden eller 
storlek. Både Industrial Air och Oil-free Air ansvarade för försäljning till 
industrin. Men Oil-free Air var koncentrerad på större kompressorer, över 90 
kW. Oljefria kompressorer är särskilt viktiga för kunder som är beroende av 
torr och ren luft. Exempel på kunder är läkemedelsindustri, sjukhus, livsme-
dels- och textilindustri. Dessa kompressorer bygger på en speciell typ av 
kompressorelement som garanterar helt ren luft. De behöver inte innehålla 
något filter för att rena luften. 

Divisionen Portable Air blev inriktad på att marknadsföra transportabla 
kompressorer och generatorer. Dessa kompressorer byggde på liknande tek-
nologi som stationära enheter och marknadsfördes inom t.ex. bygg- och an-
läggningssektorn. Produkterna säljs än idag. Transportabla generatorer och 
kompressorer är varandras komplement och används ofta tillsammans vid 
anläggningsarbeten. För att driva en sådan kompressor behövs också en ge-
nerator som alstrar energi. 

Verksamheten inom ACT skilde sig affärsmässigt från de andra division-
erna. Denna division blev därför mer självständig inom utveckling, produkt-
ion och marknadsföring. ACT-produkterna var större än dem som Airpower-
divisionerna marknadsförde. ACT-divisionen tillverkade kundanpassade 
gas- och processkompressorer, expansionsturbiner och vakuumpumpar. 
Dessa levererades till processindustrier, t.ex. kemiska, petrokemiska, olje- 



 
 
 
 

133

och gasindustrier. De såldes också till företag som behövde separera olika 
typer av gaser. Det var alltså betydligt större anläggningar som ofta byggdes 
på plats hos kunderna. Övriga produkter inom Kompressorteknik producera-
des i flödesorienterade fabriker. 

De olika affärsidéerna och strategierna inom Kompressorteknik har inte 
förändrats mycket under 1990-talet. Principerna för affärerna har varit de 
samma. Divisionerna ska ha den senaste tekniken och vara det mest lön-
samma alternativet för kunderna. Detta gör att priserna varit högre än kon-
kurrenternas produkter. Produktdriven differentiering är därför den strategi 
som sammantaget var gemensam för divisionerna under 1990-talet. 

Tabell 15. Kompressortekniks affärsstrategi 1990-199995 

 1990-talets inledning 1990-talets slut 

Kompressorteknik Produktdriven differentiering Produktdriven differentiering 

 

6.3.2.2 Gruv- och anläggningsdivisionerna under 1990-talet 
Gruv- och anläggningsdivisionerna ingick 1990 i affärsområdet Anlägg-
nings- och gruvteknik. Vid inledningen av decenniet genomfördes omfat-
tande strukturella förändringar inom affärsområdet. Enligt Atlas Copcos 
årsredovisning (1990) syftade dessa förändringar till att uppnå en effektivare 
produktorganisation. Omstruktureringarna var organisatoriskt komplexa. 
Flera divisioner bildades, ombildades och bytte namn inom tre år. Affär-
sområdet byggde sedan på fyra huvudsakliga verksamheter: 
 

• Bergborrverktyg 
• Tunnel- och gruvutrustning 
• Entreprenadutrustning 
• Geoteknisk utrustning 

Bergborrverktyg tillverkades vid under 1990-talet av divisionen Secoroc96. 
För denna division inleddes decenniet av hårdnande konkurrens: 

För bergborrverktyg kännetecknades året av intensiv priskonkurrens ... divis-
ionen har dock en stark ställning med en marknadsandel på mer än en tredje-
del av världsmarknaden och är därmed den ledande leverantören. Från denna 
mycket starka marknadsplattform har ett heltäckande program satts igång för 
att förbättra lönsamheten. Kraftfulla åtgärder för att minska såväl kostnader 

                               
95 Tabell 15 är tidsmässigt en fortsättning på Tabell 5. Som framgår av denna så har inte 
Kompressortekniks affärsstrategi i grunden förändrats mellan under 1980-1999. 
96 Secoroc-divisionen benämndes Uniroc under delar av 1990-talet. Sedan har divisionen åter 
benämnts Secoroc. 
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som kapitalbindning är under genomförande. (Atlas Copcos årsredovisning, 
1990, s. 41) 

Metallpriserna hade sjunkit under inledningen av decenniet. Detta minskade 
gruvbolagens incitament att investera i maskiner och utrustning. Konkurren-
sen om gruvkunderna ökade också eftersom Atlas Copco och Sandvik inte 
längre samarbetade om bergborrverktyg. Även Sandvik märkte av denna 
konkurrens. I sin årsredovisning 1990 (s. 8) beskriver Sandviks ledning situ-
ationen för deras motsvarande division Sandvik Rock Tools: 

Kampen om marknadsandelarna påverkade […] prisnivån och innebar en be-
tydande försämring av resultatet för oss och för hela branschen. (Atlas 
Copcos årsredovisning 1990, s.8) 

Både Atlas Copcos Uniroc-division och Sandvik Rock Tools svarade på den 
ökade priskonkurrensen genom rationaliseringsåtgärder. Bland annat kon-
centrerades och avvecklades produktionsenheter i olika delar av världen. 
Marknaden var mycket svag: 

Det blev stark konkurrens på marknaden. Vi hade tidigare sålt Sandviks stål 
genom vår säljorganisation. Det samarbetet övergav vi och så köpte vi 
Secoroc istället och då blev det ett väldigt liv. Sandvik tyckte ju att vi var 
skit. Och så började de konkurrera med priset eftersom de ville sälja sina 
borrstål till de här gamla kunderna. Så kunderna tjänade mycket pengar på 
den tiden genom att få billigt stål. Men det innebar lägre lönsamhet för oss. 
(Controller, affärsområde, Y, 080619) 

Atlas Copco och Secoroc hade en konkurrensfördel genom en under decen-
nier uppbyggd internationell försäljningsorganisation. Sandvik Rock Tools 
fick bygga upp en helt ny sådan organisation efter bolagens affärsmässiga 
separation. Enligt tidigare forskning var Atlas Copco marknadsorienterat 
medan Sandvik var teknikorienterat: 

To Sandvik, product development, technological competence and service 
were fundamental issues; to Atlas Copco, both technology and marketing 
were significant for its competitive advantage. (Hyder & Eriksson, 2005) 

Atlas Copco Secorocs produkter hade också en hög teknologisk nivå. Ome-
delbart efter förvärvet blev Atlas Copco världsledande när det gällde berg-
borrutrustning: Därmed hade företaget större kontroll över såväl riggar, 
borrmaskiner och borrverktyg, samt en internationell försäljningsorganisat-
ion. 

För att snabbt skapa en ny försäljningsorganisation och åter komma när-
mare kunderna inledde Sandvik ett samarbete över sina divisionsgränser. 
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Företaget slöt avtal med finska gruvmaskintillverkaren Tamrock som sedan 
förvärvades. Detta bolag konkurrerade sedan tidigare med Atlas Copco. 
Dessutom rekryterades ca 40 försäljare från Atlas Copco (Hyder & Eriksson, 
2005). 

Atlas Copco Secoroc och Sandvik Rock Tools kom att erbjuda mark-
naden likartade produkter. Sandvik hade ett stort tekniskt kunnande medan 
Atlas Copco hade en konkurrensfördel genom den redan utbyggda mark-
nads- och distributionsorganisationen97. Vid inledningen av 1990-talet hade 
därför både Sandviks Rock Tools och Atlas Copco en differentieringsstra-
tegi. Inriktningen var dock olika vid divisionerna. Atlas Copco-divisionen 
var genom marknads- och distributionsorganisationen mer kunddriven jäm-
fört med Sandvik-divisionen, som var mer produktdriven. Inom Atlas Copco 
Secoroc implementerades också rationella produktionsprocesser. Även vid 
Sandvik Rock Tools gjordes rationaliseringar. För dessa båda divisioner var 
detta nödvändigt för att överleva i den hårda konkurrensen. 

Under 1990-talets senare år ökade åter marknadens efterfrågan på borrut-
rustning. Då minskade också priskonkurrensen mellan Atlas Copco och 
Sandvik. Atlas Copcos kunddrivna differentiering av gruvutrustning blev 
mer produktdriven. Den produktdrivna strategin var en central princip inom 
Atlas Copco-koncernen och en följd av företagets divisionalisering. 

Tunnel- och gruvutrustning producerades år 1990 av bolagen Atlas 
Copco Tunnelling and Mining AB, Atlas Copco Surface Drilling GmbH och 
Wagner Mining and Construction Equipment Co. Dessa bolag monterade 
och marknadsförde riggar för gruvbrytning och stenbrott. Dessutom tillver-
kades utrustning för tunnelbrytning och lastmaskiner anpassade för gruvin-
dustrin. Dessa verksamheter var tidigare organiserade under produktbolaget 
Atlas Copco MCT AB. Under de första åren av decenniet omstrukturerades 
verksamheterna och 1994 återstod två divisioner. Den ena divisionen hade 
ansvar för borrutrustning och den andra inriktades på lastmaskiner. Divis-
ionen som var inriktad på borrutrustning utvecklade, producerade och mark-
nadsförde borrmaskiner och borriggar. Dessa användes vid stenbrott, dag-
brott, osv (ovanjord) och i gruvor (underjord). Genom omstrukturering kon-
centrerades verksamheten till Avosverken i Örebro. Atlas Copcos riggar och 
bergborrmaskiner var bland de högsta i kvalitetssegmentet. Atlas Copco 
erbjöd kunderna hela riggar med bergborrmaskiner, borrstål, borrar och ser-
vice i ett paket. Det var en konkurrensfördel att kunderna kunde köpa detta 
från en och samma leverantör. Divisionerna inom detta område var produkt-
drivet differentierade. De marknadsförde ett komplett system av högkvalita-
tiv gruvutrustning inklusive Wagner lastmaskiner. Denna strategi var rå-

                               
97 Affärsorganisationen nyttjades inte bara av Secoroc utan också av Atlas Copcos andra 
divisioner med inriktning på gruvföretag. 
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dande under hela 1990-talet och förstärktes i slutet av årtiondet med ökat 
fokus på eftermarknadsprodukter och uthyrningsverksamhet. 

Genom två förvärv breddades verksamheten inom borrutrustning under 
1990-talet. Robbins förvärvades 1993. Detta företag var specialiserat på 
tunnelborrning och stigortsborrning.98 Atlas Copcos ledning ansåg senare att 
denna verksamhet låg för långt ifrån kärnverksamheten att borra och slå hål i 
hårda berg. Därför avyttrades verksamheten i slutet av decenniet: 

Vi var inte duktiga på det där. Vi ska ju producera och köpa … Man ska ju 
egentligen inte äga mer än där man har tekniskt kunnande … Tekniken var 
nog inte så jättestor utan det var egentligen bara stora prylar, tunga grejer att 
hantera. Så jag tror inte vi riktigt kom underfund med hur vi skulle få lön-
samhet i det där. (Controller, affärsområde, Y, 080619) 

Det andra förvärvet var Craelius AB. Detta bolag var inriktat på geoteknisk 
borrutrustning. Det tillverkade och marknadsförde utrustning för kärnborr-
ning, injektering och styrbara borrsystem för rördragning. Därmed fick Atlas 
Copco ett bredare sortiment och tillfördes kunskap inom brunns-, anlägg-
nings- och miljöborrningar. Craelius tillfördes koncernen år 1992 och inte-
grerades med befintlig verksamhet. Bolaget bildade en egen division till-
sammans med bl.a. Atlas Copco Energy. Divisionen kunde tillverka och 
marknadsföra produkter för mycket specifika användningsområden. Verk-
samheten var drivande inom områdets teknologiska utveckling. Därmed kan 
affärsverksamhetens strategi betecknas som produktdriven differentiering. 

Inom Atlas Copco-koncernen tillverkades och såldes entreprenadut-
rustning av Berema AB. Verksamheten hade svag lönsamhet och kunde inte 
uppvisa stabilitet. Det var svårt att förutsäga resultatet: 

Strategin berörde då rationaliseringar, produktflora, produktmix. Det gällde 
vilka marknader som skulle behandlas och hur kostnader skulle minskas. Det 
gällde också att hitta en stabil organisation. Det var för många fabriker och 
det skedde en renodling av verksamheten med fokus på produkterna. Affären 
blev sedan allt tydligare under åren. Efter divisionaliseringen var högsta prio-
ritet att skapa en stabilitet. (Divisionschef, E, 051114) 

I början av 1990-talet omstrukturerades verksamheten till en fokuserad divi-
sion för demolerings- och anläggningsutrustning. För att skapa stabilitet och 
lönsamhet genomfördes rationaliseringar och fokuseringar. 1995 ombildades 
divisionen till det som senare kom att benämnas Construction Tools (CTO). 
Fokuseringen gjordes på hydrauliska, pneumatiska och bensindrivna borr- 
och demoleringsverktyg för bygg- och anläggningsindustrin. Enligt en tidi-
                               
98 Denna verksamhet hade Atlas Copco ägt under olika bolagsbeteckningar sedan början på 
1980-talet. (Chef koncernstab, Ö, 100924) 
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gare divisionschef inriktades verksamheterna på frekventa användare av 
utrustningen. Det var också viktigt att produkterna gav kunderna högsta kva-
litet. Enligt divisionschefen var kunderna kvalitetsmedvetna och attraherades 
därför av divisionens produkter. 

CTO särskiljdes från övriga divisioner inom affärsområdet när det gäller 
kundkontakter. En större andel av försäljningen gjordes via distributörer och 
återförsäljare: 

Detta skapar ibland en viss problematik eftersom en distributör inte alltid har 
monopol. Kunden kan ju handla en produkt, t.ex. en grävskopa av ett märke 
hos en distributör, men köper tillhörande demoleringsutrustning hos en kon-
kurrerande distributör. (Divisionschef, E, 051114) 

Denna affärslogik innebar ett längre avstånd mellan Atlas Copco och slut-
kunden jämfört med affärsområdets övriga divisioner. Divisionsledningen 
försökte ändå upprätthålla en produktdriven differentieringsstrategi att hålla 
högsta möjliga kvalitet jämfört med konkurrenterna. Enligt en divisionschef 
inriktades försäljningen på högfrekventa användare. När produktionen effek-
tiviserades gick det också att konkurrera i priskänsliga segment. Enligt divi-
sionschefen vilade verksamheten på en tanke om att ge kunden långsiktig 
kostnadseffektivitet. Denna produktdrivna differentiering växte fram under 
1990-talet. Strategin var mer divergerande under tidigare decennium. 

Sammantaget hade Anläggnings- och gruvtekniks divisioner en differen-
tieringsstrategi under 1990-talets början. Denna strategi hade större variation 
i början av decenniet än under de senare åren. Under decenniet förstärktes 
divisionernas affärsstrategier att generera högre produktivitet hos kunderna. 
De verksamheter som inte kunde uppnå detta mål omstrukturerades eller 
avyttrades. Divisionernas verksamhet rationaliserades kontinuerligt samti-
digt som tillverkningen koncentrerades till färre produktionsenheter. Denna 
stabilisering av verksamheterna var en nödvändig anpassning till omgiv-
ningen som var ogynnsam under denna tid. När stabiliteten sedan uppnåddes 
under mitten av 1990-talet ökade den inre effektiviteten. Verksamheten ge-
nererade då högre resultat. 

Tabell 16. Anläggnings- och gruvtekniks affärsstrategi 1990-199999 

 1990-talets inledning 1990-talets slut
Anläggnings- och gruvteknik Produktdriven differentie-

ring med variation 
Mer fokuserad produktdriven 
differentiering

 

                               
99 Tabell 16 är tidsmässigt en fortsättning av Tabell 6. Tillsammans visar tabellerna att af-
färsstrategin utvecklats i flera omgångar, men att den alltmer fokuserats på differentiering 
under 1990-talet. 
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6.3.2.3 Divisionerna inom Industriteknik under 1990-talet 
Under slutet av 1980-talet hade Industriteknik expanderat genom förvärv av 
Chicago Pneumatics och Ets. George Renault. 1990 förvärvades också 
Desoutter Brothers i Storbritannien. Desoutter tillverkade industriverktyg 
och monteringssystem främst för vitvarumarknaden: 

Redan tidigare hade vi ganska bra skruvdragare till vitvaruindustrin, men 
verktygen var inte så himla bra. Men det fick vi när Desoutter förvärvades. 
Bolaget hade då ca 55 % av marknaden för pneumatiska skruvdragare i Stor-
britannien. (Divisionschef, S, 080409) 

Efter förvärven förfogade Industriteknik över fyra varumärken. Dessa fanns 
inom fyra divisioner: 
 

• Atlas Copco Tools 
• Chicago Pneumatic 
• Ets. G. Renault 
• Desoutter 

Divisionerna var inriktade på industriverktyg och fokuserade på olika kund-
segment. Det fanns också divisioner som internt konkurrerade om samma 
kunder: 

Alla divisionschefer [kunde] sitta där på styrelsemöten och säga att ”vi ska 
penetrera Ford i Frankrike, England och Spanien”’. Alla var inne på Ford då. 
Istället för att man säger ’vi kan ju inte vara fler än två som säljer till Ford’. 
Jag menar Ford behöver ju inte fyra olika grejer. Det fanns ju inget bolag 
som var så centralstyrt som Ford, med vad som skulle köpas ... Om man lagt 
ihop [divisionernas strategier] och tittat hur det sett ut, gjort en matris dels för 
vad vi önskade och hur verkligheten såg ut så tror jag det skulle visa sig att vi 
stapplade omkring i samma rutor allihop. Och så var det stora vita fläckar 
som inte upptäcktes eftersom man inte satte något krav på att affärsområdena 
skulle ha en [övergripande] strategi. (Divisionschef, S, 080409) 

Atlas Copco hade en dominerande ställning inom industriverktyg. Det blev 
därmed svårare att växa inom befintliga segment. Förvärvet av Desoutter 
gjordes efter att Atlas Copcos ledning (och konkurrensmyndigheterna) fick 
en något förändrad syn på marknaden: 

Vi var dominerande när det gällde luftdrivna skruvdragare. Men det finns 
också elektriska och batteridrivna skruvdragare som vid den tiden började 
komma. Inom sådan teknik hade inte Atlas Copoc-divisonerna tidigare varit 
verksamma. Men det tar jobb från luftdrivet i viss omfattning: mindre el-
skruvdragare för elektronikindustrin, byggdragare, etc […]. Så det fanns an-
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nan teknik än luftdrivet vilket även kartellmyndigheterna upptäckte. Så vi 
fick förvärvet av Desoutter att gå igenom. (Divisionschef, S, 080409) 

När produkternas definition förändrades sjönk Atlas Copcos marknadsande-
lar inom industriverktyg. Det tillkom också fler och andra konkurrenter som 
också var potentiella hot mot Atlas Copcos industriverktyg. Därmed uppstod 
motiv att utveckla verksamheter som producerade enklare handhållna verk-
tyg avsedda för professionella hantverkare. Ett första steg var att 1992 för-
värva AEG:s division för elverktyg: 

Det har sedan någon tid ingått i Atlas Copcos strategi att inom affärsområdet 
Industriteknik bredda sortiment och marknadsunderlag […]. Tendensen inom 
den tekniska utvecklingen på 1980-talet har varit att allt fler applikationer för 
pneumatiska verktyg kunnat lösas med eldrivna verktyg. Då Atlas Copco hit-
tills endast haft ett begränsat produktsortiment av sådana verktyg och därför 
också en begränsad marknadsandel kompletterar AEGs produkter mycket väl 
Atlas Copco Tools produktlinjer. Divisionen för kraftverktyg får härigenom 
ett komplett sortiment av såväl pneumatiska som elektriska verktyg. (Atlas 
Copcos årsredovisning 1991, s. 52) 

Intentionen med AEG-förvärvet var att verksamheten skulle integreras med 
Atlas Copcos tidigare verksamhet. Förutsättningarna förändrades emellertid 
då fler liknande företag förvärvades inom ett annat affärsområde. Följden av 
dessa förvärv blev att AEG verkade i en separat division inom Industritek-
nik. Verksamheten stärktes 1995 när nordamerikanska Milwaukee förvärva-
des. 

Förvärven av AEG och Milwaukee förändrade inte affärsstrategierna för 
divisionerna Atlas Copco Tools, Chicago Pneumatics, Desoutter och Ets. G. 
Renault. Dessa divisioner fortsatte producera högkvalitativa och kundfoku-
serade industriverktyg och utrustning. AEG och Milwaukee hade lägre tek-
nisk nivå och riktades till professionella hantverkare och privatpersoner. 
Dessa produkter såldes genom fackhandeln i konkurrens från bl.a. Bosch och 
Black & Decker. Det var en annan affärslogik jämfört med den tidigare 
verksamheten inom Industriteknik: 

Ledningen sätts inte in i samma frågeställningar som de gör om man har nå-
got som är mer konsumentorienterat där du kanske måste bygga dina ‘brands’ 
med mera externa aktiviteter, med reklam och sådant som vi normalt inte 
sysslar med inom Atlas Copco. Du kanske har en försäljningskurva som är 
driven av jul och andra högtider snarare än någonting annat. Du kanske måste 
tillverka för ett antal andra aktörer och ”branda” med deras namn där du själv 
inte har kundkontakten. (Controller, division, U, 080331) 
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Produkterna som tillverkades av AEG och Milwaukee låg dock längre fram i 
den tekniska utvecklingen jämfört med många konkurrenter inom samma 
segment. Milwaukee var t.ex. först med att lansera en batteridriven sabelsåg. 
Sådan differentiering gentemot konkurrenterna kunde avläsas genom de 
kundgrupper som divisionerna riktade sig till. Exempelvis utgjordes AEGs 
målgrupper av professionella användare: 

[Det] innebär att företaget utvecklar bästa möjliga verktyg för en speciell ap-
plikation snarare än att priskonkurrera. AEG-verktygen är främst till för små-
företagaren som använder verktyget under kortare perioder i sitt arbete. Där-
för finns krav på att verktygen ska vara mångsidiga och lämpliga att använda 
i olika arbetssituationer […] Försäljningen […] sker främst via leverantörer 
av byggnadsmaterial och byggvaruhus där butiksexponeringen är mycket vik-
tig. (Atlas Copcos årsredovisning 1997, s. 63) 

AEG och Milwaukee innebar en ökad diversifiering. Affärsenheterna var 
ändå differentierade att ha en hög teknisk nivå och ligga i fronten när det 
gäller produktutveckling. De var dock inriktade på andra och bredare kund-
segment än Atlas Copco Tools traditionella verksamhet. Differentieringen 
var produktdriven till skillnad från den tidigare verksamheten som var kund-
driven. 

Vid inledningen av 1990-talet fanns också Monsun-Tison inom Industri-
teknik. Från detta bolag knoppades pneumatiska komponenter av. Detta 
skapade divisionen Atlas Copco Automation. Denna division omstrukturera-
des vid 1994 då en del verksamhet tillfördes Atlas Copco Tools medan an-
nan verksamhet avyttrades. Även resterande del av Monsun-Tison fasades ut 
och var helt utanför koncernen 1996. Dessa utfasningar och avyttringar var 
en konsekvens av Atlas Copco Tools segmenteringsstrategi. Den hade fast-
slagits ca 10 år tidigare och innebar en fokusering på bil-, flyg- och vitvaru-
industrin. 

Sammantaget innebar 1990-talet stora förändringar av affärsområdet In-
dustriteknik. Vid decenniets inledning fanns både produkt- och kunddrivet 
differentierade verksamheter. Dessa var Atlas Copco Tools, Chicago 
Pneumatics, Ets. G. Renault och Desoutter. Senare kompletterades affärsom-
rådet med konsumentnära verksamhet med varumärkena AEG och Milwau-
kee. Dessa varumärken var tydligt produktdifferentierade. 
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Tabell 17. Industritekniks affärsstrategi 1990-1999100 

 1990-talets inledning 1990-talets slut
Industriteknik Produkt- och kunddriven 

differentiering
Produkt- och kunddriven 
differentiering

 

6.3.2.4 Maskinuthyrning 1997-1999 
Maskinuthyrning har av intervjupersoner beskrivits som en 10-årig parentes i 
Atlas Copcos historia eftersom det avyttrades 2007. Det var ändå ett viktigt 
inslag när idén offentliggjordes 1997. Företagsledningen ansåg att Atlas 
Copco efter förvärvet av Prime Service och senare Rental Service Corp. fick 
en ledande ställning i USA inom maskinuthyrning. Det är generellt vanligt 
att anläggningsentreprenörer och även mindre och medelstor industri hellre 
hyr än köper maskiner och annan utrustning. Det var denna växande mark-
nad som attraherade Atlas Copcos ledning: 

Förvärvet är ett resultat av vårt strategiska mål att öka intäkterna från ma-
skinuthyrning och service, t.ex. underhåll, reservdelar och tillbehör. Köpet 
[…] leder även till en bättre balans mellan våra verksamheter i Europa och 
Amerika […] Drivkraften bakom strategin att öka försäljningen av komplet-
terande produkter och tjänster beror på att eftermarknadsområdet och hyres-
verksamheten svarar för en allt större andel av den totala försäljningen. För-
säljningen av service, reservdelar, tillbehör och förbrukningsartiklar samt 
maskinuthyrning är en snabbt växande verksamhet. (Koncernchefens kom-
mentar i Atlas Copcos årsredovisning 1997, s. 44-45) 

Många tänkbara kundföretag fokuserade på sin kärnverksamhet medan ser-
vice och utrustning outsourcades. Maskinuthyrning var inriktad på denna 
marknad. Förutom att hyra ut maskiner och utrustning hade företaget meka-
niker för att utföra service och förebyggande underhåll. Maskinuthyrnings 
målsättning var att ytterligare utöka sortimentet och kundbasen: 

Primes konkurrensfördelar är att företaget erbjuder högkvalitativa tjänster till 
låg kostnad, använder effektiva informationssystem och har effektiv admi-
nistration, samt utnyttjar skalfördelar. (Atlas Copcos årsredovisning 1998, s. 
50) 

                               
100 Tabell 17 är en tidsmässig fortsättning av Tabell 7. Sammantaget visar tabellerna att 
Industritekniks affärsstrategier utvecklats inom kategorin differentiering. Beroende på vilka 
verksamheter som ingått i affärsområdet har den kategoriserats som produktdriven eller kund-
driven. Tabell 17 visar att affärsområdet under slutet av 1990-talet var både kunddrivet och 
produktdrivet differentierat. Detta indikerar en högre grad av diversifiering jämfört med tidi-
gare år. 
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Verksamheten inom Maskinuthyrning fokuserades på kundnärvaro. Service-
centers byggdes ut och långsiktiga samarbetsavtal skrevs med viktiga kun-
der. Samtidigt var priskonkurrensen hård. Intervjupersoner anser att Maskin-
uthyrning positionerades till att hyra ut olika typer av utrustning som var 
anpassade till kundernas behov. De erbjöd inte endast de varumärken som 
Atlas Copco förfogade över utan också från andra företag. Det var snarare 
fråga om en kunddrivet differentierad distributör av olika varumärken. 
 

Tabell 18. Maskinuthyrnings affärsstrategi 1997-1999 

 Vid förvärvet 1997 1990-talets slut
Maskinuthyrning Kunddriven differentiering Kunddriven differentiering 

 

6.3.2.5 Sammanfattning av Atlas Copcos affärsstrategier 1990-1999 
De fyra ovanstående avsnitten sammanfattas enligt följande: 

Tabell 19. Atlas Copcos affärsstrategier 1990-1999101 

 1990-talets inledning 1990-talets slut
Kompressorteknik Produktdriven differentie-

ring
Produktdriven differentiering 

Anläggnings- och gruvteknik Produktdriven differentie-
ring med variation 

Mer fokuserad produktdriven 
Differentiering

Industriteknik Produkt- och kunddriven 
differentiering 

Produkt- och kunddriven 
Differentiering

Maskinuthyrning Kunddriven differentiering 

Kompressortekniks tidigare Airpower-division delades upp i monte-
rande/säljande divisioner med olika inriktningar. Samtidigt koncentrerades 
teknisk utveckling av kompressorelement och annan kärnkompetens till di-
visionen Airtec. Divisionsstrukturen innebar att Atlas Copco kunde ha en 
hög grad av produktdriven differentiering under decenniet. Detta uppnåddes 
genom att divisionerna drev den tekniska utvecklingen och kunde dominera 
marknaden för kompressorer. Den tidigare ACT-divisionen hade andra för-
utsättningar eftersom den var inriktad på specifika stora kundprojekt. Denna 
verksamhet var dock inte avgränsad till en specifik kundgrupp utan på olika 
industriföretag. Därför anses även ACT vara produktdrivet differentierad. 

Anläggnings- och gruvtekniks organisation utvecklades mycket under 
1990-talet. Då gjordes rationaliseringar och koncentrationer till färre och 
mer fokuserade produktionsenheter. Dessutom tillfördes och avyttrades 
verksamhet för att fokusera strategin gällande gruv- och anläggningsutrust-

                               
101 Maskinuthyrning förvärvades 1997. 
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ning. Verksamheten inom gruvutrustning fokuserades på riggar och lastut-
rustning för arbeten ovan- och underjord. Dessutom tillkom geoteknisk ut-
rustning för prospektering, vattenborrning, m.m. Trots en hård priskonkur-
rens under årtiondet höll Atlas Copco sin position att vara ledande inom 
åtminstone delar av produktutvecklingen (riggar och borrmaskiner). Kun-
derna erbjöds ett fullt sortiment av borrutrustning, tillbehör och service. Ett 
sådant upplägg innebär en produktdriven differentiering. Även anläggnings-
divisionen fokuserades under 1990-talet då verksamheten specifikt inriktades 
på att utveckla och producera demoleringsutrustning. Dessa produkter posit-
ionerades som att vara kostnadseffektiva på lång sikt. Det var en differentie-
ringsstrategi för att ge kunderna den bästa ekonomin under maskinens hela 
livslängd. 

Industritekniks sortiment breddades vad gäller verktyg och monteringssy-
stem samtidigt som komponenttillverkning (Monsun-Tison) avyttrades. 
Samtliga divisioner hade en differentierad affärsstrategi att ligga på en högre 
teknisk nivå jämfört med konkurrenterna. När det gäller divisionerna mot 
industriverktyg så skulle de också driva den tekniska utvecklingen. De skulle 
fortsätta vara fokuserade på sina kunder inom bil-, flyg- och vitvaruindu-
strin. 

Maskinuthyrning hade en helt annan affärslogik jämfört med koncernens 
övriga affärsområden med service och uthyrning som första prioritet. Denna 
verksamhet differentierad med hög nivå av service och kundnärvaro. 

Sammantaget blev Atlas Copcos traditionella affärsverksamheter mer fo-
kuserad på produktdriven eller kunddriven differentiering under 1990-talet. 

Figur 33. Sammanfattning av Atlas Copcos affärsstrategier 1990-1999 

6.3.3 Funktionsstrategi 1990-1999 
Under 1990-talet utvecklades Atlas Copcos funktionsstrategier mot att öka 
effektiviteten. En stor del av komponentproduktionen lades på externa leve-
rantörer och Atlas Copcos produktion koncentrerades till färre produktions-
enheter. Den interna produktionen fokuserade på att tillverka strategiska 
komponenter och unika detaljer. Dessutom hade företaget kvar slutmonte-
ringen av produkterna. Kompressorteknik skapade en specifik division för 
utveckling och tillverkning av gemensamma kärnkomponenter (t.ex. kom-
pressorelement). Det innebar att tillverkning och distribution vid divisioner-
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na Industrial Air, Portable Air och Oil-free Air kunde bli mer kundfokuse-
rad.102 

Rationaliseringarna och koncentrationen innebar att produktionsfunktion-
erna stabiliserades under 1990-talet. Divisionerna hade emellertid olika pro-
dukter och olika principer för produktion. Det fanns också variationer inom 
samma affärsområden. Exempelvis kom graden av kundspecifik produk-
tionsstrategi att variera inom Airpower-divisionerna. Industrial Air arbetade 
mer storskaligt än t.ex. Oil-free Air: 

Industrial Air tillverkar många gånger fler [kompressorer] än Oil-free Air 
[…]. Man måste kunna justera produktionen hela tiden. Först kommer en stor 
kompressor, sen kommer en liten. Och då går den lilla snabbare. Då skjuter 
man ut den stora och så går den lilla förbi, osv. (Controller, division, N, 
060315) 

De divisioner som koncentrerades på slutmontering hade också standardise-
rade processer. Produktionen kunde då ske i stor skala. Inom Kompressor-
teknik fanns också ACT-divisionen. Den hade en mer kundspecifik produk-
tion där montering av maskinerna gjordes direkt på plats hos kunden. Funk-
tionsstrategin varierade också inom Anläggnings- och gruvteknik. Exempel-
vis monterades stora borriggar styckevis medan mindre utrustning 
producerades i större skala. Inom Industriteknik producerades först kompo-
nenter funktionsindelat där halvfabrikaten lades på ett mellanlager. Sedan 
kom ytterligare komponenter från leverantörer enligt just-in-time-principen. 
Slutmontering och paketering gjordes sedan vid arbetsstationer. Huvudprin-
ciperna för detta växte fram i de olika divisionerna och affärsområdena fram-
förallt under 1990-talet (se även Nilsson, 2011). 

Variationen av funktionsstrategin innebär att den inte kan enhetligt klassi-
ficeras. Generellt ökade funktionernas standardisering. Detta innebar en 
högre inre effektivitet. Funktionsstrategin blev inriktad på serietillverkning, 
även om nivån varierade mellan divisionerna. 

Figur 34. Sammanfattning av Atlas Copcos funktionsstrategier 1990-1999103 

                               
102 Kompressortekniks organisation kom senare att stå som förebild för de andra affärsområ-
dena under 2000-talet. Mer om detta i kapitel 7. 
103 Figur 34 är tidsmässigt en fortsättning av Figur 17 som beskriver funktionsstrategin under 
1980-talet. Under den senare delen av detta årtionde var funktionsstrategin mer inriktad på 
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6.3.4 Strategisk kongruens 
Under 1990-talet slutfördes Atlas Copcos divisionalisering. Dessutom för-
ändrades företagets strategier på olika nivåer. Det här avsnittet diskuterar om 
strategierna var kongruenta under årtiondet. Liksom i kapitel 5 analyseras 
detta utifrån strategiernas relationer med varandra och gentemot omgivingen. 

6.3.4.1 Koncernstrategi och omgivning 
Atlas Copcos omgivning hade låg osäkerhet under 1990-talet (se avsnitt 6.2). 
Koncernstrategin hade lågt inslag av aktivitetsdelning under inledningen av 
decenniet. Aktivitetsdelningen ökade sedan (se avsnitt 6.3.1). Nilsson och 
Rapp (2005) anser att låg osäkerhet i omgivningen är kongruent med låg 
nivå av aktivitetsdelning. De anser också att låg osäkerhet i omgivningen är 
kongruent med hög nivå av aktivitetsdelning. Det som avgör om strategin är 
kongruent är hur de andra strategierna stöder koncernstrategin. Atlas Copcos 
koncernstrategi har därmed varit kongruent med omgivningen under hela 
1990-talet. När koncernstrategin under decenniets början hade låg grad av 
aktivitetsdelning stimulerades affärsenheterna att visa lönsamhet. Detta är ett 
primärt mål för koncerner med låg aktivitetsdelning. 

Även under senare delen av 1990-talet var koncernstrategin kongruent 
med omgivningen. Då fanns mer inslag av aktivitetsdelning. Denna kombi-
nation är också kongruent eftersom ökade samarbeten inom koncernen ger 
kostnadsfördelar när konkurrensen hårdnar. Detta är vanligt på mindre turbu-
lenta marknader. Atlas Copcos Airpower-divisioner var ett exempel på detta 
genom bildandet av Airtec. Denna division ansvarade för utveckling och 
tillverkning av de andra divisionernas kärnteknologi. 

Figur 35. Atlas Copcos koncernstrategi och omgivning 1990-1999. 
 

                                                                                                                             
funktionell verkstad/flödesgrupp. Eftersom funktionerna koncentrerades under tidigt 1990-tal 
utvecklades funktionsstrategin till att bli mer varierad mellan divisionerna. 
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6.3.4.2 Koncernstrategi och affärsstrategi 
Under 1990-talet hade Atlas Copcos affärsenheter olika strategier. En ten-
dens var att de traditionella verksamheternas differentiering blev förstärkt 
under årtiondet. Koncernen fick också inslag av kostnadsöverlägsenhet un-
der slutet av perioden. Detta sammanfattas i Figur 36. 

Figur 36. Atlas Copcos koncernstrategi och affärsstrategi 1990-1999. 

Nilsson och Rapp (2005) anser att differentieringsstrategi är kongruent med 
aktivitetsdelning. När affärsenheter differentieras på marknaden krävs en 
mer aktiv koncernledning. Den anger verksamhetens inriktning och koordi-
nerar kärnkompetens. Detta görs för att inte affärsenheterna ska glida ifrån 
varandra och från koncernens gemensamma färdriktning. Nilsson och Rapp 
(2005) anser att också kostnadsöverlägsenhet kan vara kongruent med aktivi-
tetsdelning. Samarbete mellan olika affärsenheter kan öka kostnadseffektivi-
teten genom att funktionella kostnader minskar. Utifrån denna logik har 
alltså Atlas Copcos affärsstrategier varit kongruenta med koncernstrategins 
utveckling. 

6.3.4.3 Affärsstrategi och omgivning 

Figur 37. Atlas Copcos affärsstrategi och omgivning 1990-1999. 
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En omgivning med låg osäkerhet kan innebära hårdare konkurrens. Nya 
företag tar sig då lättare in på marknaden och det kan uppstå priskonkurrens. 
Det är då kongruent att affärsenheter då fokuserar på att hålla låga kostnads-
nivåer. Detta blev också fallet under inledningen av 1990-talet inom de gruv-
relaterade verksamheterna inom Atlas Copco. Det var nödvändigt för att 
konkurrera med Sandvik. Genom denna strategi blev affärsenheterna bättre 
matchade med omgivningen än tidigare. 

Den generella tendensen inom koncernen var att affärsstrategiernas diffe-
rentiering förstärktes under senare delen av decenniet. En sådan affärsstra-
tegi kan vara kongruent med en mindre osäker omgivning förutsatt att före-
taget har en aktivitetsdelande koncernstrategi: 

Management will then apply a definite long-term perspective view to their 
businesses. In these circumstances, we may assume that a business unit seek-
ing competitive advantage by offering differentiated products at low prices 
can prosper from belonging to a corporation with an activity-sharing strategy, 
this in view of the relatively favorable conditions there for establishing stra-
tegic congruence. (Nilsson & Rapp, 2005, s. 176) 

Även under den senare delen av 1990-talet fanns affärsenheter som fokuse-
rade på kostnadsfördelar, nämligen Maskinuthyrning. Nilsson och Rapp 
(2005) anser att priskonkurrens kan vara framgångsrikt när omgivningen har 
låg osäkerhet. Affärsenheterna under Maskinuthyrning hade dock en omgiv-
ning som präglades av turbulens och oförutsägbarhet. En affärsstrategi som 
bygger på kostnadsöverlägsenhet är inte kongruent med en osäker omgiv-
ning. Detta fick Atlas Copco erfara senare under 2000-talet (se avsnitt 7.3). 

6.3.4.4 Affärsstrategi och funktionsstrategi 
På mindre osäkra marknader riskerar företag med differentierad affärsstra-
tegi möta konkurrens från lågkostnadsalternativ. För att behålla sin mark-
nadsposition behöver en differentierad affärsenhet ha särskilt god kontroll 
över kostnadsmassan för att inte konkurrensen ska bli övermäktig. Denna 
s.k. intermediate position innebär att differentiering kombineras med högt 
kostnadsmedvetande. Detta förhållande är kongruent under förutsättning att 
företaget har en aktivitetsdelande koncernstrategi. Den behöver också stödjas 
av en därtill anpassad funktionsstrategi (Nilsson & Rapp, 2005). 



 
 
 
 

148 

Figur 38. Atlas Copcos affärsstrategi och funktionsstrategi 1990-1999. 

Flera av Atlas Copcos funktioner var kostnadsfokuserade under stora delar 
av 1990-talet. Inom gruv- och anläggningsdivisionerna var det under decen-
niets inledning särskilt viktigt att minimera kostnaderna. Detta för att stabili-
sera verksamheten och klara den hårda konkurrensen. Det fanns en strävan 
efter att koncentrera resurserna och standardisera produktionen. Detta gjor-
des för att söka stordriftsfördelar inom ramen för affärsstrategin. Den inter-
nationella marknadsorganisationen var en viktig konkurrensfördel. Detta var 
en ”intermediate position” där differentieringen kombinerades med en kost-
nadsmedveten funktionsstrategi. Enligt Nilsson och Rapp (2005) är denna 
kombination kongruent. 

Under slutet av 1990-talet hade Maskinuthyrning större inslag av lågkost-
nadsstrategi. I strävan efter kostnadseffektivitet gjordes omstruktureringar 
inom denna verksamhet. Konkurrenssituationen var dock annorlunda jämfört 
med t.ex. gruv- och anläggningsdivisionerna. Det fanns fler konkurrerande 
företag i USA och kunderna var heterogena med många olika behov. Stor-
driftsfördelarna fick därför inte samma genomslag och lönsamheten nådde 
aldrig lika höga nivåer som genomsnittet i Atlas Copco. Detta är ett exempel 
på att ”intermediate position” också kan resultera i missmatch. 

 
 

6.3.4.5 Funktionsstrategi och koncernstrategi 
Atlas Copcos funktionsstrategier varierade under 1990-talet. Företagets 
funktioner koncentrerades och standardiserades för att vinna stordriftsförde-
lar. Funktionerna skulle ändå ha hög flexibilitet för att snabbt kunna anpas-
sas till förändrade förutsättningar. 

Under samma tidsperiod blev koncernstrategin mer aktivitetsdelande. Det 
innebar att ledningen alltmer engagerade sig i verksamheterna. Ett exempel 
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är Industriteknik. När divisionsstrukturen förändrades under senare delen av 
1990-talet ökade samordningen mellan produktionsenheterna. Därmed ökade 
också kapacitetsutnyttjandet samtidigt som stordriftsfördelarna ökade. 

 

Figur 39. Atlas Copcos funktionsstrategi och koncernstrategi 1990-1999. 
 

Nilsson och Rapp (2005) anser att aktivitetsdelning är kongruent med stan-
dardisering och stordriftsproduktion. Det förutsätter att affärsstrategin inte är 
alltför differentierad. Då är företagets produkter så unika att stordriftspro-
duktion inte är effektiv. En lösning är att modularisera funktionerna. Därmed 
kan komponenttillverkning standardiseras till moduler för att ge skalfördelar. 
Modulerna monteras sedan till unika produkter. Genom en sådan process 
uppnås en ”intermediate position”. Det är då möjligt att kombinera differen-
tiering med resurssnål produktion och uppnå strategisk kongruens. 

 

6.3.4.6 Funktionsstrategi och omgivning 
Atlas Copcos omgivning hade låg osäkerhet under 1990-talet. Funktionsstra-
tegin varierade vid olika funktioner och divisioner. Detta har behandlats i 
avsnitt 6.2 och 6.3.3 och framgår av Figur 40 (nästa sida). 
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Figur 40. Atlas Copcos funktionsstrategi och omgivning 1990-1999. 

Funktionsstrategin hade under 1980-talets senare del fokuserats på flödes-
grupper och funktionell verkstad. Detta var inte kongruent med en mindre 
osäker omgivning. Under 1990-talets förändrades detta och företagets funk-
tioner fokuserade på standardisering och stordrift. Detta är kongruent med en 
mindre osäker omgivning. Vid en sådan omgivning ökar konkurrenstrycket. 
Därmed ökar kraven på att producenterna håller låga kostnader för att över-
leva. Atlas Copcos funktionsstrategi anpassades därmed till omgivningens 
förutsättningar. Detta gällde dock Atlas Copcos traditionella verksamhet. 
Affärsområdet Maskinuthyrning hade en osäker omgivning. Då är det inte 
kongruent med en funktionsstrategi inriktad på standardisering och långa 
serier. 

6.3.4.7 Sammanfattning av Atlas Copcos strategier 1990-1999 
Tabell 20 sammanfattar avsnitten 6.3.4.1 – 6.3.4.6. Den visar strategiernas 
matchning och missmatchning under 1990-talet. Strategierna matchade 
varandra i större utsträckning jämfört med 1980-talet (jämför Tabell 9). 
Under senare delen av 1990-talet har företaget stabiliserats och visat ökad 
lönsamhet. 
 

Tabell 20. Matchning av Atlas Copcos strategier 1990-1999 

 1990-talets inledning 1990-talets slut 
Koncernstrategi vs omgivning Matchning Matchning
Koncernstrategi vs affärsstrategi Missmatch Matchning
Affärsstrategi vs omgivning Matchning Matchning*
Affärsstrategi vs funktionsstrategi Matchning Matchning
Funktionsstrategi vs koncernstrategi Missmatch Matchning
Funktionsstrategi vs omgivning Missmatch Matchning*
* Maskinuthyrning matchade inte omgivningen. 
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Tabellen visar för det första att funktionsstrategin i högre utsträckning an-
passats till omgivningen. Detta gäller Atlas Copcos traditionella verksamhet-
er som omstrukturerades under 1990-talet. Funktionerna inom dessa affärs-
enheter anpassades till en mindre osäker omgivning. 

För det andra har affärsstrategin och funktionsstrategin i högre utsträck-
ning anpassats till koncernstrategin under senare delen av årtiondet. Förkla-
ringen till detta är att Atlas Copcos koncernstrategi hade mer inslag av akti-
vitetsdelning under senare delen av decenniet. Denna koncernstrategi inne-
bär att både differentierad affärsstrategi och standardiserad funktionsstrategi 
kan kombineras, s.k. ”intermediate position”. 

Det fanns också tendenser till missmatch. Detta gällde avgränsade delar 
av koncernen, nämligen Maskinuthyrning som förvärvades 1997. Affärsstra-
tegin och funktionsstrategin matchade inte affärsområdets omgivning som 
var mer osäker jämfört med övriga koncernen. Marknaden i USA för ma-
skinuthyrning vara turbulent och oförutsägbar. I den höga osäkerheten var 
det inte fördelaktigt att sträva efter kostnadsfördelar som Maskinuthyrning 
gjorde. 

6.4 Formell ekonomistyrning vid Atlas Copco 1990-
1999 
Atlas Copcos formella ekonomistyrning under 1990-talet utreds i detta av-
snitt. Detta sammanfattas i Tabell 21. 

Atlas Copcos ekonomistyrning professionaliserades ytterligare under 
1990-talet. Den tidigare personaldirektören Marianne Hamilton skriver i sin 
bok ”Inte bara pengar” om hur särskilt HR-funktionen utvecklades. Hon 
skriver om företagets controllerkultur som ytterligare stärktes under decen-
niet.104 Eftersom fler operativa beslut hade decentraliserats till affärsenheter-
na var det viktigt att formalisera och skapa rutiner för chefer längre ner i 
organisationen. Den ökade professionaliseringen framgår av ekonomistyr-
ningens dokument. Det kom t.ex. nya föreskrifter inom FAM-systemet och 
mer stöd för den operativa planeringen. Nedanstående utdrag från ett internt 
dokument illustrerar den decentraliserade styrningen: 

The Business Areas and their Divisions have a world-wide operational re-
sponsibility. Every unit has the full responsibility for product development, 
products marketing, business marketing, sales, service, production, logistics, 

                               
104 Den ökade fokuseringen på formell ekonomistyrning var långtifrån en smärtfri process. De 
intervjuer som presenteras och diskuteras i Beckerman (2014) visar att många anställda hade 
svårt att anpassa sig till och hantera den nya ekonomistyrningen och dess konsekvenser. 
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profitability, cash flow and assets management. This responsibility applies 
throughout the full lifetime of the product [...]. The Atlas Copco sales organ-
ization is divisionalized. Hence, each Business Area has got dedicated sales 
forces on the local market as well as its own administration and support func-
tions. This split up should take place whereever [sic] each Business Group 
has a large enough sales potential. (Internt dokument daterat 1991-01-01) 

Den ökade professionaliseringen hade inletts redan under slutet av 1980-talet 
och utvecklades fortlöpande under 1990-talet. En tydlig förändring av den 
formella ekonomistyrningen inträffade 1997. Då infördes ”scorecards” som 
ett nytt styrsystem. Samtidigt avskaffades budgeteringen så som den tidigare 
genomförts. Denna förändring behandlas närmare i nedanstående avsnitt som 
diskuterar styrmedlen och ekonomistyrningens användning. 

6.4.1 Rutiner för prognos, planering och samordning 
Atlas Copcos rutiner för den formella ekonomistyrningen kommunicerades 
under större delen av 1990-talet genom FAM. Företagets ekonomiska styr-
ning präglades av resultat och balansräkningar och en central budgetprocess. 
1997 förändrades denna princip när företaget övergick till scorecards kom-
pletterat med rullande prognoser: 
 

New. The annual budget process has been replaced by a continuous process 
of setting targets/goals and monitoring trends. As a consequence input and 
standard output reports have been revised. (Internt dokument i FAM, daterat 
1998-01-01) 

Företagsledningen motiverade (via interna dokument) förändringen med att 
koncernen var fokuserad på hög tillväxt och lönsamhet. Därför skulle styrin-
strumenten kontinuerligt uppdateras och fokuseras på tidiga signaler: 

To achieve this we must organize ourselves in a result oriented way. Each 
company has to get its best chance in the market place. Responsibility has to 
be taken where it has the best possibility to be exercised successfully … We 
need means that assure us of signals of changes in the market place and of 
changes in a business unit’s health as quick as possible. If we get these sig-
nals we can act accordingly and do the right things. (Internt dokument i 
FAM, daterat 1998-01-01) 

För divisionschefer och controllers var övergången till scorecard en positiv 
erfarenhet. Efter förändringen uppfattades styrprocessen som mer långsiktig 
och flexibel: 
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Jag tyckte det var en strålande idé. Tidigare vi la ner himla mycket jobb på 
budgeteringsarbeten m.m. som bara var aktuellt när vi presenterade det. Det 
blev kvartalsuppföljning, att vi skulle fokusera på aktiviteter som skulle leda 
till bättre nyckeltal. Omsättning, fakturering… så sa man vart man skulle nå, 
och sedan så var det då verbalt, vad vi skulle göra. Sedan följde man upp, 
varför vi kanske inte nådde dit och sökte då alternativ för att nå dit, kostnads-
sida och allting […] Och så skippades hela budgeten istället. Den var ju oin-
tressant. Det spelade ingen roll om vi drog över med några hundra tusen på 
utställningar om du slår målet och tjänar tre miljoner mer. Jag menar, var du 
lägger pengarna spelar ju ingen roll, bara vi kommer dit vi vill. (Divisions-
chef, S, 080409) 

Den förändrade styrningen skulle skapa flexibilitet för enheterna. Men det 
var också viktigt att stabilisera verksamheterna. En viktig uppgifter som de 
olika scorecarden hade var att kontrollera detta: 

Det här med scorecards har ju fungerat alldeles utmärkt … Man ställde 
mycket större krav på att det skulle vara förutsägbart, alltså att bolagen skulle 
prestera ett förväntat utfall för varje månad. Sedan blev det liv om man avvek 
ifrån det. Ordet ‘stabilitet’ blev väldigt viktigt, att det inte svängde så mycket 
från månad till månad. Och när det blev stabilt så blev det lättare att titta på 
trender. En budget var liksom inte så intressant, för den sa inte så mycket om 
stabiliteten. (Chef koncernstab, Ö, 100924) 

För att bedöma stabiliteten och göra jämförelser var det också viktigt att 
rapporteringen var enhetlig. Dessa scorecards kom därför att följa en särskild 
standard för att visualisera den ekonomiska situationen för enheterna: 

Om vi går tillbaka före 1997, då när det här infördes. Då hade alla bolagen 
olika grafer för sin försäljningsutveckling, sin vinstutveckling, working capi-
tal, osv. Alla bolag visade det, men det var bara det att varenda scorecard var 
individuella till sin utformning och det var naturligtvis komplicerat för t.ex. 
divisionscheferna som hade flera olika underställda enheter. (Controller, di-
vision, N, 060315) 

De scorecards som först introducerades var finansiellt orienterade. Det var 
fortfarande en monetär fokus i styrningen. Den stora skillnaden mot budget 
var att scorecards var mer fokuserad på trender och övergripande mål. Ge-
nom en kombination med modern informationsteknik kunde scorecards tyd-
ligare visualisera t.ex. väsentliga nyckeltal. 

6.4.2 Utvärdering och kontroll 
Ekonomistyrningens kontrollerande och utvärderande roll har varit tydlig för 
Atlas Copco under 1990-talet. Det har varit särskilt viktigt att få stabilitet i 
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de anläggnings- och gruvmaskinrelaterade verksamheterna. Därför har redo-
visningen och rapporteringen varit av stor betydelse. Även Industritekniks 
rapportering har varit viktig eftersom denna verksamhet expanderade genom 
förvärv. Kompressorteknik hade en hög lönsamhet och tillväxt under hela 
decenniet. Därför behövdes inte några särskilda insatser för att stabilisera 
verksamheterna. 

Genom övergången till scorecards förändrades formerna för utvärdering 
och kontroll. En återkommande kommentar från intervjupersoner är att 
scorecards kunde utvärderas löpande. När dessutom modern informations-
teknik nyttjades fullt ut möjliggjordes tätare rapportering. Det gav tidigare 
signaler så att åtgärder snabbt kunde vidtas om trenderna så indikerade. 
Detta system var en stor fördel för Atlas Copcos ledning för att hantera om-
världsförändringar. 

Atlas Copcos ledning har under många år följt upp verksamheten genom 
finansiella nyckeltal. Vid början av 1990-talet betonades avkastning på sys-
selsatt kapital, ROCE105. Avkastningen skulle vara tillräckligt hög för att 
växa på de viktigaste marknaderna. Det skulle också upprätthålla det risk-
bärande kapitalet. Ett annat finansiellt mål var att ha tillräckligt höga kassa-
flödena från den löpande verksamheten. Det skulle täcka aktieutdelning, 
finansiera tillväxt och möjliggöra nödvändiga återinvesteringar. 

Målen för ROCE bröts ner till de komponenter som genererade vinst och 
som påverkade storleken på det sysselsatta kapitalet. För att generera vinst 
fanns mätetal för försäljning, bruttovinst, administrations- och försäljnings-
omkostnader, operativ nettovinst samt nettovinst efter finansiella poster. För 
att upprätthålla ett effektivt sysselsatt kapital fanns mätetal för lager, kund-
fordringar, övriga tillgångar och kortfristiga skulder. Dessutom mättes kapi-
talets omsättningshastighet. 

De konsoliderade vinsterna betonades. Det blev viktigt att skapa nyckeltal 
för att följa upp konsoliderade finansiella mål för både försäljnings- och 
produktbolag. Detta framgår i ekonomistyrningens dokument och bekräftas 
av intervjupersoner. Personer vid koncernledning och divisionschefer beto-
nar vikten av att kunna bedöma den konsoliderade lönsamheten för varje 
affär och därigenom skapa incitament till handling. 

Mot slutet av 1990-talet inleddes ett förändringsarbete som innebar att de 
finansiella posterna lades utanför den operativa verksamheten. Istället för 
PAFI106 så fokuserades än mer på EBIT107. De finansiella posterna hanterades 
och redovisades av holdingbolag och företagets internbank. Därmed kunde 
                               
105 Se Figur 24. 
106 PAFI är en förkortning av Profit after Finacial Items. Den svenska term som ligger närm-
ast denna definition är ”resultat efter finansiella intäkter och kostnader”. 
107 EBIT är en förkortning av Earnings before Interest and Tax. Den svenska term som ligger 
närmast denna definition är ”rörelseresultat”. 
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den operativa verksamheten fokusera på att tillverka och sälja produkter. 
Som stöd för försäljningsbolagen skapades ASAP (Advanced Service and 
Administration Provider). Denna gemensamma organisation servade opera-
tiva enheter med olika administrativa tjänster. 

6.4.3 Precisera åtagande, motivera samt kommunicera 
information 
Sedan 1980-talet hade Atlas Copco använt budgetdokument för att precisera 
åtagande, motivera personal och kommunicera information. Ekonomistyr-
ningens användning förändrades inte avsevärt med övergången till 
scorecards förutom att formatet blev annorlunda. Istället för budgetdokument 
användes scorecards i stor utsträckning för samma ändamål. Divisionsche-
ferna hade lika stora krav på sig att leverera resultat enligt uppställda mål. 
Övergången till scorecards innebar dock en förstärkning av ”controller-
kulturen” i företaget. Systemet ansågs ge högre långsiktig effektivitet och 
den ekonomiska transparensen ökade. 

Under slutet av 1990-talet övergick företaget helt från att ha ett pärmbase-
rat system (FAM) till datorbaserade system för att kommunicera ekonomi-
styrningens utformning. De datorbaserade systemen var integrerade och hade 
paket med scorecards som innehöll aktuell planering och rapportering. Ge-
nom detta system kunde den formella ekonomistyrningen bättre än tidigare 
visualisera affärsenheternas framgångar. Dessutom ökade transparensen 
eftersom dessa scorecards var öppna för alla företagets anställda. Enligt in-
tervjuer med företagsledningen ökade detta personalens motivation att vidta 
åtgärder för att uppnå målen. Ett öppet rapporteringssystem med tydliga mål 
ökar trycket på individer att prestera. Individerna kan då kontrollera och 
jämföra resultaten. Denna ”controller-kultur” ansågs ha stor betydelse för att 
uppnå ekonomiska mål. 

6.4.4 Sammanfattning av formell ekonomistyrning 1990-1999 
Tabell 21 (nästa sida) sammanfattar Atlas Copcos formella ekonomistyrning 
1990-1999. Den största förändringen av ekonomistyrningen var övergången 
från en central budgetprocess till scorecards. Detta kompletterades med en 
princip om rullande prognoser. Systemen gav högre flexibilitet och snabbare 
uppföljning. Detta ansågs betydelsefullt för att hantera förändringar i omgiv-
ningen. 
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Tabell 21. Utveckling av Atlas Copcos formella ekonomistyrning 1990-1999108 

Ekonomistyrningens användning 1990-talets inledning 1990-talets slut 

Kontroll Redovisning/intern revision Redovisning/intern revision 
Prognos 
 

Produktbolag styrande, 
budget

Rullande prognos 

Planering Budget, ROCE, EBIT Decentraliserat, scorecards 
Samordning Budget, prognoser Scorecards, prognoser 
Precisera åtagande Budget Scorecards
Skapa motivation Budget Scorecards, transparens 
Kommunicera information Budget, uppföljning Scorecards, uppföljning 

6.5 Informell styrning vid Atlas Copco 1990-1999 
Vid inledningen av 1990-talet inträffade flera händelser som har koppling till 
informell styrning. För det första tillträdde Michael Treschow som koncern-
chef efter Tom Wachtmeister som varit koncernchef under 16 år. För det 
andra utvecklades koncernens rutiner för chefsrekrytering för att öka perso-
nell mångfald och rörlighet inom koncernen. För det tredje gjordes ytterli-
gare interna utbildningsinsatser för att höja kompetensen och stärka den anda 
som funnits i företaget.109 

6.5.1 Makt och ledarskap 
Atlas Copcos divisionalisering påverkade koncernledningens arbete. Ett 
exempel är att linjeorganisationens chefer fick större manöverutrymme och 
att ägarinflytandet blev mer indirekt. Huvudägarens representant var fortfa-
rande mycket aktiv i företaget, men koncernledningen blev mer självständig. 
Michael Treschow utsågs till ny koncernchef 1991. Han hade familjekopp-
ling till ägarfamiljen Wallenberg110 och hade arbetat som teknisk direktör vid 
Atlas Copco Tools där han också blev högste chef.111 Till sin hjälp hade han 
en ledningsgrupp som implementerade kapitalrationaliseringar som tidigare 
chefer hade beslutat om. Då Treschow blev koncernchef följde en grupp 

                               
108 Tabellen indelas vertikalt i kolumnerna 1990-talets inledning och 1990-talets slut. I själva-
verket inträffade den största förändringen av ekonomistyrningen 1997 när scorecards och 
rullande prognoser infördes. 
109 En del av detta personalrelaterade arbete följdes senare upp genom scorecards. 
110 Michael Treschows dåvarande maka ingick i familjen Wallenberg. Hennes mormor var 
dotter till häradshövdingen Marcus Wallenberg (1864-1943). 
111 Treschow ersatte Per Wejke som chef för Industriteknik 1984 när Wejke istället blev chef 
för Atlas Copco MCT. 
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ledningspersoner med från Industriteknik som sedan ingick i koncernled-
ningen. 

Även när Giulio Mazzalupi blev koncernchef 1997 följde en grupp led-
ningspersoner med till koncernledningen. Mazzalupi hade 10 års erfarenhet 
som chef för Kompressorteknik.112 Han tillsatte en koncernledning bestående 
av ytterligare två före detta divisionschefer från samma affärsområde. En av 
dem hade då blivit chef för Anläggnings- och gruvteknik som därmed repre-
senterades i ledningsgruppen. 

Avhandlingens intervjumaterial innehåller många synpunkter på Atlas 
Copcos ledarskap under 1990-talet. En del intervjupersoner framhåller indi-
vidernas insatser medan andra diskuterar ledningen som en enda grupp.113 En 
princip vid Atlas Copco var att tidigare koncernchefer blev ledamöter i mo-
derbolagets styrelse. Makten över koncernen var därför koncentrerad på en 
grupp individer som fanns i ledningen under en relativt lång tidsperiod. Det 
bidrog till att bibehålla den anda som bildats inom koncernens ledning. Det 
hade också betydelse för kontinuiteten när det gällde koncernens strategiska 
utveckling. Det är ändå tydligt att bytena av koncernchefer hade betydelse 
för företagets strategiska inriktning. Efter utnämningen av Treschow gjordes 
omfattande förvärv av verksamhet som strategiskt låg längre ifrån den tradit-
ionella verksamheten vid Industriteknik och vid gruv- och anläggningsdivis-
ionerna. När Mazzalupi blev koncernchef gjordes den stora satsningen på 
Maskinuthyrning som initialt tillfördes Kompressorteknik. Båda exemplen 
visar att nya koncernchefer innebar nya satsningar vid Atlas Copco under 
detta årtionde. 

Dimensionerna makt och ledarskap sammanfattas i Tabell 22. Som fram-
går påverkades styrningens kontrollerande och samordnande användning. 
Med den kontrollerande användningen avses att Atlas Copcos operativa be-
slutsfattande blev decentraliserat till divisionerna. Så länge divisionerna 
uppnådde målen behövde inte koncernledningen ingripa. Om målen inte 
nåddes skulle åtgärder vidtas inom divisionerna. Koncernchefen kunde dock 
begära att olika divisioner skulle samordnas. Dessa krav hade inte koppling 
till ekonomiska incitament och var heller inte formaliserade i dokument. De 
framfördes muntligt vid möten med de olika divisionscheferna. 

 
 

                               
112 Mazzalupi hade från början erfarenhet från gruvnäringen och rekryterades till Atlas Copco 
MCT i Italien innan han blev chef för Kompressorteknik och senare koncernchef. 
113 Intervjupersoner hade både positiva och negativa erfarenheter av ledningspersonerna. 
Avhandlingen syftar dock inte till att recensera ledningens insatser utan koncentreras på att 
diskutera styrning och strategisk utveckling. För en djupare analys av de olika chefernas 
ledarstilar hänvisas till Beckerman (2014). 
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Tabell 22. Makt och ledarskap 1990-1999 

Ekonomistyrningens användning 1990-talets inledning 1990-talets slut 

Kontroll Divisioner starka Divisioner starka
Prognos 
Planering 
Samordning Koncernledningens muntliga retorik
Precisera åtagande
Skapa motivation
Kommunicera information   

6.5.2 Chefsrekrytering och intern utbildning 
Principerna för hög rörlighet inom koncernen förstärktes och de högre che-
ferna roterade under 1990-talet. Detta visas i Figur 41. Till figuren kan 
också tilläggas att Eriksson, som ansvarade för Anläggnings- och gruvteknik 
1991-95 tidigare hade varit chef också för Airpower 1980-85. 

Figur 41. Chefspersoner vid Atlas Copcos koncern och affärsområden 1990-
1999. 

Nya principer för chefsrotation på lägre organisatoriska nivåer togs fram 
inom koncernens personalfunktion. Efter divisionaliseringen hade en liten 
central personalfunktion behållits på koncernivå. Personaldirektören hade 
kommit från Atlas Copco Tools i samband med Treschows utnämning som 
koncernchef. Hon betonade vikten av att professionalisera chefsrekrytering-
en inom Atlas Copco. Med det syftet skapades en intern arbetsmarknad som 
blev mer öppen och transparent jämfört med tidigare principer: 
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I stället för att tillsättningen av chefer skedde via kontakter utgick rekryte-
ringen med utgångspunkt ifrån marknadsvillkor, där den mest lämpade per-
sonen fick platsen. Denna process tog några år innan den var helt genomförd. 
Atlas Copco blev ett företag med stor intern transparens och ett öppet klimat, 
med tydliga principer och guidelines. (Chef koncernstab, D, 051018) 

Chefsrotationen var positiv för personalen som därmed fick bättre möjlighet 
att göra karriär. Rotationen var också positiv för företaget eftersom ledning-
ens värderingar spreds i den alltmer internationella organisationen. Det fanns 
också synergier genom kunskapsöverföring: 

Genom att skapa goda förutsättningar för intern rörlighet tar de anställda med 
sig sina erfarenheter och kunskaper till nästa befattning. Vilket ger nya per-
spektiv och ger en ökad kunskapsöverföring mellan enheter. Detta skulle 
kunna ses som kunskapsöverföring, även om den initialt ter sig bunden till 
individen. (Chef koncernstab, D, 051018) 

Den transparenta rekryteringsmodellen blev viktig efter Atlas Copcos ex-
pansion under 1980- och 90-talen. Koncernen hade gjort stora förvärv med 
stor geografisk spridning. Därmed tillfördes många nya medarbetare som 
inte var kända på huvudkontoret. För att befästa de traditionella värderingar-
na och skapa kontinuitet i koncernen infördes ett faddersystem inom företa-
get: 

Vi insåg betydelsen av att ge en mentor till chefer första gången de är chefer. 
Alla behöver någon som inte finns i den normala hierarkin att ringa till när en 
svår situation uppstår. (Hamilton, 2007, s. 43) 

Förutom personalrotationen var det viktigt med intern utbildning för att 
sprida ledningens värderingar. Efter de stora förvärven fanns behov av för-
stärkt utbildning om gemensamma förhållningssätt och Atlas Copcos styrsy-
stem. Genom divisionaliseringen ökade behovet att utbilda chefer på lägre 
nivå eftersom dessa hade fått större ansvar och befogenheter. Från koncern-
ledningen vidareutvecklades internutbildningen Atlas Copco Circles som 
baserades på boken The Atlas Copco Book. Denna bok syftade till att besk-
riva företagets grundläggande värderingar och kultur: 

Denna pedagogiska och mycket enkla bok är de principer som Atlas Copcos 
verksamhet bygger på. Boken fungerade som diskussionsunderlag för utbild-
ning av chefer och gav möjlighet att varje enskild individ kunde bilda sig en 
egen uppfattning om vad Atlas Copco är för något. (Chef koncernstab, D, 
051018) 
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The Atlas Copco Book är ett internt material som riktar sig till personalen. 
Den tar upp gemensam logik och förhållningssätt som Atlas Copco-
koncernen bygger på. Boken har senare kommit ut i nya upplagor. En prin-
cip med symbolvärde var att en överordnad chef överlämnade boken till en 
chef på lägre nivå. Det var en ritual som visade den underordnade vilka vär-
den Atlas Copco stod för. Bokens värdegrundsbaserade styrning innehöll 
t.ex. riktlinjer om hur kunder skulle bemötas. Den beskrev också hur inre 
effektivitet skulle skapas och upprätthålls. 

För den externa publiken användes boken The Atlas Copco Way som kom 
ut 1998. Den tog upp olika personer som anses ha haft stor betydelse för 
företagets grundläggande värderingar. Den ger också exempel på hur sam-
tida verksamheter genomsyrades av gemensamma värderingar. I det avseen-
det presenterades ”best practice” från framgångsrika enheter. Detta visades 
upp för externa aktörer även i företagets årsredovisningar. 

Tabell 23 sammanfattar hur chefsrekrytering och intern utbildning an-
vändes. Tabellen visar att chefsrekrytering och intern utbildning haft bety-
delse för att skapa motivation och kommunicera information. Till skillnad 
från under 1980-talet fokuserades inte kontroll i detta avseende under 1990-
talet. Denna typ av styrning användes inte heller för att precisera åtagande. 
Detta gjordes istället genom formell ekonomistyrning. 

Tabell 23. Chefsrekrytering och intern utbildning 1990-1999 

Ekonomistyrningens användning 1990-talets inledning 1990-talets slut 

Kontroll 
Prognos 
Planering 
Samordning 
Precisera åtagande
Skapa motivation Ny rekryteringsprocess och kompetenshöjning 
Kommunicera information Spridning av värderingar och kunskaper 

6.5.3 Sammanfattning av informell styrning 1990-1999 
Atlas Copcos informella styrning 1990-1999 sammanfattas i Tabell 24. En 
jämförelse med Tabell 13 ger flera intressanta iakttagelser. Den informella 
styrningen användes delvis på andra sätt under 1990-talet jämfört med 1980-
talet. Den hade i större utsträckning en samordnande roll under 1990-talet. 
Detta var nödvändigt eftersom divisionerna var självständiga enheter och i 
vissa fall också konkurrenter om potentiella kunder. Koncernledningen be-
hövde då agera för att få divisionsledningarna att samarbeta för att öka sam-
ordningsvinsterna. Principerna för chefstillsättning samt intern utbildning 
syftade till att höja motivationen hos personalen att ta större ansvar. Det hade 
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också betydelse för att sprida värderingar och kunskap om koncernen. Detta 
var viktigt eftersom Atlas Copco hade förvärvat stora verksamheter under 
1990-talet. 

Tabell 24. Atlas Copcos informella styrning 1990-1999 

Ekonomistyrningens användning 1990-talets inledning 1990-talets slut 

Kontroll 
Prognos 
Planering 
Samordning X X
Precisera åtagande
Skapa motivation X X
Kommunicera information X X 

6.6 Strategisk utveckling och ekonomistyrning 1990-
1999 
Under 1990-talet breddades Atlas Copcos utbud av produkter och tjänster. 
Detta gjordes framförallt genom olika företagsförvärv. Företaget hade redan 
tidigare tillförts olika förvärv för att bredda sortimentet men strategin blev 
tydligare under 1990-talet. Processen inleddes redan i slutet på 1980-talet 
och pågick till början av 2000-talet. Strategin genomgick då olika faser vil-
ket beskrivs och diskuteras i de följande fyra avsnitten. 

6.6.1 Introduktionsfasen 
Genom att Atlas Copco divisionaliserats blev affärsenheterna mer fristående 
från varandra. Den strategiska utvecklingen blev därmed inte samlad för hela 
koncernen utan pågick inom de olika divisionerna. Ett exempel är verksam-
heten inom industriverktyg. Den var tidigare fokuserad på Atlas Copco 
Tools men kompletterades med flera stora förvärv som tillsammans skapade 
affärsområdet Industriteknik. Förvärven möjliggjordes genom att verksam-
heten effektiviserats och blivit mer lönsamt. Samtidigt befarade företagsled-
ningen att konkurrenters alternativa teknologier kunde ta större marknadsan-
delar och på lång sikt hota Atlas Copcos marknadsposition. För att möta 
denna konkurrens utvidgades affärsområdet med produkter som delvis hade 
annan teknologi och kundkrets. Även den gruvrelaterade verksamheten 
breddades med mer inslag av tunnelborrning och prospekteringsteknik. Sam-
tidigt blev divisionen för anläggningsmaskiner mer fokuserad på bygg- och 
anläggningsindustrin. Under decenniet breddades också hela koncernen ge-
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nom att verksamheterna inom maskinuthyrning införlivades. Denna utveckl-
ingstendens var inte samlad och pågick samtidigt. Den introducerades vid 
olika tidpunkter för olika verksamheter. 

Ekonomistyrningen förändrades endast i mindre omfattning under intro-
duktionsfasen. Den formella ekonomistyrningen byggde på samma principer 
som under slutet av 1980-talet. Den informella styrningen var dock i mindre 
utsträckning kontrollerande jämfört med tidigare. Den blev mer fokuserad på 
att precisera åtaganden, skapa motivation och kommunicera information. 
Ekonomistyrningen i sin helhet innebar en mer decentraliserad princip med 
formell rapportering av ekonomiska resultat medan den informella styrning-
en gav övergripande riktlinjer för verksamheten. Decentraliseringen och 
fokuseringen på affärsenheternas resultatmässiga utveckling var en förkla-
ring till att verksamheterna kunde breddas under decenniet. 

6.6.2 Tillväxtfasen 
Vid tillväxtfasen implementeras och sprids en strategi. Vid Atlas Copco 
inföll denna fas vid olika tidpunkter för olika affärsområden och divisioner 
under 1990-talet. Det var en följd av den divisionalisering som tidigare im-
plementerats. Därmed blev den strategiska utvecklingen inte samlad för hela 
koncernen. Som redogörs för i avsnitt 6.3.4 blev koncernens strategier allt-
mer kongruent under 1990-talet men bilden är inte entydig. Strategin att 
bredda produktsortimentet implementerades framförallt genom företagsför-
värv. Dessa förvärv gjordes vid flera tillfällen under 1990-talet och utgjorde 
en grund för Atlas Copcos tillväxt. Genom förvärven av maskinuthyrnings-
företag i USA manifesterades denna strategi även på koncernnivå. Men 
verksamheten hade en annan affärslogik jämfört med övriga koncernen och 
blev också ett eget affärsområde. 

Enligt tidigare forskning ökar den formella ekonomistyrningen i en till-
växtfas. Det finns dock ingen tydlig indikation på detta när det gäller Atlas 
Copco under 1990-talets tillväxtfas. Principerna för formell ekonomistyrning 
hade lagts vid divisionaliseringen. Dessa principer kvarstod vid tillväxtfasen 
under 1990-talet. Den informella styrningen liksom i introduktionsfasen 
fokuserad på att precisera åtaganden, skapa motivation och kommunicera 
information. Detta var särskilt betydelsefullt när företaget breddades genom 
förvärv. Då behövde kunskaper om koncernens historia och grundläggande 
värden spridas. Detta gjordes bl.a. genom breda utbildningsinsatser inom 
företaget. 
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6.6.3 Mognadsfasen 
Under mognadsfasen skördar företaget frukterna av ett tidigare utvecklings-
arbete (Normann, 1975). Inom Atlas Copco uppstod en sådan fas under se-
nare delen av 1990-talet. Företaget hade då fortfarande en stigande försälj-
ning medan resultatet planade ut på en högre nivå jämfört med decenniets 
början (se Figur 26 och Figur 27). Företagets traditionella enheter hade stra-
tegisk kongruens under denna period. Det gällde dock inte verksamheten 
inom maskinuthyrning. Jämfört med de andra affärsområdena hade denna 
verksamhet lågt resultat och var fokuserat på att sänka kostnader i en osäker 
omgivning. Maskinuthyrning var också i en annan utvecklingsfas jämfört 
med koncernens andra enheter. Huvuddelen av verksamheten hade nyligen 
förvärvats och kompletterades med ytterligare förvärv. Denna del av Atlas 
Copco var därför snarare i en tillväxtfas under slutet av 1990-talet, vilket kan 
förklara att strategisk kongruens inte förelåg. 

Under 1990-talets senare del blev den formella ekonomistyrningen mer 
strategisk. Detta sammanfaller med att större delen av Atlas Copco kom in i 
en mognadsfas. Från att ha varit fokuserad på kortsiktig och detaljerad bud-
get övergick den formella ekonomistyrningen till att bli mer långsiktig och 
flexibel för att matcha omgivningens betingelser. De flexibla systemen hade 
betydelse för att kunna hantera förändringar i omgivningen som kunde på-
verka företaget och dess enheter. Genom systemen blev företaget också mer 
transparent. Därmed fick företagsledningen mer möjlighet att planera och 
följa enheternas ekonomiska utveckling. Det passade den strategiska ut-
vecklingen också väl eftersom koncernstrategin blev mer samordnande un-
der decenniets senare del. 

Enligt tidigare forskning kan vissa typer av informell styrning öka under 
mognadsfasen. Det gäller t.ex. kommunikation av etiska förhållningssätt som 
anställda behöver följa (Belak & Milfelner, 2011). Den här studien visar 
dock inte på någon stor förändring av Atlas Copcos informella styrning un-
der mognadsfasen i slutet av 1990-talet. Tabell 24 indikerar inte några för-
ändringar alls under decenniet. Det var dock betydelsefullt att värderingar 
och kunskaper spreds över koncernens olika enheter. Detta pågick inom 
koncernen under hela 1990-talet och var särskilt viktigt för att skapa en kon-
cerngemensam anda också i förvärvade verksamheter. 

6.6.4 Nedgångsfasen 
Atlas Copcos strategi med kontrollerad diversifiering började en nedgångs-
fas vid millenniumskiftet 2000. Trots försäljningsökning redovisade företa-
get realt en resultatmässig nedgång under 1999. Resultatet återhämtades år 
2000 men minskade åter åren därefter. Övergången till en ny strategisk ut-
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vecklingscykel skildras närmare i kapitel 7 men eftersom flera grundläg-
gande orsaker till nedgången härrörs från handlingar och händelser under 
1990-talet diskuteras nedgången här. 

Som redogjorts för i avsnitt 6.3.4.7 hade Atlas Copco strategisk kongru-
ens i slutet av 1990-talet. Med några undantag matchade de strategiska nivå-
erna varandra. Men den decentraliserade principen innebar att affärsenheter-
na blev mer oberoende gentemot varandra. Trots att den informella styrning-
en fokuserades på att samla koncernandan blev det svårt att samordna strate-
gier mellan redan befintliga och nyförvärvade verksamheter. Incitamenten 
var inte tillräckligt starka. Detta gällde särskilt divisioner som låg relativt 
långt ifrån de kompetenser och marknader som Atlas Copco traditionellt 
varit verksamma inom. Eftersom dessa verksamheter även genererade lägre 
resultat är detta en av orsakerna till att företagets resultat mattades. Den 
ökade diversifieringen innebar en större och bredare koncern men det tog 
lång tid att uppnå godtagbar lönsamhet i några av de nyförvärvade verksam-
heterna. När omgivningen blev mer osäker vid inledningen av 2000-talet 
började företagsledningen ompröva denna diversifierade strategi. Detta be-
handlas vidare i kapitel 7. 
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KAPITEL 7 
Atlas Copco 2000-2011: Tilltagande 
globalisering 

Avhandlingens empiriska genomgång har nu kommit fram till tiden efter 
millenniumskiftet, 2000-2011.114 I detta kapitel beskrivs och diskuteras om-
givningens karaktär och företagets strategi och styrning under denna period. 

7.1 Försäljning och resultat 2000-2011 
Atlas Copco har generellt haft en positiv ekonomisk utveckling 2000-2011. 
Försäljningen har varit högre än decenniet innan. Den lägsta försäljningsni-
vån under 2000-talet har varit högre än den högsta nivån på 1990-talet. Detta 
är fallet även när hänsyn tas till inflationen. Figur 42 visar att företagets 
reala försäljning avtog 2002-2005. Därefter har omsättningen ökat 47 %. 

 
Figur 42. Atlas Copcos intäkter 2000-2011 (inflationsjusterat och indexerat med 
basår 1980). Källa: Egen framställning utifrån data erhållen från Atlas Copcos årsre-
dovisningar 2000-2011 och SCB (statistikdatabasen) 

                               
114 Denna period 2000-2011 utgör alltså 12 år till skillnad från i tidigare kapitel i avhandling-
en. Detta för att avhandlingen ska sträckas så långt fram i tiden och vara så aktuell som möj-
ligt vid dess presentation. 
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Figur 43 visar att årets reala resultat fluktuerat 2000-2011. Resultat-
minskningen 2002 orsakades av en nedskrivning av goodwill med 6 950 
milj. kr. Detta medförde att årets resultat blev negativt (vilket dessförinnan 
inte hänt på över 60 år). Även det höga resultatet 2006 förklaras av händelser 
av engångskaraktär.115 Generellt har årets reala resultat nästan fyrdubblats 
2000-2011. 

 
Figur 43. Atlas Copcos årsresultat 2000-2011 (inflationsjusterat och indexerat med 
basår 1980). Källa: Egen framställning utifrån data erhållen från Atlas Copcos årsre-
dovisningar 2000-2011 och SCB (statistikdatabasen) 

7.2 Atlas Copcos omgivning 2000-2011 
Atlas Copcos ekonomiska utveckling 2000-2011 bör sättas i relation till 
företagets omgivning och strategi. Företagets expansion inom professionella 
verktyg och maskinuthyrning innebar en fokusering på den nordamerikanska 
regionen. Denna region var Atlas Copcos största marknad år 2000. En viktig 
förändring av koncernstrategin inträffade dock 2004-2006 när denna verk-
samhet avyttrades ur företaget. Det bidrog till att fokuseringen på Nordame-

                               
115 Av resultatet på totalt 15 373 Mkr år 2006 ingick en realisationsvinst på 6 900 Mkr för 
avyttrade verksamheter. Det gällde samma verksamhet på vilken företaget gjorde goodwill-
nedskrivning 2002 med 6 950 miljoner kr. Detta är de huvudsakliga orsakerna till de stora 
skiftningarna i resultat 2002 och 2006. och vid en exkludering av dessa jämförelsestörande 
poster så var resultatet jämnare än vad Figur 43 anger. 
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rika avtog.116 Under perioden 1999-2011 sjönk den nordamerikanska andelen 
av företagets totala orderingång från 45 % till 18 %. Minskningen i Norda-
merika har dock inte inneburit att företaget blivit mindre globaliserat. Den 
geografiska spridningen har snarare ökat eftersom orderingången ökat i 
andra geografiska områden än Nordamerika och Europa. 

7.2.1 Konjunkturen 2000-2011 
Figur 44 visar BNP-tillväxten 2000-2011. Noterbart är att Sveriges BNP-
tillväxt följer världen i övrigt mer än tidigare decennier (jämför Figur 28). 
Skiftningarna är dock större för svensk BNP-tillväxt jämfört med andra sta-
ter och regioner. Det visar att svensk ekonomi påverkas mer av omgivning-
ens utveckling jämfört med världen i övrigt. 

2000-talet inleddes med en kraftig lågkonjunktur med start under 2001. 
Det finns flera orsaker till denna konjunkturnedgång. En orsak är oroligheter 
i USA i samband med 11 september-attacken med efterföljande konsekven-
ser för världsekonomin. Nedgången förstärktes av att den sk. IT-bubblan 
sprack ungefär samtidigt. Ekonomin återhämtade sig senare och BNP-
tillväxten stabiliserades på ca 2-4 %. Under slutet av 2008 inträffade en fi-
nanskris som medförde en kraftig nedgång i världsekonomin. Det blev då 
negativ BNP-tillväxt i världen. Sverige och EU låg mycket lågt med -5,0 % 
resp. -4,3 %. Nedgången var dock kortvarig då tillväxten åter steg till en 
rekordnivå 2010. Då steg världens BNP-tillväxt till 4,3 % och Sveriges steg 
till 6,6 %. Tillväxten har sedan åter avtagit. 

 
Figur 44. Årlig BNP-tillväxt i procent för Sverige, EU, Nordamerika och världen 
2000-2011. Källa: Egen framställning utifrån data erhållen från The World Bank 
Group (http://data.worldbank.org/). 

                               
116 Även om verksamheten inom professionella verktyg och maskinuthyrning avyttrats har 
Atlas Copco senare åter stärkt positionerna på den nordamerikanska marknaden. Ett exempel 
är förvärvet av Drilling Solutions (se avsnitt 7.3.2.2). 
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De olika nedgångarna har inte varit förutsägbara i tid eller i omfattning. Ef-
tersom Atlas Copco är en konjunkturberoende industri har detta därför inne-
burit ökad osäkerhet. Detta ställer t.ex. krav på ökad flexibilitet i sådana 
verksamheter. 

 

7.2.2 Metallpriser och gruvproduktion 2000-2011 
Metallpriserna har haft en intressant utveckling 2000–2011. Världsmark-
nadspriserna på järnmalm, nickel, zink och koppar framtår av Figur 45. 
Dessa priser låg på en stabil nivå de första fem åren på 2000-talet. Sedan 
steg priserna kraftigt 2005 - 2007. Ökade investeringar i bl.a. infrastruktur i 
Asien innebar ökad efterfrågan på metaller. Därmed steg metallpriserna. En 
nedgång noterades 2009. Sedan har priserna åter stigit.117 

 

 
Figur 45. Världsmarknadspriset på järnmalm, nickel, zink och koppar 2000-2011. 
Indexerat med basår 1975. Källa: Egen framställning utifrån data erhållen från The 
World Bank Group (http://data.worldbank.org/) 

Gruvproduktionen för järnmalm, nickel, zink och koppar framgår av Figur 
46. Produktionen har ökat för samtliga metaller. Exempelvis har produktion-
en av järnmalm nästan tredubblats. Det tyder på att prisuppgången inte en-
bart är en fråga om spekulation i metallpriser. Det har också funnits en ökad 
reell efterfrågan på gruvrelaterade produkter som inneburit ökad gruvpro-
duktion. Detta är en av flera faktorer som förklarar Atlas Copcos starka för-
säljningsökning från och med år 2006. 

                               
117 Skiftningarna i metallpriser kan också förklaras av ökad av spekulation i metallers prisut-
veckling. 
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Figur 46. Gruvproduktion av järnmalm, nickel, zink och koppar 2000-2011. Indexe-
rat med basår 1981. Källa: Egen framställning utifrån data erhållen från British Geo-
logical Survey (http://www.bgs.ac.uk/). 

 

Den kraftiga ökningen av gruvproduktionen var inte förutsägbar vid inled-
ningen av 2000-talet. Även om denna utveckling gynnar ett företag som 
Atlas Copco så har osäkerheten ökat jämfört med tidigare decennium. I en 
osäker omgivning behöver företagen ha en hög flexibilitet för att hantera 
svängningar i båda riktningar. 

 

7.2.3 Teknologisk utveckling 2000-2011 
I Tabell 25 framgår fyra företags forskning och utveckling i relation till för-
säljning år 2000-2011. Andel forskning och utveckling har minskat vid Atlas 
Copco och Sandvik jämfört med de tidigare två decennierna. SKF har haft 
ungefär samma nivå. Ericsson har betydligt högre andel forskning och ut-
veckling jämfört med andra industrierna. Ericsson verkar i en bransch med 
snabbare teknologisk utveckling än de branscher där Atlas Copco, Sandvik 
och SKF ingår. 

Helt i linje med vad som beskrivs för de två tidigare decennierna (avsnitt 
5.2.3 och 6.2.3) visar Tabell 25 (nästa sida) att takten för radikala innovat-
ioner inte är hög för Atlas Copco och Sandvik. Denna aspekt kompenserar 
den ökade osäkerhet som konstaterades i tidigare avsnitt. Den teknologiska 
utvecklingen har inte blivit snabbare under 2000-talet. 
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Tabell 25. Andel forskning och utveckling av försäljningen 2000-2011. Källa: Egen 
framställning utifrån data erhållen från företagens årsredovisningar 2000-2011 

 Atlas Copco Sandvik Ericsson SKF 

2000 2,1 % 2,6 %¤ 14,2 % 1,8 %
2001 2,2 % 2,7 % 20,1 % 2,0 %
2002 1,9 % 2,8 % 20,1 % 1,8 %
2003 2,0 % 2,9 % 23,0 % 1,8 %
2004 2,1 % 2,6 % 15,5 % 1,7 %
2005 1,9 % 2,2 % 16,1 % 1,7 %
2006 2,2 % 2,2 % 15,7 % 1,6 %
2007 2,0 % 2,1 % 15,4 % 1,5 %
2008 2,0 % 2,2 % 16,1 % 1,9 %
2009 2,2 % 2,8 % 16,0 % 2,2 %
2010 2,2 % 2,5 % 15,5 % 1,9 %
2011 2,2 % 2,6 % 14,4 % 2,2 % 

7.2.4 Sammanfattning av de omgivande betingelserna 
Statistiken i avsnitten 7.2.1–7.2.2 visar att Atlas Copcos omgivning blivit 
mer osäker under åren 2000-2011 när det gäller konjunktur och gruvprodukt-
ion. Detta framgår särskilt tydligt av hur indikatorerna utvecklats sedan 
2006. Det har därefter varit stor fluktuation i både konjunktur och metallpri-
ser. Däremot har den teknologiska utvecklingen för branschen avtagit utifrån 
hur mycket som satsas på forskning och utveckling. Med hänsyn taget till de 
olika omvärldsfaktorerna tillsammans anses omgivningen ha blivit mer osä-
ker under 2000-talet jämfört med 1990-talet (se avsnitt 6.2.4). Vid 2000-
talets inledning var osäkerheten ungefär som i slutet av 1990-talet. Osäker-
heten har sedan ytterligare ökat. 

Figur 47. Atlas Copcos omgivning 2000-2011.118 

                               
118 Figur 47 bör jämföras med Figur 31. I den senare figuren ansågs Atlas Copcos omgivning 
ha en jämförelsevis låg osäkerhet. 
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7.3 Atlas Copcos strategiska utveckling 2000-2011 
Nedan redogörs för Atlas Copcos koncernstrategi, affärsstrategi och funk-
tionsstrategi 2000-2011. I avsnitt 7.3.4 analyseras och diskuteras om företa-
get under denna period har uppnått strategisk kongruens. 

7.3.1 Koncernstrategi 2000-2011: Eftermarknad och ökad 
globalisering 
Under senare delen av 1990-talet hade Atlas Copco-koncernen fått mer in-
slag av aktivitetsdelning. Vid inledningen av 2000-talet var denna kategori-
sering fortfarande giltig. Aktivitetsdelningen anses dessutom ha ökat efter 
2005 (se Figur 48). I Atlas Copcos årsredovisningar 2000-2011 återkommer 
orden eftermarknad och tillväxt. Det ökade intresset för eftermarknadspro-
cesser var särskilt tydligt inom affärsområdet Maskinuthyrning. Det blev 
också viktigare för andra affärsområden. Även tillväxt betonades vid inled-
ningen av 2000-talet. Tillväxten skulle ske ”organiskt” inom den befintliga 
verksamheten eller genom förvärv. Förvärven under 1980- och 90-talen hade 
ökat företagets omsättning och resultat. Åren 2001 och 2002 planade emel-
lertid koncernens resultat ut. Då inträffade något unikt i koncernledningen. 
För första gången i företagets historia rekryterades en ny koncernchef ex-
ternt. Det var Gunnar Brock som kom ifrån bl.a. Alfa Laval och Tetra Pak. 
Flera intervjupersoner har intygat betydelsen av denna rekrytering. Denna 
nya koncernchef påverkade verksamhetens inriktning: 

Han sa att det inte skulle bli något ”nytt ben”, alltså ingen strategiskt utvidg-
ning, utan ”vi ska bli bäst på det här, det vi har visat att vi kan.” Det handlar 
alltså om organisk tillväxt av kärnverksamheten. Alla ackvisitioner skulle 
vara reasonable size and close to home. (Chef koncernstab, Ö, 100924) 

Den nya strategin fokuserade särskilt på organisk tillväxt. Det innebar att 
företaget skulle växa inom den befintliga verksamheten. Eventuella ackvisi-
tioner skulle ligga nära den befintliga kärnverksamheten. Företagsledningen 
ansåg dessutom att Atlas Copco skulle vara First in mind – first in choice119. 
Det var en ambition att vara det företag som intressenterna först tänkte på 
och sedan valde. Målet var att vara världsledande inom företagets verksam-
hetsområden och geografiska marknader. Ambitionen gällde först och främst 
att tillhandahålla tekniskt utvecklade produkter. Men principen var också ett 
förhållningssätt gentemot intressenter som kunder, anställda, aktieägare, etc. 
Företaget skulle vara det bästa föredömet inför alla intressenter. 

                               
119 First in mind – first in choice var en slogan som också mönsterskyddades. 
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Visionen om First in mind – first in choice påverkade koncernstrategin 
genom att den också angav en prioritering vid förvärv och avyttringar. Verk-
samheter kunde avyttras om de inte var tillräckligt starka på marknaderna. 
Det var också en av förklaringarna till att affärsområdet Maskinuthyrning 
och enskilda divisioner avyttrades 2004-2006: 

Allt styrdes upp emot de här kärnverksamheterna och det medförde att First 
in mind – first in choice fick en helt annan tyngd. För det fokuserade vår 
grundkunskap så att det blev sammanhållande på ett helt annat sätt än tidi-
gare, än hur det var när vi var splittrade på verksamheter som vi inte klarade 
av. Det var därför vi sålde de verksamheterna. (Chef koncernstab, Ö, 100924) 

Strategin hade också betydelse i förvärvsprocesser. Det blev viktigt att upp-
köpskandidater var eller hade potential att bli en del av denna vision om att 
vara ledande i olika sammanhang. 

Principen om organisk tillväxt var viktig inom Atlas Copco i början av 
2000-talet. Senare under detta decennium gjordes ändå två omfattande för-
värv inom gruv- och anläggningsdivisionerna. Divisionen Drilling solutions 
förvärvades från konkurrenten Ingersoll Rand år 2004. Tre år senare förvär-
vades företaget Dynapac som blev en egen division benämnd Road Con-
struction Equipment. Verksamheterna bedömdes ha en hög potential och 
ansågs matcha företagsledningens strategi och företagets goda likviditet. 
Delar av Atlas Copcos verksamhet avyttrades eftersom den låg långt ifrån 
kärnverksamheten. Det gav möjlighet att förvärva företag som låg nära den 
befintliga verksamheten. Dynapac (Road Construction Equipment) ansågs 
komplettera verksamheten inom Construction Tools som under decennier 
funnits i företaget. Construction Tools tillverkade och sålde bl.a. demole-
ringsutrustning medan Dynapac var verksamma inom bl.a. asfaltläggning. 
När vägar och annan infrastrukturinvestering ska göras behöver entreprenö-
rer vanligen demolera befintliga anläggningar innan nybyggnation kan ske. 
Genom förvärvet av Dynapac kunde Atlas Copco hålla kunskap och produ-
cera varor och tjänster inom båda områdena. Därmed hade företaget ett 
komplett sortiment för dessa kunder. 

Drilling Solutions var tidigare en division inom konkurrenten Ingersoll 
Rand. Denna verksamhet bearbetade särskilt marknaden i USA med lik-
nande produkter som Atlas Copco redan hade. Genom förvärvet hade företa-
get fortsättningsvis en betydande verksamhet i Nordamerika. Förvärvet in-
nebar också att det blev färre internationella aktörer inom detta område. 

Atlas Copco har sedan 2002 blivit fokuserat på färre verksamhetsområden 
trots omfattande förvärv. Denna koncernstrategi tydliggjordes i samband 
med Gunnar Brocks tillträde och var inte bara planer och retorik. Den blev 
också implementerad i organisationen. Atlas Copcos koncernstrategi har 
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utvecklats så att samarbetet har ökat mellan divisioner och affärsområden. 
Redan tidigare var Kompressorteknik organiserat så att gemensam kunskap 
om t.ex. kompressorelement delades av flera divisioner. Efter år 2000 dela-
des vissa distributionsfunktioner över affärsområdesgränser, t.ex. Construc-
tion Tools och divisioner inom Industriteknik. Dessutom utökades samar-
betena både mellan divisioner och mellan affärsområden. De gruvmaskinin-
riktade divisionerna och även Industriteknik skapade divisonsgemensamma 
utvecklings- och produktionsenheter. Detta gjordes på liknande sätt som 
Kompressorteknik haft genom Airtec. Vid gruvdivisionerna utvecklades en 
gemensam kärnkompetens inom Rocktec. Vid Industriteknik skapades Tool-
tec som en gemensam enhet för utveckling, produktion och distribution. 

Samarbetet har också ökat mellan olika affärsområden. Exempelvis skap-
ades ett patentråd med representanter från de olika affärsområdena. I detta 
råd samarbetade cheferna för de olika utvecklingsenheterna Rocktec, Airtec 
och Tooltec i frågor avseende bl.a. patent: 

Det var fullständigt otänkbart för 15 år sedan. Då fick man ju inte prata med 
varandra. Vi fick order om det men det blev väldigt konstigt. Men nu är det 
samarbete ... man drar fördel av varandras kunskaper. (Chef koncernstab, Ö, 
100924) 

De ökade samarbetena mellan olika enheter indikerar att koncernen under 
2000-2011 blivit mer aktivitetsdelande jämfört med tidigare. Detta gäller 
särskilt under den senare delen av denna period. 

Figur 48. Atlas Copcos koncernstrategi 2000-2011120 

7.3.2 Affärsstrategi 
Atlas Copcos affärsstrategier hade under 1990-talet mer inslag differentie-
ring jämfört med tidigare. Dessutom fanns inslag av kostnadsöverlägsenhet i 
slutet av årtiondet. I nedanstående avsnitt beskrivs och analyseras motsva-
rande för åren 2000-2011. Avsnittets struktur utgår från de fyra affärsområ-

                               
120 Figur 48 är tidsmässigt en fortsättning på Figur 32. Under slutet av 1990-talet fick koncer-
nen mer inslag av aktivitetsdelning. Denna klassificering konstateras också för inledningen av 
2000-talet. Aktivitetsdelningen fortsatte senare under perioden 2000-2011. 
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den som företaget hade år 2000 även om affärsområdet Maskinuthyrning 
avyttrats under denna period. 

7.3.2.1 Kompressorteknik under 2000-talet. 
Kompressorteknik har varit det mest stabila och lönsamma affärsområdet vid 
Atlas Copco. Affärsområdet har varit inriktat på kompressorer och process-
utrustning och haft en hög lönsamhet även under 2000-talet. De förvärv som 
genomförts har huvudsakligen legat inom affärsområdets teknologiska 
kärna. De har också gjorts för att få utökad kontroll över distributionskedjan 
eller för att förstärka geografisk närvaro, t.ex. i Asien. Förvärven har varit 
förhållandevis små till storlek.121 

Kompressortekniks expansion kan förklaras av de stora satsningarna som 
gjorts för att utveckla verksamheten i Asien. Flera nyetableringar av försälj-
nings- och serviceenheter i t.ex. Kina och Indien har gjorts under 2000-2011. 
Dessutom har flera nya fabriker byggts för att öka produktionskapaciteten. 
Ledningen för divisionen Oil-free Air flyttade till Shanghai under 2009. Det 
har också startats centers för forskning- och utveckling i Kina och Indien. 
Omsättningen i Asien har under en tioårsperiod ökat från ca 20 % till 32 % 
av affärsområdets totala försäljning. 

Affärsområdets utbud har utvecklats. Enligt intervjuade personer har t.ex. 
turbokompressorer börjat produceras som ett komplement till tidigare verk-
samhet. Dessa kompressorer bygger på en annan teknologi än traditionella 
oljefria skruvkompressorer. Teknologin tillfördes genom förvärv av företag 
och har sedan vidareutvecklats inom affärsområdet. Produkterna efterfrågas 
särskilt i Kina. Ett annat exempel på förvärvad teknologi är högtryckskom-
pressorer. De används bl.a. för produktion av PET-flaskor och för att pumpa 
biogas. Ett tredje exempel är lågtryckskompressorer. Sådana produkter an-
vänds när ett lågt men jämnt tryck är viktigt t.ex. för att driva ett löpande 
band i en fabrik eller för vattenreningsanläggningar. 

Det förändrade sortimentet visar att Kompressorteknik utvecklar nya till-
lämpningar som kompletterar befintliga produkter. Affärsområdet har vuxit 
2000-2011 genom marknads- och produktutveckling. Den grundläggande 
affärsstrategiska inriktningen har varit stabil och varit produktdrivet diffe-
rentierad under hela denna tidsperiod. 

Tabell 26. Kompressortekniks affärsstrategi 2000-2011 

 Periodens inledning Periodens slut
Kompressorteknik Produktdriven differentie-

ring
Produktdriven differentie-
ring

                               
121 I genomsnitt har de 43 bolag som förvärvats 2000-2011 haft 86 anställda. 
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7.3.2.2 Gruv- och anläggningsdivisionerna under 2000-talet 
Divisionerna som producerar och säljer gruv- och anläggningsutrustning har 
haft störst procentuell tillväxt inom Atlas Copco 2000-2011. Den reala om-
sättningen har mer än tredubblats under denna period. Tidigare hade dessa 
divisioner haft hård priskonkurrens på mogna eller krympande marknader. 
Stabiliseringen som gjordes under 1990-talet låg till grund för 2000-talets 
tillväxt. Den stora finansiella tillväxten inom dessa områden kom 2004-
2008. Det finns flera förklaringar till detta. Under denna femårsperiod gjor-
des 10 företagsförvärv som sammantaget fördubblade affärsområdets storlek 
sett till nominell försäljning. En annan förklaring till utvecklingen är den 
ökade efterfrågan på metaller. Detta ökade gruvproduktionen och därmed 
efterfrågan på gruvrelaterade produkter. Den kraftiga tillväxten i Asien inne-
bar ökade investeringar i byggnader och infrastruktur. Detta gynnade Atlas 
Copcos försäljning av gruv- och anläggningsmaskiner. 

Affärsområdets expansion i Asien kan också förklaras av att företaget haft 
lång erfarenhet av internationell handel, även inom det forna östblocket. 
Denna kunskap bidrog till att företaget snabbt kunde etablera och skapa dot-
terföretag i Kina. Flera försäljnings- och serviceenheter har sedan etablerats i 
detta land. Genom investeringar i nya fabriker har dessutom produktionska-
paciteten ökat. 

Fokuseringen på Kina har också visat sig i de finansiella rapporterna. Pe-
rioden 2004-2011 har gruv- och anläggningsdivisionerna ökat försäljningen i 
Asien/Australien från 19 % till ca 27 % av samma divisioners totala försälj-
ning. Sett till omsättning har denna region fram till 2011 blivit mest betydel-
sefull för de gruvrelaterade divisionerna. 

Atlas Copco har även gjort andra strategiska satsningar inom gruv- och 
anläggningsverksamheterna sedan år 2000. Förvärvet av Drilling Solution 
innebar att Atlas Copco förstärkte sina positioner i Nordamerika som leve-
rantör av borrutrustning i synnerhet för dagbrott. Förvärvet innebar också att 
Atlas Copco blev starkare på marknaden för applikationer inom kolgruvor.122 

Även förvärvet av Dynapac kompletterade Atlas Copcos sortiment. Där-
med förvärvades teknologi för uppbyggnad av vägar och annan infrastruktur. 
Tidigare har Atlas Copcos anläggningsdivisioner genom Construction Tools 
varit fokuserad på demoleringsutrustning. När sedan Dynapac förvärvades 
kunde Atlas Copco även marknadsföra maskiner och utrustning för upp-
byggnad. 

Sammanfattningsvis har Atlas Copcos Gruv- och anläggningsdivisioner 
ytterligare globaliserats jämfört med 1990-talet. Genom förvärv har sorti-

                               
122 Kolgruveindustrin håller vanligen till i ”mjuka berg”, medan Atlas Copco traditionellt har 
varit som starkast i att ta fram maskiner för att borra i ”hårda berg” för att t.ex. utvinna järn-
malm. 
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mentet också kompletterats med nya produkter. Divisionerna tillhandahåller 
fortfarande starkt nischade produkter med tydliga målgrupper. Den mer fo-
kuserade differentiering som argumenterades för i avsnitt 6.3.2.2 är därför 
giltigt även under perioden 2000-2011. 

Tabell 27. Gruv- och anläggningsdivisionernas affärsstrategi 2000-2011 

 Periodens inledning Periodens slut
Anläggnings- och gruvteknik Produktdriven differentie-

ring 
Produktdriven differentiering 

 

7.3.2.3 Divisionerna inom Industriteknik under 2000-talet 
Industritekniks affärsstrategier klassificerades som produkt- och kunddriven 
differentiering 1990-1999. Under 2000-talet har flera förändringar gjorts 
som påverkat affärsstrategin: 
 

• AEG och Milwaukee har avyttrats 
• Divisionsstrukturen har förändrats 
• En separat servicedivision har skapats 

Atlas Copcos har under 2000-talet fokuserat på kärnverksamheten. Dessu-
tom har koncernens vision varit First in mind – first in choice. Delvis till 
följd av denna övergripande vision avyttrades de verksamheter som 1992 
och 1995 förvärvats av AEG och Milwaukee avseende handhållna elverktyg: 

[Verksamheten skulle inte] ha möjlighet att skapa värde i den omfattning som 
Gruppen kräver … Samordningseffekterna mellan elverktygen och övriga 
verksamheter inom Atlas Copco-gruppen är begränsade och försäljningspro-
cesserna skiljer sig åt. (Atlas Copcos årsredovisning 2004, sid 30) 

Flera intervjupersoner vid Industriteknik har gett uttryck för att dessa verk-
samheter inte riktigt passade Atlas Copcos organisation. Verksamheterna 
byggde på en affärslogik mer inriktad på slutkunder med försäljning via 
fackhandeln. Intervjupersoner menade också att teknologin låg på en lägre 
nivå än de befintliga produkterna. Det var därför svårt att se de förväntade 
synergierna: 

[Dessa produkter byggde på] komponenter tillverkade i plast, vilket är ett fy-
siskt omöjligt material för industriella produkter [som kännetecknade Indu-
stritekniks traditionella produkter]. (General manager, V, 080416) 

Efter avyttringen av AEG och Milwaukee återstod den traditionella verk-
samheten inom Industriteknik. Utbudet innebar en tydligare koncentration på 
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industriella verktyg och system. Ett år efter avyttringen förändrades också 
divisionsstrukturen så att den tydligare visade vilka marknader som skulle 
fokuseras. Det skapades flera divisioner som fokuserade på att marknadsföra 
produkter till olika kundgrupper. En division var helt inriktad på bilindustrin 
och en annan var inriktad på bilverkstäder. Divisionernas tillverkning av 
verktyg och system koncentrerades till divisionen Tooltec som kontrollerade 
och samordnade affärsområdets fabriker. Därmed kunde synergier utvinnas 
för tillverkning av produkter med olika målgrupper. 

En annan förändring var att det skapades en separat servicedivision inom 
affärsområdet. Enligt Atlas Copcos årsredovisning 2011 skulle denna divi-
sion förbättra möjligheterna att öka närvaron inom denna verksamhet. Denna 
förändring var också anpassad till koncernstrategin att satsa på eftermark-
nadsprodukter. De andra affärsområdena hade tidigare skapat sådana divis-
ioner.123 

Redogörelsen visar att Industriteknik blivit än mer differentierat 2000-
2011. Affärsområdet har fokuserat på specifika produkter och marknader. 
Fokuseringen på produkter med den absolut högsta tekniska nivån är en för-
stärkning av de strategiska intentioner som fanns redan vid 1980-talets bör-
jan. Vid början av 2000-talet ingick AEG och Milwaukee i sortimentet. När 
dessa verksamheter avyttrades förstärktes affärsområdets kunddrivna diffe-
rentiering. 

Tabell 28. Industritekniks affärsstrategi 2000-2011 

 Periodens inledning Periodens slut
Industriteknik Produkt- och kunddriven 

differentiering
Kunddriven differentiering 

 

7.3.2.5 Maskinuthyrning 2000-2006 
Detta affärsområde avyttrades 2006. Därför är analysen av dess affärsverk-
samhet kortfattad jämfört med de andra affärsområdena. Förutom maskinut-
hyrning var affärsområdet specialiserat på service, underhåll och försäljning 
av ny och begagnad utrustning i USA. Som tidigare nämnts marknadsfördes 
inte bara Atlas Copcos varor som kompressorer och verktyg. Dessutom 
marknadsfördes andra företags varumärken inom affärsområdet. Verksam-
heten låg längre fram i distributionskedjan och fokuserade på entreprenad-
firmor, industriföretag och egnahemsägare. Dessa kunder fanns i Nordame-
rika och hade olika användning av maskiner och utrustning. 

                               
123 Organisatoriskt fanns redan tidigare en separat affärslina inom Industriteknik med inrikt-
ning mot eftermarknadsprodukter. Genom att bilda en division skapades en mer självständig 
resultatenhet med denna inriktning. 
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Verksamheten expanderade år 2000 då försäljning och rörelseresultat 
ökade med över 80 %. Dessutom ökade antalet anställda med över 50 % 
jämfört med året innan. Denna tillväxt berodde på att Atlas Copco 1999 hade 
förvärvat ett stort amerikanskt företag124. Därefter kom en generell nedgång 
på den nordamerikanska bygg- och anläggningsmarknaden. Detta minskade 
affärsområdets rörelseresultat och föranledde nedskrivning av goodwill som 
nämnts i avsnitt 7.1. 

2003 stabiliserades bygg- och anläggningskonjunkturen i Nordamerika. 
När affärsområdet omstrukturerades började resultatet öka. 2002-2005 näst-
an fyrdubblades resultatet samtidigt som medelantal anställda minskade med 
18 %. Branschen hade stor priskonkurrens och det var därför viktigt att ha 
låga kostnader125. I denna konkurrenssituation fokuserades Atlas Copcos 
strategi kunddriven differentiering. Företaget erbjöd produkter och tjänster 
som till sin helhet innebar bättre ekonomi och kvalitet jämfört med konkur-
renternas erbjudanden. Det var inte i första hand genom priset som affärsom-
rådet skulle konkurrera. I Atlas Copcos årsredovisningar betonas snarare 
motsatsen eftersom ökade hyresintäkter till stor del förklarades av hyreshöj-
ningar. Den kunddrivna strategin förstärktes därför ända fram till avyttring-
en. 

Tabell 29. Maskinuthyrnings affärsstrategi 2000-2006 

 Periodens inledning Vid avyttring 2006
Maskinuthyrning Kunddriven differentiering Kunddriven differentiering 

7.3.2.6 Sammanfattning av Atlas Copcos affärsstrategier 2000-2011 
De fyra ovanstående avsnitten sammanfattas enligt Tabell 30. I den följande 
texten diskuteras också hur affärsstrategierna utvecklats sedan 1990-talet 
(jmfr avsnitt 6.3.2.6). 

Tabell 30. Atlas Copcos affärsstrategier 2000-2011 

 Periodens inledning Periodens slut
Kompressorteknik Produktdriven differentie-

ring
Produktdriven differentie-
ring

Anläggnings- och gruvteknik Produktdriven differentie-
ring

Produktdriven differentie-
ring

Industriteknik Produkt- och kunddriven 
differentiering 

Kunddriven differentiering 

Maskinuthyrning Kunddriven differentiering Kunddriven differentiering  

                               
124 Förvärvet var Rental Service Corporation som var noterat på New York-börsen. 
125 Huvudkonkurrent var nordamerikanska United Rentals som också var marknadsledare. 
Marknaden beskrivs i Atlas Copcos årsredovisningar som fragmenterad med många lokala 
och regionala uthyrningsföretag (totalt mer än 14 000 företag i Nordamerika). De 10 största 
konkurrenterna svarade endast för ca 25 % av den totala marknaden. 
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Kompressortekniks affärsstrategi klassificeras som produktdriven differenti-
ering under 2000-talet. Den grundläggande affärslogiken har varit intakt 
inom detta affärsområde sedan 1990-talet. Det har ytterligare globaliserats 
och har även fortsättningsvis varit drivande i branschens teknologiska ut-
veckling. 

Anläggnings- och gruvdivisionerna har haft den högsta tillväxten 2000-
2011. Divisionerna har haft ungefär samma affärsstrategi även om verksam-
heternas volym har ökat. De förvärvade bolagen Drilling Solutions och Dy-
napac har haft liknande affärsstrategi som de tidigare divisionerna. De verkar 
dock på andra marknader eller inom kompletterande produktområden. 

Verksamheten inom Industriteknik har koncentrerats till industriella verk-
tyg och system. Organisationen inriktas på olika kundgrupper vilket indike-
rar en kunddriven differentiering. Produkterna ska ha absolut högsta tekniska 
nivå och anpassade till kundgrupperna. 

Affärsområdet Maskinuthyrning omstrukturerades så att verksamhetens 
ekonomi förbättrades. Affärsområdet kunde avyttras126 2006 i stort sett till de 
värden som det förvärvats ca 10 år tidigare. Som redogjorts i avsnitt 7.3.2.5 
fokuserades verksamheten och var kunddrivet differentierad. 

Figur 49. Sammanfattning av Atlas Copcos affärsstrategier 2000-2011 

7.3.3 Funktionsstrategi 2000-2011 
Under 1990-talet blev Atlas Copcos funktioner alltmer standardiserade. Det 
innebar stordriftsfördelar och höjd produktivitet. Under 2000-2011 har detta 
arbete intensifierats. Det varierar dock mellan olika divisioner hur stora skal-
fördelar som kan vinnas. Exempelvis sker en stor del av produktionen inom 
divisionen Gas and Process på plats hos kunderna. Det kan jämföras med 
produktionen inom Industriteknik där det finns mer standardiserade produk-
tionsmetoder. Även om olika divisioners produktion varierar finns ändå en 
strävan efter att standardisera processer. Det finns mål och mätetal för att 
kontinuerligt höja funktionernas produktivitet. Men det är också viktigt att 
upprätthålla flexibiliteten för att möta kundbehoven: 

                               
126 Viktigt ändå att nämna är att Atlas Copco fortsatt med maskinuthyrning som verksamhet, 
men endast för att hyra ut maskiner och utrustning från eget sortiment. Denna verksamhet 
ligger därför organisatoriskt under respektive affärsområde. 
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Det har alltid funnits där, att reducera sin overhead och effektivisera allt som 
kan göras, osv. Det hamnar ofta i ett diametralt läge emot det här med att ha 
flexibilitet. Tricket är att kunna göra både och. (Produktionschef, W, 080513) 

Det finns en konflikt mellan hög produktivitet och hög flexibilitet. Fabriker-
na ska producera kundanpassade produkter så effektivt att produkterna ger 
mervärde både för kunderna och för Atlas Copco. 

Principerna för funktionerna har inte förändrats sedan slutet på 1990-talet. 
Ledningen arbetar fortfarande mot att koncentrera och effektivisera funk-
tionerna. Därför klassificeras funktionsstrategin under 2000-2011 som fort-
satt varierande. Det finns dock en strävan efter ökad standardisering och 
stordrift (Figur 50). 

 

Figur 50. Sammanfattning av Atlas Copcos funktionsstrategier 2000-2011 
 

7.3.4 Strategisk kongruens 2000-2010 
Detta avsnitt diskuterar strategisk kongruens under perioden 2000-2011. På 
liknande sätt som i kapitel 5 och 6 diskuteras och analyseras samband mellan 
omgivning, koncernstrategi, affärsstrategi och funktionsstrategi. 

 

7.3.4.1 Koncernstrategi och omgivning 
I avsnitt 7.2 konstaterades att osäkerheten successivt ökat i Atlas Copcos 
omgivning under perioden 2000-2011. Särskilt omkring 2002 och efter 2008 
var osäkerheten stor. Den var också större än osäkerheten under slutet av 
1990-talet. I avsnitt 7.3.1 bedömdes koncernens aktivitetsdelning vid inled-
ningen 2000-talet ha ungefär samma nivå som decenniet innan. Den hade då 
ökat sedan inledningen av 1990-talet. Denna utveckling har fortgått under 
perioden 2000-2011 med ökade inslag av aktivitetsdelning. Utvecklingen 
summeras i Figur 51. 
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Figur 51. Atlas Copcos koncernstrategi och omgivning 2000-2011 

Nilsson och Rapp (2005) anser att aktivitetsdelning är kongruent med hög 
osäkerhet i omgivningen. En ökad osäkerhet innebär att riskerna ökar vid 
t.ex. utvecklingsprojekt. Det är då viktigt att företagsledningen är insatt i 
affärerna och har ett långsiktigt perspektiv på verksamheterna. Komplexite-
ten ökar dock om koncernens verksamheter är mer diversifierade. Då blir det 
svårare för företagsledningen att sätta sig in i och kontrollera verksamheter-
na. Vid Atlas Copco var koncernstrategin mindre fokuserad i början av 
2000-talet när flera affärsenheter var mindre relaterade till andra verksam-
heter i koncernen. Omgivningens osäkerhet hade ökat mer än aktivitetsdel-
ningen. Därmed skapades en missmatch som ställde krav på förändring. Det 
blev då fördelaktigt för Atlas Copco att aktivitetsdelningen ökade senare 
under 2000-talet. 

7.3.4.2 Koncernstrategi och affärsstrategi 
Som anförts i avsnitt 7.3.2 har affärsstrategin varierat mellan Atlas Copcos 
affärsområden och divisioner under perioden 2000-2011. Sammantaget för-
stärktes affärsenheternas produkt- och kunddrivna differentiering. Koncern-
strategin liknade den som var rådande under slutet av 1990-talet. Aktivitets-
delningen hade då ökat jämfört med tidigare. 

Figur 52. Atlas Copcos koncernstrategi och affärsstrategi 2000-2011 
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Som anförts i avsnitt 7.3.4.1 var koncernstrategin vid inledningen av 2000-
talet mindre fokuserad jämfört med slutet av perioden då aktivitetsdelningen 
ökade ytterligare. Affärsenheterna var mer diversifierade och hade vid de-
cenniets början inslag av både differentiering och kostnadsledarskap. När en 
del affärsenheter hade en annan logik jämfört med övriga delar i koncernen 
blev det problematiskt att integrera enheterna. Nilsson och Rapp (2005) me-
nar att aktivitetsdelning kan stödja både differentiering och kostnadsledar-
skap. Men koncerner med aktivitetsdelning behöver också innefatta affärs-
enheter med gemensam eller liknande affärslogik. Trots att det i princip fö-
relåg matchning mellan enskilda affärsenheters strategier och koncernstrate-
gin var det obalans i koncernen. Det gick inte att nyttja koncernens fulla 
potential. Atlas Copco verksamhet koncentrerades under senare delen av 
perioden på en gemensam affärslogik (First in mind – first in choice). Denna 
matchning är intressant eftersom Atlas Copcos omsättning och resultat avse-
värt förstärktes under senare delen av samma period. Det stora resultatfallet 
2002 var av engångskaraktär orsakade av affärer gjorda under 1990-talet127. 
Den här delen av studien indikerar att matchningens effekter har en tidsför-
dröjning. Handlingars resultat kan avläsas flera år senare än när de inträffade 
eller vidtogs. 

7.3.4.3 Affärsstrategi och omgivning 
Vid 2000-talets inledning var omgivningens osäkerhet ungefär på samma 
nivå som under slutet av 1990-talet. Atlas Copcos divisioner hade flera olika 
affärsstrategier. De traditionella verksamheterna hade produkt- eller kund-
driven differentiering. En del av de förvärvade bolagen hade inte lika tydlig 
differentiering. Det fanns också inslag av kostnadsöverlägsenhet. Enligt 
Nilsson och Rapp (2005) är en sådan kombination kongruent. Men situat-
ionen ändrades för Atlas Copco efter 2000-talets inledning då omgivningen 
blev ännu mer osäker. Det blev då missmatch mellan omgivning och affärs-
strategi som föranledde nedskrivning av goodwill (se avsnitt 7.1).128 De af-
färsenheter som hade svårast i denna omgivning avyttrades 2004-2006. De 
kvarvarande divisionerna har haft bättre matchning mellan affärsstrategi och 
omgivning. 

                               
127 Förvärvet av verksamheten inom maskinuthyrning innebar en goodwillpost som behövde 
skrivas ner. 
128 Detta gällde Maskinuthyrning och de divisioner inom Industriteknik som marknadsförde 
och tillverkade handhållna verktyg för professionella hantverkare. Dessa verksamheter hade 
hårdare konkurrens och annan affärslogik jämfört med Atlas Copcos traditionella verksam-
heter. 
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Figur 53. Atlas Copcos affärsstrategi och omgivning 2000-2011. 
 

7.3.4.4 Affärsstrategi och funktionsstrategi 
I ovanstående avsnitt framgick att Atlas Copcos affärsstrategier varierat un-
der perioden 2000-2011. Variationen har dock successivt minskat när affärs-
enheterna i större utsträckning samlats i en gemensam affärslogik. Division-
ernas affärsstrategier har fokuserats på produkt- och kunddriven differentie-
ring med tydlig inriktning på industriella kunder. Även funktionsstrategin 
har varierat mellan olika divisioner. Inslagen av standardisering och stordrift 
har ändå kontinuerligt ökat. Som diskuteras i avsnitt 6.3.4.4 innebär detta en 
intermediate position. Denna kombination av affärs- och funktionsstrategi är 
kongruent under förutsättning att företaget har en aktivitetsdelande koncern-
strategi. Men under inledningen av 2000-talet hade Atlas Copco lägre nivå 
av aktivitetsdelning jämfört med decenniets slut. Därför var matchningen 
svagare vid decenniets början. När koncernstrategin fick mer inslag av akti-
vitetsdelning blev strategierna mer kongruenta. Då ökade också företagets 
reala omsättning och resultat. 

Figur 54. Atlas Copcos affärsstrategi och funktionsstrategi 2000-2011. 



 
 
 
 

184 

7.3.4.5 Funktionsstrategi och koncernstrategi 
Figur 55 visar Atlas Copcos funktionsstrategi och koncernstrategi 2000-
2011. Som anges i ovanstående avsnitt har funktionsstrategierna varierat 
mellan olika divisioner. Inslagen av standardisering och stordrift har succes-
sivt ökat. Koncernstrategin har haft lägre inslag av aktivitetsdelning vid pe-
riodens inledning jämfört med periodens slut. Båda kombinationerna är dock 
kongruenta enligt Nilsson och Rapp (2005). Standardisering och stordrift är 
kongruent med både låg och hög nivå av aktivitetsdelning. Vid låg nivå av 
aktivitetsdelning skapas incitament att standardisera och skapa stordriftsför-
delar. Affärsenheterna är då självständiga och kan i yttersta fallet liknas som 
små företag i koncernen med särskilt stort fokus på resultat och lönsamhet. 

Men standardisering och stordrift är också kongruent med ökade inslag av 
aktivitetsdelning. När en koncerns enheter samarbetar kan funktioners resur-
ser samordnas. Detta kan t.ex. innebära att gemensam teknologi används av 
flera funktioner. Det kan också innebära att funktionernas kapacitetsutnytt-
jande ökar. Detta har också varit fallet inom Atlas Copco under den senare 
delen av perioden. Ett exempel är att olika varumärken produceras av ge-
mensamma fabriker och att distributionscenters delas av flera olika affärsen-
heter. 

Sammantaget har företaget alltså uppnått strategisk kongruens under hela 
perioden 2000-2011 när det gäller funktionsstrategi och koncernstrategi. 

Figur 55. Atlas Copcos funktionsstrategi och koncernstrategi 2000-2011. 
 

7.3.4.6 Funktionsstrategi och omgivning 
Atlas Copcos omgivning hade varierad osäkerhet 2000-2011. Vid inledning-
en av 2000-talet var osäkerheten lägre jämfört med slutet på studieperioden. 
Omgivningen var särskilt osäker omkring 2002 och 2008. Även funktions-
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strategin varierade inom divisionerna men det blev successivt ökat inslag av 
standardisering och stordrift. 

En funktionsstrategi som strävar efter standardisering och stordrift kan 
missmatcha en omgivning med hög osäkerhet. Det beror på att standardise-
ring ofta innebär höga fasta kostnader som endast på lång sikt kan anpassas 
till omgivningens utveckling. Inom Atlas Copco har det ändå funnits en hög 
flexibilitet efter den första nedgången 2002. Kostnadsmassan har sedan kun-
nat anpassas till omgivningens utveckling. Detta har visat sig genom att före-
taget haft en god finansiell utveckling under de stora konjunkturnedgångarna 
2009 och 2011. Här visar fallet Atlas Copco att standardisering och stordrift 
inte behöver utesluta hög flexibilitet. Kombinationen kan vara fördelaktig 
när produktionen behöver vara kostnadseffektiv och samtidigt behöver an-
passas till snabba förändringar. 

Figur 56. Atlas Copcos funktionsstrategi och omgivning 2000-2011. 
 

7.3.4.7 Sammanfattning av Atlas Copcos strategier 2000-2011 
Tabell 31 sammanfattar avsnitten 7.3.4.1 – 7.3.4.6. Den visar strategiernas 
matchning och missmatchning under perioden 2000-2011. 

Vid 2002 tydliggjordes koncernstrategin beträffande First in mind – first 
in choice. Denna fokusering har haft stor betydelse för matchningen. Strate-
gin implementerades sedan fram till omkring 2006. Under perioden avyttra-
des verksamheter som inte passade med koncernstrategin. Som framgår av 
tabellen fanns det tendenser till missmatch mellan företagets strategier i bör-
jan av den studerade perioden. Efter 2002 har strategierna blivit mer kongru-
enta. Det har visat sig genom att Atlas Copco kunnat anpassas till den allt-
mer osäkra omgivningen. Konjunkturen har varit särskilt osäker under 2009 
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och 2011. Men även under dessa perioder har Atlas Copco haft en positiv 
utveckling jämfört med många andra industriföretag. 
 

Tabell 31. Matchning av Atlas Copcos strategier 2000-2011 

 Periodens inledning* Periodens slut 
Koncernstrategi vs omgivning Tendens till missmatch Matchning
Koncernstrategi vs affärsstrategi Matchning** Matchning
Affärsstrategi vs omgivning Tendens till missmatch Matchning
Affärsstrategi vs funktionsstrategi Matchning*** Matchning
Funktionsstrategi vs koncernstrategi Matchning Matchning
Funktionsstrategi vs omgivning Tendens till missmatch Matchning
* Tabellen skulle kunna delas vid tiden 2002-2003. Det är vid denna tid som den uttalade 
koncernstrategin blev mer fokuserad. 
** Affärsenheterna hade i början på perioden olika affärslogiker. I princip matchade de kon-
cernstrategin, men genom diversifieringen kunde koncernens resurser samordnas endast i 
begränsad omfattning. 
*** Kombinationen matchade dock inte koncernstrategin fullt ut. 

7.4 Formell ekonomistyrning vid Atlas Copco 2000-
2011 
Atlas Copcos formella ekonomistyrning 2000-2011 utreds i detta avsnitt. 
Tabell 32 sammanfattar redogörelsen. Under denna period fick företagets 
strategiska ekonomistyrning genomslag och påverkade företagets strategiska 
utveckling. 

Scorecards hade införts vid Atlas Copco redan 1997 men fick genomslag 
vid inledningen av 2000-talet.129 Detta system hade stor betydelse för företa-
gets utveckling efter år 2000. Systemet ökade ekonomistyrningens tydlighet, 
transparens och jämförbarhet. Genom systemet framgick bättre vilka verk-
samheter som hade förutsättningar att uppnå de ekonomiska målen. Systemet 
visade också vilka verksamheter som skulle prioriteras. 

Den formella ekonomistyrningens utveckling har också följt den strate-
giska utvecklingen. När koncernstrategin förändrades 2002 inleddes en om-
organisation inom framförallt Anläggnings- och gruvteknik och Industritek-
nik. Då skapades en processorienterad organisation med affärslinor. Den 
formella ekonomistyrningen inriktades på att planera, mäta och följa upp 
dessa affärslinor. Genom scorecards kunde både långsiktiga och kortsiktiga 
överväganden göras för företagets olika enheter. 

                               
129 Atlas Copcos system med scorecards förklaras närmare i avsnitt 6.4. 
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7.4.1 Rutiner för prognos, planering och samordning 
Efter att scorecards införts har systemen för prognos, planering och samord-
ning utvecklats. Dessa procedurer var fortfarande viktiga men målen blev 
tydligare: 

Atlas Copco brukar stolt säga att vi har ju ingen budgetprocess längre. Det är 
en sanning med vissa tillägg kanske. Vi har ju inte en väldigt långt och stort 
budgettragglande som vi hade förr. Men däremot har vi en process när vi sät-
ter mål. De är satta på årsbasis i alla fall. (Controller, division, U, 080331) 

Rutinerna avseende planeringsprocessen har blivit lokala för varje division 
inom Atlas Copco. Divisionscontrollern som citeras ovan beskriver proces-
sen utifrån sitt perspektiv. Denne anser att planeringen görs i iteration mellan 
divisionsledningen och affärslinornas chefer. Divisionsledningen föreslår att 
affärslinornas chefer gör aktivitetsplaner för att uppnå ett specifikt finansiellt 
mål. De olika cheferna skapar dessa planer som motförslag som diskuteras 
med divisionsledningen. Affärslinornas chefer prognostiserar den framtida 
verksamheten. Dessutom diskuteras omgivande faktorer. Det kan vara pris-
förändringar, valutapåverkan, den lokala ekonomins utveckling, pågående 
projekt, nya produkter, nya säljare, osv. Planerna bereds ytterligare under 
några veckor och sedan hålls ett möte där planen behandlas. 

Rutinerna med prognos, planering och samordning har en lång tradition 
inom Atlas Copco. Tidigare hade detta genomförts på en hög detaljnivå från 
företagets enheter. Vid 2000-talets början hade koncernledningen tillgång till 
ett integrerat styrsystem som underlättade planeringen. Det blev också tydli-
gare vilka enheter som kunde samordnas. Successivt skapades flera samord-
nande enheter inom koncernen. De flesta sådana enheter bildades i respek-
tive affärsområde men senare under decenniet fanns också koncernövergri-
pande samordning. Det var dock inte en tillbakagång till den organisation 
som fanns före divisionaliseringen under 1980-talet. Principen om suveräna 
divisionschefer kvarstod och de samordnande enheterna blev istället ett stöd 
för effektiviseringar. 

7.4.2 Utvärdering och kontroll 
Systemen för utvärdering och kontroll har varit likartat vid Atlas Copco un-
der hela 2000-talet men intensiteten ökade i takt med att omgivningen blev 
mer osäker. Utvärderingen av företagets verksamheter utgår från affärslinor-
nas aktivitetsplaner. Dessa planer visar periodiciteten för hur målen uppnås. 
Måluppfyllelsen diskuteras inom affärsenheterna men den rapporteras också 
uppåt i organisationen. Orsakerna till eventuella avvikelser analyseras. Det 
kan vara periodiska orsaker som när påsken infaller under året. Det kan 
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också vara att den omgivande ekonomin förändrats eller att orderingången 
avviker av annan orsak. Uppföljningen intensifieras när omgivningen blir 
mer osäker: 

Det är rätt hård kvartalsvis uppföljning just nu. Det går lite i perioder. Men 
just nu när makrodata ser ut som det gör så är det hårt fokus. Vi lyckades inte 
som vi hade hoppats med … under kvartal 1 … Det är frågan om hur mycket 
is i magen man ska ha. Det är det som vi pratar om just nu i alla fall.130 (Con-
troller, division, U, 080331) 

Verksamheterna mäts och följs upp i tätare intervall om de avviker från de 
finansiella målen i aktivitetsplanen. Då kanske det blir uppföljningar varan-
nan vecka med fler möten. Då analyseras avvikelsernas orsaker och vilka 
åtgärder som kan vidtas för att uppnå målen. 

”Hos oss har det blivit mer formaliserat och lite mer centraliserat. Bolagen 
har nästan obegränsad frihet så länge som de levererar enligt sin plan. I alla 
fall väldigt stor frihet. Men om de inte levererar efter sin plan blir det också 
väldigt kort uppföljning på vad de gör för någonting. (Controller, division, U, 
080331) 

Divisionerna följs framförallt upp ur ett finansiellt perspektiv. Faktorer som 
följs upp är tillväxt, orderingång och fakturering. Lönsamheten mäts utifrån 
EBIT131 vilket fokuserar rörelseresultat. 

7.4.3 Precisera åtagande, motivera samt kommunicera 
information 
Den formella ekonomistyrningen har stor betydelse vid Atlas Copco. Detta 
framgår också i kapitel 5 och 6. Det är viktigt att divisionernas finansiella 
utveckling följer uppställda mål. Detta har inte förändrats efter att scorecards 
infördes. Fortfarande används finansiella nyckeltal för att precisera enheter-
nas åtaganden. Däremot utvecklades den formella ekonomistygningens for-
mat. Kommunikationen blev tydligare. Den formella ekonomistyrningen 
blev också mer transparent genom att dessa scorecards gjordes tillgängliga 
för all personal. Enligt intervjuer med koncernföreträdare var detta betydel-
sefullt för att öka personalens motivation. Genom ökad transparens stärktes 
incitamenten och kraven att prestera enligt målen. 

                               
130 När denna intervju gjordes började omgivningen bli mer osäker efter en period av stabil 
tillväxt för detta affärsområde. Detta visar att Atlas Copcos formella ekonomistyrning väldigt 
tidigt kunde indikera den nedgång i ekonomin som inträffade under hösten 2008. 
131 EBIT förklaras i avsnitt 6.4.2. 
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7.4.4 Sammanfattning av formell ekonomistyrning 2000-2011 
Tabell 32 sammanfattar Atlas Copcos formella ekonomistyrning 2000-2011. 
Som framgår av tabellen har det blivit högre intensitet för att uppnå ekono-
mistyrningens kontrollerande användning. När omgivningen blivit mer osä-
ker är det viktigt att följa upp verksamheter i kortare intervaller. Det ger 
företagsledningen möjlighet att snabbt förändra organisationen utifrån de 
omgivande betingelserna. En stabschef exemplifierar med finanskrisen 
2008-09: 

Vi bevisar gång efter annan att vi är väldigt flexibla, att vi kan agera fort … 
Vi insåg läget oktober 2008. Inom 4 mån var vi 6 000 färre anställda. Vi 
stoppade tillverkningen i alla våra stora fabriker. Vi började ordentligt 
minska inflödet av material. Vi vidtog alla åtgärder vi kunde för att snabbt 
sänka kostnadsmassan. Och det gjorde att vår operativa lönsamhetsnivå sjönk 
från 18 % ner till 14 % när det var som sämst. Och 14 % är vad de allra flesta 
industriföretag når på sin peak. (Chef koncernstab, Ö, 100924) 

 

Tabell 32. Utveckling av Atlas Copcos formella ekonomistyrning 2000-2011 

Ekonomistyrningens användning Periodens inledning Periodens slut 

Kontroll 
 

Redovisning/intern revision Redovisning/intern revi-
sion, högre intensitet 

Prognos Rullande prognoser Rullande prognoser
Planering Decentraliserat, scorecards Decentraliserat, scorecards 
Samordning Scorecards, prognoser Scorecards, prognoser 
Precisera åtagande Scorecards Scorecards
Skapa motivation Scorecards, transparens Scorecards, transparens 
Kommunicera information Scorecards, uppföljning Scorecards, uppföljning 

Atlas Copcos scorecards har visat sig vara viktiga verktyg för att upptäcka 
och analysera förändringar i omgivningen. Därmed har organisationen 
snabbt kunnat justeras. Även under 2010-2011 har stora svängningar skett på 
marknaderna. Den snabba rapporteringen gör det möjligt att anpassa organi-
sationen till dessa svängningar. 

7.5 Informell styrning vid Atlas Copco 2000-2011 
Som nämnts i föregående avsnitt har den formella ekonomistyrningen varit 
betydelsefull för Atlas Copcos strategiska utveckling under perioden 2000-
2011. Men även den informella styrningen var viktig. Nedan diskuteras hur 
makt och ledarskap, chefsrekrytering och intern utbildning utvecklats vid 
Atlas Copco under denna period. 
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7.5.1 Makt och ledarskap 
Betydelsen av Makt och ledarskap sammanfattas i Tabell 33. Under peri-
oden 2000-2011 har Atlas Copco haft tre koncernchefer: Giulio Mazzalupi, 
Gunnar Brock och Ronnie Leten.132 Rekryteringen av Brock år 2002 innebar 
att Atlas Copco fick en koncernchef som tidigare inte varit anställd i koncer-
nen. Intervjupersoner har förklarat betydelsen av den nya och tydliga retorik 
som han bidrog till: 

De besked som kommer ifrån vår VD och ledningsgrupp tror jag är avgö-
rande. Och Gunnar Brock som då tillträdde var ju glasklar. Han sa att ”jag 
tror att Atlas Copco-gruppen kan växa mycket mer än den allmänna konjunk-
turuppgången. Att vi kan ha en organisk tillväxt.” Han sa också att ”ackvisit-
ioner är bra men vår tillväxt ska till två tredjedelar vara organisk och en tred-
jedel vara företagsförvärv.” Dessutom sa han att vi måste anställa mer feet in 
the streets133. Det tror jag är mycket mer avgörande för vad som sker i en så-
dan här koncern än scorecards i sig. (Chef koncernstab, Ö, 100924) 

Den fokusering som följde inleddes med en goodwillnedskrivning av den 
amerikanska maskinuthyrningsverksamheten. Dessutom intensifierades arbe-
tet med att långsiktigt stärka ekonomin inom samtliga affärsområden. 

Sättet att uttrycka mål och visioner var en injektion för Atlas Copcos che-
fer och medarbetare. Aktiviteterna skulle också följas upp mot målen. När 
koncernchefen efterlyste mer feet in the streets fick underordnade chefer ett 
tidsintervall på sig för att genomföra detta. Sedan skulle måluppfyllelsen 
rapporteras: 

[Gunnar Brock] kunde säga att han ville ha en rapport om hur många fler som 
är anställda i mars. T.ex. att det skulle vara 10 % fler försäljare och 10 % fler 
inom service. Då visste han att han skulle få besked, från alla divisionerna, 
genom affärsområdescheferna, exakt hur läget var. (Chef koncernstab, Ö, 
100924) 

Det var viktigt att följa upp dessa målsättningar. Vid nästa månadsrapport 
rapporterades t.ex. hur mycket intäkter den nya personalen tillförde. Dessa 
procedurer visar att koncernledningen blev mycket mer aktiv efter 2002. 
Dessutom expanderade ekonomistyrningen till att behandla mer än de tradi-
tionella mätetalen. Men det var inte bara mätningarna som förändrades. Led-
ningen visade också på ett nytt sätt vad som var viktigt med mycket mer 

                               
132 Gunnar Brock var den koncernchef som ledde verksamheten när koncernstrategin fokuse-
rades efter 2002. Ronnie Leten tog över 2009 (se Figur 57). Vid slutet av studieperioden 
omorganiserades flera affärsområden. De långsiktiga konsekvenserna av denna förändring 
faller dock utanför ramen för den här avhandlingen. 
133”Feet in the streets” avser försäljnings- och servicepersonal. 
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långsiktigt förhållningssätt. En del av denna styrning var formell ekonomi-
styrning eftersom viktiga värden kommunicerades genom formella doku-
ment. Men det var i stor utsträckning koncernledningens tydlighet och för-
hållningssätt som skapade motivation. Den rättade också in enheterna i den 
nyutvecklade koncernstrategin. 

Tabell 33. Makt och ledarskap 2000-2011 

Ekonomistyrningens användning Periodens inledning Periodens slut 

Kontroll Divisioner starka Stark koncernledning 
Prognos 
Planering 
Samordning 
Precisera åtagande
Skapa motivation Transparens och uttalanden om strategi
Kommunicera information Uttalanden om viktiga värderingar ökar 

7.5.2 Chefsrekrytering och intern utbildning 
Kontinuitet och tradition är viktigt inom Atlas Copco. Det finns två paral-
lella traditioner som bidrar till kunskapsöverföring vid företaget: 
 

• Intern rekrytering inom funktioner och affärsenheter 
• Personalrotation inom koncernen 

Atlas Copco rekryterar oftast chefer och övrig personal internt. Detta är vik-
tigt för att skapa kontinuitet beträffande den befintliga verksamheten: 

Det finns en filosofi i företaget att om du är en bra chef så har du alltid koll 
på vem som kan ta över om du slutar … Du måste låta de personer som job-
bar i din närhet växa genom att ge dem större ansvar och låta dem känna efter 
vad de vill göra, och då, någonstans i den processen så identifierar du vem 
som du känner är lämplig att efterträda dig. Och jag har definitivt mina kron-
prinsar här som jag känner att de här personerna här kan jag lita på och kan ta 
mitt jobb om jag slutar. Och det tycker jag känns skönt. (Produktionschef, W, 
080513) 

Det sker en vertikal kunskapsöverföring mellan chefer på olika nivåer ge-
nom särskilda procedurer. Vid rekrytering av underordnad personal över-
lämnar den högre chefen den traditionella boken The Atlas Copco Book till 
underordnade. Detta är en viktig symbolhandling inom koncernen. Vid re-
krytering av nya chefer är också överordnade chefer med i rekryteringspro-
cessen: 
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Vi kallar det för farfarsintervjuer eller farmorsintervjuer … Om jag anställer 
någon i min ledningsgrupp så får de också träffa min chef för att lära känna 
honom och veta vem han är och också ge möjlighet att ställa frågor också till 
honom. (Produktionschef, W, 080513) 

Dessa principer bidrar till att skapa tradition och kontinuitet i funktioner och 
enheter. Det finns också en horisontell kunskapsöverföring. Chefer och an-
nan personal har under 2000-talet också kunnat rotera mellan olika funktion-
er och affärsenheter. Figur 57 visar hur koncernens ledningspersoner flyttat 
mellan olika positioner. 

Figur 57. Chefspositioner vid Atlas Copcos koncern och affärsområden 2000-
2011.134 

Rotationen blir tydligare på lägre hierarkisk nivå. Ett exempel på sådana 
förflyttningar är en intervjuad divisionscontroller. Han har arbetat med eko-
nomifrågor och affärssystem inom gruvrelaterade divisioner, vid distribu-
tionscenter och i en annan divisionsledning. En annan intervjuperson har 
arbetat som controller vid en annan enhet inom ett affärsområde. Han blev 
sedan assisterande divisionscontroller och kom därefter att arbeta vid Atlas 
Copcos huvudkontor. Därefter blev han divisionscontroller inom en annan 
divivision i ett annat land. Han återvände sedan till huvudkontoret och 
tjänstgjorde som controller för ett helt affärsområde. 

Både den horisontella och vertikala kunskapsöverföringen bidrar till att 
stärka traditionerna inom Atlas Copco. Därigenom skapas intern kontinuitet 

                               
134 Figur 57 sträcker sig till 2011. Därefter har en del positioner bemannats av andra personer. 
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och stabilitet. Den tidigare koncernchefen Gunnar Brock kom dock från 
andra koncerner. Detta var ovanligt inom Atlas Copco, men det bidrog till 
strategisk utveckling. Under hans ledarskap hade Atlas Copco en markant 
tillväxt samtidigt som koncernen blev mer fokuserad på kärnverksamheten. 

Chefsrekryteringen och den interna utbildningen har 2000-2011 handlat 
om att skapa karriärmöjligheter och kommunicera viktiga värderingar. Detta 
framgår av Tabell 34. Kommunikationen är viktig för kontinuiteten och för 
att värna traditioner som inte kan förmedlas via formell ekonomistyrning. 

Tabell 34. Chefsrekrytering och intern utbildning 2000-2011 

Ekonomistyrningens användning Periodens inledning Periodens slut 

Kontroll 
Prognos 
Planering 
Samordning 
Precisera åtagande
Skapa motivation Karriärmöjligheter Karriärmöjligheter
Kommunicera information Viktiga värderingar Viktiga värderingar 

7.5.3 Sammanfattning av informell styrning 2000-2011 
Som framgår av Tabell 35 har Atlas Copcos informella styrning handlat om 
att öka motivationen och kommunicera information. Detta liknar den an-
vändning som förekom under 1990-talet (jmfr Tabell 24). En skillnad är att 
samordning inte längre görs genom informell styrning. Ägarfamiljen utövar 
inte längre det direkta inflytandet i koncernen som var fallet under tidigare 
decennier. Det har istället skapats formella styrverktyg och organisatoriska 
förutsättningar för att realisera synergier inom och mellan enheter. 

Tabell 35. Utveckling av Atlas Copcos informella styrning 2000-2011 

Ekonomistyrningens användning Periodens inledning Periodens slut 

Kontroll 
Prognos 
Planering 
Samordning 
Precisera åtagande
Skapa motivation X X
Kommunicera information X X 
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7.6 Strategisk utveckling och ekonomistyrning 2000-
2011 
Atlas Copcos kärnverksamheter har fokuserats under perioden 2000-2011. 
Företaget har kraftigt expanderat inom de traditionella verksamheterna och 
särskilt penetrerat de marknader som har kopplingar till den asiatiska tillväx-
ten. Även denna strategiska utveckling har genomgått olika faser. I den här 
framställningen kan tre faser behandlas: introduktionsfasen, tillväxtfasen och 
mognadsfasen. Någon direkt nedgångsfas kunde inte identifieras i slutet av 
studieperioden. 

7.6.1 Introduktionsfasen 
Atlas Copcos formella ekonomistyrning förändrades i slutet av 1990-talet för 
att skapa mer flexibelt förhållningssätt i företagets ledning. Förändringen 
innebar också att verksamheternas ekonomiska utveckling blev mer transpa-
rent. Det blev tydligare vilka verksamheter som hade förutsättningar att 
uppnå företagets mål. Det blev också tydligare att verksamheter behövde 
samordnas för att öka effektiviteten. I början av 2000-talet visade den för-
ändrade ekonomistyrningen att en del verksamheter inte hade förutsättningar 
för detta. Verksamheterna låg så långt ifrån kärnverksamheten att samord-
ningsvinsterna inte blev tillräckligt stora. Det visade sig också att dessa 
verksamheter inte hade tillräckligt goda förutsättningar att på egen hand 
uppnå företagets mål. Ekonomistyrningen indikerade en obalans i de olika 
verksamheterna och åtgärder behövde vidtas. Följden blev att företaget blev 
mer fokuserat på kärnverksamhet och att mer perifer verksamhet avyttrades. 
Detta visar att ekonomistyrningen hade stor betydelse vid den nedgångsfas 
som rådde vid decenniets inledning. Den skapade incitament och engage-
mang för en ny strategi. Även företagsledningens tydliga retorik för den nya 
strategin bidrog till att öka acceptansen för strategin. 

7.6.2 Tillväxtfasen 
Atlas Copco kom in i en tillväxtfas under 2006 som pågick under ca tre år. 
Företagets reala omsättning ökade med över 60 % under denna period och 
det reala resultatet steg med 50 % (se Figur 42 och Figur 43). Det var fram-
förallt koncernens gruv- och anläggningsrelaterade divisioner som växte 
kraftigt. De kunde dra nytta av en kraftigt ökad efterfrågan på gruv- och 
anläggningsrelaterad utrustning. Detta kom i ett skede då företagets kärn-
verksamheter hade fokuserats. Genom att mer perifera verksamheter hade 
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avyttrats fanns det förutsättningar för att investera i asiatiska och nordameri-
kanska företag och fabriker. 

När koncernstrategin tydliggjordes blev det bättre matchning mellan Atlas 
Copcos strategiska nivåer (se avsnitt 7.3.4.7). Företaget blev också mer an-
passat till den alltmer osäkra omgivningen. Genom ekonomistyrningens 
förändring i slutet av 1990-talet hade företagsledningen också bättre kontroll 
över den ekonomiska utvecklingen i företagets olika enheter. Därmed var de 
grundläggande förutsättningarna uppfyllda för att kunna dra nytta av den 
stora efterfrågeökningen. 

7.6.3 Mognadsfasen 
Atlas Copcos tillväxt avtog 2009-2010. Företagets verksamheter påverkades 
av finansiell oro i omvärlden. Atlas Copco hade dock en stark ställning jäm-
fört med många andra industriföretag under denna period. Detta förklaras av 
ökad flexibilitet som möjliggjorts genom styrsystemets och den interna 
strukturens utformning. Detta var viktigt när omgivningen blivit mer osäker. 
Avmattningen som uppstod kunde snabbt upptäckas genom den transparenta 
ekonomiska rapporteringen. Åtgärder kunde också snabbt vidtas för att mi-
nimera konsekvenserna. Betydelsen av dessa tidiga signaler har betonats av 
flera intervjupersoner vid koncernledningen. 

Exemplet visar att ekonomistyrningen framförallt har använts för att upp-
rätthålla kontroll under mognadsfasen. Det är nödvändigt att bevaka verk-
samheternas ekonomiska utveckling och identifiera avvikelser så att det ti-
digt går att vidta åtgärder i en eventuellt kommande nedgångsfas. Detta är 
särskilt betydelsefullt när omgivningens osäkerhet ökar. Men ekonomistyr-
ningen behöver också kommunicera information mellan olika enheter. I fal-
let med Atlas Copco var detta möjligt genom det visualiserande system som 
scorecards innebar. 
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KAPITEL 8 
Strategisk utveckling och ekonomistyrning: 
- Diskussion och slutsatser 

I kapitel 1 introduceras avhandlingens fyra grundpelare (Figur 1). Situat-
ionssynsättet används i avhandlingen för att förklara företags beroende av 
olika betingelser. Strategi och ekonomistyrning analyseras ur ett livscykel-
perspektiv. Detta avslutande kapitel fördjupar diskussionen om hur strategisk 
utveckling sker och redogör för samband mellan strategisk utveckling, stra-
tegisk kongruens och ekonomistyrning. Därvid beaktas både litteraturge-
nomgången som sammanfattas i Tabell 2 och fallstudien som sammanfattats 
i Tabell 36. I kapitlet diskuteras också avhandlingens slutsatser och konse-
kvenser. Avhandlingen avslutas med förslag på vidare studier. 

8.1 Strategisk kongruens och ekonomistyrning i olika 
faser 
I avhandlingen förklaras strategisk utveckling ske genom cykliska mönster. 
Den strategiska utvecklingen i fallstudien sker i tre cykler. Som framgår i de 
empiriska kapitlen går det inte att helt avgränsa cyklerna till exakta årtal. Det 
finns också variation inom företaget och dess enheter när respektive cykel 
börjar och slutar. I den fortsatta diskussionen används därför strategisk in-
riktning istället för årtal för att benämna varje utvecklingscykel. Den första 
cykeln gäller Atlas Copcos utveckling mot en divisionaliserad koncern. Den 
andra är Atlas Copcos utveckling mot en kontrollerad diversifiering. Den 
tredje cykeln är utvecklingen mot en globaliserad och fokuserad koncern. 
Denna indelning av cykler framgår av Tabell 36. Tabellen visar också hur 
strategisk kongruens, formell ekonomistyrning och informell styrning ut-
vecklats under fyra olika faser i respektive utvecklingscykel. För att ge ana-
lytisk klarhet är de empiriska resultaten sammanfattade i olika kategorier. 
Förekomst av strategisk kongruens kategoriseras som matchning eller miss-
matchning. Eftersom det finns nyanser mellan matchning och missmatchning 
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används komparationer i form av ”mindre” eller ”mer”.135 Denna komparat-
ion görs i förhållande till tidigare fas i utvecklingscykeln. När det gäller re-
spektive introduktionsfas jämförs med föregående utvecklingscykels ned-
gångsfas. 

Tabell 36. Strategisk kongruens, formell ekonomistyrning och informell styrning för 
varje delperiod och för hela fallstudien 

I Tabell 36 har den formella ekonomistyrningen kategorier som beskriver 
både hur ekonomistyrningen används och i vilken utsträckning den ger ut-
rymme för initiativ, beslut och handling på lägre organisatoriska nivåer. An-
vändningen kategoriseras utifrån om den är inriktad på utvärdering och kon-
troll och därmed är reaktivt orienterad eller om den är inriktad på att ge inci-
tament och precisera ansvar och därmed är proaktivt framåtsyftande. Som 
framgår av tabellen finns det också faser där båda kategorierna konstateras. 
Den formella ekonomistyrningens förmåga att ge utrymme för initiativ, be-
slut och handling kategoriseras som centralisering respektive decentrali-
sering. 

I Tabell 36 kategoriseras också informell styrning. Kategorierna anger 
med vilket syfte företagsledningen påverkar enheternas verksamheter med 
andra medel än formell ekonomistyrning. Företagsledningen behöver t.ex. 
hantera problem som uppstår i övergångar mellan olika cykler. I tabellen 

                               
135 Det bör betonas att komparationen inte är resultat av en analys byggd på kvantitativa data. 
Den är en tolkning av de kvalitativa data som behandlas och analyseras i kapitlen 5-7. 
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anges det som ”Hantera övergång”. Företagsledningen kan också behöva 
hantera problem som uppstår när verksamheter effektiviseras. En överordnad 
ledning kan behöva samordna verksamheterna så att också övergripande mål 
kan uppnås. I tabellen beskrivs detta som ”Samordning”. 

Som framgår av Tabell 36 finns både likheter och skillnader inom respek-
tive fas för de tre utvecklingscyklerna. Komplexiteten är stor men det finns 
också intressanta mönster. En likhet är att strategiska nivåer har mer match-
ning/mindre missmatchning under mognadsfaserna jämfört med introduk-
tionsfaserna och nedgångsfaserna. Detta gäller framförallt fallföretagets 
andra och tredje cykler. Ekonomistyrningen har varit decentraliserad under 
nästan hela studieperioden. Endast vid introduktionsfasen under den första 
cykeln har ekonomistyrningen varit centraliserad. En övergång till decentra-
liserade principer ger personal på lägre hierarkiska nivåer större möjlighet att 
fatta självständiga beslut. Den formella ekonomistyrningen förändras inte 
avsevärt mellan de olika faserna, men den visar sig vara reaktiv i introduk-
tionsfaser jämfört med tillväxt- och mognadsfaser. I den tredje cykeln finns 
också reaktiv styrning även under tillväxt- och mognadsfaserna. Avhand-
lingens empiriska avsnitt visar att omgivningen blivit alltmer osäker under 
denna utvecklingscykel. Företagets ledning har bemött denna utveckling 
med att kombinera proaktiv och reaktiv styrning. 

Den informella styrningen följer också de strategiska utvecklingscyklerna. 
Vid introduktionsfaserna har fokus legat på att hantera övergången mellan 
olika utvecklingscykler. Sedan fokuseras på att samordna verksamheterna. 
Tabell 36 visar dock att det också finns tillfällen då informell styrning behö-
ver användas för att både hantera övergångar och samordna verksamheter. 
Särskilt gäller det under den andra cykeln. Förklaringen till detta är att olika 
verksamheter befann sig i olika strategiska faser under denna cykel. En del 
enheter fanns i en introduktionsfas samtidigt som andra enheter var i mog-
nadsfasen. I denna situation hade den informella styrningen en viktig roll i 
att hantera denna komplexitet. När koncernen fokuserats och missmatchen 
minskat eller helt upphörde under den tredje cykeln har den informella styr-
ningen inte varit lika betydelsefull. Detta tolkas som att den informella styr-
ningen har särskild betydelse när den formella ekonomistyrningen inte 
förmår att hantera olika variationer som förekommer inom verksamheterna. 

Avhandlingen visar att ett företag som Atlas Copco kan uppnå strategisk 
kongruens. Därmed stöds den modell för strategisk kongruens som presente-
ras av Nilsson och Rapp (2005). Men analysen visar också att det finns fler 
dimensioner som inverkar när det gäller att uppnå strategisk kongruens. Sär-
skilt gäller det i vilken fas i utvecklingscykeln företagets strategi befinner 
sig. Både litteraturgenomgången och fallstudien indikerar att det är särskilt i 
mognadsfasen som strategisk kongruens föreligger. Tillstånd av strategisk 
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kongruens kan inte förväntas i nedgångsfasen eller introduktionsfasen av två 
skäl. För det första kan det finnas missmatch inom strategiska nivåer 
och/eller omgivningen till följd av att förutsättningar har ändrats. Obalansen 
ligger då i att företaget inte hinner anpassas till nya förutsättningar. En sådan 
situation kan förväntas i nedgångsfasen och i introduktionsfasen. För det 
andra behöver resurserna i dessa faser koncentreras på att utveckla nya stra-
tegier som sedan ska få acceptans och genomslag i ett bredare perspektiv. 
Här kan det föreligga stor variation mellan olika branscher, men dessa pro-
cesser är vanligen tidskrävande och pågår inom ramen för en redan befintlig 
organisation. Det kan inte förväntas att skapande och introduktion av nya 
strategier sker exakt samtidigt som den strukturella anpassningen. Det kan 
heller inte förväntas att en ny strategi helt matchar de tidigare organisations-
principerna. 

Ekonomistyrningen påverkas av det faktum att strategisk kongruens inte 
kan förväntas föreligga i alla faser. Under mognadsfasen används kognitivt 
tänkande och handlande för att skapa effektiva lösningar inom en given av-
gränsad strategi. När strategin kommer i en nedgångsfas och till en eventuell 
introduktionsfas ökar betydelsen av emotionella handlingar och tänkesätt. I 
Tabell 2 redogör för att informell styrning har stor betydelse i denna fas. 
Avhandlingen illustrerar detta även empiriskt genom att informell styrning 
fokuserar på att hantera övergångar mellan olika cykler (se Tabell 36). I 
nedgångs- och introduktionsfaserna är engagerat ledarskap ett viktigt kom-
plement till den formella ekonomistyrningen. Företagsledarna behöver möj-
liggöra skapande och implementering av strategier som på längre sikt kan 
generera nya perioder av kongruens och harmoni. Med ett sådant synsätt och 
sådana metoder ökar möjligheterna att långsiktigt utveckla företaget. An-
passningens tidsmässiga eftersläpning kan minimeras vilket också utgör en 
fördel gentemot de konkurrenter som inte har dessa förmågor eller förutsätt-
ningar. 

En komplexitet som inte framgår av Tabell 2 är att fasindelningen och 
cyklerna inte alltid går i samma takt inom ett stort företag som t.ex. Atlas 
Copco. I Tabell 36 gäller det framförallt under den andra utvecklingscykeln 
då matchning inte uppnås under någon fas. Detta kan heller inte förväntas 
när ett etablerat företags produkter och kompetenser breddas. Verksamheter-
na kommer då ligga i olika utvecklingsfaser. Den dominerande forsknings-
traditionen inom detta fält tar sällan hänsyn till detta utan behandlar företag 
som om alla dess verksamheter kan kategoriseras i en enda strategisk fas. 
Genom den här avhandlingen utmanas detta perspektiv. Det är troligen inte 
endast Atlas Copco som har verksamheter och produkter i olika faser och 
utvecklingscykler. Detta faktum borde också gälla andra företag som varit 
verksamma i många år. 
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I nedanstående avsnitt preciseras strategisk kongruens och ekonomistyr-
ning för de olika faserna i förhållande till tidigare forskning. Texten är dis-
ponerad så att den behandlar tre olika situationer som är kritiska under en 
utvecklingscykel. Först diskuteras strategisk kongruens och ekonomistyrning 
vid avvikelser och nedgång (8.1.1). Sedan följer ett avsnitt avseende strate-
gisk kongruens och ekonomistyrning för att entusiasmera (8.1.2). Som av-
slutning diskuteras strategisk kongruens och ekonomistyrning för att effekti-
visera verksamheter (8.1.3). Efter de tre avsnitten sammanfattas och diskute-
ras samband mellan strategisk kongruens och strategisk utveckling samt 
ekonomistyrning och strategisk utveckling. I avsnitt 8.2 görs detta på en 
övergripande nivå för att kunna ge generella rekommendationer till företag 
och andra organisationer. 

8.1.1 Strategisk kongruens och ekonomistyrning vid avvikelser 
och nedgång 
Avhandlingen konstaterar inte några djupa kriser för Atlas Copco under stu-
dieperioden men det förekommer nedgångar som föregått strategisk utveckl-
ing. Tabell 36 visar att det under nedgångarna funnits missmatch mellan 
olika strategiska nivåer och/eller omgivning. Missmatchen har varit större i 
nedgångsfasen jämfört med mognadsfasen. Fallstudien illustrerar därmed att 
strategisk kongruens är ett statiskt tillstånd som utmanas av företagets och 
omgivningens utveckling. Tidigare forskning (t.ex. Nilsson, 2010) visar att 
t.ex. omgivningens förändring ökar behovet av strategisk utveckling och 
anpassad ekonomistyrning136. Men det finns också en eftersläpning innan 
företaget anpassas till omgivningens förändring. Att strategisk kongruens 
inte längre föreligger kan vara ett symptom på att företaget har hamnat i en 
nedgångsfas. I fallet med Atlas Copco uppstod ineffektivitet på kort sikt när 
t.ex. affärsstrategin och funktionsstrategin inte var kongruent med omgiv-
ningen. Ineffektiviteten kan minimeras genom att korta ner anpassningens 
eftersläpning tidsmässigt. Då minskar risken för djup och långvarig nedgång. 

En anpassad formell ekonomistyrning kan tidigt fånga upp signaler om 
förändringar i omgivningen. Tidigare studier visar dock att företag ofta styrs 
kortsiktigt vid nedgångar. Kunc och Bhandari (2011) menar att anpassningen 
sker reaktivt vid nedgång och kris. Tabell 2 visar också att formaliseringen 
är lika stor vid nedgångsfasen som vid mognadsfasen. Detta kan vara följden 
av kognitiv problemlösning när en situation uppstår som kräver åtgärder 
(Hedberg & Jönsson, 1978). Men att instinktivt reagera med neddragningar 
kan också hindra framåtblickande aspekter som är nödvändiga för långsiktig 
                               
136 I Nilsson (2010) redogörs för hur försvarsmaterielkoncernen Saab AB utvecklats i förhål-
lande till en förändrad marknadsstruktur och konkurrenssituation. 
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överlevnad. Ekonomistyrningen behöver också ge utrymme för emotionella 
krafter hos individer och grupper. Den balans som är nödvändig mellan eko-
nomistyrningens användningsområden har diskuterats i tidigare forskning 
(t.ex. Arwidi och Samuelson, 1991; Simons, 1995). Behovet av balans illu-
streras i denna avhandlings fallstudie, särskilt i skarven mellan den andra 
och tredje utvecklingscykeln (se Tabell 36). Den ökade missmatchen mobi-
liserade ett effektiviseringsarbete inom de verksamheter som hade lägst lön-
samhet. Genom att den formella ekonomistyrningen blivit transparent kunde 
de olika verksamheternas lönsamhet följas upp med korta intervall. Samti-
digt fokuserades den informella styrningen på att motivera personalen för en 
ny strategi. Atlas Copcos ledning fick också i ett tidigt skede signaler om 
och kunde uppfatta finanskrisen 2008-2009. Denna tidiga signal möjlig-
gjorde att ledningen snabbt kunde dra ner på företagets verksamhetsvolymer 
för att möta en minskad efterfrågan hos kunderna. Detta var möjligt genom 
t.ex. korta ledtider i produktionen och genom att personalen kunde rotera. I 
detta fall ansågs dock inte strategin vara i behov av omedelbar utveckling. 
Företaget kom aldrig in i en nedgångsfas. 

Analysen visar att det finns specifika omständigheter under nedgång. Det 
är tillstånd som kännetecknas av obalans och osäkerhet. Formell ekonomi-
styrning och informell styrning påverkar och påverkas av denna situation 
och kan användas för att mildra nedgången. 

8.1.2 Strategisk kongruens och ekonomistyrning för att 
entusiasmera 
När ett företag har behov av förnyelse behöver det finnas förutsättning för 
idéskapande. Bland annat behöver ekonomistyrningen vara utformad och 
användas för kreativitet och nyskapande (Frigotto et al., 2014). Ekonomi-
styrningens formalisering behöver vara begränsad i introduktionsfasen (se 
Tabell 2). När en ny strategi sedan ska införas är det viktigt att skapa entusi-
asm hos personalen för den nya färdriktningen. I denna fas är det väsentligt 
att det finns en anpassad struktur för den nyutvecklade strategin. Tidigare 
forskning visar att det behöver finnas organisatoriska förutsättningar och 
resurser för att företaget ska kunna växa i den nya strategin. Miller och Frie-
sen (1984) menar att strategin blir mer analytiskt och rationellt grundad i 
denna fas. Det kognitiva tänkandet blir starkare (Hedberg & Jönsson, 1987). 
I den nya situationen behöver strategisk kongruens skapas och en därtill 
anpassad ekonomistyrning. 

Tidigare forskning visar att ekonomistyrningen blir mer formaliserad un-
der tillväxtfasen (Moores & Yuen, 2001; Simons, 1987). Det behöver finnas 
ett utvecklat samordnings- och kontrollsystem när komplexiteten ökar. Men 
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ekonomistyrningen behöver också hantera en historia med tidigare strategier 
vars organisation kan finnas kvar även efter ett strategiskifte. Detta indikeras 
också i Tabell 36 som visar att den formella ekonomistyrningen är både 
proaktiv och reaktiv i fallföretaget. Här är också den informella styrningen 
betydelsefull både för att kommunicera den nya strategin men också för att 
entusiasmera och skydda de delar i historien som är viktiga att bevara. Fall-
studien i denna avhandling illustrerar detta genom de satsningar som gjorts 
på socialiseringsprocesser t.ex. i företagets introduktionsfas under den andra 
utvecklingscykeln. När företaget expanderade var det betydelsefullt att ut-
bilda och socialisera befattningshavare i företagets grundläggande värde-
ringar. Den nya strategin behövde växa fram i ett historiskt sammanhang. 

Ett annat exempel på ledningens betydelse att entusiasmera för en nyut-
vecklad strategi är hur ett strategiskt skifte markerades inför den tredje ut-
vecklingscykeln. Då betonades visionen om First in mind – First in choice. 
Den samlade hela företaget omkring grundläggande affärsmässiga värde-
ringar som skulle genomsyra hela den globaliserade organisationen. Det var 
framförallt målformulering kombinerat med en tydlig och konsekvent upp-
följning som banade väg för företagets framgångar under denna utvecklings-
cykel. En konsekvens blev sedan att företaget än tydligare fokuserade på en 
gemensam affärslogik. 

Betydelsen av ekonomistyrning för att entusiasmera personalen inför en 
ny strategi har tidigare behandlats i forskningen. Bart (1993) anser att eko-
nomistyrningen är viktig när nya produkter och strategier lanseras. Då be-
hövs en kombination av formell ekonomistyrning och informell styrning för 
bästa resultat. I denna fas behöver den formella ekonomistyrningen identifi-
era vilka handlingsalternativ som är ekonomiskt rationella. Bart (1993) me-
nar dock att den formella styrningen inte får bli så dominant att entusiasmen 
sjunker. Ledningen behöver också agera informellt och visionärt för att på 
andra sätt visa den nya strategin. 

I fallet Atlas Copco har kombinationen av formell ekonomistyrning och 
informell styrning varit framgångsrik för att entusiasmera personalen inför 
nya strategier. Genom övergången till scorecards blev den formella ekono-
mistyrningen mer framåtriktad. Den gav transparens och utrymme för initia-
tivtagande. Samtidigt gav den informella styrningen en tydlig riktningsangi-
velse. Ekonomistyrningen kommunicerade tydliga långsiktiga målsättningar. 

Analysen visar att det föreligger specifika omständigheter i faser då en fö-
retagsledning behöver entusiasmera personalen för en ny strategi. I denna fas 
är det betydelsefullt att samla enheterna och samordna mot ökad kongruens. 
Formell ekonomistyrning och informell styrning påverkar och påverkas av 
denna situation och kan användas för att skapa incitament och entusiasm för 
den nya strategin. 
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8.1.3 Strategisk kongruens och ekonomistyrning för att 
effektivisera verksamheter 
Under en mognadsfas är företagets strategi etablerad. Då kan frukterna skör-
das av tidigare utvecklings- och implementeringsarbete (Normann, 1975). 
Under denna fas dominerar kognitiva kunskaper och tänkanden. Det finns en 
strävan efter effektivisering och kongruens (se mognadsfasen i Tabell 2). I 
avhandlingens empiriska avsnitt illustreras detta genom att Atlas Copco ge-
nomgått interna utvecklingsarbeten för att anpassa företagets enheter till en 
större helhet. Som framgår av Tabell 36 har koncernen utvecklats mot mer 
matchning/mindre missmatch under mognadsfaserna inom de olika utveckl-
ingscyklerna. Då har också företagets ekonomiska utveckling varit som star-
kast. Effektiviseringen har underlättats av en därtill anpassad ekonomistyr-
ning. För att uppnå effektivisering blev det nödvändigt med en väl funge-
rande formell ekonomistyrning med mål som var kongruenta på olika nivåer. 
Inom Atlas Copco skapades också en strävan efter att kostnadseffektivisera 
funktionerna. Detta var särskilt betydelsefullt under de två första utveckl-
ingscyklerna. Då koncentrerades flera divisioner till färre produktionsenhet-
er. Företagsledningen fokuserade på formell ekonomistyrning med tydliga 
krav på stabilitet och lönsamhet. De olika affärsenheterna skulle prestera 
enligt i förväg uppställda mål. Denna fokusering av styrningen innebar att 
divisionerna och affärsområdena blev mer lönsamma. 

I en mognadsfas behövs informell styrning för att kommunicera informat-
ion och skapa motivation. Informell styrning används också för att samordna 
verksamheter när de formella styrmedlen inte ger tillräckliga incitament. Vid 
Atlas Copco blev det viktigt med transparens i den interna rapporteringen. 
Enligt företagsledningen kunde enheternas prestationer jämföras. Sådan jäm-
förelse ökar den sociala pressen på personalen och ger incitament till effekti-
visering. För att öka transparensen har företagsledningen i större utsträck-
ning visualiserat processer och resultat, bl.a. genom scorecards som är till-
gängliga för alla anställda. För företagsledningen har detta varit betydelse-
fullt under faser av effektivisering. De empiriska avsnitten illustrerar också 
betydelsen av att kommunicera centrala värderingar under mognadsfaserna. 
Inom Atlas Copco har detta gjorts genom personalrotation och intern utbild-
ning. Efter de olika tillväxtfaserna har det varit viktigt att socialisera medar-
betare inom nytillkomna verksamheter till företagets centrala värderingar. 
Andra forskare (t.ex. Belak & Milfelner, 2011) visar att denna kommunika-
tion är vanlig i mogna företag. Atlas Copco är ett tydligt exempel på detta. 

Analysen visar att det finns specifika omständigheter också i mognadsfa-
sen när en företagsledning strävar efter att effektivisera verksamheten. Till-
ståndet kännetecknas av kongruens och harmoni. Men strategin behöver 
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också bevakas, vilket är ett viktigt syfte framförallt för den formella ekono-
mistyrningen. 

8.2 Sammanfattande analys av samband 
Avhandlingen illustrerar samband mellan strategisk kongruens och strategisk 
utveckling. I tidigare analyser som bygger på Nilsson och Rapp (2005) dis-
kuteras främst strategisk kongruens och ekonomistyrning under mognadsfa-
ser.137 Den här avhandlingen diskuterar också andra faser i utvecklingscykler. 
Genom fallstudiens longitudinella ansats finns det möjlighet att diskutera hur 
samspelet mellan strategier på flera nivåer fortlöpande utvecklas. Fallstudien 
illustrerar att strategisk kongruens framförallt kan uppnås under mognadsfa-
sen. Tabell 36 indikerar att det är mindre missmatch i mognadsfasen jämfört 
med t.ex. introduktionsfasen. Under nedgångsfasen tenderar det åter att upp-
stå missmatch mellan strategierna eller i förhållande till omgivningen. Denna 
missmatch består tills företaget omorienterats enligt nya principer. Tabell 36 
visar dock inte en entydig bild. I den första utvecklingscykelns mognadsfas 
bedöms strategierna ha lika mycket missmatch som under tillväxtfasen. Or-
saken till detta är att inte alla verksamheter samtidigt befann sig i denna fas. 
I företaget fanns enheter som fortfarande var i en tillväxtfas medan andra 
enheter var i en nedgångsfas. Detta kan inte vara unikt för Atlas Copco utan 
torde gälla de flesta andra större företag med delvis olikartade verksamheter. 
Den modell för strategisk utveckling som presenterats i avhandlingen (Figur 
58) kan därför ytterligare diskuteras. I praktiken finns det inte en enhetlig 
linje för strategisk utveckling. Flera olika utvecklingscykler kan pågå samti-
digt. Dessutom kan de olika utvecklingscyklerna ha olika form och sträcka 
sig över flera olika tidsperioder. Även Tabell 2 är därför en grov förenkling. 
Även omgivningen framställs i Figur 58 som ett enhetligt moln. Ett företags 
omgivning är i verkligheten inte homogent utan har flera olika nyanser, sär-
skilt för ett stort företag med flera olika verksamheter. Verkligheten är alltså 
så komplicerad att inte ens en komplex modell som denna kan fånga alla 
tänkbara situationer. 

 

                               
137 Nilsson (2010) diskuterar strategisk kongruens även i en tidig utvecklingsfas, då Saab AB 
anpassades till en bredare kundkrets av nationella och internationella företag. 
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Figur 58. Modell för strategisk utveckling 

Avhandlingen diskuterar också samband mellan ekonomistyrning och strate-
gisk utveckling. Tidigare forskning visar att detta samband är ömsesidigt 
(Luft & Shields, 2006). Ekonomistyrningen påverkar strategisk utveckling 
t.ex. genom att den tillhandahåller information som ligger till grund för stra-
tegiska beslut (Gray, 1990, Simons, 1990). Avhandlingens longitudinella 
fallstudie tillför forskningen nya insikter. Sambanden mellan ekonomistyr-
ning och strategisk utveckling får visst stöd, men de kan också ifrågasättas. 
För det första visar fallstudien att den formella ekonomistyrningen förändras, 
men inte särskilt mycket mellan olika utvecklingsfaser. Tabell 36 visar en 
tendens att den formella ekonomistyrningen är både proaktiv och reaktiv 
under introduktionsfaser. Men Tabell 36 visar också att den formella eko-
nomistyrningen kan vara både proaktiv och reaktiv även i de andra faserna. 
Särskilt framkommer det under den tredje utvecklingscykeln. Under denna 
utvecklingscykels tillväxt- och mognadsfaser har företaget också haft mindre 
missmatch/mer matchning och även haft en stark ekonomisk utveckling. 

För det andra visar Tabell 36 att även den informella styrningen kan för-
ändras mellan olika utvecklingsfaser, men att mönstret inte är entydigt. Be-
hovet av informell styrning för att samordna verksamheter blir tydligare 
under senare faser i utvecklingscykeln. Detta framgår i den första och den 
andra utvecklingscykeln. Men under den tredje utvecklingscykeln bryts 
mönstret. Då är informell styrning inte i någon fas betydelsefullt för att sam-
ordna verksamheter. 

Genom den longitudinella fallstudien framgår att sambandet mellan stra-
tegisk utveckling och ekonomistyrning inte är fullständigt tydligt. Studien 
visar att det finns tendens till variationer som också indikerats av tidigare 
forskning. Men vi kan inte förvänta oss att ett enskilt företags ekonomistyr-
ning kan förändras särskilt mycket mellan olika utvecklingsfaser. Detta 
framgår av denna longitudinella fallstudie. 
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8.3 Sammanfattande slutsatser och konsekvenser 
Avhandlingens slutsatser kan sammanfattas enligt följande: 

 
Komplexiteten är större än tidigare forskning visat: 
• Förekomsten av strategisk kongruens kan variera mellan olika ut-

vecklingsfaser 
• Ekonomistyrningen kan variera mellan olika utvecklingsfaser 
• Strategisk utveckling är inte linjär utan uppvisar variation 

Litteraturgenomgången i denna avhandling visar att tidigare forskning inom 
strategisk kongruens, ekonomistyrning och strategisk utveckling behöver 
kompletteras. Studier inom detta område bygger ofta på enkla samband och 
har olikartade definitioner av dimensioner. Forskningen ger så tvetydiga 
resultat att den inte förmår förklara övergripande sammanhang. Floran av 
utgångspunkter och definitioner har tidigare varit ett problem inom strategi-
forskningen och särskilt inom situationssynsättet. En central och övergri-
pande slutsats i den här avhandlingen är att verkligheten är ännu mer kom-
plicerad än vad tidigare forskning indikerat. Tidigare forskning inom situa-
tionssynsättet består ofta av tvärsnittsstudier som inte tar hänsyn till vilken 
strategisk fas studerade företag befinner sig i. När denna dimension tillförs 
genom denna avhandling kan två ytterligare slutsatser dras. För det första 
visar avhandlingen att förekomst av strategisk kongruens kan variera bero-
ende på vilken utvecklingsfas som studeras. Avhandlingens fallstudie indike-
rar t.ex. att strategisk kongruens uppstår eller föreligger framförallt i ett före-
tags mognadsfas men att detta inte kan förväntas i en nedgångs- eller intro-
duktionsfas. Genom avhandlingen presenteras en modell som visar denna 
komplexitet (Figur 58). Det finns tidigare forskning som implicit indikerar 
detta på en konceptuell nivå, men genom den här avhandlingen studeras det 
också explicit och empiriskt. 

För det andra visas komplexiteten också när det gäller ekonomistyrning-
ens användning under olika faser i en utvecklingscykel. Även tidigare forsk-
ning visar att det finns variation mellan olika faser, men eftersom dessa stu-
dier vanligen är tvärsnittsstudier analyseras ekonomistyrningen i en specifikt 
avgränsad utvecklingsfas. Denna avhandlings longitudinella fallstudie illu-
strerar detta men visar också hur komplicerad processen är. Det finns t.ex. 
eftersläpningar från tidigare faser som behöver hanteras. Detta framkommer 
inte alls i tidigare tvärsnittsstudier. Den här avhandlingen visar att en mix av 
formell ekonomistyrning och informell styrning kan användas för att hantera 
olika konflikter som uppstår t.ex. till följd av eftersläpningar. 

Iakttagelsen att komplexiteten är större än tidigare studier indikerar får 
konsekvenser. Först och främst kan många tidigare studier inom strategisk 



 
 
 
 

207

kongruens och ekonomistyrning ifrågasättas eftersom de inte tar hänsyn till 
utvecklingsfaser. Detta gäller framförallt studier som bygger på kvantitativa 
data med breda urval av företag som studieobjekt. När hänsyn inte tas till att 
företagen är i olika utvecklingsfaser riskerar studierna bli av mindre värde 
för t.ex. en företagsledning. Den här avhandlingen visar nämligen motiv för 
att strategisk kongruens inte ens är eftersträvansvärt i t.ex. en nedgångsfas. 
Under denna fas är det snarare bristen på kongruens som skapar motivation 
till nyorientering. Att t.ex. med hjälp av ekonomistyrning försöka upprätt-
hålla kongruens och harmoni i en nedgångsfas kan enligt detta synsätt vara 
helt kontraproduktivt. Detta under förutsättning att företagets ledning och 
intressenter ser nyttan av långsiktig utveckling. 

Ytterligare en slutsats är att strategisk utveckling inte är linjär utan uppvi-
sar variation. Det är en lång och komplicerad process vars resultat inte alltid 
kan förutsägas. Tidigare forskning inom detta fält fokuserar ofta på statiska 
modeller där strategin antas för given. Ekonomistyrningen anses då vara ett 
medel för att implementera den givna strategin. Men den linjära rationalitet 
som resonemanget bygger på kan utifrån denna avhandling ifrågasättas från 
två perspektiv. För det första illustrerar avhandlingens longitudinella fallstu-
die att händelser och situationer långt tillbaka i tiden har betydelse för senare 
skeden. Den strategiska utvecklingen är inte alls linjär utan det finns exem-
pel på framgångar och motgångar till följd av förändrade omständigheter. De 
samlade erfarenheterna från denna iterativa process är värdefull och är med 
och formar kommande strategier. Särskilt situationssynsättet har kritiserats 
för avsaknaden av sådant perspektiv. Den här avhandlingen är ett svar på 
denna kritik. Genom modellen för strategisk utveckling och den longitudi-
nella fallstudien utvecklas kunskapen inom detta fält. För det andra visar 
avhandlingen komplexiteten med att olika verksamheter ligger i olika faser 
och olika utvecklingscykler. Särskilt inom situationssynsättet tenderar tidi-
gare forskning att behandla företagens verksamheter som om de befinner sig 
i en och samma strategiska fas. Detta beror på att synsättet i stor utsträckning 
bygger på reduktionistiska studier som försöker förklara samband mellan 
enstaka variabler. Respektive studieobjekt behöver då klassificeras i katego-
rier som t.ex. beskriver strategi och ekonomistyrning. Denna metodmässiga 
förenkling av verklig komplexitet behöver lyftas fram. I den här avhandling-
en framgår med tydlighet denna komplexitet. 

Insikten om att strategisk utveckling inte är linjär utan uppvisar variation 
får konsekvenser. Tidigare studier inom situationssynsättet kan ifrågasättas. 
Studierna kan förvisso vara giltiga för respektive avgränsad situation, men 
sammantaget tillför de inte tillräckligt mycket kunskap när t.ex. en företags-
ledning ska fatta viktiga beslut. Studierna bygger nämligen på förenklade 
antaganden och kategoriseringar. Studierna skulle vara till god hjälp om 
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företagen bestod av en grupp homogena enheter där alla drar åt samma håll 
samtidigt. Men den här avhandlingen visar att så inte är fallet, åtminstone 
inte inom Atlas Copco. I verklighetens företag finns komplexa samband och 
konflikter mellan olika enheter som praktiker behöver hantera. Forskningen 
behöver i fortsättningen i större utsträckning koncentreras på denna efterfrå-
gan. 

Variationen i strategisk utveckling ger också konsekvenser för många 
modeller som skapats till följd av att ekonomistyrningens relevans ifråga-
satts. Flera av dessa modeller används flitigt av praktiker i t.ex. näringslivet. 
Utan tvekan har de medverkat till att ekonomistyrningen vitaliserats och fått 
ökad uppmärksamhet. Men liksom tidigare forskning bygger modellerna på 
förhållandevis enkla antaganden. De baseras på logiska begrepp och sam-
band som ofta liknar en karta. Men modellernas användare bör vara med-
vetna om att det inte friktionsfritt går att förflytta en organisation från den 
ena rutan till det andra på kartan. Beslut och handlingar får också andra kon-
sekvenser som inte alltid är förutsägbara. Fallstudien i denna avhandling 
illustrerar en del av den verkliga dynamik och komplexitet som strategi och 
ekonomistyrning innebär. Den bekräftar teorier som lyfter fram ett långsik-
tigt perspektiv på strategisk utveckling men den ger också tydliga empiriska 
belägg. 

8.4 Fortsatt forskning 
Denna avhandling väcker frågor som ytterligare kan studeras. För det första 
behöver forskningen stärkas ytterligare för att kunna dra generella slutsatser. 
Avhandlingen vilar på en fallstudie av ett enstaka företag. Detta är en styrka 
genom att avhandlingen kan fokusera på de specifika omständigheter som 
gäller för detta företag. Men eftersom det i avhandlingen finns få jämförelser 
med andra organisationer går det inte att generalisera slutsatserna i statistisk 
bemärkelse. SiSK-programmet i sin helhet innehåller dock fler fallstudier 
som analyseras inom forskargruppen (Jannesson et al., 2014). Det finns ändå 
behov av att förstärka forskningsfältet med fler studier avseende ekonomi-
styrningens samband med strategisk utveckling. Studier som bygger på 
kvantitativ data kan genomföras för att vi generellt ska kunna uttala oss om 
detta. Men det finns också behov av fler fallstudier som kan bekräfta eller 
ytterligare diskutera sambandet mellan ekonomistyrning och strategisk ut-
veckling. 

För det andra behöver metoderna ytterligare utvecklas. Den longitudinella 
fallstudien innehåller komplexa fenomenen som strategisk utveckling, stra-
tegisk kongruens och ekonomistyrning. Forskningen inom detta fält är inte 
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entydig. Forskningsresultaten pekar ofta i helt olika riktningar ofta på grund 
av begränsningar eller olikheter i forskningsdesign. Inom situationssynsättet 
används ofta studier med kvantitativa data som visat sig vara är alltför för-
enklade. Forskarna har också olika synsätt t.ex. på vad som är ekonomistyr-
ning. Även denna avhandling har en specifik definition på ekonomistyrning 
som påverkar forskningsresultaten. Formell ekonomistyrning kan studeras 
utifrån dokument eller andra artefakter. När det gäller informell styrning är 
det snarare långsiktiga skeenden och attitydförändringar som indikerar att 
något har hänt. Detta något är i sig svårt att upptäcka och definiera. Det är 
ännu svårare att med säkra belägg uttala sig om orsaken till att något har 
hänt eller vad det får för konsekvenser. Forskningen inom informell styrning 
bygger ofta på abstrakta modeller som är komplicerade att operationalisera. 
Det finns därför stort behov av att ytterligare utveckla forskningen genom att 
utforma mätinstrument och analysmetoder. Detta är nödvändigt för att kunna 
studera och dra vidare slutsatser. 

För det tredje visar avhandlingen att de traditionella modellerna inom 
ekonomistyrning behöver utvecklas. Inom situationssynsättet används ofta 
statiska modeller som ger ögonblicksbilder på olika fenomen och deras orsa-
ker. Dessa studier förklarar inte hur och varför fenomenen förändras. Den 
här avhandlingen (liksom övriga avhandlingar inom SiSK-programmet) är 
ett undantag. Genom den longitudinella ansatsen studeras ett specifikt fall-
företags ekonomistyrning och strategiska utveckling. Ekonomistyrningens 
modeller behöver också visa dynamiken. Den här avhandlingens modell är 
ett exempel på hur strategisk utveckling kan beskrivas och analyseras. Det 
finns också möjlighet att utveckla fler och mer förfinade modeller för eko-
nomistyrning och strategisk utveckling. 
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English summary 

This dissertation discusses and explains connections between strategy and 
management control. In particular, the analysis focuses on how strategies are 
developed, and how strategic congruence and management control both in-
fluence and are influenced by this development. The study also discusses 
how informal control can complement a company’s formal control in terms 
of strategic development. The thesis develops a model for strategic devel-
opment illustrated by a longitudinal case study of the Swedish-owned engi-
neering company Atlas Copco. The case study is retrospective and covers 
more than three decades of the company’s strategic development, from 1980 
to 2011. 

The background of the study is a comprehensive discussion regarding 
companies as well as other organizations that are facing increased competi-
tion in the globalized economy. The implication of this is that companies 
must be positioned so that they are competitive in the long run. There is also 
a need to coordinate strategies at various levels within a company and to use 
the resources in such a way that competitiveness is maintained. Management 
control can be used to manage and steer the company towards a common 
strategy. It can also be used as a basis for decision-making at various orga-
nizational levels. 

As a starting point, this dissertation uses concepts from the contingency 
theory. This theory means that companies adapt to different conditions. Re-
search within this area has had difficulty providing clear answers to specific 
questions such as how management control should be adapted to different 
contexts. One reason for this is that the operationalization of the concepts 
varies and that previous studies are too reductionist in their explanation of 
the relationship between the individual variables. This justifies deep longitu-
dinal case studies. The need for such studies is obvious when the strategy is 
multifaceted and subject to continuous development.  

In this thesis, strategy is studied at three different levels: corporate strate-
gy, business strategy and functional strategy. Previous studies indicate that 
these strategic levels need to be congruent, which means they need to be 
adapted to each other, for a company to be competitive and to create value. 
For the same reason, a company also requires a control system that fits the 
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company’s strategy. When it comes to management control, previous re-
search has primarily focused on formal control. This thesis also considers 
informal control. 

This dissertation uses a life-cycle perspective to investigate whether stra-
tegic congruence and a customized control system are prerequisites for busi-
ness competitiveness and value creation. In this dissertation, strategy and 
management control is studied during each phase of a development cycle. 
Previous studies in this field have mainly focused on companies that are in 
mature phases of development. This thesis discusses the ways in which man-
agement control impacts and is impacted during other stages of development 
as well. The research question to which this thesis seeks an answer is: 

How does strategic development occur and how do strategic congruence and 
management control pertain to strategic development? 

This dissertation has two aims, which somewhat overlap. The first aim is, 
based on previous research, to develop a model for strategic development. 
The second is to illustrate this model using a rich and illustrative case study. 

To accomplish the first aim, a literature review was performed. This liter-
ature review was carried out with regard to the contingency theory, the life-
cycle perspective, and strategy and management control. The resulting mod-
el can be seen in Figure 59. 

 
Figure 59. Model of Strategic Development 

The figure shows that the commitment to the strategy increases and decreas-
es in a cyclical pattern. This is due to the fact that different people will adapt 
to the prevailing situation in different ways. In a mature phase in which cog-
nitive behaviour is dominant, people often attempt to find a solution that will 
simplify the situation. This means that strategies at different levels will be 
adapted to each other and will become congruent. This harmony, however, 
will be challenged when the environment changes. The existing strategy will 
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then enter a phase of decline. In phases of recession/crisis, a mismatch often 
occurs between the strategic levels. In these situations, people worry and 
start to behave emotionally. It is in such situations that informal control is of 
great importance. Management then needs to create space for, and motivate 
staff members to face, a new or a redeveloped strategy. At the same time, the 
previous strategy needs to be dealt with. When the new strategy has been 
accepted, the cognitive forces will usher in a return to harmony. A sense of 
congruence will then be regained. In this phase, formal control will have 
greater importance for the implementation of the strategy. 

To achieve the second aim, a longitudinal case study was conducted. Over 
the course of this study, several documents were analyzed. Among these 
were annual reports as well as internal documents related to management 
control. In addition to the examination of documents, 30 present or former 
Atlas Copco employees were interviewed on a total of 33 occasions. Those 
interviewed were leaders or controllers at different levels in the company. 
The vast majority of them had been with the company for many years. 

Atlas Copco demonstrates a cyclical pattern in terms of strategies and 
management control. Three development cycles have been identified in the 
case study. These three development cycles are used as the basis for the 
three empirical chapters in this dissertation. These cycles are: 

 
• First cycle: Divisionalization 
• Second cycle: Controlled diversification 
• Third cycle: Globalization 

For each of the three cycles, an examination was conducted regarding both 
the concept of management control as well as the presence of strategic con-
gruence. While there is variation between the three cycles, it is clear that 
when the strategy reaches a mature phase, strategic congruence is dominant. 
Mismatch occurs during both the introductory and the decline phases. 

Even if management control varies between the different cycles, there are 
some interesting patterns. Formal control seems to be of particular im-
portance when it comes to the creation of incentives and the defining of re-
sponsibilities in the growth and mature phases. In that sense, formal control 
is mainly proactive. In the introduction phase, the formal control is both 
reactive and proactive. During the third development cycle, formal control 
has two parallel meanings. With the exception of the decline phase (which 
could not be identified), formal control is both reactive and proactive at eve-
ry phase. Perhaps we should expect the formal control to be purely proactive 
in the introduction phase to encourage staff members to take initiatives; 
however, the illustration in this study shows that this kind of control also 



 
 
 
 

213

needs to be reactive to deal with the former strategy which is in a decline 
phase. 

As well, informal control has a different focus within the development 
cycles. Informal control is important for managing the transition between 
different cycles. This is evident in the introductory phases. In later phases, 
informal control focuses on coordinating activities. Informal control is less 
important during the third development cycle. However, in that cycle, formal 
control has dual importance, and is both proactive and reactive. 

The patterns that are shown in the case study have both practical and the-
oretical implications. The complexity is greater than has been shown by pre-
vious research. The existence of strategic congruence may vary between 
different phases of development. It could be argued that it is natural for a 
strategy to be in a constant state of development. Management control can 
also vary between the different phases of development – this has already 
been seen in previous research; however, in this dissertation, this issue has 
been considered within the scope of a longitudinal study. Based on this 
study, it can be concluded that the variation in management control is not as 
great as indicated by previous research. The complexity, however, is great. 
For example, there may be delays that can be attributed to previous life cy-
cles which need to be addressed through a combination of both formal and 
informal control. 

An additional observation is that strategic development is not linear but, 
rather, exhibits variation. The processes are long and complex, and their 
results cannot always be predicted. Previous research regarding the contin-
gency theory concerns mainly static models with a fixed strategy. Manage-
ment control, then, is a means for the implementation of this strategy. This 
dissertation challenges this linear rationality. Events from the distant past 
can have significance during later development cycles. The process is itera-
tive rather than linear. The historic experience is valuable and influences the 
shaping of future strategies. The contingency theory in particular has been 
criticized for lacking such a perspective. Previous research has studied dif-
ferent companies as though they were all in the same strategic phase. This 
simplification is rarely observed in the contingency theory; however, that is 
clarified in this dissertation. 

This dissertation questions the contingency theory. Due to the fact that 
previous studies are based on simplified assumptions and categorizations, 
they do not provide sufficient knowledge about when, for example, leaders 
of a company make important decisions. Greater focus needs to be on re-
search that concentrates on the study of complex relationships and conflicts 
that practitioners are facing and that they must address. The models that 
today’s leaders utilize are often based on relatively simple assumptions. In 
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these models, management control can be compared to a control panel in a 
car that the driver is able to operate. The users of these models should be 
made aware of the fact that a change may not have the expected outcome. 
The case study in this dissertation illustrates some of the real dynamics and 
true complexity that come with strategy and management control. It con-
firms theories that highlight a long-term perspective on strategic develop-
ment, while also providing clear empirical evidence. 

Research into the contingency theory needs further reinforcement. This 
dissertation contributes to that research by analyzing strategic development 
from a life-cycle perspective. The research needs to be expanded so that 
more case studies endeavour to build a base of general knowledge concer-
ning strategic development and management control. Atlas Copco illustrates 
the cyclical pattern discussed in this dissertation, but there may be compa-
nies in other situations where developments manifest themselves in other 
ways. 

Also, we need to develop methods to study management control in a 
broad sense. Recently, there has been an increase in research regarding in-
formal control; however, the studies are still based on abstract concepts that 
are difficult to operationalize. The concepts need to be further clarified. Ad-
ditionally, there is a need for reliable measuring instruments and methods of 
analysis so that informal control can be accurately studied. 
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Intervjuer 
CMT Anläggnings- och gruvteknik138 
IT Industriteknik 
CT Kompressorteknik 
Intervju 
nr 

Datum Tid 
min 

Intervjuare139 
CH/KS

Organisato-
risk nivå140 

Person Position, funktion141 Kate-
gori142 

1 050928 150 CH Koncern A Koncerncontroller A2 
     B Controller vid kon-

cernstab
A2 

  C Finansdirektör A1 
2 051018 90 CH Koncern D Chef koncernstab A1 
3 051025 60 CH Koncern A Koncerncontroller  
     B Controller vid kon-

cernstab
 

4 051114 120 CH Division E Divisionschef 
(CMT)

B1 

     F Divisionschef 
(CMT)

B1 

     G Controller, division 
(CMT)

B2 

5 051117 120 CH Affärsom-
råde

H Controller, affärs-
område (IT) 

B2 

6 051118 60 CH Affärsom-
råde

I Affärsområdeschef 
(IT)

A1 

7 051123 60 CH Produktbo-
lag

J General manager 
(IT)

B1 

    Produktbo-
lag

K Controller produkt-
bolag (IT)

C2 

8 051201 45 CH Koncern L Koncernchef A1 
9 060126 60 CH Division M Controller, division 

(CMT)
B2 

10 060315 90 CH Division N Controller, division 
(CT)

B2 

11 060315 60 CH Produktbo-
lag

O Controller, funktion 
(CT)

C2 

  

                               
138 Vid den empiriska datainsamlingen var Atlas Copcos verksamheter inom gruv- och an-
läggningsmaskiner samlade i ett och samma affärsområde: Anläggnings- och gruvteknik. 
139 De 14 första intervjuerna genomfördes av Carl Hökfelt. Åtta av dessa intervjuer är inspe-
lade och har kunnat transkriberas eller kontrolleras i senare skede. Sex av de 14 intervjuerna 
har erhållits i transkriberad form. Dessa har tolkats med större försiktighet eftersom de inte 
kunnat kontrolleras mot en inspelningsfil. Dessa intervjuer har t.ex. inte direkt citerats i av-
handlingen. 
140 Klassificeringen grundas på den nivå personen som högst nått inom Atlas Copco vid inter-
vjutillfället. Det bör påminnas om att personerna i stor utsträckning roterat mellan och inom 
flera nivåer. 
141 Klassificeringen grundas på den titel/funktion som personen som högst nått inom Atlas 
Copco vid intervjutillfället. 
142 Kategoriseringen har gjorts enligt de principer som åskådliggörs i Figur 5. 
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12 060315 120 CH Produktbo-
lag

P Controller, funktion 
(CT)

C2 

13 060315 90 CH Affärsom-
råde

Q Controller, affärs-
område (CT) 

B2 

14 060619 60 CH Produktbo-
lag

R Produktionschef 
(IT)

C3 

15 080313 45 KS Division S Divisionschef 
(IT/CMT)

B1 

16 080317 110 KS Division T Senior advisor, 
civilingenjör (IT) 

B1 

17 080331 60 KS Division U Controller, division 
(IT)

B2 

18 080409 125 KS Division S Divisionschef 
(IT/CMT)

 

19 080416 95 KS Produktbo-
lag

V General manager 
(IT)

B1 

20 080428 110 KS Affärsom-
råde

H Controller, affärs-
område (IT) 

 

21 080505 65 KS Division J Produktbolagschef 
(IT)

C1 

22 080513 85 KS Produktbo-
lag

W Produktionschef 
(IT)

C1 

23 080513 45 KS Produktbo-
lag

X Produktionstekniker 
(IT)

C2 

24 080619 160 KS Affärsom-
råde

Y Controller, affärs-
område (CMT) 

B2 

25 080707 95 KS Division Z Marknadsdirektör 
(CMT)

C1 

26 090422 45 KS Koncern C Finansdirektör  
  A Koncerncontroller  
27 090905 60 KS Koncern C Finansdirektör  
  A Koncerncontroller  
28 090922 90 KS Division Å Divisionschef 

(CMT)
B1 

29 100820 60 KS Affärsom-
råde

Ä Chef affärsutveckl-
ing

B1 

30 100924 135 KS Koncern Ö Chef koncernstab A1 
31 110923 95 KS Division Å Divisionschef 

(CMT)
 

32 111117 105 KS Division 
/koncern 

AA Chef försäljningsbo-
lag, controller kon-
cernstab

B1 
A2 

33 120619 45 KS Koncern C Finansdirektör  
  A Koncerncontroller  

 



 
 
 
 

Bilaga 1: Intervjuguide OMGIVNING (2005) 

Bransch 
1. Inom vilken bransch/branscher är ni verksamma? 
2. Vad kännetecknar branschen/branscherna? 
3. Följer branschen/branscherna konjunkturens utveckling? 

a. Hur långa cykler har branschen? 
4. Hur har branschen/branscherna utvecklats från 1988 fram till 

idag? 

Marknad 
1. På vilka marknad/marknader är ni verksamma? 
2. Vad kännetecknar den marknad/marknader som ni är verk-

samma på? 
(stabilitet, turbulens, förändringstryck etc.) 

3. Ser marknaden olika ut för de olika affärsområdena? 
a. Ifall ja, hur skiljer sig affärsområdenas marknader? 

4. Vilka yttre faktorer präglar marknaden? (politik, lagar, andra 
omständighet?) 

5. I vilken utsträckning kan ni påverka er omgivning? 
6. Beskriv hur er konkurrensposition ser ut på marknaden i för-

hållande till era konkurrenters. 
7. Ser konkurrenspositionen olika ut för koncernens olika affärs-

områden/divisioner? 
8. Vilka produkter/varor/tjänster ser ni som substitut till era 

egna? 
9. Vilken förhandlingsstyrka har era kunder? 
10. Vilken förhandlingsstyrka har era leverantörer? 
11. Vilken risk finns att nya konkurrenter etablerar sig på mark-

naden? 
12. Hur har marknaden/marknaderna utvecklats från 1988 fram till 

idag? 



 
 
 
 

Bilaga 2: Intervjuguide Strategi (2005) 

Koncernnivå 
1. Beskriv koncernens mål i korthet. 
2. Beskriv koncernens strategi i korthet. 
3. Beskriv koncernens strategiprocess. 
4. Hur har diversifiering/fokusering gått till? 
5. Vilken betydelse har tillvaratagande av synergier för utform-

ningen av koncernstrategin? 
6. Beskriv er kärnkompetens samt dess betydelse vid utformning 

av strategier. 
7. Vilket är koncernens strategiska fokus? 

a. Vilken är koncernens affärslogik? 
b. Hur ser beslutssituationerna ut? 
c. Vilka är koncernens kritiska framgångsfaktorer? 

8. Hur bryts koncernens strategier ner till affärsområdesnivå? 
9. Vad särskiljer koncernen från dess konkurrenter (konkurrens-

medel)? 
10. Beskriv hur ovanstående förändrats från 1992 och varför. Utgå 

ifrån milstolpar. 

Affärsnivå 
1. Beskriv kort affärsenhetens strategiprocess. 
2. Beskriv affärsenhetens mål i korthet. 
3. Beskriv affärsenhetens strategi i korthet. 
4. Beskriv affärens kärnkompetens. 
5. Vilket är affärens strategiska fokus? 

a. Vad kännetecknar affärens affärslogik? 
b. Hur ser beslutssituationerna ut? 
c. Vilka är affärens kritiska framgångsfaktorer? 

6. Vad kännetecknar er konkurrensposition? 
7. Vad särskiljer affärsenheten från dess konkurrenter? 
8. Beskriv hur ovanstående förändrats från 1992 med utgångs-

punkt i milstolpar 



 
 
 
 

Funktionsnivå 
1. Beskriv produktionsstrategiprocessen i korthet. 
2. Beskriv de produktionsstrategiska målen i korthet. 
3. Beskriv produktionsstrategin i korthet. 
4. Vad kännetecknas er produktion av? (job shop/batch eller 

line/flow) 
5. Hur hanterar ni förändringar av t.ex. volym i produktionen? 

(teknisk flexibilitet) 
a. Grad av integrering (teknisk komplexitet)?  
b. Grad av standardisering (teknisk flexibilitet)? 
c. Grad av mekanisering (teknisk flexibilitet)? 

6. Beskriv hur ovanstående förändrats från 1992 och varför. 

Koppling mellan strategi – styrsystem 
1. Hur påverkar förändringar av strategin ekonomi- och produkt-

ionsstyrningen? 
2. Hur påverkar förändringar av ekonomi- och produktionsstyr-

ningen produktionsstrategin? 
3. Beskriv hur ovanstående förändrats från 1992 och varför. 

 



 
 
 
 

Bilaga 3: Intervjuguide Ekonomistyrning 
(2005) 

Ekonomistyrning – övergripande beskrivning 
1. Beskriv kort koncernens ekonomistyrning, dvs. processerna 

och strukturerna. 
2. Finns det en koncerngemensam ekonomistyrningsmodell? 
3. Skiljer sig den ekonomiska styrningen mellan koncernens en-

heter? 
4. Beskriv hur ovanstående förändrats från 1992 och varför 

Planering 
1. Beskriv planeringsprocessen. 
2. Vilka verktyg används för planering? (Budget, prognoser och 

andra styrinstrument) 
3. Vilken tidshorisont används vid planeringen? (kort / lång sikt) 
4. Vilka delar av ekonomistyrningen är centraliserade respektive 

decentraliserade? 
5. Vilket inflytande har ledningen över det operativa arbetet? 

(hård / lös styrning) 
6. Beskriv hur ovanstående förändrats från 1992 och varför. 

Uppföljning 
1. Beskriv uppföljningsprocessen. 
2. Vilken typ av information används vid uppföljning? 

a. Beskriv vilka mål och mått som används. 
b. Beskriv karaktären på informationen (monetär / icke 

monetär) 
3. Med vilken frekvens sker uppföljning? (kort / lång sikt) 
4. Hur hanteras avvikelser? (hård / lös styrning) 
5. Beskriv hur ovanstående förändrats från 1992 och varför. 



 
 
 
 

Integrering av styrsystem 
1. Anser Du att ekonomi- och produktionsstyrningen är integre-

rad, dvs. finns det en koppling mellan ekonomi- och produkt-
ionsstyrning? 

2. Beskriv hur ovanstående förändrats från 1992 och varför. 

Framtid 
1. Beskriv företagets framtida vision för ekonomistyrning. 



 
 
 
 

Bilaga 4 Intervjuguide (2008) 

Inledande frågor 
1. Berätta vem du är. 

a. När började du arbeta vid Atlas Copco? 
b. Vid vilka divisioner och affärsområden har du arbetat? 
c. Huvudsakliga arbetsuppgifter 

Strategi vid affärsområdet 
9. Hur har affärsområdet utvecklats under de år du arbetat vid 

det? 
10. Beskriv strategiprocessen och hur den förändrats under de år 

du arbetat vid affärsområdet? 
11. Beskriv målen och hur de förändrats under de år du arbetat vid 

affärsområdet? 
12. Beskriv strategin och hur den förändrats under de år du arbetat 

vid affärsområdet? 
13. Beskriv kärnkompetensen och hur den förändrats under de år 

du arbetat vid affärsområdet? 
14. Vilket är affärens strategiska fokus och hur har den förändrats 

under de år du arbetat vid affärsområdet? 
a. Vilka segment fokuseras? 
b. Vilka är affärens kritiska framgångsfaktorer? 

15. Vad kännetecknar er konkurrensposition och hur har den för-
ändrats under de år du arbetat vid affärsområdet? 

Styrsystem 
4. Hur är ekonomi- och produktionsstyrningen kopplad till af-

färsområdets strategi? 
5. Beskriv hur ovanstående förändrats under den tid du arbetat 

vid affärsområdet. 
6. Beskriv planerings- och uppföljningsprocessen vid affärsom-

rådet. 
a. Tidshorisont 



 
 
 
 

b. Monetär/ icke monetär styrning 
c. Uppföljningsintensitet 
d. Hantering av avvikelser 

7. Hur har ovanstående förändrats under den tid du arbetat vid af-
färsområdet? 

8. På vilket sätt kan styrningen utvecklas i framtiden? 
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