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Förord

Det har varit väldigt spännande och intressant att få undersöka hur en företagare kan lyckas 
driva ett konglomerat i dagens samhälle, som präglas av globalisering och specialisering. Vi 
vill sända ett stort tack till Peter Näslund, som trots pressat tidsschema, tagit sig tid att besvara 
våra frågor och funderingar. Han har varit väldigt tillmötesgående och tillgänglig. Vår 
empiriska studie fokuserar enbart på Näslunds ledarskap och styrning av sitt konglomerat. 
Han har därav spelat en viktig roll för att det överhuvudtaget skulle ha varit möjligt för oss att 
skriva en uppsats inom detta ämnesområde. 

Vi vill även tacka Niklas Nilsson och Hans Näslund, som har bjudit in oss till ett av 
konglomeratets företag och ställt upp på intervju. Detta gav oss en bredare bild av Näslunds 
ledarskap och styrning.  

TorBjörn Nilsson, som har varit vår handledare under arbetes gång, har även varit av stor 
betydelse för denna uppsats. Vi vill tacka honom för idén om detta intressanta ämnesområde, 
samt den vägledning han givit oss under arbetets gång. 

Sist men inte minst vill vi tacka vår seminariegrupp och våra studiekamrater som kommit med 
konstruktiv kritik och värdefulla råd under seminarietillfällena.



Sammanfattning

Dagens samhälle kännetecknas av specialisering och globalisering. Företag ska satsa sina 
resurser på det de är bra på, för att kunna konkurrera på världsmarknaden. Förr var det mer 
vanligt med företag som hade breda produktutbud. När ett företag går ett snäpp längre än så 
och inte bara breddar produktutbudet, utan också bildar flera differentierade företag inom 
företaget kallas detta för konglomerat. Vi har i denna studie studerat ett sådant företag som 
verkar i dagens samhälle och syftet var att beskriva hur ledaren i detta företag styr sitt 
konglomerat. För att få svar på vårt syfte har vi intervjuat denna ledare och två operativa 
chefer i ett företag inom detta konglomerat. Vi har beskrivit hur ledaren styr genom val av 
organisationsform, ledarstil och styrform. 

Slutsatser vi har dragit är att detta konglomerat använder sig av en divisionsorganisation, där 
de olika divisionerna består av de olika företagen. Vidare använder ledaren sig av en 
demokratisk ledarstil och styrformen Strategic control.



Abstract

Today, society is recognized by specialization and globalization. Companies should allocate 
their resources on businesses that they are good at in order to be compete on the world 
market. For some decades ago it was common that companies had a large supply of products.
But a company can go further than just expanding their supply of products; it can develop
several differentiated companies within the company, which is called a conglomerate. In this 
study, we have studied such a conglomerate. The purpose with the study was to describe how 
the leader of a conglomerate manages its business. We conducted interviews with the leader 
and two of his operative chiefs. We also described how this leader manages his business by
organizational form, leadership style and parenting style. 

Our conclusions of the study show that the conglomerate is managed by a divisionalized 
organization, where the separate divisions consist of the separate companies. The leader is 
practicing a democratic leadership and the parenting style is strategic control.
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1. Inledning

Detta inledande kapitel innehåller en bakgrund och diskussion om problematiken inom 
ämnesområdet. Detta utmynnar senare i syftet med denna rapport och den frågeställning som 
ligger till grund för rapporten. Syftet med inledningen är att ge läsaren en inledande 
information om ämnesområdet och förståelse för syftet och frågeställningen i rapporten.

1.1 Bakgrund

Efter andra världskriget var det vanligt att driva konglomerat. Nationalencyklopedin 
definierar konglomerat som en ”företagsgrupp med sinsemellan olikartade verksamheter”. 
Konglomerat var förr oftast företag med en stagnerande eller krympande verksamhet, som 
köpte nya företag för att kunna fortsätta som entreprenörer. Det ansågs tryggare om den 
långsiktiga lönsamheten spreds ut till olika affärsområden. Denna strategi medförde dock en 
del problem, däribland ökade administrativa kostnader. Konglomeraten gjorde det även 
svårare för ledningen att hålla en hög nivå på kunskapen i de olika branscherna. Detta ledde 
till att många konglomerat åter styckades upp efter 1970-talet. (Nationalencyklopedin, 2008)

Idag är det relativt ovanligt med konglomerat. Det har snarare blivit ett begrepp med dålig 
klang i näringslivet (Nationalencyklopedin, 2008). I och med globaliseringen kan vi se att det 
har blivit allt viktigare att specialisera och nischa sig, för att kunna konkurrera på 
världsmarknaden. Företagen använder sig även av så kallad outsourcing, då de anlitar andra 
företag som utför arbetsuppgifter som inte hör till företagets huvuduppgift. 

Organisationsformen konglomerat är idag relativt outforskad, det finns lite skrivet om denna 
företagsform. Området och begreppet konglomerat är relativt okänt i dagens samhälle och 
bland befolkningen. Med anledning av detta samt med anledning av den stora utmaning, som 
följer med styrningen av ett konglomerat, väcktes vår nyfikenhet att studera området närmare.

1.2 Problemdiskussion

Goold och Sommers Luchs (1996) anser att den negativa trenden vände under 1990-talet, det 
blev då mer och mer vanligt med konglomerat igen. Det finns flera exempel på internationella 
företag som blivit framgångsrika med detta koncept. Författarna kan dock se en del problem 
med dessa verksamheter. För att en sådan organisering ska gynna företag bör ledningen vara 
säker på att det finns fördelar som väger upp nackdelarna med konglomerat. Hogsved (1996), 
som är grundaren till företagskoncernen Hogia, anser att det i dagens samhälle inte är hållbart 
att driva konglomerat. Han förespråkar istället synergimöjligheten med att driva 
företagsgrupper med närliggande verksamheter, så kallade relaterade, diversifierade 
verksamheter. 

Paralleller går att se mellan konglomerat och orelaterade, diversifierade verksamheter. 
Nationalencyklopedin (2008) definierar diversifiering som "att en ekonomisk verksamhet 
breddas för att beroendet av bland annat konjunkturer och säsongsvängningar skall minskas. 
Diversifiering uppnås genom att tillverkningen och/eller distributionen utökas till att omfatta 
flera varuslag". Den största skillnaden vi kan se mellan ett konglomerat och en orelaterad, 
diversifierad verksamhet är att den diversifierade verksamheten endast består av ett företag, 
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medan konglomerat består av fler än ett företag. Principen om breddning och diversifiering av 
produkter/tjänster är dock densamma. Montgomery (1985) har gjort en undersökning mellan 
diversifierade företag och mindre diversifierade företag. Resultatet från denna studie visade 
att de företag som i högre grad var diversifierade hade färre marknadsandelar på respektive 
marknad, än de mindre diversifierade företagen. Samma undersökning visade även att de 
diversifierade företagen hade lägre vinstmarginal, vilket även kan bli en konsekvens för ett 
konglomerat. 

Goold och Campbell (1987) anser att ett annat problem med konglomerat är att det kan uppstå
många olika beslutsnivåer i organisationen. Istället för att vara funktionsorganiserat blir 
företaget divisionsorganiserat, de olika verksamheterna i konglomeratet blir då olika 
divisioner. Därigenom kan det uppstå extra led eftersom att det bildas flera liknande led, som 
har liknande uppgifter, men som alla de olika divisionerna behöver.  

I en sådan komplex organisationsform som ett konglomerat utgör, är ledarskapet en viktig 
beståndsdel för att kunna styra och utveckla företaget på ett konkurrensmässigt sätt.
Nationalencyklopedin (2008) definierar en ledare ”som en person i högsta bestämmande 
ställning inom verksamheter och organisationer”. Hjalmarsson (2003) skriver om vad bristen 
på ledarskap i en verksamhet kan medföra. Han anser att det lätt kan uppstå slumpmässigt, 
impulsstyrt och osammanhängande agerande utan en ledares närvaro. Författaren menar 
vidare att ledningslösa tillstånd kan upplevas som otydliga, svårbegripliga och meningslösa. 
Ledarskapet verkar även framåtsyftande genom exempelvis planering, uppföljning och 
lärande. 

Även om ledarskapet är en viktig beståndsdel i ett konglomerat kan det dock föra med sig 
vissa problem. Bakka, Fivelsdal och Lindkvist (2006) tar upp styrningsproblematiken som
kan uppstå mellan principalen och agenten, det vill säga mellan den som delegerar en uppgift 
och den som tar på sig en uppgift. I konglomerat, såsom övriga former av företag, kan 
principalen till exempel vara ägaren, medan agenten kan vara verkställande direktörer eller 
medarbetare i verksamheterna. Författaren menar att dessa parter kan ha olika intressen och 
mål med verksamheten, vilket kan leda till styrningsförluster. Styrningsförluster sker i varje 
led med mellanchefer, förlusterna ökar alltså när avståndet mellan principal och agent ökar. 
Konglomerat brukar, som tidigare nämnts, ha relativt många led i sin organisation. Detta kan 
även öka risken för att asymmetrisk information uppstår mellan principal och agent, det vill 
säga tillfällen då agenten har större kunskap än principalen och då möjlighet att tillgodose 
sina personliga intressen utan att principalen blir varse om detta. 

Som ledare kan det vara svårt att styra ett konglomerat, eftersom dessa företag ofta är 
verksamma inom många olika områden. På grund av detta har konglomeraten ofta en tendens 
att endast bli tämligen bra på de olika enheterna. Det kan vara svårt för ledare att bedriva dem 
lika skickligt som sina specialiserade konkurrenter. Konglomeraten blir alltså ”halvbra” på 
många olika saker, eller som Goold och Luchs (1993) anser; att företagen inte bidrar med 
någonting till sin bransch. På grund av globaliseringen blir det extra svårt att konkurrera som 
konglomerat, eftersom globaliseringen kräver specialisering och medför fler konkurrenter. 
Företag som specialiserar sig kan dessutom snabbare anpassa sig till förändringar på 
marknaden eftersom att de enbart behöver fokusera sig på en marknad. För ledaren blir det 
därför extra viktigt att vara uppmärksam på marknaden och dess förändringar för att kunna 
utveckla organisationen i samma takt som sina konkurrenter. 
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Bhattacharyya och Rahman (2003) skriver om lokala konglomerat och har åsikter som går 
emot vad föregående författare skriver angående den specialisering globaliseringen för med 
sig. De anser att när den lokala marknaden förändras och expanderar leder detta ofta till att 
konglomeraten specialiserar sig mer för att kunna konkurrera med nya företag på marknaden. 
Författarna anser dock att denna specialisering inte alltid är nödvändig eftersom dessa företag 
ofta redan besitter stora konkurrensfördelar på den lokala marknaden, som de nya 
konkurrenterna inte har. Om företagen då specialiserar sig finns risken att de tappar dessa 
fördelar och inte kan fortsätta konkurrera på den lokala marknaden. De anser vidare att om 
företagen ska eller inte ska specialisera sig bör bestämmas utifrån hur deras konkurrenter 
utvecklar sig. För att kunna fortsätta konkurrera bör företaget utvecklas lika mycket, eller mer 
än sina konkurrenter.

Då konglomerat är verksamma inom olika områden anser vi en annan viktig faktor för att öka 
konkurrenskraften är säkerställandet av att kunskap finns inom alla områden i organisationen. 
Medarbetarna i konglomeratet är ofta verksamma inom ett specifikt område och behöver 
därför bara kunskap inom detta. Vi anser dock att det är till stor fördel för organisationen om 
ledaren för konglomeratet besitter kunskap inom alla områden, för att kunna driva 
konglomeratet framåt. Det kan dock vara svårt för ledaren att vara fullt insatt i alla områden, 
eftersom den komplexa verksamheten medför lägre grad av insyn i de olika verksamheterna. 
Detta kräver i högre grad mer delegering från ledningens sida och mer ansvar av 
medarbetarna, samt en bättre dialog mellan dessa parter för att kompensera ledningens låga 
grad av insyn. Hogsved (1996), skriver om betydelsen av att ha en ”ämneskunnig” ledare, 
speciellt i små företag. Detta för att ledaren snabbt ska kunna reagera på förändringar på 
marknaden och handla efter dessa, vilket är speciellt viktigt för små företag för att kunna 
konkurrera.

Med all den problematik som vi har berört och som ett konglomerat för med sig, finner vi det 
intressant att studera styrningen i denna organisationsform. Styrning är dock ett omfattande 
begrepp. Att styra ett konglomerat kan bland annat ske genom den valda organisationsformen,
samt genom ledarstil. Detta leder oss vidare till begreppet styrform. En styrform inbegriper 
både organisationsformen och ledarskapet inom organisationen. Styrformen identifieras 
genom dess grad av decentralisering, dess sätt att bedriva ledarskapet genom delegering av 
ansvar, samt styrning genom budgeterade- och icke budgeterade mål. Goold och Luchs (1993) 
tar upp tre olika styrformer; Strategic planning, Strategic control och Financial control. Vi 
avser i denna studie att fokusera på dessa styrformer och den delegering av ansvar dessa 
medför.

1.3 Syfte och frågeställning

Syftet med denna rapport är att beskriva en ledare för ett konglomerat, hur denne organiserar 
och samordnar sin diversifierade verksamhet. Detta syfte leder oss till följande 
forskningsfråga:

 Hur kan en ledare styra ett konglomerat genom organisationsform, ledarstil och 
styrform?
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1.4 Avgränsningar

I denna rapport har vi inte studerat ett konglomerat som verkar på den globala marknaden, 
utan endast ett som verkar på den lokala. Vi har inte heller studerat ett större konglomerat, 
utan avgränsat oss till ett mindre. En avgränsning har även skett till att endast studera de 
helägda företagen inom konglomeratet, detta för att bättre kunna urskilja just den enskilda 
ledarens styrning.
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2. Metod

Detta metodkapitel är till för att beskriva hur vi gått tillväga då vi utfört denna studie, vilket 
synsätt som präglat den samt valet av studieobjekt. Vi belyser även på vilket sätt materialet 
har behandlats samt diskussion om rapportens tillförlitlighet och trovärdighet. 

2.1 Vetenskaplig ansats

Arbnor och Bjerke (1994) menar att det finns tre olika metodsynsätt, dessa är det analytiska 
synsättet, systemsynsättet samt aktörssynsättet. Dessa tre synsätt visar på de förklaringar, den 
förståelse och de resultat man strävar efter i studien. Denna studie utgår från ett aktörssynsätt, 
eftersom vi utgår från respondenternas egna uppfattningar och sätter ledaren i centrum för 
studien. Författarna skriver att aktörssynsättet uppfattar verkligheten som mänskligt och 
socialt konstruerad, verkligheten uppfattas olika av olika grupper av människor. Enligt Norén 
(1995) sätter detta synsätt intresset för den individuella aktören i centrum. Den enskilda 
aktören och dess handlande måste primärt förstås för att kunna förstå organisationen. Vi sökte 
under denna studie efter respondenternas egna erfarenheter och värderingar. 

Vi har arbetat deduktivt då vi först har studerat befintliga teorier, för att sedan undersöka 
empirin. Patel och Davidson (2003) skriver att detta angreppssätt kan antas öka objektiviteten 
i forskningen då utgångspunkten tas i redan befintlig teori. Författarna menar att 
forskningsprocessen på så sätt blir i mindre grad färgad av den enskilde forskarens subjektiva 
uppfattningar.

Enligt Denscombe (1998) ligger skillnaden mellan en kvalitativ och kvantitativ studie i hur 
man behandlar data, snarare än forskningsmetoden som sådan. I en kvalitativ studie är orden 
den centrala analysenheten, medan det i den kvantitativa studien är siffror. Författaren menar 
att kvalitativ forskning ofta har intresse för betydelser och de sätt människor förstår saker på, 
samt ett intresse för beteendemönster som regelbundenheter i sociala gruppers aktiviteter. 
Kvalitativ forskning tenderar att ha ett relativt begränsat omfång och involverar få människor 
eller situationer. På så sätt har man chans att få djupare beskrivningar. Denna analysmetod 
tenderar att bygga på detaljerade och ingående beskrivningar av händelser eller människor. Vi 
har valt att göra en kvalitativ studie för att närmare kunna studera en ledare och hur denne kan 
styra sin organisation, samt vad denne har för metoder och beteenden som driver företaget 
framåt. 

2.2 Val av studieobjekt

Vi har i denna studie valt att intervjua Peter Näslund, som är en lokal företagare i Luleå. Han 
äger och driver konglomeratet Peter Näslund Förvaltning AB (PNF AB), som han har 
utvecklat till en växande verksamhet. Mycket litteratur menar att det i dagens samhälle inte 
går att bedriva ett framgångsrikt konglomerat, det är på grund av detta som vi finner det 
intressant att studera just P. Näslund och PNF AB. För att få en mer nyanserad bild av P. 
Näslunds styrning av PNF AB har vi även fört intervjuer med två personer som arbetar nära 
honom. Dessa personer är Niklas Nilsson (chef för Näslunds Bussar AB) och Hans Näslund 
(lokalansvarig för Näslunds Bussar AB). Vi har för avsikt att endast studera de helägda 
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företagen i PNF AB, detta för att fokusera på enbart Näslunds styrning. I det delägda företaget 
kan de andra ägarna påverka styrningen. 

2.3 Litteratursökning

Litteratursökningen skedde via bibliotekets hemsida. Vi använde oss främst av bibliotekets 
sökmotor Lucia, samt den nationella sökmotorn Libris. I sökningen efter vetenskapliga 
artiklar använde vi oss av databaserna Ebsco, Emerald och Affärsdata. Sökord vi använt oss 
av, och som i kombinationer gav oss ett rimligt antal träffar är: Conglomerate, business, 
strategy, conglomerate corporation, strategic planning, leadership, managerial skills, 
multibusiness, multiorganisation, diversified organisation.

2.4 Val av forskningsstrategi

Vi har valt att göra en fallstudie, där konglomeratet PNF AB är vårt fall. Denscombe (2000) 
anser att fallstudien ger en mer djupgående redogörelse för händelser, relationer, erfarenheter 
och processer än vad surveyundersökningen gör. Vi har för avsikt att gå djupare in på hur P. 
Näslund lyckats med att bygga upp och styra sitt konglomerat, då denna organisationsform är 
svår att hantera. Enligt Merriam (1994) är en fallstudie en undersökning av en specifik 
företeelse, exempelvis en händelse, en person eller ett skeende. I vår studie är denna företeelse 
styrningen av PNF AB. Författaren skriver även att man i en fallstudie kan välja en situation 
att studera för att den i sig är intressant och att man vid en studie av denna situation kan få en 
bättre generell förståelse för denna företeelse. 

Merriam (1994) anser vidare att en avgörande faktor för en fallstudie är att studera ett 
"avgränsat system". Fokus för undersökningen ska alltså ligga på ett speciellt fall, som till 
exempel en bestämd person eller ett företag. I vår studie är det avgränsade systemet PNF AB 
och Peter Näslund som ledare. Författaren sammanfattar en fallstudie som en helhetsinriktad 
beskrivning av en enda enhet eller företeelse. 

2.5 Datainsamlingsmetod

Vi har samlat information genom primär- och sekundärkällor. Enligt Patel och Davidsson 
(2003) är exempel på primärkällor förstahandsrapporteringar och ögonvittnesskildringar, 
medan sekundärkällor är övriga källor. I denna studie har våra primärkällor varit 
respondenterna som vi valt ut för intervjuer. Sekundärkällorna har varit litteratur, artiklar samt 
dagstidningar. Vi inledde vår studie med att samla information genom sekundärkällor. 
Därefter intervjuade vi P. Näslund via mejl, eftersom han är en tidspressad man. Vi fick 
senare tillfälle att träffa honom personligen för att genomföra en personlig intervju, detta för 
att kunna komplettera materialet ytterligare. Vidare gav han oss förslag på två chefer som 
arbetar för honom; Niklas Nilsson och Hans Näslund, vilka vi träffade samtidigt vid ett 
tillfälle och förde en personlig intervju med dem på deras arbetsplats. 

Vi var två stycken intervjuande vid varje tillfälle. En hade huvudansvaret för att ställa 
frågorna, medan den andra hade ansvaret för att spela in intervjun, föra anteckningar samt 
ställa kompletterande frågor. Vi bandade intervjuerna för att kunna registrera exakt vad 
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personerna sagt. Denna bandning utfördes med tillstånd av respondenterna. Enligt Denscombe 
(2000) ger en bandinspelning en permanent och fullständig dokumentation av det som sägs 
under intervjun. Kompletterande anteckningar förde vi av säkerhetsskäl för att vara säkra på 
att inte gå miste om någon information. Vid intervjuerna använde vi oss av en intervjumall. 
Intervjumallen för P. Näslund återfinns i bilaga 1 och intervjumallen för Nilsson och H. 
Näslund återfinns i bilaga 2. Vi följde inte helt ordningen på frågorna, utan anpassade oss till 
vad respondenterna gav för svar på tidigare frågor, vilket Patel och Davidsson (2003) klassar 
som låg grad av standardisering. Tonvikten låg under intervjuerna på att låta respondenterna 
utveckla sina synpunkter, detta definierar Denscombe (2000) som semistrukturerade 
intervjuer. 

2.6 Analysmetod

Vid analysen av datan som samlats in använde vi oss av svar från mejlintervjun, inspelningen 
från den personliga intervjun samt kompletterande anteckningar. Det material som var 
väsentligt för besvarandet av syftet och forskningsfrågan skrevs ner i empiriavsnittet. Detta 
kopplades sedan i diskussionsavsnittet ihop med materialet ur teoriavsnittet, där vi 
diskuterade under rubrikerna ”Organisationsform”, ”Ledarstil” och ”Styrform”. Utifrån detta 
kunde vi sedan besvara vår forskningsfråga och dra våra slutsatser. 

Enligt Europeiska Unionen (2008) klassas små och medelstora företag inom intervallet för 
omsättningen 7-40 miljoner Euro (65-372 miljoner SEK). PNF AB:s omsättning var år 2007 
150 miljoner kronor, därav inom intervallet för små- och medelstora företag. I denna rapport 
har vi benämnt PNF AB som ett "mindre" företag. Vi har även valt att benämna PNF AB som 
ett "lokalt" företag, eftersom att alla helägda företag inom PNF AB, utom ett, verkar inom ett 
och samma län. De teorier som finns om konglomerat är mestadels riktade mot större, globala 
konglomerat (se bilden nedan). Att vi klassar PNF AB som ett mindre, lokalt konglomerat 
skapar en viss problematik på så sätt att teorierna inte är riktade speciellt mot detta område. Vi 
jämför, trots detta faktum, teorierna med vår empiri, men har det i åtanke vid analysen.

Figur 1: Storlek och geografisk marknad.
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2.7 Metodproblem

Patel och Davidson (2003) tar upp två begrepp som bör ses över vid undersökningar; validitet 
och reliabilitet.  Med validitet menas att forskaren verkligen mäter det som avses mätas, att 
man undersökt det man vill undersöka. Med reliabilitet menas att själva mätningen sker på ett 
tillförlitligt sätt, det vill säga att tillförlitligheten hos och användbarheten av mätinstrumenten 
är hög. 

Vi upptäckte att det var betydligt svårare än vi hade tänkt oss att göra en intervju via mejl. Att 
iordningställa själva intervjuguiden var inte något större problem, däremot upptäckte vi i 
efterhand att vi hade ställt frågor som det gick att ge korta svar på. Vid de frågorna hade det 
varit bra att uppmana respondenten att utveckla sitt svar. Detta problem åtgärdade vi genom 
att göra en kompletterande personlig intervju med respondenten. För att höja reliabiliteten 
använde vi oss av en bandspelare vid intervjutillfällena, detta för att eliminera risken att gå 
miste om någonting under intervjun, som är lätt hänt då anteckningar förs. Validiteten höjdes 
på så sätt också, eftersom att vi vid sammanställningen av resultaten kunde citera vad 
respondenterna sagt och reflektera över svaren på ett rättvist sätt. Att vi har gjort personliga 
intervjuer med flera respondenter ökar även det validiteten i studien, samt att vi på så sätt 
kunde ställa följdfrågor och utreda oklarheter. När vi sammanförde två respondenter vid ett 
intervjutillfälle fanns risken att de skulle påverka varandra, vilket kunden minska validiteten. 
Vi anser dock att den enskilde respondentens personliga åsikter framkom och anser snarare att 
detta tillvägagångssätt ledde till bättre och mer djupgående diskussioner. Intervjuguiden, som 
vi skickade via mejl, gav respondenten möjligheten att noggrant tänka igenom de svar han 
gav, vilket också kan ses som en förhöjande effekt på validiteten.
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3. Teori

Nedan följer teorier kring ämnesområdet. Kapitlet inleds med en beskrivning av olika 
organisationsformer och ledarstilar. Sedan följer en beskrivning av konglomerats utveckling 
och viktiga faktorer som kan vara incitament till konglomerat. Efter detta beskrivs tre 
styrformer och sist delegering som vi anser vara ett centralt begrepp för de tre styrformerna.  

3.1 Organisationsformer

På grund av den komplexa strukturen som ett konglomerat för med sig är det väsentligt att 
konglomerat använder sig av en organisationsform som gynnar denna typ av struktur. En 
passande organisationsform kan göra styrningen av konglomerat lättare, bland annat eftersom 
processer i organisationen effektiviseras samt att ledaren kan få en bättre helhetssyn över 
organisationen och dess delar. Bruzelius och Skärvad (2004) menar att organisationsformer 
bland annat visar hur ansvar och arbetsuppgifter är fördelade i organisationen, samt 
förhållandet mellan över- och underordnad. För att få en stödjande organisationsform bör det 
tas hänsyn till organisationens uppgift, affärsidé, affärsmodell och strategi. Författarna menar 
att de tre vanligaste organisationsformerna är funktions- divisions- och 
matrisorganisationerna. Vi har valt att fokusera på dessa i denna rapport eftersom vi anser att 
dessa möjligtvis skulle kunna vara tillämpbara i PNF AB. Informationen som följer om de tre 
organisationsformerna är hämtad från Bruzelius och Skärvad (2004), om inte annat anges.

3.1.1 Funktionsorganisation

En funktionsorganisation växer ofta fram då ett företag med en eller ett fåtal anställda har 
börjat växa. Företaget har innan haft en mycket enkel organisationsform, som Mintzberg 
(1993) benämner Simple structure. Tidigare har den/de personerna som är verksamma inom 
företaget skött alla sysslor. Då företaget växer sig lite större och arbetsuppgifterna tilltar i 
omfattning och svårighetsgrad kan skötseln av företaget bli för mycket för den/dessa 
personen/personerna. Det blir svårt att fortsätta vara tillräckligt insatt i alla områden och en 
specialisering inom arbetsområden sker då. Vid det här stadiet blir det nödvändigt att utveckla
organisationsformen. Det blir väsentligt att fördela arbetsuppgifter och ansvar, ta ställning till 
vad som ska utföras inom företaget och vad som ska överlåtas på utomstående organisationer, 
samt hur beslutanderätt och befogenheter ska delegeras. Det är här funktionsorganisationen 
bildas.

En funktionsorganisation är uppdelad i arbets- och ansvarsområden efter huvudfunktionerna i 
organisationen, dessa kan till exempel vara inköp, personal och tillverkning, se figur 2.
Medarbetarna är alltså specialiserade inom företaget. Denna typ av organisationsform är 
vanligast i mindre företag, som inte är så differentierade. I en funktionsorganisation är det 
dock väldigt viktig med samordning och kommunikation för att de olika funktionerna ska 
arbeta mot samma mål. Det är vanligt att personalen i en funktionsorganisation börjar se 
organisationen enbart från sin funktions synvinkel och sätter upp egna mål. Detta kan leda till 
konflikter inom organisationen. Det är till exempel inte ovanligt att en produktionsfunktion 
vill tillverka standardiserade produkter i långa serier, medan försäljningsfunktionen vill ha 
kundanpassade specialprodukter.
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Figur 2. Exempel på funktionsorganisation.

3.1.2 Divisionsorganisation

Den divisionaliserade organisationen, se figur 3, kännetecknas av att ha ett samordnande 
centrum, här sitter styrelsen. Vid övergången från en funktionsorganisation till en 
divisionsorganisation anses det vara väsentligt att så långt som möjligt fördela de centrala 
staberna på divisionerna, men vissa funktioner kan oftast återfinnas på den centrala nivån. 
Dessa funktioner kan vara finansiering, juridik, information, vissa personalfrågor samt 
strategisk planering och verksamhetsutveckling. Under den centrala företagsledningen 
grupperas organisationen i mer eller mindre självständiga divisioner. Uppdelningen av 
divisionerna är beroende av till exempel olika produkter eller marknader. Varje division ska 
fungera som ett komplett företag i företaget och har i princip ett fullständigt affärs- och 
resultatansvar. Den centrala företagsledningen styr divisionerna genom resultatkrav och 
policies, inte genom beslut i enskilda frågor. Divisionsledningen uppgift är att inom ramen för 
den angivna policyn driva sin enhet mot bästa möjliga resultat. I resultatansvaret brukar det 
ingå ett ansvar för utveckling och förnyelse av divisionens verksamhet. Organisationer kan 
även ha en partiell divisionsorganisation, där är divisionerna relativt självständiga men inte 
helt självförsörjande.

Figur 3. Exempel på divisionsorganisation.
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Den centrala företagsledningens roll i ett divisionaliserat företag påminner om styrelsens roll i 
ett företag som inte är divisionaliserat. Förutom att sätta upp policies och mål tar ledningen 
även beslut om investeringar över en viss storlek, omstrukturering av divisionernas 
verksamhet, utveckling och avveckling av divisioner, tillsättning och avsättning av 
divisionschefer med mera. 

I divisionaliserade företag uppstår olika överväganden som måste göras för att organisationen 
ska fungera effektivt. Det första övervägandet vid divisionalisering gäller ofta hur indelningen 
av divisioner ska ske. Är det produkten, kunden, marknaden, det geografiska området eller 
tekniken som ska utgöra indelningsgrunden för divisionerna? Eftersom divisionalisering 
bygger på styrning genom decentraliserat lönsamhetsansvar är det viktigt att förstå vad som 
ytterst skapar lönsamhet och utifrån det forma indelningsgrunden av divisionerna. Något som 
kan försvåra genomförandet av en divisionsstruktur kan vara om de olika divisionerna är 
beroende av varandra, som de är i vertikalt integrerade företag som skogsindustri- och 
stålföretag. I och med divisionalisering och det decentraliserade lönsamhetsansvaret riskerar 
de långsiktiga utvecklingssatsningarna att förloras om lönsamhetspressen för divisionerna blir 
för stor och planeringshorisonten kort.

Mintzberg (1993) anser att det är vanligt när företag växer att de går från att vara en 
funktionsorganisation till en divisionsorganisation. Han menar att det finns fyra olika stadier i 
denna process. Organisationen startar med att vara en funktionsorganisation, som författaren 
benämner ”the Integrated Form”, där produkterna är starkt relaterade till varandra, ibland 
finns det endast en produkt i företaget. Företaget kan sedan gå över till stadiet som författaren 
benämner ”the By-product Form”, där företaget ofta börjar producera närliggande produkter 
genom att till exempel producera av samma material som tidigare. Det tredje stadiet är det så 
kallade ”the Related Product Form”, där företaget börjar producera kompletterande produkter, 
som är relaterade till den ursprungliga produkten och som exempelvis kan användas i 
samband med denna. Det sista stadiet kallar författaren för ”the Conglomerate Form”, då 
företaget har gått över till av vara ett konglomerat med helt orelaterade produkter. Mintzberg 
(1993) anser att detta stadium är den renaste formen av divisionsorganisation. 

3.1.3 Matrisorganisation

Matrisorganisationen, se figur 4, skapar möjlighet att kombinera flera organisationsformer, 
som till exempel funktions- och divisionsorganisationerna, och därigenom dra nytta av två 
organisationsformer. Denna organisationsform är vanligast hos stora, globala företag och 
syftar till gemensamt beslutsfattande och ansvar, istället för att en enskild person har det 
slutliga ansvaret. Bruzelius och Skärvad (2000) skriver att denna organisationsform syftar till 
ökad kommunikation, gemensam problemlösning och ett gemensamt resultatansvar i både det 
vertikala och det horisontella ledet. Principen om att en enda person har det slutliga ansvaret 
överges alltså. Detta kan dock i vissa fall leda till osäkerhet angående ansvarsfördelningen 
och att motstridiga beslut fattas.

Bruzelius och Skärvad (2000) anser även att en matrisorganisation kan leda till 
samordningsmöjligheter. Exempelvis kan divisionerna i företaget vara för små för att ha egna 
enheter för marknadsföring och försäljning, det kan då istället bildas större funktioner inom 
dessa områden som verkar inom alla divisioner. Författarna menar att ”matrisorganisationen 
ger möjlighet att både bevara olikheter mellan olika produktområden och utnyttja 
beroendeförhållanden”. 
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Figur 4. Exempel på matrisorganisation.
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Den demokratiska ledningsprocessen kan vara präglad av en viss osäkerhet beträffande 
rollfördelningen. Denna osäkerhet kan reduceras genom att bearbetas löpande genom 
processerna i gruppen. Den aktiva medverkan som sker i den demokratiska processen skapar 
en förståelse för strukturen. Denna process är inte lika belastande för självkänslan som den 
auktoritära ledningsformen i de fall gruppen är benägen att lösa uppdykande problem.

3.2.3 Låt-gå-ledaren

Låt-gå-ledaren (Laissez-faire-ledaren) utövar ett passivt ledarskap. Den här ledaren deltar 
mycket lite i gruppens arbete och försöker inte stimulera eller organisera arbetet. Låt-gå-
ledaren varken kommenterar eller kritiserar gruppens arbete.

Laissez-faire-processen skapar osäkerhet hos gruppmedlemmarna. Den tillbakadragna roll,
som ledaren intar, kan lätt uppfattas som likgiltighet, vilket kan smitta av sig på de övriga 
medlemmarna. Då gruppmedlemmarna inte får någon feedback på sin prestation sjunker 
motivationen.

3.3 Ledning av konglomerat

Goold och Luchs (1993) skriver i sin artikel om hur ledningen av konglomerat har utvecklats 
under de senaste årtionden. Materialet under denna rubrik är hämtat från dessa författare. 
Ledarskapsteorier under 1950-1960-talen menade att olika verksamheter inte krävde olika 
ledarskap, utan att samma ledarskap kunde utövas i alla situationer. Det gjordes mycket 
forskning och försök till att identifiera och generalisera ledaregenskaper som skulle kunna 
tillämpas i alla verksamheter. Detta synsätt stödde konglomeraten och dess diversifiering, på 
så sätt att det ansågs att ledarskapet i konglomerat inte behövde betyda mer problem än i ett 
specialiserat företag.

Under 1970-talet började fokus för konglomerat flytta sig till betydelsen av att använda 
tydliga strategier i företaget, alltså att bestämma företagets riktning och vara förberedd för 
framtida konkurrens. Detta strategiarbete skulle lätta på ledarens arbete, genom att sätta upp 
ramar för deras arbetsuppgifter. Dagliga och detaljerade problem skulle lämnas över till de 
underordnade, strategiarbetet skulle vara ledarnas huvudsakliga uppgifter. Men idén om att 
strategier skulle vara till för att identifiera branschen och företagets konkurrenter, hjälpte inte 
konglomeraten mycket. Strategierna förklarade till exempel inte hur resurser skulle kunna 
flyttas mellan verksamheter. Under samma tid blev det mer uppmärksammat med investering 
i resurser, speciellt för ett konglomerat är detta en nyckelfaktor i strategiarbetet på grund av 
dess många olika resurser. Men detta kan även vara ett problem för ledningen, att veta var 
företaget ska investera för att vinna på detta i framtiden och ta hänsyn till alla de olika 
verksamheternas viljor och visioner. Under 1970-talet blev det även mer vanligt med
planering via "portfolio". Med detta menas ett hjälpmedel till att jämföra och kartlägga olika 
verksamheter samt dess strategier och möjligheter. Detta blev extra uppskattat av ledare för 
konglomerat som lättare kunde styra verksamheterna med hjälp av denna helhetsbild.

Under 1980-talet började allt mer skepticism spridas mot konglomerat, fördelar började visa 
sig med att dela upp företagen i mindre delar och specialisera sig på det företaget var bra på, 
så kallad "stick to the knitting". Synsätt om att företaget behövde fokusera och förstå sin 
mission väl, känna kundsegmentet och engagera medarbetarna blev allt mer vanligt.
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Under 1990-talet riktades fokus för diversifierade företag till att ta hänsyn till följande tre 
faktorer: synergieffekter, kärnkompetenser och styrform, vilka kommer att beskrivas närmare 
nedan. 

3.3.1 Synergieffekter

Goold och Luchs (1993) argumenterar för fördelarna med att skapa synergieffekter, men 
menar att det inte behöver passa för alla företag. Synergieffekter uppstår för det diversifierade 
företaget då de olika affärsområdena gynnas mer av att samverka, än av att verka som helt 
fristående bolag. Nationalencyklopedin (2008) definierar synergieffekt som: "term för 
samordningsfördel som kan uppnås mellan olika företag eller verksamhetsgrenar avseende 
inköp, tillverkning, marknadsföring m.m. genom bättre utnyttjande av t.ex. kompetens, FoU-
insatser, kapital eller arbetstid" Förväntade synergieffekter är vanliga motiv för förvärv av 
andra företag eller omstrukturering. Porter (2004) menar att utan synergieffekter är det 
diversifierade företaget inte mer än ett investeringsbolag. Goold och Luchs (1993) tar i sin 
artikel upp att synergieffekterna är det som bör utgöra grunden för att driva ett konglomerat. 
De nämner vidare att många studier dock har visat på att det kan vara svårt att erhålla 
synergieffekter. Företag finner det svårt att skapa dessa effekter och tenderar att misslyckas. 
Mycket litteratur inom området fokuserar därför på hur företag kan arbeta med att 
implementera synergi.

Hogsved (1996) skriver att han inte tycker om begreppet synergieffekter, eftersom han inte 
tror på storskaleffekter. Han menar att synergieffekter uppnås genom samordning och denna 
samordnig kräver resurser. Synergin tar även bort lite av handlingsfriheten och innebär i 
många fall att företaget måste anpassa sig till den långsammaste aktören. Författaren menar 
vidare att medarbetarnas motivation på så sätt riskerar att minska.

3.3.2 Kärnkompetenser

Goold och Luchs (1993) menar att det är viktigt att skapa strategier som bygger på företagets 
kärnkompetenser, det företaget är bäst på. Det är viktigt att varje affärsenhet inom företaget 
bygger sin verksamhet på dessa kärnkompetenser, vilket kan ses som en sorts synergi. 
Affärsenheter, som presterar sämre, kan i vissa fall ändå bidra med en viktig kärnkompetens, 
och på grund av detta kan det vara värt att fortsätta driva denna affärsenhet. Skulle denna 
läggas ned kan företaget gå miste om en del av sin kompetens. Författarna anser att företag, 
som inte kan överföra sina kärnkompetenser till nya affärsområden, endast slösar med sina 
resurser.

3.3.3 Styrformer

Goold och Luchs (1993) menar att styrformen också är en avgörande del för hur det 
diversifierade företaget kommer att prestera. Det är lättast att leda affärsenheterna när 
karaktären av dessa matchar styrformen. Författarna skriver om följande styrformer: Strategic 
planning, Strategic control och Financial control. I nästföljande avsnitt kommer vi att beskriva 
dessa. 
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3.4 Styrformer

Goold, Campbell och Alexander (1994) skriver att det finns många olika styrformer och att 
varje företag har sitt eget sätt att se på styrformer. De har dock kunnat utröna tre större 
styrformer. Som tidigare nämnts är dessa Strategic planning, Strategic control samt Financial 
control, vilka illustreras i figur 5 nedan:

Figur 5. Styrformer av Goold, Campbell och Alexander (1994).

Författarna anser att skillnaderna mellan de olika styrformerna visar sig i "påverkan på 
planering" samt "grad av kontroll". Påverkan på planering visar graden av involvering från 
ledningens sida i planerings- strategi- och budgetarbetet i organisationen. Graden av kontroll 
visar istället betydelsen av att följa och uppnå de kortsiktiga budgeterade målen, alltså till 
vilken grad ledningen anser det viktigt att följa budgeten. Sammantaget visar dessa styrformer 
på graden av decentralisering i organisationen. Nedan kommer de tre olika styrformerna som 
författarna definierar att beskrivas närmare.

3.4.1 Strategic planning

Goold et al (1994) anser att företag som har Strategic planning som styrform kännetecknas av 
att vara centraliserade och top-down-styrda, samt att dessa företag är bra på att planera och 
fatta beslut. De menar vidare att Strategic planning inte syftar till planering i allmänhet, utan 
till ett särskilt förhållande mellan ledningen och enheterna. Ledningen styr de olika enheterna 
genom tydliga riktlinjer och mål och utvecklar strategier för att nå sina mål. Denna ledning är 
oftast större än hos företag med styrformen Strategic control och Financial control och besitter 
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planning som styrform ofta tar initiativ till samarbete och samordning inom företaget på så 
sätt att olika avdelningar integreras och delar på resurser, detta kan ske genom att de är 
matrisorganiserade. Företag som styrs genom Strategic planning kännetecknas av att vara 
duktiga på att sätta långsiktiga mål och att utveckla företaget.

Goold et al (1994) menar att det inte är speciellt vanligt med ren Strategic planning som 
styrform i västvärlden, under 1990-talet blev det vanligare att lämna denna styrform för att gå 
mot en mer decentraliserad variant. Författarna nämner IBM som ett bra exempel på ett 
företag som övergått till att dela upp sig i mindre enheter. I Japan däremot är denna styrform 
vanlig bland de ledande företagen, Canon drivs på detta sätt. Andra kända företag i 
Västvärlden med denna styrform är Shell och Banc One.

Enligt Goold och Campbell (1987) har det visat sig att företag som tillämpar Strategic 
planning har lättare att genomföra stora strategiska förändringar, jämfört med de företag som 
tillämpar Strategic control och Financial control. Författarna menar att det beror på att det, 
utan en lednings involvering, kan vara svårt att genomföra sådana stora förändringar, om ens 
kunna diskutera och få igenom ett förslag. Målet med stora strategiska förändringar är ofta att 
maximera konkurrenskraften för företaget. Ledningen identifierar sig ofta med företagets 
mission. 

Goold och Campbell (1987) menar att ledningens höga grad av involvering kan leda till 
minskad objektivitet, vilket kan leda till högre kostnader på så sätt att organisationen fortsätter 
investera i verksamheter som egentligen inte är lönsamma, även överambitiös utveckling kan 
bli ett problem. Johnson, Scoles och Whittington (2006) anser att ledningen likaså kan bromsa 
utvecklingen hos enheter som de inte är tillräckligt insatta i, eller styra dem i fel riktning. De 
anser även att medarbetarna i en centraliserad organisation riskerar att känna mindre 
engagemang och tilltro till strategier som kommer från ledningen. Andra problem som följer 
med Strategic planning anser författarna vara byråkratiska kostnader, samt analytiska och 
tidskrävande planeringsprocesser. Enligt Goold och Campbell (1987) krävs det att ledningen 
har kunskap om de olika affärsenheterna, alltså passar denna styrform bäst i en organisation 
som inte är så diversifierad, för att den ska fungera bra.

3.4.2 Strategic control

Goold et al (1994) skriver att styrformen Strategic control kännetecknas bland annat av att ha 
en "bottom-up-styrning", det vill säga att ledningen decentraliserar planeringsprocesser till 
verksamheten. Ledningen som använder sig av Strategic control medverkar ändå i 
planeringsprocessen på så sätt att besluten först måste informeras till och godkännas av 
ledningen innan de genomförs. Författarna menar vidare att verksamheten har ansvaret för 
planering och beslutsfattanden, men att ledningen ger riktlinjer samt ser till att besluten har en 
balans mellan strategiska och ekonomiska kriterium. Denna ledning tror på 
decentraliseringen, men vill samtidigt vara försäkrade om att planerna och besluten är 
lämpliga för organisationen och dess utveckling. Ledningen lägger stor vikt vid den 
finansiella kontrollen, men även på den strategiska planeringen i planeringsprocessen. 
Författarna menar att ledningen vill uppnå en balans mellan finansiella och strategiska mål. 
Enligt Johnson, Scoles och Whittington (2006) har företag med denna styrform ansvar för att 
skapa övergripande strategier för organisationen, bestämma vilken roll varje verksamhet inom 
organisationen ska inneha, skapa och uppfölja policies samt främja ett lärande i 
organisationen.
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Goold et al (1994) skriver att ledningen som tillämpar denna styrform anser det viktigt att 
regelbundet kontrollera resultat. Om personalen skulle verka mot planeringen är detta 
någonting som kan begränsa karriärmöjligheter och kompensation. Ledningen förväntas att 
identifiera sig med organisationen och dess framgång bestäms utifrån sakfrågor i 
organisationen, istället för organisationen som helhet. 

Författarna skriver vidare att Strategic control är den vanligaste styrformen idag, de tror att 
detta beror på att denna styrform är ett mellanting mellan de två extremerna Strategic 
planning och Financial control. Exempel på företag som har lyckats med denna styrform är 
Emerson, GE och Unilever, som alla är diversifierade organisationer. 

Goold och Campbell (1987) skriver att organisationer som använder sig av Strategic control 
kan förbättra den finansiella prestationen, planeringsprocessen, motivationen i affärsenheterna 
samt förmågan att tänka strategiskt. Det har även visat sig att denna styrform har kunnat få 
upp marginaler och dra ner kostnader i många organisationer. Författarna anser dock att 
nackdelen med Strategic control är att det kan vara svårt att balansera långsiktig strategisk 
planering och kortsiktig kontroll, ofta kan den kortsiktiga kontrollen och de finansiella målen 
prioriteras före den långsiktiga strategiska planeringen. Författarna anser vidare att Strategic 
control har lättare för att styra ett diversifierat företag än vad Strategic planning har, detta för 
att ledningen är mindre involverad i verksamheten. Strategic control tar även bättre hänsyn till 
de långsiktiga målen än vad Financial control gör.

3.4.3 Financial control

Goold et al (1994) menar att Financial control är den styrform som är mest decentraliserad. 
Denna styrform kännetecknas av att företaget är uppdelat i mindre och självständiga enheter, 
där varje enhet har eget ansvar till att ställa upp mål och strategier för att nå dessa. Författarna 
skriver vidare att ledningen består av färre personer än hos de andra styrformerna och dess 
huvuduppgift består främst av att se till att budgeten inte överskrids. Planeringen av 
verksamheten utförs genom det årliga budgetarbetet och att lägga upp formella strategier 
förekommer sällan. Investeringar ses noggrant över och är beroende av kommande, 
förväntade avkastning.

Författarna menar att de olika affärsenheterna samarbetar endast med varandra då alla parter 
kan gynnas av samarbetet. Denna styrform är resultatinriktad och ledare inom företaget, som 
inte kan uppvisa ett tillfredställande resultat, riskerar att bli utbytta. Dessa ledare identifierar 
sig med sin affärsenhet och inte lika mycket med företaget som helhet. Deras prestation 
belönas endast utifrån hur det går för den specifika affärsenheten som de styr över. Författarna 
skriver att det inte är speciellt vanligt att driva denna styrform i Europa och i Japan är den i 
princip okänd.

Goold och Campbell (1987) har kunnat se några samband mellan företag som använder sig av 
Financial control. Dessa företag har små företagsstrategier, försiktiga strategier för 
affärsenheterna, hög motivation från ledningens sida, bra ekonomisk prestation men låg grad 
av organisationsutveckling och tillväxt. Författarna menar vidare att företag som har denna 
styrform inte har några formella planeringssystem, de bryr sig mest om de ekonomiska årliga 
resultaten och målen. Denna styrform sätter stor vikt vid att återbetalningar på investeringar 
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ska kunna göras på kort sikt, det kortsiktiga tänkandet genomsyrar oftast styrformen Financial 
control. 

Enligt Johnson, Scoles och Whittington (2006) finns det få företag med denna styrform inom 
den offentliga sektorn på grund av politisk ansvarsskyldighet. Inom den privata sektorn passar 
denna stil bäst på mogna marknader med väl utvecklad teknologi och där det snabbt går att se 
hur ledarens beslut genererar ekonomiska konsekvenser. Denna styrform passar ypperligt för 
diversifierade företag. En nackdel som författarna ser med styrformen är dock det kortsiktiga 
tänkandet. Det får till konsekvens att inga resurser läggs på innovation och 
kompetensutveckling.

3.4.4 Delegering

De olika styrformerna visar till stor del graden av ansvarsfördelning och delegering i 
organisationen. Vi anser att delegering kan ses som speciellt viktigt för ett konglomerat, detta 
för att konglomerat är komplexa och har spridda verksamheter, det underlättar för ledaren om 
denne delegerar eftersom denne oftast inte har tid att ägna sig åt detaljarbete i de olika 
verksamheterna. Jenks och Kelly (1986) anser att det i ett diversifierat företag blir extra 
viktigt att som företagsledare delegera ansvar till medarbetarna. Utan delegering tar det längre 
tid för det växande företaget att ta beslut och agera mot förändringar på marknaden. 
Författarna ser även andra fördelar med delegering, det ökar medarbetarnas motivation för sitt 
arbete när de ges förtroende och eget ansvar, vilket kan leda till att medarbetarna får mer 
energi och att produktiviteten ökar. 

Författarna anser även att det är viktigt att kunna delegera på rätt sätt. Organisationen tjänar 
på att ledaren delegerar uppgifterna rätt. Varje medarbetare ska fokusera på de uppgifter den 
är bäst på relativt sätt. De relativa fördelarna ska identifieras, inte de absoluta. Författarna ger 
ett exempel på hur de relativa fördelarna bör användas: En lagerchef kan till exempel vara 
snabbast i användningen av ordbehandlingsprogram, snabbare än sekreteraren som utför 
arbetet. Sekreteraren får ändå utföra arbetet, eftersom hennes kunskaper i fråga om lagerbeslut 
är ytterst begränsad. Författarna anser också att det är viktigt att ledare skjuter arbetsuppgifter 
neråt för att minska på kostnader, så att arbetsuppgifterna fullgörs av lägre betald personal, än 
av högre betalda chefer. 

Författarna skriver att ledare ökar sin ledarförmåga genom att delegera och att det är stor 
skillnad på att delegera och beordra. För beordring krävs det ingen större skicklighet, medan 
delegeringen kräver en hel del sociala kompetenser från ledarens sida. Delegering kräver en 
god kommunikationsförmåga, villighet att lyssna, sinne för motivation, förmåga att förmedla 
tillit och att inspirera till lojalitet.

3.5 Sammanfattning av teori

I detta avsnitt har det redogjorts för hur styrning av konglomerat har utvecklats under de 
senaste decennierna. Det finns olika sätt att styra ett konglomerat. Hur organisationen
organiseras har betydelse för hur styrningen kan ske, denna kan underlättas om rätt 
organisationsform används. Ledarskapet är en annan viktig faktor vid styrningen av 
konglomerat, som kan underlättas genom val av passande ledarstil. Det finns tre primära 
ledarstilar; den demokratiska-, den auktoritära- och låt-gå stilen. Slutligen är valet av styrform 
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viktigt vid styrning av konglomerat, dessa styrformer speglar olika grader av delegering, 
kontroll och inblandning i planerings- och beslutsprocesser från ledningen. Incitamenten till 
att driva konglomerat bör ligga i nyttjandet av synergieffekter, verksamheten bör även baseras 
på dess kärnkompetens. 
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4. Empiri

I detta avsnitt redovisas material som framkommit ur intervjuerna, samt från PNF AB:s 
hemsida. Kapitlet inleds med bakgrund om respondenterna och PNF AB. Sedan följer 
avsnitten ”Organisationsform” samt ”Ledarstil och styrform”. I det sist nämnda redovisas
vad som sagts om ledarstil och styrform under ett och samma stycke. Detta för att de faktorer 
som togs upp av respondenterna många gånger är kännetecken både för ledarstilen och 
styrformen, samt att dialogen om ledarstil och styrform många gånger fördes samtidigt under 
intervjuerna. Skulle en uppdelning göras till två avsnitt utifrån dessa rubriker skulle det 
skapas mycket upprepningar, detta undviker vi genom att sammanfoga dem. 

4.1 Bakgrund om respondenterna

4.1.1 Peter Näslund

Följande information är hämtad från PNF AB:s hemsida (2008). P. Näslund är utbildad
civilekonom. År 1987 sa han upp sig från sitt dåvarande yrke som revisor för att bli egen
företagare. P. Näslund tog då över det familjeägda företaget Näslunds Trafik AB, som då var 
taxiverksamhet. Enligt P. Näslund var hans vision från början att "driva företag och tjäna 
pengar". Tanken var inte att bygga upp ett konglomerat.  

Enligt P. Näslund är hans arbetsbefattning koncernchef, vilket i detta fall innebär att ansvara 
för att de operativa cheferna följer utsatta mål, samt att de ekonomiska planerna hålls. Hans 
roll är även att jobba med affärsutveckling och att titta på nya affärsidéer, bland annat genom 
dotterbolaget PNF Venture Capital AB.

4.1.2 Niklas Nilsson

Niklas Nilsson är chef för Näslunds Bussar AB, som är ett av företagen inom PNF AB. Han 
har hand om exempelvis personal- och fordonsfrågor, fakturor, löner och prissättningar. 
Nilsson har arbetat inom PNF AB i sju år. Innan dess hade han eget företag inom 
godstafiksbranschen i sexton år. 

4.1.3 Hans Näslund

Hans Näslund är lokalansvarig för Näslunds Bussar AB. Det innebär till exempel att H. 
Näslund är garage- och fordonsansvarig, samt ansvarar för service och besiktningar av 
fordonen. H. Näslund har arbetat inom familjeföretaget till och från under hela sitt liv, men 
haft den nuvarande tjänsten sedan början av 2008. Han har även suttit som delägare i företaget 
ett tag tillsammans med sin far och bror.
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4.2 Peter Näslund Förvaltning AB

Följande information är hämtad från PNF AB:s hemsida (2008). P. Näslund driver företaget
PNF AB som är ett konglomerat och verkar inom flertalet branscher, vilka idag är
vård/omsorg, utbildning, IT, livsmedel, boende samt logistik. PNF AB investerar i, utvecklar 
och förvaltar nya och etablerade företag i olika branscher i norra Sverige. Företaget har en 
målsättning att varje år gå in som ägare, eller delägare, i 2-3 potentiella utvecklingsbara 
projekt, eller företag. Så här uppfattar PNF AB rollen som ägare i företag: 

"Genom PNF:s ägarroll i olika branscher i regionen skall vi med hjälp av vår erfarenhet och 
vårt nätverk tillföra kompetens och resurser till de projekt och företag vi går in i." 

PNF AB:s motto är: ”Strävan att lyckas måste vara större än rädslan för att misslyckas”.

PNF AB har sin bas i Luleå och en omsättning på cirka 150 miljoner kronor. Inom de olika 
bolagen arbetar cirka 400 anställda. P. Näslund säger i intervjun att PNF AB är moderbolaget 
i koncernen och skall förvalta aktier i de helägda dotterbolagen, samt agera ”bank” i 
koncernen. PNF AB:s vision är att äga och förvalta de affärsidéer som kommersialiseras i 
affärsdrivande bolag av entreprenören P. Näslund. Idag finns det elva helägda samt ett delägt
företag i PNF AB, dessa beskrivs närmare i bilaga 3.

4.3 Organisationsform

P. Näslund anser att PNF AB är uppbyggt som en divisionsorganisation, där divisionerna 
består av de olika företagen. Dock driver PNF AB inte en egen verksamhet med egna 
anställda, utan personalen är anställda under de andra enskilda företagen. Centralt sitter olika 
administrativa avdelningar som kundtjänst/växel/reception samt en ekonomiavdelning med 
fyra ekonomer. P. Näslund är VD för samtliga bolag inom PNF AB, förutom Norrskenets 
Friskolor AB, där P. Näslund har överlåtit VD-posten till en speciellt tillsatt.

Enligt P. Näslund samarbetar företagen genom gemensam administration, kundtjänst, 
ekonomiavdelning, samt fastighetsförvaltning, vilket kan leda till minskade kostnader. 
Företagen brukar även köpa tjänster och produkter av varandra, som till exempel transporter 
och fruktleveranser, vilket för med sig synergieffekter. Nilsson tycker att företagen framförallt 
samarbetar genom transporter och genom att låna fordon mellan varandra. 

P. Näslund själv säger att det sedan en tid har varit hans mål att strukturera upp bolagen så att 
de teoretiskt kan rulla på utan hans närvaro. Han menar vidare att detta är möjligt sedan 
januari 2008, det vill säga att nuvarande verksamheter är totalt självgående utan P. Näslunds 
närvaro. Företagen får planera sin dagliga verksamhet själv, men större beslut tas i samråd 
med P. Näslund, exempelvis rekrytering av nyckelpersoner, investeringsbeslut, större 
kontraktsskrivande med mera. Däremot tror han att utvecklingen i företaget och 
riskkapitalverksamheten skulle stanna av helt om han själv skulle försvinna ut ur företaget.
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4.4 Ledarstil och styrform

En stor del av intervjun med Nilsson och H. Näslund bestod av att vi pratade om P. Näslunds 
ledarskap och ansvarsfördelningen inom företaget. Nilsson menar att P. Näslund är bra på att 
delegera ansvar till sina medarbetare och att han för ett demokratiskt ledarskap. Han menar att
det i ett specialiserat företag ibland kan bli så att ledaren styr på ett mer auktoritärt sätt, 
eftersom det tidsmässigt är möjligt för ledaren att vara involverad i många fler processer än i 
ett konglomerat. I ett konglomerat är detta inte möjligt, ledaren måste delegera ut ansvar 
eftersom att det inte finns tid för ledaren att vara involverad i så många processer. H. Näslund 
menar att P. Näslund alltid har fört ett demokratiskt ledarskap, även när företaget var mindre, 
samt att han har lätt för att känna förtroende för medarbetarna och att släppa ansvaret till dem. 
Nilsson säger att han ges "100 % mandat" av P. Näslund. Dock, när större beslut ska tas vill 
P. Näslund vara med vid processen. Nilsson säger att exempel på detta kan vara 
omorganisationer, beslut om investeringar och försäljning av fordon samt omplacering av 
personal. Nilsson säger dock att P. Näslund alltid är uppdaterad på vad som händer i 
företagen, inte bara vid de stora besluten. P. Näslund är även noga med att uppdatera sina 
anställda om vad som sker inom PNF AB. För att öka förståelsen om och gemenskapen inom 
PNF AB ges det exempelvis kontinuerligt ut en tidning till de anställda inom bolaget. Där 
finns det alltid med nyheter som berör företagen och dess anställda, intervjuer med anställda 
med mera.

Nilsson säger att när företaget var mindre och bestod av endast ett företag hade P. Näslund 
större kontakt med medarbetarna. När företaget senare började växa och det anställdes en 
mellanchef (Nilsson) hade medarbetarna till en början svårt att acceptera detta, att Nilsson nu 
skulle utföra de uppgifter som P. Näslund tidigare hade gjort och att de på så sätt fick mindre 
kontakt med P. Näslund. Idag är dock detta inget problem utan medarbetarna pratar med 
Nilsson eller H. Näslund direkt som i sin tur ibland för detta vidare till P. Näslund. 

H. Näslund säger även att P. Näslund har bra medarbetare kring sig och att detta är någonting 
som P. Näslund anser som viktigt för företaget. Han nämner att "Ingenting är starkare än den 
svagaste länken" och syftar då på hur viktigt det är med rätt medarbetare. H. Näslund säger 
vidare att P. Näslund ger medarbetarna "frihet under ansvar". P. Näslund är noga med att 
medarbetarna, som ges stort ansvar, har en "känsla för företaget", samt vet hur P. Näslund 
själv skulle tänka och kan på så sätt agera på ett liknande sätt som P. Näslund skulle göra. H. 
Näslund säger vidare att denna ansvarsdelegering ger medarbetarna en chans att utvecklas, 
eftersom de får känna sig behövda och stimulerade. 

P. Näslund säger att strategier och mål finns i företaget, både kortsiktiga och långsiktiga, han 
nämner exempelvis omsättningsmål som oftast planeras i treårsperioder. P. Näslund säger 
dock att han är mer fokuserad på entreprenörskapet och dess strategier än ekonomiskt 
strategiarbete. Nilsson och H. Näslund säger dock att de inte har sett några övergripande 
strategier och mål för PNF AB, detta tror de kan bero på att verksamheterna finns inom olika 
branscher och att de då har egna strategier och mål för respektive verksamhet. Nilsson är inte 
medveten om några specifika omsättningsmål. Han menar att långsiktiga mål alltid finns inom 
företaget men att han inte kunde precisera dem. H. Näslund säger att ett stort fokus ligger på 
medarbetarna i organisationen och att detta är ett långsiktigt mål. Nilsson och H. Näslund 
anser att de har chans att påverka och forma egna strategier och mål inom verksamheten.

En typisk arbetsdag för P. Näslund ser ut på så sätt att han på förmiddagen sitter tillgänglig 
vid datorn och telefonen på sitt kontor. Detta har blivit en princip för honom, han planerar 
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aldrig in möten på förmiddagen. När han sitter på kontoret ägnar han sig åt diverse 
administrativa uppgifter, som att svara på mejl från revisorer, andra anställda och övriga 
intressenter. Lunchen planerar han ofta in tillsammans med olika intressenter, som han har 
kontakt med genom PNF AB, till exempel anställda, samarbetspartners och leverantörer. 
Eftermiddagen ägnar han åt möten med dessa intressenter. 

H. Näslund beskriver P. Näslund som väldigt beslutsam och målmedveten, han vet vad han 
vill. Han säger vidare att P. Näslunds styrka är att starta och utveckla företag. När företaget 
sedan har en stadig grund lämnar P. Näslund över ansvaret till en ny chef och dess 
medarbetare. De flesta medarbetare brukar acceptera detta om den nya chefen är en bra 
ledare. P. Näslund anser att en ledare för ett konglomerat måste ha förmågan att delegera och 
ge ansvar till operativa chefer, och kunna släppa delar av kontrollen. Ledaren måste även ha 
förmågan att se möjligheter i nya branscher som denne, från början, ej har 
branschkompetensen inom. 

P. Näslund anser att vad som har bidragit till PNF AB:s framgång är en kombination av 
entreprenörens (P. Näslunds) förmåga att se möjligheter i olika situationer, samt att PNF AB 
har vågat prova olika affärsidéer. Det är just jakten på att se och skapa möjligheter som P. 
Näslund brinner för, och som drev honom till att avsluta sin tjänst som revisor. Vidare anser 
han att en annan viktig faktor till framgång är lyckad rekrytering av nyckelpersoner, det är 
med hjälp av dessa personer PNF AB har kunnat fortsätta att utvecklas.

Vi frågade om H. Näslund och Nilsson ser någon röd tråd genom företagen i PNF AB. H. 
Näslund anser att denna röda tråd är att P. Näslund bygger upp verksamheter inom områden 
som han brinner för, men även ser många möjligheter inom. Han säger vidare att P. Näslund 
vet vad han vill när han startar en ny verksamhet. Fungerar det inte som han tänkt avvecklar 
han verksamheten snabbt och satsar på någonting annat istället. Han utvecklar varje 
verksamhet, så att den går med vinst innan han investerar i nya områden. P. Näslund menar att 
han från början inte hade för avsikt att driva ett konglomerat, utan har genom sitt sinne för 
entreprenörskap sett nya möjligheter eftersom, då de har kommit hans väg, och vågat satsa på 
dem. Han har, som de flesta andra, gjort en del sämre val och "fått en snytning då och då", 
men det är inget som har hindrat honom från att fortsätta.
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5. Diskussion

Detta kapitel innehåller en diskussion som kopplar ihop materialet från teori- och
empirikapitlen för att förbereda för slutsatserna i studien. Till skillnad från empirikapitlet 
förs en diskussion under rubrikerna ”Organisationsform”, ”Ledarstil” samt ”Styrform”. 

5.1 Organisationsform

Som nämnts i empiriavsnittet anser P. Näslund att PNF AB är uppbyggt som en 
divisionsorganisation med de olika företagen som divisioner, se figur 6. Bruzelius och 
Skärvad (2004) skriver att divisionsindelningen kan ske utifrån till exempel produkten, 
kunden, marknaden, det geografiska området eller tekniken, detta bör styras utifrån 
lönsamheten som kan uppnås. PNF AB har gjort sin divisionsindelning utifrån 
produkten/tjänsten, exempelvis personlig assistans, lägenhetsuthyrning och utkörning av 
fruktkorgar. 

Bruzelius och Skärvad (2004) skriver att det är vanligt att dessa divisioner är mer eller mindre 
självgående, vilket stämmer väl överens med PNF AB. Idag är de helägda företagen helt 
självgående i det dagliga arbetet. P. Näslund medverkar dock vid större beslut och planering. 
Författarna menar att ledningens huvuduppgift är att sätta upp policies och mål, vilket P. 
Näslund gör bland annat genom att medverka vid dessa beslut. Ledningen är enligt Bruzelius 
och Skärvad (2004) även inblandad vid beslut om investeringar över en viss storlek, 
omstrukturering av divisionernas verksamhet, utveckling och avveckling av divisioner, 
tillsättning och avsättning av divisionschefer med mera. Att P. Näslund ansvarar för dessa 
områden instämmer alla respondenter med. Bruzelius och Skärvad (2004) anser att de centrala 
staberna bör fördelas så långt som möjligt ut i divisionerna, men att det ofta finns behov av att 
behålla vissa centrala staber. I PNF AB är det endast ekonomi och kundtjänst/växel/reception
som är centrala staber.

Vi anser att PNF AB är en 
divisionsorganisation på grund av företagens 
relativa självständighet, och diversifierade 
verksamheter. PNF AB har P. Näslund som 
VD för alla företagen/divisionerna utom ett 
(Norrskenets Friskolor AB). Vi har inte hittat 
några teorier som säger att en ren 
divisionsorganisation behöver vara 
strukturerad på så sätt att varje division ska ha 
egen VD, men enligt vad vi tror är detta 
vanligast förekommande för en sådan 
organisationsform. Detta skulle i sådana fall 
vara en avvikande faktor för att PNF AB 
skulle vara en ren divisionsorganisation. Vad 
vi anser talar emot att PNF AB skulle ha en 
funktionsorganisation är att PNF AB har vuxit 

         Figur 6. Organisationsschema PNF AB
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sig ”för stort” för att det skulle vara hållbart att bedriva företaget som en 
funktionsorganisation. Bruzelius och Skärvad (2004) anser att funktionsorganisationer 
lämpar sig bäst för mindre företag som inte är så differentierade. Vi anser att denna 
organisationsform passar när företaget ännu inte är så komplex och ledaren och de anställda 
fortfarande kan vara insatt i varje verksamhet. Med denna organisationsform skulle PNF AB 
inte kunna dela upp organisationen utifrån företagen, utan skulle istället vara tvungen att göra 
uppdelningen utifrån funktionerna. Detta skulle leda till en ej hanterbar situation för 
företaget. Vidare anser Bruzelius och Skärvad (2004) att den tredje organisationsformen, 
matrisorganisationen, främst gynnar stora globala organisationer, som tjänar på ett 
gemensamt beslutsfattande och ansvarsfördelning. I dessa organisationer blir det för 
komplext för en person att ha enskilt, slutligt ansvar, vilket det i dagsläget inte är för P. 
Näslund.  

5.2 Ledarstil

Vi anser att de auktoritära och demokratiska ledarstilarna kan vara lämpliga för olika 
situationer. Dock kan vi inte se någon situation då det skulle vara till fördel att föra en låt-gå-
stil, detta eftersom vi anser att denna stil för med sig att ledaren blir överflödig och endast 
skapar förvirring och osäkerhet inom gruppen. Hade gruppen i detta fall inte haft någon 
formellt tillsatt ledare hade det istället skapats mer utrymme för duktiga, informella ledare att 
ta till sig ledarrollen. Den auktoritära ledarstilen anser vi kan vara passande i situationer där 
snabba beslut krävs, samt i en kultur där människor inte är vana att ta eget ansvar eller lösa 
problem utan direktiv. Vi anser att den demokratiska ledarstilen i de flesta fall är en bra 
ledarstil att föra, eftersom denna för med sig en förståelse hos medarbetarna för strukturen, 
samt en känsla av tillhörighet och att vara behövd. Denna stil anser vi kan stimulera 
medarbetarna och ge dem utrymme till kreativitet och problemlösning, vilket även kan leda 
till tillfredställelse hos medarbetarna.

Nilsson och H. Näslund samt P. Näslund själv anser att P. Näslund för en demokratisk 
ledarstil. Enligt Bakka et al (2006) låter en demokratisk ledare medarbetarna få ta eget ansvar 
och agera självständigt för att uppnå gemensamma mål. Efter att ha intervjuat respondenterna 
har vi fått veta att de operativa cheferna och medarbetarna tilldelas många egna 
ansvarsområden, samt att de får driva den dagliga verksamheten självständigt. Företagen är 
alltså självgående och cheferna får fatta många beslut själva, dock med medverkan från P. 
Näslund vid större beslut. P. Näslund för således ett, som Bakka et al (2004) benämner; 
grupporienterat ledarskap, där medarbetarna tillåts inflytande. I en sådan organisation som 
PNF AB tror vi att det skulle det vara svårt att föra en auktoritär ledarstil på grund av 
företagets komplexa struktur och storlek. Det skulle bli svårt för ledaren att vara helt insatt 
och styra inom alla områden. En auktoritär stil kräver, enligt Bakka et al (2004), ledarens 
ständiga närvaro. Utan denna ledare upplever medarbetarna osäkerhet då de inte är vana vid 
att ta egna initiativ, författarna menar vidare att detta kan leda till att instabila situationer 
uppstår. Som tidigare nämnts delegeras ansvar till operativa chefer och medarbetare i PNF 
AB, Bakka et al (2004) anser att detta inte sker i ett företag där ledaren för en auktoritär 
ledarstil.  Vi utesluter att P. Näslund skulle föra en låt-gå-stil. Bakka et al (2004) menar att 
denna ledare deltar mycket lite i gruppens arbete och försöker varken stimulera eller 
organisera arbetet. Författarna menar att denna ledare innehar en tillbakadragen roll. Efter att 
ha intervjuat respondenterna kan vi dra den slutsatsen att P. Näslund inte arbetar på så sätt. 
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Han har dagligen kontakt med företagen och dess medarbetare. Vi uppfattar honom som en 
engagerad och beslutsam man, som brinner för att utveckla sina företag.

5.3 Styrform

Vi anser att PNF AB inte följer styrformen Strategic planning eftersom organisationen endast 
till liten del styrs centralt. Enligt Goold et al (1994) kännetecknas Strategic planning av 
centralisering. Medarbetarna i PNF AB tar, tillsammans med P. Näslund, gemensamma beslut 
om exempelvis planering och verksamhetsutveckling. PNF AB har alltså inte en byråkratisk 
struktur med tidskrävande planeringsprocesser, vilket medför att PNF AB inte har några större 
byråkratiska kostnader, som Strategic planning, enligt Goold et al (1994), brukar 
kännetecknas av. P. Näslund styr inte sina företag med uttalade och konkreta riktlinjer, utan 
låter de operativa cheferna och medarbetarna ansvara för verksamheterna. Författarna menar 
att företag som har styrformen Strategic planning även har en tendens till att investera i 
verksamheter som inte är lönsamma på grund av ledningens höga involvering och därmed 
minskade objektivitet. P. Näslund är som tidigare nämnt väldigt duktig på att investera i 
verksamheter där han ser möjligheter samt att behålla de verksamheter som han tror kan nå 
framgång. Av de intervjuer som vi fört kan vi konstatera att han är skicklig på att se objektivt 
och kritiskt på sin verksamhet, genom att exempelvis i ett tidigt stadium avveckla företag som 
inte är nog lönsamma. Ett kännetecken som Goold et al (1994) nämner angående Strategic 
planning som däremot stämmer överens med PNF AB är samarbetet och samordningen 
mellan avdelningar i företaget, detta för att nyttja synergieffekter. 

PNF AB och styrformen Strategic control stämmer överens på så sätt att planeringsprocesser 
decentraliseras till verksamheterna, besluten som tas informeras sedan till ledningen, vilket 
Goold et al (1994) anser vara ett kännetecken för denna styrform. Vi tror att P. Näslund vill 
veta att de beslut som tas av verksamheten stämmer överens med organisationen och dess 
utveckling, vilket även författarna nämner som ett kännetecken. Dock, vid större beslut vill P. 
Näslund även medverka vid planeringsprocessen. Enligt Goold et al (1994) karaktäriseras 
Strategic control av att styras med en balans mellan finansiella och strategiska mål, vilket P. 
Näslund säger sig göra. Det finns i PNF AB både finansiella mål, som exempelvis 
omsättningsmål samt strategiska mål, som nyinvesteringar. Dock har det i intervjun med 
Nilsson och H. Näslund framkommit att övergripande strategier för PNF AB inte är tydligt 
uttalade. Vi tror att P. Näslund har strategier för PNF AB men att dessa inte är informerade till 
de olika företagen. Överhuvudtaget fick vi bilden av att Nilsson och H. Näslund inte var så 
insatta i mål och strategier, samt om dessa var kort- eller långsiktiga. Nilsson och H. Näslund 
säger dock att de har möjlighet att påverka och forma egna strategier och mål i sitt företag.
Efter att ha intervjuat P. Näslund har vi förstått att han har många planer och mål med de olika 
företagen, han arbetar ständigt med dess utveckling. Vi tror dock att medarbetarna blir varse 
dessa först när de ska implementeras. Men vi har fått den uppfattningen att P. Näslund har en 
bra dialog med medarbetarna till de företag som berörs vid exempelvis förändringar och 
utvecklingar. Vi tror att P. Näslund är mer fokuserad på start av verksamheter, varför 
långsiktiga och väl planerade mål för de enskilda verksamheterna inte prioriteras. Även denna 
faktor anser Goold et al (1994) utgöra en del av Strategic control som styrform.

Vad som talar för att PNF AB skulle använda sig av Financial control som styrform är att 
varje bolag är en självständig enhet. Enligt Goold et al (1994) är denna styrform den mest 
decentraliserade, där företaget är uppdelat i mindre och självständiga enheter. Författarna 
menar att enheterna i dessa företag ansvarar helt för att forma egna strategier och mål. Vi tror 
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inte att företagen inom PNF AB är så pass självständiga. Företagen inom PNF AB formar 
oftast dessa mål och strategier i samverkan med P. Näslund. Författarna menar vidare att 
ledningens huvuduppgift i denna styrform är att kontrollera att budgeten inte överskrids, 
vilket inte verkar vara fallet i PNF AB. Vi anser inte att PNF AB är lika resultatinriktad som 
författarna menar att företag inom denna styrform är. En annan faktor som talar för att 
företaget inte använder sig av Financial control är att företagen inom PNF AB kan stödja 
varandra, utan att för den skull ha ett vinnande intresse från alla parters sida, vilket Goold et al 
(1994) menar att företag med denna styrform mestadels vill ha vid samarbete. Vi tror att 
företagen inom PNF AB samarbetar mer än vad företag inom denna styrform vanligtvis gör. 
De känner till mer om de andra verksamheterna i PNF AB och P. Näslund försöker 
åstadkomma denna inblick genom att uppdatera anställda om vad som sker i de olika 
verksamheterna. Men något som PNF AB har gemensamt med Financial control är, som 
Goold et al (1994) nämner, att kortsiktiga återbetalningar på investeringar prioriteras. 
Författarna menar att vilka investeringar som görs är beroende av den förväntade 
avkastningen. När tillräckligt med kapital inte finns inom företaget undviker P. Näslund för 
det mesta att göra större investeringar. Enligt Goold et al (1994) är det ovanligt att inom 
denna styrform göra investeringar inom innovativa områden, vilket inte stämmer överens med 
PNF AB, där innovation är en utgångspunkt. Författarna skriver även att företag som 
använder sig av Financial control har en tendens att ha låg organisationsutveckling och 
tillväxt, detta stämmer inte överens med PNF AB som har vuxit väldigt mycket på kort tid. 



28

6. Slutsatser

Detta kapitel besvarar forskningsfrågan med hjälp av diskussionen som fördes i tidigare 
avsnitt. Forskningsfrågan lyder: 

 Hur kan en ledare styra ett konglomerat genom organisationsform, ledarstil och 
styrform?

6.1 Organisationsform

Först och främst anser vi att en divisionsorganisation passar bra för det konglomerat som vi 
har studerat, då detta företag har diversifierade verksamheter. Det blir enklare att styra 
konglomeratet, med dess företag, då företagen är indelade i egna divisioner. Varje företag kan 
då fokusera på sin egen verksamhet och specialisera sig på det de gör. Styrningen blir mer 
kontroller- och hanterbar för varje enskilt företag, men även för konglomeratet som helhet. 
Divisionerna kan även verka självständigt och ledningen i en divisionsorganisation är till för 
att främst sätta upp policies och mål och medverka vid större beslut, vilket stämmer väl 
överens med P. Näslund. Behovet av att ha vissa centrala staber finns i PNF AB, vilka är 
ekonomi och kundtjänst/växel/reception. Det som vi anser talar emot att PNF AB skulle ha en 
divisionsorganisation är det faktum att P. Näslund är VD i alla företag, förutom ett. Detta är 
inte det vanliga för en divisionsorganisation, utan varje enskild division har en egen tillsatt 
VD. Vi anser trots detta att divisionsorganisationen är den organisationsform som passar bäst 
för PNF AB. 

6.2 Ledarstil

Vi har i denna studie fått intrycket av att P. Näslund för ett ledarskap som tyder på en 
demokratisk ledarstil. Han låter medarbetare ta ansvar och agera självständigt, de tillåts 
inflytande och eget initiativtagande. Han har kontinuerligt kontakt med företagen, följer upp 
resultat och är insatt i vad som sker. Vi anser att en demokratisk ledarstil är den mest 
passande ledarstilen att applicera i PNF AB och i konglomerat i allmänhet. Detta på grund av 
konglomeratens komplexa struktur, där det kan bli svårt för ledaren att ha full kontroll i alla 
situationer, vilket ett auktoritärt ledarskap förutsätter. Det är även viktigt i konglomerat att 
ledaren kan delegera ansvar, på grund av organisationens diversifiering och komplexitet. En 
låt-gå-ledare anser vi därför inte passar då denne varken delegerar ansvar, följer upp resultat 
eller stimulerar till initiativtagande. Den demokratiska ledaren å andra sidan kan istället 
delegera ansvar och lyckas skapa engagemang hos medarbetarna.

6.3 Styrform

Vi anser att den styrform som passar bäst med P. Näslunds sätt att styra PNF AB är Strategic 
control, se figur 7. Detta främst för att han tillämpar decentralisering av planeringsprocessen 
samt att han strävar efter en balans mellan finansiella och strategiska mål. Han vill även vara 
säker på att de beslut som tas stämmer överens med organisationen och dess utveckling. 
Styrformen är sällan helt rent tillämpad av företagen. Gränserna för var de olika styrformerna 
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börjar och slutar är inte helt tydliga, de kan gå in i varandra. Men analyseras ett företags 
styrning går det att finna vilken styrform detta företag ligger närmast. Vi anser alltså att P. 
Näslund främst tillämpar styrformen Strategic control, men att han uppvisar inslag av 
Strategic planning, då han lyckats nyttja en fördel som ofta går att finna inom denna styrform;
att samordna så att synergieffekter skapas. Gemensamt med Financial control har PNF AB 
genom att de olika verksamheterna fungerar som självständiga enheter, samt att företaget 
undviker att göra investeringar då de inte kan finansieras genom eget kapital.

Figur 7. Styrformer av Goold, Campbell & Alexander (1994).

Enligt teori som vi presenterat passar Strategic control och Financial control bättre som 
styrformer hos diversifierade företag, än vad Strategic planning gör. Detta tycker vi känns 
naturligt då diversifierade verksamheter är mer komplexa och svårstyrda. Den kontroll, som 
ledningen inom styrformen Strategic planning för, är svår att tillämpa på dessa typer av 
verksamheter. Ju större företaget är desto svårare blir det att kontrollera och styra det genom 
Strategic planning. Vi anser att Strategic control är den styrform som passar bäst för ett 
konglomerat och PNF AB att använda sig av, eftersom att denna är mer strategiskt inriktat 
och tar bättre hänsyn till de långsiktiga målen än vad Financial control gör. Ju större 
konglomeratet är desto svårare anser vi att det blir att använda sig av en annan styrform än 
just Strategic control.
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7. Avslutande diskussion

I detta avsnitt behandlas information som framkommit i intervjuerna men som inte direkt 
berör forskningsfrågan. Reflektioner och tankar som uppkommit under arbetets gång men 
som inte berörts i uppsatsen tas även upp i detta avsnitt, vilket kan ses som förslag till fortsatt 
forskning. 

Vi har i denna studie endast studerat ett företag, varav det är svårt att dra generella slutsatser 
angående konglomerat. När vi nu har fått en inblick i denna verksamhet har vi ändå kunnat få 
en uppfattning om vad som kan vara bäst applicerbart i ett sådant företag. 

Enligt Goold och Luchs (1993) bör incitamenten till att driva konglomerat vara att kunna
nyttja synergieffekter. Utan att kunna dra fördel av dessa blir det omotiverat att ens driva ett 
konglomerat. PNF AB:s företag samarbetar genom de centrala avdelningarna, som består av 
avdelningen för ekonomi och kundtjänst. Dessa centrala avdelningar skapar förutsättningar 
för att kunna dra nytta av kunskaper och erfarenheter mellan branscherna och företagen. Vi 
ser även en ekonomisk fördel med att ha gemensamma administrativa avdelningar. Som 
nämnts i teoriavsnittet kan det dock vara resurskrävande att försöka skapa denna samordning, 
samt att medarbetarna kan känna minskat engagemang på grund av mindre chans till 
inflytande då fler parter ska samordna avdelningarna. Vi tror att det i PNF AB:s fall inte finns 
någon risk till minskat engagemang hos medarbetarna på grund av integrationen företagen 
emellan, detta för att företagen har stor handlingsfrihet. Företagen i PNF AB skapar även 
synergieffekter genom att köpa eller tillhandahålla produkter och tjänster mellan varandra. Vi 
anser att PNF AB tar vara på synergieffekter och att det därför är motiverat att driva PNF AB. 

Goold och Luchs (1993) anser även att kärnkompetenser bör uppmärksammas i ett 
diversifierat företag. Det vill säga att företaget bör utgå från att bygga sin verksamhet utifrån 
det de är bra på, sin kärnkompetens. Vi anser att PNF AB:s kärnkompetens består av P. 
Näslunds entreprenörskap och förmåga att se möjligheter i verksamheter. Hans strategi är att 
starta företag inom områden som han brinner för och ser ett behov av utveckling inom. Han är 
duktig på att starta företag, men även på att veta när det är tid att avveckla. På detta sätt 
undgår han onödiga kostnader genom att endast driva de företag som har stor chans till 
framgång. Genom sin strategi hoppas P. Näslund kunna uppnå PNF AB:s mål att varje år gå 
in som ägare eller delägare i 2-3 potentiella, utvecklingsbara projekt. Genom denna strategi 
och detta mål tar han till vara på kärnkompetensen inom företaget. 

Vi frågade vad P. Näslund anser om att driva ett mindre, lokalt konglomerat jämfört med ett 
större, nationellt eller internationellt konglomerat. Denna fråga ligger utanför vår 
forskningsfråga men vi fann den ändå intressant. P. Näslund ansåg att närheten och att det är 
lättare att hålla kontakten med verksamheterna var en fördel, men även att de kulturella 
skillnaderna är mindre och att det på så vis blir lättare att driva företaget. Nackdelarna med ett 
mindre, lokalt konglomerat ansåg han vara minskade möjligheter att nå större marknader. P. 
Näslund menar att han har sitt lokala nätverk, men när han går ut på den globala marknaden 
har han helt plötsligt mycket färre kontakter. Detta gör det svårt att ta sig fram internationellt. 
Vi tror att P. Näslund har stora fördelar i att ha gjort sig känd på den lokala marknaden och 
skapat sig ett nätverk av olika intressenter. Vi är övertygade om att detta har underlättat 
utvecklingen av konglomeratet och kommer fortsättningsvis även att göra så.
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Vi ger som förslag till fortsatt forskning att studera ett globalt och större konglomerat, vilken 
organisationsform och styrform som används där. Vi tror att en matrisorganisation skulle 
kunna ses över, detta för att erhålla en integration mellan geografiska marknader och 
produktmarknader. 

I dagsläget finns det tämligen få teorier om konglomerat. Vi saknar färska studier för hur det 
är att bedriva konglomerat idag och hur trenden ser ut nu. Är konglomeraten mer sällsynta 
idag? Är det vanligare med mindre och lokala konglomerat än stora och globala? Vilken av 
dessa typer är mest konkurrenskraftiga? Dessa är frågor som väckts hos oss efter att vi gjort 
denna studie och som vi anser att det skulle kunna göras fler studier på.
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Bilaga 1 – Intervjuguide P. Näslund

Bakgrund om PNF AB

 Vilka företag ingår i PNF AB och vad gör de?
 Vilka av dessa företag är helägda?
 Är du verkställande direktör för de helägda företagen? 
 Vad är PNF AB:s övergripande vision?
 Vad var din vision från början? Var tanken att bygga upp ett konglomerat?
 Vilken organisationsform har PNF AB? Till exempel funktions-, divisons- eller 

matrisorganisation.
 Hur ser ledningen ut i PNF AB, det vill säga antalet anställda, befattningar m.m.?
 Vad anser du har bidragit till PNF AB:s framgång?
 Samarbetar företagen i PNF AB på något sätt med varandra? T.ex. genom 

gemensamma administrativa funktioner, gemensamma leverantörer, försäljning mellan 
företagen eller gemensamma kunder.

Följande frågor kommer att ställas utifrån ditt ledarskap och styrning till de helägda 
företagen i PNF AB.

Ledarskapet 

 Vilken är din roll i företaget? Vad har du för arbetsuppgifter m.m.?
 Anser du att det krävs vissa speciella egenskaper hos en ledare som bedriver 

konglomerat jämfört med andra företagsledare?
 Vad anser du att det finns för fördelar med att leda ett lokalt, mindre konglomerat, 

jämfört med ett större som verkar nationellt eller internationellt? Kan du se några 
nackdelar?

 Vilken ledarstil arbetar du efter? Tex.; 

Demokratisk stil (Grupporienterat ledarskap, gemensamma mål, mer inflytande för 
medarbetarna)

Auktoritär stil (Formell position, styr genom order och direktiv, mindre inflytande 
för medarbetarna)

Låt-gå-stil (Överlåter ansvaret åt medarbetarna, passivt ledarskap, varken 
kommenterar eller kritiserar gruppens arbete)

Styrform

 Hur självgående är dina företag? Hur mycket ansvar har företagen vid planerings- och 
beslutsprocesser?

 Om företagen är relativt självgående i planerings- och beslutsprocesserna, använder du 
dig av riktlinjer eller liknande för att leda dem?

 Om företagen är relativt självgående i planerings- och beslutsprocesserna, måste beslut 
informeras till och godkännas av dig innan de genomförs?



 Arbetar PNF AB efter strategier och mål? Är dessa i sådana fall mestadels ekonomiska 
(budgetrelaterade mål) eller ickeekonomiska (t.ex. produktutveckling, 
kompetensutveckling, marknadsetableringar)?

 Är dessa eventuella strategier och mål oftast kortsiktiga eller långsiktiga? 

Slutligen: Anser du att ditt konglomerat kommer från framgång, eller kommer framgången 
från konglomeratet?

Kompletterande frågor

 Vad består de centrala staberna av?
 Vad har ekonomiavdelningen för arbetsuppgifter? Uppställande av delbudgetar, 

årsredovisning, strategisk planering, kontroll, uppföljning?
 Vad menar du med det tidigare svaret: ”Längre till utvecklingscentran”?
 Arbetar PNF AB efter strategier och mål? Är dessa i sådana fall mestadels ekonomiska 

(budgetrelaterade mål) eller ickeekonomiska (t.ex. produktutveckling, 
kompetensutveckling, marknadsetableringar)? Kan du ge exempel på sådana som är 
aktuella nu?

 Är dessa eventuella strategier och mål oftast kortsiktiga eller långsiktiga? Kan du ge 
exempel på sådana som är aktuella nu?

 Hur kan en typisk arbetsdag se ut för dig?
 Vilka egenskaper anser du att en entreprenör bör ha?
 Hur lyckades du utveckla det dåtida taxibolaget?
 Vad har du för planer för de verksamheter som nu börjar fungera självständigt? Ska du 

fortsätta att utveckla verksamheterna eller ska de exempelvis säljas? 
 Om inte, kommer du att helt överlåta ansvaret för verksamheterna?
 Hur har ansvarsfördelningen förändrats över tiden?



Bilaga 2 – Intervjuguide Nilsson och H. Näslund

Bakgrund om Nilsson och H. Näslund
 Befattningar, arbetsuppgifter.
 Utbildningar, år i verksamheten.

Styrningen 
 Samarbetar Näslunds bussar med andra avdelningar i PNF AB?
 Kan ni se några skillnader med att driva en verksamhet som ingår i ett konglomerat 

jämfört med en fristående verksamhet?
 Kan ni beskriva samarbetet ni har med Peter?
 Vilken ledarstil anser ni att Peter arbetar efter? Tex.; 

Demokratiskstil (Grupporienterat ledarskap, gemensamma mål, mer inflytande för 
medarbetarna)

Auktoritärstil (Formell position, styr genom order och direktiv, mindre inflytande 
för medarbetarna)

Låt-gå-stil (Överlåter ansvaret åt medarbetarna, passivt ledarskap, varken 
kommenterar eller kritiserar gruppens arbete)

 Har ni någon skyldighet att rapportera till Peter innan beslut tas och genomförs?
 Ger Peter mycket riktlinjer om hur arbetet i er verksamhet ska utföras? Exempel på 

detta?
 Arbetar PNF AB efter strategier och mål? Är dessa i sådana fall mestadels ekonomiska 

(budgetrelaterade mål) eller ickeekonomiska (t.ex. produktutveckling, 
kompetensutveckling, marknadsetableringar)?

 Följer er verksamhet PNF AB:s strategier och mål, eller får ni formulera egna?
 Är dessa eventuella strategier och mål oftast kortsiktiga eller långsiktiga? 



Bilaga 3 – PNF AB:s företag

Helägda:

 Din Förlängda Arm i Norr AB
Din Förlängda Arm i Norr AB arbetar med personlig assistans till 
funktionshindrade i Norrbotten.

 Din Förlängda Arm Sverige AB
Din Förlängda Arm i Sverige AB arbetar med personlig assistans 
till funktionshindrade i övriga Sverige

 Näslunds Trafik AB
Näslunds Trafik AB bedriver verksamhet inom åkeri, 
godstransporter och handikappbussar.

 Näslunds Bussar AB
Näslunds Bussar AB är ett bussbolag som tillhandahåller bland 
annat flygbussar, skoltransporter samt beställningstrafik.

 Plusbostäder AB
Plusbostäder AB arbetar med uthyrning av lägenheter, till bland 
annat funktionshindrade.

 Sirius Fastigheter
Sirius Fastigheter är ett fastighetsbolag som innehar cirka 70 
lägenheter, samt hyr ut skollokaler till friskolebolaget i PNF AB.

 Fruktproffset AB
Fruktproffset AB levererar fruktkorgar till bland annat företag.

 Edu Rent AB
Edu Rent AB hyr ut inventarier, möbler, datorer med mera till 
friskolor.

 PNF Venture Capital AB
PNF Venture Capital AB satsar riskkapital mot delägande i unga 
teknikföretag, för närvarande 7 innehav.

 Norrskenets Friskolor AB
Norrskenets Friskolor AB driver friskolor i Luleå och Kalix.

 Vintergatans Förskolor AB
Vintergatans Förskolor AB har tillstånd av Luleå kommun att driva 
17 förskoleavdelningar, men verksamheten är för närvarande 
vilande. 



Delägt:

 Vendito International AB
Vendito International AB driver marknadsportaler på Internet på 
utländska marknader.




