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Förord 
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särskilt tacka våra respondenter på Södra Skogsägarna ekonomisk förening för att ni tagit er 

tid att svara på våra frågor och bistått med information till vår studie. Er medverkan har 
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Syfte: Syftet med vår studie är att beskriva och analysera strategiimplementeringen på Södra 

utifrån valda aspekter. Detta för att skapa förståelse för hur dessa påverkar och kan påverka 

implementerings utfall. 

 

Problembakgrund: Som skogsföretag befinner sig Södra på en global marknad i ständig 

utveckling. Internationalisering och globalisering gör att marknaden ständigt växer och 

konkurrensen ökar. Som en följd av digitalisering och ändrade konsumtionsmönster ställs allt 

hårdare krav på innovationsförmåga.  En förändrad omvärld och behovet att anpassa Södra till 

nya förutsättningar är vad som drivit företaget till att arbeta fram en ny strategi. Det 

övergripande målet med strategin är att bli en mer sammanhållen koncern, vilket innebär 

förändringar i samtliga delar av verksamheten. 

 

Frågeställning: Hur påverkar aspekterna kommunikation, delaktighet, organisationsstruktur 

samt styrmedel implementeringen av Södras nya koncernstrategi? 

 

Metod: Studien är av kvalitativ karaktär med ett hermeneutiskt förhållningssätt. Studien har 

en induktiv ansats med empirin som utgångspunkt. Därmed har tolkande utgjort en viktig del i 

studien. Empirisk data har samlats in genom personliga intervjuer med anställda på olika 

organisatoriska nivåer inom Södra Skogsägarna ekonomisk förening.  

 

Resultat och reflektioner: Det som tydligt framkommer i studien är att 

strategiimplementering är en komplex företeelse där aspekterna inte är isolerade utan har en 

ömsesidig påverkan. Vilken vikt företag lägger på aspekterna antas bero på vilken typ av 

organisation det gäller och på problematikens omfattning. Vad som tydligt framkommit ur 

samtliga intervjuer är att prestationsstyrning utgör en central roll på Södra. Vidare visar 

studien att kommunikation utgör en viktig länk i strategiarbetet. En bra kommunikation 

skapar förutsättningar för en välinformerad och engagerad organisation. Vår bedömning är att 

Södra bör förbättra kommunikationen i organisationen, detta för att främja 

strategiimplementeringen. 

 

 

Nyckelord: strategi, strategiimplementering, aspekter, förändring  
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Abstract 

Title: Södra Skogsägarna ekonomisk förening - implementation of a new corporate strategy - 

Authors: Matilda Persson and Simone Pettersson 

Advisor: Arne Söderbom 

Examiner: Jan-Olof Müller 

Course: Bachelor Thesis - Business Administration 

Seminar date: 2014-05-25 

 

Purpose: This study aims to describe and analyze the strategy implementation at Södra on the 

basis of selected aspects. This is to create an understanding of how these affect and may affect 

the outcomes of the implementation.  

 

Background problem: As a forest company Södra operates on a global market in constant 

development. Internationalization and globalization leads to a market in constant growth with 

increasing competition. Digitization and changing consumption patterns has resulted in ever 

more stringent demands on companies to be innovative. A surrounding world in constant 

change and the need to adapt Södra to new conditions is what has driven the company to 

design the new strategy. The overall goal of the strategy is to become a more unified group, 

which requires actions in all parts of the corporation. 

 

Question of interest: How do the aspects communication, participation, organizational 

structure and control mechanisms and affect the implementation of Södra’s new corporate 

strategy? 

 

Methodology: This is a qualitative study with a hermeneutic approach. The study has an 

inductive approach with empirical data as basis. Thus, interpretation has been an important 

part in the study. Empirical data were collected through personal interviews with employees 

at various organizational levels within Södra.  

 

Conclusion: What clearly emerges from the study is that strategy implementation is a 

complex phenomenon in which the aspects are not isolated but has a mutual influence. What 

importance companies place on the variables is assumed to depend on the type of organization 

involved and the extent of the problem. What has clearly emerged from all the interviews is 

that performance management has a crucial role at Södra. The study also shows that 

communication is an important link in the strategy implementation. Good communication 

creates the conditions for a well-informed and committed organization. Our assessment is that 

Södra should improve communication in order to promote the strategy implementation.  

 

 

Keywords: strategy, strategy implementation, aspects, change 
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1  Inledning 

 
I detta kapitel tar vi upp viktiga aspekter kring en tydlig strategi. Södra Skogsägarna 

ekonomisk förening, dess övergripande mål och strategins hörnstenar presenteras närmre. 

Övergripande frågeställningar kring en strategis utformning, genomförande och framgång 

diskuteras vilket sedan leder fram till syfte, frågeställning och avgränsning. 

1.1 Bakgrund 
”Strategi är ett tillvägagångsätt för att nå långsiktiga mål. Oftast avses ett medvetet och 

konsekvent tillämpat mönster av handlingar över tid – ordet användes ursprungligen i 

samband med krigsföring – men ibland kan mönstret ha vuxit fram utan medvetna beslut.” 

(Nilsson, et al., 2010, p. 13)   

 

Dagens företag befinner sig i en omvärld i ständig utveckling (Pervaiz & Zafar, 2014). 

Internationalisering och globalisering gör att marknaden ständigt växer och konkurrensen 

ökar. Detta leder till att många företag ändrar sina strategier för att fokusera på sina 

kärnvärden med en global räckvidd. I takt med den ökande konkurrensen har strävan efter att 

på olika sätt förbättra strategiarbetet fått en allt större roll och högre prioritet (ibid.). En tydlig 

strategi, som är väl förankrad i alla delar av organisationen, är en förutsättning för en god 

resurshushållning och för att nå långsiktiga mål (Nilsson, et al., 2010). En viktig del i 

strategiarbetet är implementeringen av strategin (Speculand, 2009). Att implementeringen 

misslyckas beror sällan på att strategin varit fel formulerad utan snarare på att det inte lagts 

tillräckligt stort fokus på genomförandet. En väl genomförd implementering är nog så viktigt 

som formuleringen utav den (ibid.).  

Vår uppsats bygger på Södra Skogsägarna ekonomisk förening, med fokus på företagets nya 

koncernstrategi. Fortsättningsvis benämner vi företaget med förkortningen Södra. Södra 

etablerades 1938 och är idag Sveriges största skogsägareförening med mer än 50 000 

skogsägare som medlemmar och ägare (Södra, 2015). Södra består av tre affärsområden, 

Södra Skog, Södra Cell och Södra Wood och företaget är verksamt såväl nationellt som 

internationellt (Södra, 2013). Inom svenskt skogsbruk är Södra en stor aktör med en ledande 

marknadsposition och i Europa är verksamheten en av de största leverantörerna av 

barrsulfatmassa för avsalumarknaden. 2014 hade verksamheten en omsättning på 17 miljarder 

kronor och cirka 3 500 anställda (ibid.).  

Södras verksamhet är ett kretslopp som omfattar skötsel av naturtillgångar, produktion, 

transporter, energihushållning, inköp, avfallshantering, arbetsmiljö och sociala aspekter 

(Södra, 2015). Södra ställs som en naturlig del av detta inför mängder av utmaningar och 

arbetar därför ständigt med att hitta goda lösningar. En förändrad omvärld och behovet att 

anpassa Södra till nya förutsättningar är vad som drivit företaget till att arbeta fram en ny 

strategi. Som skogsföretag befinner sig Södra på en global marknad med hård konkurrens där 

produktivitet och innovationsförmåga ständigt måste förbättras och stärkas. Den svenska 

skogsindustrin är i grunden effektiv, innovativ och välinvesterad men som en följd av den 

ökade digitaliseringen och nya konsumtionsmönster genomgår skogsindustrin en omvandling. 

Detta ställer krav på Södra att ha effektiva produktionsanläggningar, starka kassaflöden och 

effektiv produktutveckling och god förändringsförmåga. Kärnan i den nya koncernstrategin 

och det övergripande målet för Södra är att bli en mer sammanhållen koncern med lönsam 

tillväxt (ibid).  
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Valet att skriva vår uppsats kring Södras verksamhet beror dels på vårt intresse kring 

ekonomistyrning och dels på grund av företagets omfattande förändringsarbete i och med dess 

nya koncernstrategi. Södra är ett företag i rörelse och dess nya strategi har resulterat i att det 

ska genomföras en mängd olika aktiviteter. Vi ansåg därför att det vore både roligt och 

lärorikt att studera hur en så pass stor verksamhet hanterar och genomför ett sådant 

omfattande förändringsarbete som den nya strategin innebär. 
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1.2 Problem 
”Koncernstrategin gäller hur koncernmålen ska uppnås. Koncernstrategi är i princip 

koncernens strategi för att göra koncernens värde större än summan av affärsenheternas 

värde.” (Nilsson & Olve, 2013, p. 385) 

Behovet att arbeta fram en ny koncernstrategi på Södra grundar sig i senare års försämrad 

lönsamhet och förändringar i omvärlden (Hillerström, 2015). Den nya koncernstrategin som 

avser åren 2014-2020 innebär att verksamheten ska arbeta mot det övergripande målet att bli 

en mer sammanhållen koncern, Ett Södra ska skapas. Strategin består av ett antal delar, bland 

annat ska Södra investera vilket är en förutsättning för att kunna växa, effektiviteten ska öka 

samt att man ska arbeta med ständiga förbättringar. I alla led och delar av koncernen ska 

processer och arbetssätt ses över. Stor fokus läggs även vid att utnyttja gemensamma resurser 

mer optimalt. Dessa åtgärder ska i slutändan bidra till att öka värdeskapandet för både ägare 

och kunder (ibid.). 

Södras omfattande förändringsarbete är något som har fångat vårt intresse och skapat många 

frågor. Många företag lägger stor vikt vid formuleringen av strategin men misslyckas i 

genomförandet (Speculand, 2009).  Det finns flera aspekter som påverkar implementeringens 

framgång. Aspekterna som vi använder i vår studie och som vi utgår från i vår analys är 

kommunikation, delaktighet, organisationsstruktur samt styrmedel. Som Roos et al., (2004) 

skriver finns det inte ett rätt sätt som fungerar på alla företag.  

Tydlig kommunikation vid implementeringen är ett sätt att skapa förståelse och motivation i 

förändringsarbetet (Speculand, 2009). En effektiv kommunikation kan fungera som ett 

verktyg för att överbrygga gapen mellan en verksamhets organisatoriska nivåer. Vi undrar: 

Hur kommuniceras strategin till samtliga delar av organisationen? Vilka 

kommunikationskanaler används?   

En strategi kan komma till på många olika sätt. Arbetet organiseras olika beroende på 

företagens storlek, behov och traditioner (Bakka, et al., 2014). Delaktigheten vid arbetet kan 

se olika ut. Det kan involvera många eller få personer, äga rum i toppen av hierarkin eller 

omfatta alla organisatoriska nivåer. Oavsett hur strategiarbetet organiseras så är det, enligt 

Nilsson et al., (2010) viktigt att samtliga chefer och medarbetare på de olika nivåerna strävar 

åt samma håll. Strategier på de olika organisatoriska nivåerna bör vara tydligt sammanlänkade 

och chefer och medarbetare ska ha en gemensam bild av vad företaget ska åstadkomma. Att 

skapa strategisk kongruens på detta vis är en viktig del i strategiarbetet. För att nå denna 

samsyn kring verksamhetens inriktning är det viktigt att ha tydliga mål och visioner för 

verksamheten. Ekonomistyrningen kan användas som ett verktyg för att lyckas med detta och 

kan hjälpa till att ge verksamheten en tydligt strategisk inriktning som genomsyrar samtliga 

organisatoriska nivåer (ibid.). Utifrån detta ställer vi oss frågande inför; Vilka personer har 

varit delaktiga vid framtagningen av strategin och hur? Råder strategisk kongruens?  

Organisationsstrukturen på Södra har som ett led i att anpassa verksamheten till den nya 

strategin setts över och ändrats. Södra går ifrån att bedrivas som ett holding-bolag till att 

bedrivas som ett och samma företag. Södra består av tre affärsområden vilka före 

omstruktureringen bedrevs som egna dotterbolag (Södra, 2013). Inom affärsområdet Södra 

Skog planteras, vårdas och avverkas skog för att förse koncernens industri med skogsråvara. 

Södra Cell är en av världens största producenter av massa. De tidigare affärsområdena Södra 

Timber och Södra Interiör slogs samman år 2014 till ett gemensamt affärsområde, Södra 

Wood. Denna del av koncernen producerar sågade och hyvlade trävaror samt 

träinredningsprodukter såsom lister, golv och panel. Strukturförändringen innebär även att 
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stabfunktioner har setts över och centraliserats (ibid.).  Frågor vi ställer oss kring 

strukturförändringen är följande; Vad är syftet med den nya organisationsstrukturen? Vad 

innebär det mer konkret för verksamheten och personalen?  

Vidare är prestationsstyrning och belöningssystem två styrmedel som kan underlätta 

implementeringen av en ny strategi. Prestationsstyrning avser att visa på vilket sätt företaget 

har tänkt mäta sina målsättningar. Det är ett sätt att kommunicera förväntade prestationer (Ax, 

et al., 2009). Utifrån detta ställer vi oss frågorna: Hur arbetar Södra med att skapa tydliga mål 

som alla anställda förstår? Vilka prestationsmått används och hur följer man upp dessa? Hur 

motiverar man de anställda?   

Det finns olika verktyg som företag kan använda sig utav vid implementeringen av en strategi. 

Ett av dessa är det strategikartan, en modell som togs fram på 1990-talet av Robert S. Kaplan 

och David P. Norton. Strategikartan är ett verktyg för att beskriva ett företags strategi och 

visar på hur sambanden mellan olika delar i en verksamhet ser ut. Då vi kommit i kontakt med 

detta verktyg i tidigare kurser så kom vi att tänka på detta efter att ha läst om Södras nya 

koncernstrategi. Vi undrar därför; Använder Södra sig utav en strategikarta, eller liknande 

verktyg, vid implementeringen? Kaplan och Norton har skrivit flertalet vetenskapliga artiklar 

samt böcker kring företagsstrategi. Artikeln Having trouble with you strategy? Then map it 

utgör en av studiens referenser. Övriga referenser utgörs av bland annat av litteratur och 

artiklar skrivna av Henry Mintzberg och Robin Speculand.    

Vi har utifrån vår problemdiskussion ställt oss följande fråga:   

 

1.3 Problemformulering 

 
Hur påverkar aspekterna kommunikation, delaktighet, organisationsstruktur samt styrmedel 

implementeringen av Södras nya koncernstrategi? 

 

1.4 Syfte 
 

Syftet med vår studie är att beskriva och analysera strategiimplementeringen på Södra utifrån 

valda aspekter. Detta för att skapa förståelse för hur dessa påverkar och kan påverka 

implementeringens utfall. 

 

1.5 Avgränsningar 

 
Vår rapport inkluderar inte Trivselhus som ingår i Södra Skogsägarna ekonomisk förening. 

Även andra bolag som Södra delvis äger bortses i denna uppsats.  

Övriga aspekter som kan påverka strategiimplementeringens utfall bortses i vår studie.  
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2 Teoretisk referensram  

I detta kapitel redogör vi för vilka teoretiska begrepp som vi anser är till nytta för vår studie. 

Vi förklarar begrepp så som strategi, kommunikation, strategiska nivåers delaktighet, 

organisationsstruktur samt styrmedel.  

2.1  Val av teori  

Syftet med vår teoretiska referensram är att läsaren ska få förståelse för begrepp som figurerar 

i vår studie. För att läsaren ska få djupare förståelse för implementering och dess utfall har vi 

därför valt att närmare beskriva aspekterna kommunikation, delaktighet, organisationsstruktur 

samt styrmedel. Vi inleder kapitlet med en beskrivning av strategi, dess definition och vad 

man bör tänka på vid formuleringen utav den. Arbetet med att ta fram en strategi kan se olika 

ut i olika företag.  De organisatoriska nivåernas grad av delaktighet vid framtagningen av 

Södras koncernstrategi är en del som vi fokuserar på i vår studie. Detta intresserar oss då 

delaktighet kan bidra till att skapa ett starkare engagemang hos medarbetarna.   

Vidare följer en beskrivning av varför en väl genomförd strategi är nog så viktig som 

formuleringen utav den. Genomförandet kan enligt Roos, et al., (2004) se olika ut på företag 

beroende på strategiproblemets betydelse och tidshorisont. Då Södras nya koncernstrategi 

innebär ett omfattande arbete anser vi att arbetssätt vid implementering är både relevant och 

intressant för vår studie.  

Kommunikation anses utgöra en viktig roll i strategiarbetet, dels för att skapa förståelse men 

även för att kommunicera eventuella förändringar i målsättningarna (Roos, et al., 2004).  En 

beskrivning av strategikartan görs då det är ett kommunikationsverktyg, den ger en visuell 

bild av företagets olika målsättningar och hur dessa hänger samman med övriga delar av 

organisationen. Strategikartan har således även koppling till vår teoridel styrmedel där vi 

bland annat beskriver hur företag kan tillämpa prestationsstyrning. Prestationsstyrning visar 

på vilket sätt företaget har tänkt sig att mäta sina målsättningar, det skapar förutsättning för att 

kunna följa den löpande verksamheten och för att säkerställa att företagets långsiktiga mål nås 

(Kaplan & Norton, 1996). Just uppföljning och kontroll är något som även Roos et al., (2004) 

och Speculand (2009) betonar är viktigt vid implementering av strategi. Det är viktigt att 

kontinuerligt följa upp och kontrollera arbetet då företag ständigt utsätts för förändringar i 

omvärlden. Denna teoridel anses särskilt relevant då Södra befinner sig på en global marknad 

i ständig förändring.    

Vid strategiimplementering kan det i vissa lägen vara nödvändigt med förändringar i hela 

organisationsstrukturen, medan det i andra fall kan räcka med en förändring i belöningssystem 

(Roos, et al., 2004). Vi beskriver hur organisationsstrukturen kan spela en avgörande roll vid 

genomförandet av strategin och varför den enligt ibid. bör anpassas efter vald strategi. I och 

med Södras nya koncernstrategi har strukturförändringar genomförts vilka vi beskriver och 

analyserar med hjälp utav Henry Mintzbergs modell över organisationsstruktur och dess olika 

konfigurationer.   

Södras strategi innebär förändringar som hela organisationen måste gå in för att arbeta för. Vi 

beskriver därför vikten av att få med alla medarbetare i detta arbete där belöningssystem och 

kompetensutveckling kan vara motivationshöjande faktorer.  
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Vi anser att våra teoretiska bitar är relevanta för vår studie och de hjälper oss att bättre 

beskriva och analysera Södras strategiimplementering. Källor till teorin har hämtats från 

vetenskapliga artiklar och litteratur med fokus på företagsekonomi och strategi.  

 

2.2 Strategiimplementering 

 
“You can have the greatest strategy in the world but if you cannot implement it, it is not worth 

the paper it is written on.” (Speculand, 2009, p. 167). 

Speculand (2009) menar att en väl genomförd implementering av strategin är nog så viktigt 

som formulering utav den. I nio fall av tio misslyckas detta då största delen av arbetet ofta 

anses färdigt när strategin formulerats. Dock bör implementeringen av strategin ses som ett 

minst lika stort åtagande som planeringen av den. Att implementeringen av en strategi 

misslyckas beror sällan på att strategin varit fel formulerad utan snarare på att det inte lagts 

tillräckligt mycket kraft på genomförandet (ibid.). Även Roos et al., (2004) betonar vikten av 

en väl genomförd implementering. Hur implementeringen av strategin sker och hur den sedan 

följs upp och kontrolleras är helt avgörande för huruvida företaget på sikt når sina uppställda 

mål. Implementeringen av en strategi innebär att man operationaliserar den. Detta innebär att 

man fastställer vilka aktiviteter som är nödvändiga för att den formulerade strategin ska bli 

verklighet (ibid.).  

Både Roos et al., (2004) och Speculand (2009) betonar att vid implementeringen av en 

strategi är det viktigt att kontinuerligt följa upp och kontrollera arbetet. Speculand (2009) 

menar att i en allt mer obeständig omvärld är det viktigt att inte blir för hemmastadd i ett 

arbetssätt utan att vara öppen för förändringar och att kontinuerligt se över företagets 

målsättningar. Trender, modeflugor och produkters livscyklar blir allt kortare och detta ställer 

stora krav på företags anpassningsförmåga. Författaren ibid. förespråkar därför en frekvent 

revidering av företags mål och strategier och för att lyckas med detta bör de brytas ner i 

mindre bitar med tät uppföljning (ibid.). 

Hur arbetssättet vid implementeringen ser ut beror på vilken situation som företaget befinner 

sig i (Roos, et al., 2004). Strategiproblemets betydelse och tidshorisonten är avgörande för hur 

en strategi implementeras. Kommer strategin innebära stora förändringar och resursinsatser 

krävs ett helt annat arbetssätt än om strategin exempelvis har för avsikt att lösa relativt små 

problem eller om konsekvenserna den medför är begränsade. I vissa lägen kan det vara 

nödvändigt med förändringar i hela organisationsstrukturen, medan det i andra fall räcker med 

en förändring i belöningssystemet för att implementera strategin (ibid.). Utifrån tidshorisonten 

och strategiproblemets betydelse har Hrebiniak & Joyce (1984) (se Roos et al., 2004) 

definierat fyra olika arbetssätt för implementeringen, vilka Roos et al., återger i sin bok 

”Strategi – en introduktion” från 2004. Dessa fyra arbetssätt är framväxande, styrd, steg-för-

steg och omfattande implementering återges i Figur 1och beskrivs mer ingående nedan. 
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Framväxande implementering är ett arbetssätt som används när det strategiska problemet är 

litet och implementeringens tidshorisont är lång (Roos, et al., 2004). Vid detta arbetssätt finns 

oftast ingen utarbetad plan för implementeringen, utan detta arbetssätt innebär ofta löpande 

och rutinmässiga beslut för ledaren. Förändringar i företagets strategi eller grundläggande 

arbetsrutiner förändras sällan vid framväxande implementering (ibid.). 

Styrd implementering används när det strategiska problemet är litet samt tiden för 

implementeringen kort. Anledningen till detta kan vara mindre förändringar i företagets 

omgivning som kräver snabb anpassning. Ledaren kan i detta fall koncentrera sig på det 

specifika området utan att andra åtaganden blir lidande (Roos et al., 2009).  

Steg-för-steg-implementering sker när problemet är stort och implementeringens tidshorisont 

är lång (Roos et al., 2009). Till skillnad från styrd implementering kan man inte längre 

fokusera på ett visst område, då problemet ökat i storlek. För att lyckas med 

implementeringen måste ledningen istället fokusera på flera områden samtidigt och hur 

beroendet områdena emellan ser ut. Ledningen har möjlighet att analysera orsakerna till 

problemet och utifrån detta planera åtgärder för de olika områdena och i vilken följd det ska 

genomföras (ibid.).  

Omfattande implementering äger rum när det strategiska problemet är stort men 

tidshorisonten begränsad (Roos et al., 2009). Den korta tidshorisonten innebär att steg-för-

steg-implementering inte kan tillämpas och det finns i detta fall inte tid att identifiera tidigare 

nämna beroendeförhållanden. Trots detta är ledningen tvungen att vidta åtgärder som i stor 

utsträckning påverkar varandra. Konsekvenser av stora förändringar i företagets omgivning är 

ofta en anledning till omfattande implementering. Ju mer turbulent och komplicerad 

företagets omgivning är desto vanligare är det med omfattande implementeringsprocesser 

(ibid.). 

Enligt Michael Porter (1996) handlar strategi om att skapa integration bland ett företags 

aktiviteter. Porter menar att denna integration bidrar till en tydligare strategi med långsiktig 

bärkraft. En strategis framgång handlar om att göra många saker väl och att skapa integration 

mellan dessa snarare än att se över enskilda aktiviteter. Integrationen mellan aktiviteterna 

innebär att sämre prestationer inom ett område sänker övriga aktiviteters prestation, vilket gör 

att svagheter synliggörs. På omvänt vis ger förbättringar inom en aktivitet utdelning inom 

övriga områden. Genom denna koppling aktiviteterna emellan kan konkurrensfördelar skapas 

Figur 1 Olika sätt att implementera en strategi (Egen version av Roos et al., 2004 s. 263) 
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på så vis att konkurrenter inte kan dra någon fördel från att imitera företaget om de inte lyckas 

matcha hela systemet. Att se strategi som en uppsättning aktiviteter gör det tydligt varför 

utformningen av organisationsstruktur, olika system och processer bör vara anpassade efter 

strategin (Porter, 1996). 

Presentation av valda aspekter sker i följande stycken. Teorin betonar vikten av 

kommunikation och därför väljer vi att presentera denna aspekt först. Vidare beskrivs 

delaktighet då teorin visar på att det är viktigt att involvera personal i framtagningen av en 

strategi. Att skapa delaktighet skapar bättre förutsättningar för acceptans och minskar risken 

för motstånd. Vidare beskriver vi aspekten organisationsstruktur. Beroende på vald strategi 

krävs ibland förändringar i organisationsstrukturen. Strukturen visar hur företag organiserar 

sina resurser för att uppnå sina mål. Slutligen beskriver vi hur styrmedel kan påverka 

implementeringen av en strategi. Vid studier av Södras årsredovisning och personaltidning 

uppmärksammande vi att det inom Södra läggs stort fokus på prestationsstyrning och 

belöningssystem. Av denna anledning har vi valt att i vår studie fokusera på dessa två typer av 

styrmedel.  

2.3 Kommunikation  

 
Både Speculand (2009) och Roos et al.(2004) betonar vikten av tydlig kommunikation vid 

implementeringen av en ny strategi för att skapa förståelse och motivation i 

förändringsarbetet. Roos et al. (2004) menar att det är viktigt att kontinuerligt underrätta 

organisationen om framsteg och eventuella förändringar i målsättningarna. Detta för att skapa 

en positiv anda i organisationen där personalen har en känsla av att uppsatta mål faktiskt nås. 

En välinformerad organisation är enligt författarna ibid. även mer flexibel vid förändringar av 

företagets strategiska riktning (ibid.).  

Enligt Speculand (2009) upplevs förändringen som implementeringen av en strategi innebär 

ofta som något negativt. Av denna anledning är det viktigt att medarbetarna förstår vad som 

ska hända, vad de vinner på det och vad som förväntas utav dem. Ett effektivt sätt att lyckas 

med detta är att bryta ner strategin i mindre aktiviteter och att ta fram mått som gör det lätt att 

följa upp strategiarbetet. Då strategin ofta formuleras på strategisk nivå men implementeras på 

den operativa nivån är effektiv kommunikation ett verktyg som överbrygger gapet mellan 

nivåerna (ibid.).  

Kommunikation innebär utväxling av information och förmedling av idéer, känslor och 

attityder från en person eller grupp till en annan och är något som ständigt pågår i 

organisationer (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Den så kallade kommunikationsprocessen 

mellan dessa personer och grupper innebär i grunden överföring av information från en 

sändare till en mottagare. Sändaren formulerar (kodar) informationen som hen vill förmedla 

för att sedan välja den kanal som ska överföra budskapet. Exempel på kanal för överföring 

kan vara brev, telefonsamtal eller direktsamtal. Nästa steg är att mottagaren tolkar (avkodar) 

informationen för att skapa en uppfattning om vad sändaren vill förmedla, för att sedan 

återkoppla till sändaren. I och med återkopplingen blir mottagaren nu sändare och vice versa. 

Kommunikationsprocesser i organisationer innebär ofta att många personer är involverade 

samtidigt och att dessa växlar mellan att vara sändare och mottagare (ibid.).  

Jacobsen & Thorsvik (2008) menar att kommunikation är en avgörande faktor i hur en 

organisation fungerar och är en nyckel till att kunna realisera dess mål. Kommunikation av 

information inom grupper och mellan ledare och anställda är nödvändigt för att kunna 

koordinera och samarbeta kring verksamhetens arbetsuppgifter. En viktig del i ledarskapet är 
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att kommunicera information om vad organisationen står för, vad som förväntas av den 

enskilde medarbetaren, vilka mål som ska förverkligas och vilka uppgifter de anställda ska 

lösa. Kommunikationsproblem i en organisation handlar ofta om just dålig kommunikation 

mellan ledning och anställda, att ledningen inte informerar om vad som sker och inte lyssnar 

på personalens synpunkter. En dåligt fungerande kommunikation gör ledningsuppgiften svår, 

samarbetet dåligt och leder till frustrerade medarbetare med låg motivation (ibid.). 

Den interna kommunikationen inom en organisation kan delas in i vertikal och horisontell 

kommunikation. Vertikal kommunikation sker mellan de olika hierarkiska nivåerna i 

verksamheten till skillnad från horisontell kommunikation som sker mellan enheter på samma 

nivå men som har olika uppgifter. (ibid.). 

Vertikal kommunikation sker nedåt och uppåt. Information som kommuniceras nedåt kan 

innefatta exempelvis instruktioner och motiv för arbetet, respons på de underordnades arbete 

och information om organisationens ideologi, procedurer och praxis. En risk vid denna typ av 

kommunikation är att informationen förvrängs allt efter den passerar de hierarkiska nivåerna, 

då den kan tolkas olika beroende på mottagarens arbetssituation. Vid vidarebefordring till 

underordnade finns risken att en mellanchef medvetet eller omedvetet manipulerar eller 

filtrerar information i det ursprungliga budskapet. Den vertikala kommunikationen som går 

uppåt i hierarkin går från underordnade till överordnade. Informationen här kan omfatta 

återkoppling rörande det egna eller andra medarbetares arbete, tankar om vad som bör göras 

och information om hur organisationens procedurer och praxis fungerar mer generellt. Ett 

problem som kan uppstå vid denna typ av kommunikation är att förmågan att behandla och 

tillgodose sig information minskar högre upp i hierarkin. Detta på grund av att det ofta finns 

färre personer på de högre nivåerna. Ett annat problem som kan uppstå vid uppåtgående 

vertikal kommunikation menar Jacobsen & Thorsvik (2008) är återkopplingen från 

underordnade i en hierarki kan vara opålitlig och otillräcklig. Detta då de underordnade i en 

hierarkisk struktur ofta utvecklar ett behov av erkännande och respekt från överordnade. I och 

med detta filtrerar den underordnade bort information som är mindre bra för att istället 

framhäva det som är positivt (ibid.). 

Enligt Roos et. al., (2004) kan en tät vertikal kommunikation inom verksamheten bidra till en 

bättre prestationsförmåga. Det är ett sätt att försäkra sig om att alla förstår och det minimerar 

risken för missförstånd och det är även ett sätt att säkerställa bra samordning i organisationen. 

Dock menar han att en alltför detaljerad och formell kommunikation i små företag kan vara 

onödig och komplex medan det i stora företag är av stor betydelse (ibid).  

Till skillnad från den vertikala kommunikationen sker den horisontella mellan enheter med 

olika typer av arbetsuppgifter men på samma hierarkiska nivå. Enligt Jacobsen & Thorsvik 

(2008) är risken vid här att kommunikationen inom de olika enheterna är bättre och mer 

omfattande än den som sker enheterna emellan. Orsaken till detta är bland annat att personer 

inom samma enhet har samma slags uppgifter och ofta samma kompetens och utbildning 

vilket gör det lätt för dem att tala med och förstå varandra. Personer inom samma enhet är 

också oftast fysiskt samlade till ett ställe vilket innebär direktkontakt i det dagliga arbetet. De 

två varianterna av kommunikation går således i olika riktningar inom organisationen och 

knyter samman skilda enheter (ibid.). 
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Strategikarta 

 

Enligt Kaplan och Norton (2000) är strategikartan ett effektivt verktyg för att lyckas med 

implementeringen av en strategi. Strategikartan är ett sätt att tydligt kommunicera strategin till 

samtliga delar av en organisation, något som enligt författarna ibid. är en förutsättning för att 

lyckas med implementeringen. Många företag misslyckas med implementeringen av strategin 

just på grund av bristande kommunikation och information (ibid.).  

Strategikartan består av fyra nivåer, där de olika perspektiven utgör varsin nivå, se Figur 2. 

Nederst i modellen, nivå ett, ligger lärande-och tillväxtperspektivet. Detta perspektiv är en 

förutsättning för det interna processperspektivet, som utgör nivå två i strategikartan. De 

anställda behöver kunskap, erfarenhet och de rätta verktygen för att kunna producera de varor 

och tjänster som erbjuds till kund samt att kunna förbättra processerna inom företaget. Interna 

processperspektivet utgör sedan grunden för hur företaget ska kunna skapa kundvärde, 

kundperspektivet nivå tre. Värdeerbjudande till kund är en förutsättning för det finansiella 

perspektivet, nivå fyra i strategikartan. Ur ett större perspektiv visar således strategikartan hur 

ett företag omvandlar sina resurser, både materiella- och immateriella tillgångar, till färdiga 

produkter och resultat (ibid.).  

 

 

Strategikartan ger en visuell bild av företagets olika målsättningar och hur dessa hänger 

samman med övriga delar av organisationen. Modellen illustrerar de orsak-verkansamband 

som råder mellan de olika perspektiven, exempelvis hur prissättning direkt påverkar 

företagets intäkter. Modellen möjliggör för företag att beskriva de mål, mått och målnivåer 

som är fastställda inom respektive perspektiv. Mer om vad dessa begrepp innebär beskrivs 

under 2.6.1 Prestationsstyrning (ibid.).  

Figur 2 Strategikarta - Version av Kaplan och Nortons modell 

(Kaplan & Norton, 2000) 
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2.4 Delaktighet 

 
Svenska Akademien definierar delaktighet som aktiv medverkan, ofta med tonvikt på känslan 

av att vara till nytta, ha medinflytande (Akadmien, 2009). 

 

Behovet av lyhördhet för vad kunder och anställda önskar, tillsammans med hög 

kunskapsnivå och ett ökat beroende av de anställdas kompetens, har lett till större intresse för 

vad medarbetare tänker om det organisationen gör (Nilsson, et al., 2010) Det är av yttersta 

vikt att verksamhetens avsikter och värderingar både förstås och delas av samtliga 

medarbetare. Cigolino & Grillo (2003) belyser vikten av att koppla samman 

strategiformulering med verksamhetsstyrning.  De menar att strategiarbetet borde utgå från 

medarbetare och chefer på lägre organisatoriska nivåer och deras kunskap om verksamheten 

då de är dessa som i slutändan ska genomföra strategin (ibid.). Även Nilsson et. al., (2010) 

betonar vikten av att i strategiarbetet ta tillvara och mobilisera kunskaper såväl hos chefer 

som hos medarbetare. Dels för att kunskapen om leverantörer, kunder och konkurrenter ofta 

är större längre ner i organisationen och dels för att delaktighet när mål och strategier 

formuleras skapar ett starkare engagemang hos medarbetarna (ibid.). 

 

Enligt Nilsson et al., (2010) kan ekonomistyrning användas som ett verktyg för detta och då 

ha som roll att koordinera organisationens verksamhet och skapa samsyn om verksamhetens 

inriktning. Ekonomistyrningen kan alltså bidra till att ge verksamheten en tydlig strategisk 

inriktning som genomsyrar alla dess nivåer. En viktig del av strategiarbetet och en 

förutsättning för att lyckas med implementeringen är att skapa strategisk kongruens. 

Strategisk kongruens innebär just att få de olika organisatoriska nivåerna att hänga samman. 

Chefer och medarbetare bör ha en gemensam bild av vad organisationen ska åstadkomma och 

strategierna för de olika organisatoriska nivåerna ska vara sammankopplade och ligga i linje 

med övergripande strategi. Huruvida man lyckas med detta är beroende av ledningens 

kompetens att leda verksamheterna inom organisationen och den kunskap de har kring dem 

(ibid.). 

 

En strategi kan komma till på många olika sätt, arbetet organiseras olika på företag beroende 

på verksamhetens storlek, behov och traditioner (Bakka, et al., 2014). Arbetet kan involvera 

många eller få personer, äga rum i toppen av hierarkin eller omfatta alla organisatoriska 

nivåer. Hierarkin kan delas in i strategisk, taktisk och operativ nivå. I Figur 3 på nästa sida 

görs en beskrivning av medarbetarnas olika roller i de organisatoriska nivåerna. 
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Figur 3 Strategiska nivåer (Egen version av Bakka et al., 2014, s. 264) 

 

Strategisk nivå 

Den strategiska ledningen är den grupp som har det högsta administrativa ansvaret för 

organisationen (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Ledningens uppgift är att säkerställa så att 

företagets prestationer ligger i linje med ägarnas och styrelsens krav. Ledningen har även 

ansvar över formulering av övergripande mål, långsiktig planering, budgetarbete samt att se 

till så företaget och strategin anpassas efter externa aktörer och händelser i omvärlden (ibid.). 

Ledningen har också i uppgift att utforma belöningssystem och kontrollsystem, detta är 

faktorer som kan ha en betydande inverkan på strategiimplementeringen (Roos, et al., 2004). 

Ledningen har även ansvar över att delegera befogenheter samt behörigheter till mellanchefer 

i den taktiska nivån.    

Om strategin formuleras ensidigt av toppledningen kan detta få konsekvenser på beslutens 

kvalitet (Bakka, et al., 2014). Ledningen saknar i viss mån kunskap om praktiska 

förhållanden, exempelvis sådant som rör kundkontakt. Dessutom kan bristande motivation 

och engagemang hos medarbetarna uppstå vilket kan leda till problem i genomförandefasen. 

Ledningen kan vid strategiarbetet istället välja en form som involverar alla delar av 

organisationen, detta menar författarna ibid. skulle skapa bredare acceptans för strategin inom 

organisationen.  

 

Taktisk nivå 

På den taktiska nivån finner vi mellanchefer, de har ett övergripande ansvar över ett visst 

område, exempelvis en avdelning (Jacobsen & Thorsvik, 2008).  Mellanchefer utgör den 

grupp som har huvudansvaret för att övervaka och samordna produktionen. De utgör en viktig 

kommunikationsfunktion då de figurerar som en mellanhand mellan ledning och operativ 

nivå. De ska förmedla information mellan de organisatoriska nivåerna (ibid.). Enligt Franzén 

Strategisk nivå

Formulering av 

övergripande mål

Taktisk nivå

Mellanhand mellan 

ledning och operativ nivå

Operativ nivå

Praktiskt genomförande

av  uppställda mål och strategi
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(2004) ska mellancheferna implementera strategin och uppfylla uppställda mål. De ska kunna 

påverka företagets övergripande strategi. Deras roll i strategiarbetet kan beskrivas med hjälp 

av fyra F; förstå, föregå, förhandla och förverkliga. Förstå innebär att samla in och 

vidareförmedla information från omvärlden. Föregå innebär att vara innovativ och 

lösningsorienterad, att komma med nya idéer och förslag. Förhandla handlar om att 

kommunicera strategiska beslut till den operativa nivån. Genom att kommunicera och förklara 

ska eventuella missförstånd och motstånd för förändringar minimeras. Slutligen innebär 

förverkliga att mellanchefer ska implementera strategin och se till att företaget når upp till 

ledningens krav (ibid.). 

  

 

Operativ nivå 

Medarbetare på den operativa nivån utför det arbete som organisationen har att utföra för att 

nå sina överordnade mål (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Personalen i den operativa kärnan står 

således för det praktiska genomförandet av målen och strategin. För att kunna genomföra 

strategi på ett tillfredställande sätt behöver medarbetarna väsentlig information, stöttning och 

de rätta verktygen. Genom kommunikation menar författarna ibid. att förståelse och 

engagemang för strategiarbetet skapas. Den operativa nivån har ofta specialiserad kunskap om 

arbetet och hur olika uppgifter ska lösas på bästa sätt. De utgör således en viktig resurs i 

strategiimplementeringen (ibid.).  

 

2.5 Organisationsstruktur  

 
I vissa lägen kan det vara nödvändigt med förändringar i hela organisationsstrukturen för att 

implementera strategin (Roos, et al., 2004). Strukturen visar på hur företag organiserar sina 

resurser för att uppnå sina mål. Organisationsstrukturen kan spela en avgörande roll vid 

genomförandet av strategin. Strukturen bör således anpassas efter vald strategi (ibid.). 

Mintzberg (1993) delar upp organisationen i fem delar; strategisk ledning, mellanchefer, 

operativ nivå, stödjande teknostruktur (stab) samt stöd- och serviceenheter, se Figur 4 nedan. 

Modellen visar en grundkonfiguration över de funktioner som en organisation kan bestå av.   

 

 

Figur 4 Mintzbergs grundmodell över en organisations funktioner (Mintzberg, 1993, s. 11). 

 

Längst ned i Mintsbergs modell finner vi den operativa kärnan, vilket utgörs av personal som 

producerar och tillhandahåller de produkter och tjänster som företagets säljer (Mintzberg, 
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1993). Ovanför den operativa kärnan finner vi mellanchefer, exempelvis affärsområdeschefer, 

fabrikschefer och försäljningschefer. De har i uppgift att övervaka och tillhandahålla resurser 

som operatörerna har behov utav. Högst upp i modellen återfinns den strategiska ledningen 

som utgörs av de högsta cheferna. De har i ansvar att formulera mål och utformar den 

övergripande strukturen. Modellen innehåller även två administrativa komponenter; 

teknostruktur samt stödfunktioner. Teknostrukturen består av specialister och analytiker, det 

kan exempelvis utgöras av en redovisningsenhet. Stödfunktioner är sådana funktioner som har 

till syfte att underlätta andra gruppers arbete, exempelvis roller så som sekreterare och 

vaktmästare (ibid.). Med utgångspunkt ur denna grundmodell beskriver Mintzberg (1993) fem 

konfigurationer; enkel struktur, maskinbyråkrati, professionell byråkrati, divisionaliserad 

organisation och adhocratisk organisation.   

Den enkla strukturen består endast av den strategiska ledningen och operativ nivå. Det rör sig 

ofta om centraliserad verksamhet och samordning i en enkel struktur uppnås främst genom 

övervakning. En risk vid denna typ av struktur är att ledningen utnyttjar sin maktposition och 

utövar stark kontroll över organisationen (ibid.).   

I en maskinbyråkrati finns det flera nivåer mellan ledningen och den operativa nivån. Till 

skillnad från enkel struktur återfinns även stödfunktioner och omfattande teknostruktur. 

Maskinbyråkrati är vanligt förkommande i tillverkande företag som präglas av 

standardiserade arbetssätt och metoder. Utmaning i detta sammanhäng ligger bland annat i att 

motivera och tillfredsställa personal i den operativa kärnan samt att få företaget 

anpassningsbart till förändringar (ibid.).    

I en professionell byråkrati är den operativa kärnan stor i jämförelse med övriga funktioner. 

Mellancheferna är få vilket ger en mer decentraliserad och platt konfiguration. Sjukhus och 

universitet är exempel på organisationer som ofta kännetecknas av en platt organisation där 

kontroll bland annat görs genom yrkesutbildning. Professionell byråkrati har en tendens att 

reagera långsamt på förändringar. Strukturen kan innebära problem så som 

samordningssvårigheter och kvalitetssäkringsproblem (ibid.).    

I en divisionaliserad organisation utförs den största delen av arbetet i självständiga enheter. 

Företag delas upp i resultatenheter efter produkter och varje enhet utgörs mer eller mindre 

som ett eget företag. En divisionaliserad organisationsform är vanligt i koncerner och kan 

innebära stordriftsfördelar. Risken är dock att man på central nivå förlorar kontakten med den 

operativa nivån. Koncernen är i sin helhet en divisionaliserad organisation medan de 

självständiga enheterna i sin tur kan vara strukturerade som exempelvis en maskinbyråkrati 

(ibid.).   

Den femte konfigurationen som Mintzberg (1999) beskriver är den adhocratiska 

organisationen. Strukturen är löst sammansatt och kännetecknas av flexibilitet och återfinns 

oftast i snabbföränderliga miljöer (ibid.).  

 

2.6 Styrmedel 

 
 Det finns en rad olika styrmedel som företag kan tillämpa. Meningen med dem är att styra de 

anställda att arbeta mot företagets mål (Nilsson & Olve, 2013). Två av dessa styrmedel är 

prestationsstyrning och belöningssystem. Dessa kan underlätta implementering av en ny 

strategi (ibid.). I detta kapitel beskrivs styrmedlen mer ingående.   
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2.6.1 Prestationsstyrning 

Som Kaplan och Norton (1996) uttrycker det så är prestationsstyrning en del av 

ekonomistyrning. Prestationsstyrning innebär att företag fastställer mål, mått och målnivåer. 

Prestationsmått visar på vilket sätt företaget har tänkt sig att mäta sina målsättningar. Det 

skapar även förutsättning för att kunna följa den löpande verksamheten och för att säkerställa 

att företagets långsiktiga mål nås (ibid.).   

Enligt Ax et al., (2009) mäter företag prestationer med syfte att implementera strategin. Det 

ger en indikation på om företaget rör sig i rätt riktning. De prestationer som mäts ska vara 

möjliga att relatera till företagets strategi. Prestationsmätning ska även utgöra ett 

kommunikationsmedel avseende viktiga aspekter av verksamheten samt för att förmedla 

förväntade prestationer (ibid.). Enligt Roos et al.,(2004) omsätts målen till handling genom att 

man bryter ner målen och fördelar dem på olika funktioner och arbetsgrupper inom de 

organisatoriska nivåerna. Bakka et al., (2014) betonar vikten av hierarkisk förankring av 

företagets mål. Det bör finnas en tydlig sammankoppling av överordnade mål med operativa 

mål och individuella prestationskrav. Ju längre ner i organisationens hierarki man tittar desto 

mer konkreta och handlingsorienterade blir målen. Nedbrytning av övergripande mål likt detta 

underlättar för medarbetare att förstå innebörden av de prestationer som mäts och som de 

ansvarar för (ibid.). Figur 5 nedan innehåller, likt Figur 3 på sidan 17, de strategiska nivåerna 

med tillägg av individnivå. Vi avser här att visa hur nedbrytning av mål mellan de 

organisatoriska nivåerna kan se ut.   

 

Figur 5 Övergripande mål bryts ner och konkretiseras för underliggande organisatoriska nivåer (Egen version av 

Bakka et al, 2014, s. 268) 

 

Roos et al., (2004) beskriver målsättningar som förutsättningar för att kunna utvärdera 

strategiarbetet. Utvärdering och kontroll är den fas då ledningen försäkrar sig om att de 
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strategiska besluten implementeras på ett tillfredställande sätt och att utvecklingen anpassas 

till de strategiska målen. Uppföljningar utgör underlag för korrigering av avvikelse och är 

därmed en viktig informationskälla för strategiarbetet. Information om olika utfall ska samlas 

in, behandlas och sedan skickas ut i organisationen. Vidare betonar författarna ibid. vikten av 

att personalen informeras om utfallen så de kan lära av de erfarenheter som organisationen har 

fått, likt de fel som gjorts under processen. Denna kunskap kan användas vid liknande 

problem i framtiden. Uppföljning och återkoppling är alltså viktigt för att kunna lära sig något 

av avvikelser och vidta åtgärder. Det utgör således en viktig faktor vid 

strategiimplementeringen (ibid.).  

Även Bakka et al., (2014) menar att syftet med uppföljningar är att försäkra sig om att de i 

strategin förankrade prestationsmålen nås samt att skapa möjligheter för just revideringar. 

Uppföljningarna fungerar således som beslutsunderlag för fortsatt strategiarbete. Företag 

måste besluta om man ska fortsätta på den fastlagda planen eller om den måste ändras 

(ibid.).  Enligt Ax et al., (2009) finns det en rad olika sätt att mäta företagets 

prestationsförmåga på, både finansiella- och icke-finansiella mått kan användas. 

Förekommande prestationsmått är exempelvis lönsamhet, marknadsandelar och produktion. 

Efter att mål, mått och målnivåer fastslagits är nästa steg att arbeta fram en handlingsplan som 

visar hur målen ska uppnås (ibid.). 

 

2.6.2 Belöningssystem 

Att implementera en strategi innebär en förändring som hela organisationen måste gå in för att 

arbeta för. För att få med alla medarbetare i detta arbete betonar både Roos et al., (2004) och 

Speculand (2006) vikten av att motivera personalen. Roos et al., (2004) menar att chefer ska 

inspirera de anställda och uppmuntra dem till att göra sitt yttersta för att företaget ska prestera 

väl och för att kunna implementera strategin på ett tillfredställande sätt. Det finns flera 

faktorer som påverkar personalens motivation, exempelvis utökat ansvar och belöningssystem 

(ibid.) Ett välformulerat belöningssystem ska stödja den nya strategin och motivera de 

anställda att arbeta för den (Speculand, 2006). I ett belöningssystem kan det enligt Roos et al., 

(2004) ingå monetära incitament så som löneförhöjningar, rörlig ersättning och aktieoptioner. 

Även icke monetära belöningar så som beröm, större ansvar och kompetensutveckling kan 

användas för att öka personalens motivation och engagemang. Enligt Nilsson et al., (2010) 

kan kreativitet eller att ens goda idéer ges spridning på andra håll i organisationen värderas 

högt och vara gratis för organisationen och kan dessutom förbättra verksamheten.     

Nilsson et al., (2010) menar att belöningar och bonussystem säkerställer ett beteende som 

ligger i linje med organisationens mål. Vid framtagande av ett belöningssystem måste 

företaget besluta om belöningen ska avse enbart eget arbete eller om man ska se till avdelning 

alternativt hela företagets prestation. För att ett belöningssystem ska vara meningsfullt som 

strategisk styrning behöver det finnas mätbara faktorer som den enskilde anställde kan 

påverka och direkt relatera till sin arbetsinsats. Risken med belöningssystem är att de kan leda 

till suboptimering, de vill säga att personalen fokuserar på sin egen vinning snarare än att 

optimera företagets resultat som helhet. Personalens strävan att uppnå mål kan medföra 

beteende som inte är till nytta för företaget. Inte allt för sällan uppstår problem likt detta vid 

för högt uppsatta mål. Medarbetare har då incitament att ta risker som kan vara till skada för 

företaget.  Av denna anledning betonar ibid. vikten av ett väl utarbetat och effektivt 

belöningssystem. Följande frågor kan användas vid framtagningen av ett belöningssystem 

(ibid., s. 206):   
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Mått: Var är ett önskvärt beteende, hur känner vi igen det och kan det praktiskt mätas och 

följas upp? I så fall hur?   

Beslut: Hur påverkas medarbetarnas beteende- ser de kopplingen mellan vad de gör och 

belöningarna, och har riskerna för suboptimering undvikits? Kan systemet hanteras effektivt 

och rättvist- har ledningen till exempel de underlag som behövs för att avgöra vilken belöning 

som ska utgå?   

Ansvar: Kan cheferna och medarbetarna påverka de resultat som belönas?   
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3 Metod 

I detta kapitel redogör vi för våra metodval. Vi beskriver hur operationaliseringen har gått 

till samt diskuterar kring begreppen validitet och reliabilitet. 

3.1 Metodval 

 
Efter att problemformulering var klar bestämde vi hur vi skulle lägga upp undersökningen. I 

detta ingår bland annat att bestämma vilka individer som ska ingå, vilka tekniker som ska 

användas och när i tiden undersökningen ska ske. Vid forskning och uppsatsskrivande görs ett 

antal olika metodval. Detta omfattar bland annat val av synsätt, perspektiv och ansats 

(Eriksson & Wiedersheim- Paul, 2014). Inom samhällsvetenskapen förekommer flera 

vetenskapsfilosofiska begrepp, detta för att öka förståelsen och vetandet om forskning. En 

metod kan beskrivas som ett verktyg för att uppnå studiens syfte. En studie kan exempelvis ha 

som syfte att generera ny kunskap eller att bekräfta redan kända antaganden. Många 

forskningsarbeten genomförs med anledning av samhällsförändringen som ständigt sker. 

Förändrade empiriska förhållanden skapar behov av ny teori och ny kunskap för att vi ska 

förstå vår verklighet (ibid.).  

 

Vår uppsats är en fallstudie, vilket innebär att vi genomfört en kvalitativ undersökning.  

Fallstudie innebär att ett fåtal objekt undersöks i en mängd olika aspekter (Patel & Davidson, 

2003). Fallstudier anses som lämpliga om man vill gå mer på djupet och är användbart när 

man vill studera förändringar och processer. Då vi beskriver och analyserar 

strategiimplementering utifrån ett visst antal aspekter ovh detta enbart på en verksamhet, 

anser vi det relevant att göra en fallstudie. Generaliserbarheten av vår studie kan ifrågasättas 

då vi bara studerat en verksamhet. Vidare är det vanligt att man vid fallstudier använder sig 

utav flera datainsamlingsmetoder så som intervjuer, enkäter och observationer (ibid.). Hur 

vårt tillvägagångsätt för datainsamling sett ut beskrivs nedan.  

  

3.2 Datainsamling 

 
Inledningsvis går vi in i studien med grundläggande kunskaper i företagsekonomi. Genom 

insamling av empirisk data har vår förförståelse ökat. Nedan följer en presentation av vårt 

tillvägagångsätt för datainsamlingen.  

1. Litteraturstudie, 

2. Läsning av årsredovisning, läsning på Södras externa hemsida samt läsning av 

personaltidningen ”Södran”, 

3. Personliga intervjuer.  

Hur man inom forsknings- och uppsatsarbetet relaterar teori och empiri till varandra beror på 

vilken metodansats man väljer för sin studie. Det finns tre olika typer av ansatser; induktiv, 

deduktiv och abduktiv (Patel & Davidson, 2003). I vår studie har vi valt en induktiv ansats 

vilket innebär att empiri är utgångspunkten, vi går från empirisk verklighet till 

teoriutveckling. Induktion kan förklaras som en teorigenererande förståelseansats. Det 

induktiva arbetssättet innebär att forskningsobjektet studeras och utifrån informationen som 

samlas in formuleras en teori. Det negativa med ett induktivt arbetssätt är att man inte vet hur 

generaliserbar teorin är då den grundar sig på en viss situation, tid eller grupp av människor 
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(ibid.). Att vi har en induktiv ansats innebär att resultatet inte är generaliserbart då vi bara 

studerat strategiarbetet inom en verksamhet. En fördel med den induktiva ansatsen är att vi 

inte från början fäst studien vid någon befintlig teori, vilken hade riskerat att rikta och påverka 

studien. Att inte begränsa oss till redan fastslagna teorier har ökat våra möjligheter att vara 

mer öppensinnade och för att skapa oss förståelse om strategiimplementering.   

 

Vidare har vi interpretativt synsätt med en hermeneutisk verklighetsuppfattning. Inom 

hermeneutiken är verkligheten subjektiv och något som skapas i samspel mellan människor 

(Eriksson & Wiedersheim- Paul, 2014). Uppfattningen inom hermeneutiken är att innebörder 

kräver tolkning. I vår studie är därför tolkning en central del då vi tolkar de utsagor vi fått från 

intervjuerna. Forskning med detta förhållningssätt är av kvalitativt slag (ibid.).  

 

3.3 Datafångst 

 
Ordet data är ett centralt begrepp inom empirisk vetenskap (Backman, et al., 2012). Med 

empirisk data menas i regel enskilda uppgifter som vi registrerar om det vi uppfattar som 

verklighet. När man ska samla in data bör man ställa sig följande frågor så som: Hur samlar 

jag in data som jag behöver för att genomföra studien och är det rimligt att tro att det är 

genomförbart att samla in dessa data? I vår studie har vi samlat in både primär- och 

sekundärdata. Vad begreppen innebär beskrivs nedan.  

Data kan delas upp i primärdata och sekundärdata (Eriksson & Wiedersheim- Paul, 2014). 

Med primärdata menas med data som samlas in specifikt för studien. Detta kan ske genom 

exempelvis direkta observationer, elektronisk registrering eller intervjuer & enkäter (ibid.). 

Primärdata i vårt fall härstammar från våra genomförda intervjuer.  I vår studie har vi 

genomfört tre personliga intervjuer. Intervjuerna har ägt rum i april månad 2015 och skett 

separat. Vid formulering av intervjufrågorna utgick vi från vår teoretiska referensram samt 

forskningsfråga. Att översätta teoretiska begrepp till intervjufrågor innebär att man 

operationaliserar begreppet (Patel & Davidson, 2003, p. 52). Under studiens gång ändrades 

studiens syfte och forskningsfråga och vissa av frågorna kan nu därför ses som irrelevanta. 

Detta faktum har dock inte påverkat studiens resultat.  

 

Ytterligare val som görs vid forskning och uppsatsskrivande är val av perspektiv (Eriksson & 

Wiedersheim- Paul, 2014). Med perspektiv menas det sätt man ser på tillvaron. Det kan 

innebära avgörande skillnader om man ser problem och frågeställningar ur ett 

kulturperspektiv eller ur företagsledningens perspektiv. I vår studie utgår vi från de anställdas 

perspektiv på strategiimplementeringen. Samtliga respondenter är därför anställda inom Södra 

Skogsägarna ekonomisk förening men på olika organisatoriska nivåer. Valet att intervjua 

anställda ur olika organisatoriska nivåer beror på att de har olika kunskaper om 

strategiarbetet, de påverkas och uppfattar strategiarbetet olika.  Vi ansåg att kombinationen av 

respondenter var relevant för att få så täckande information som möjligt.  

 

Tekniken som vi har använt oss utav vid insamling av primärdata är följande:  

 

1. Vid intervjuerna har vi utgått från ett semistrukturerat frågeformulär. Detta har 

inneburit en viss flexibilitet i intervjuförfarandet. Vi har kunnat ställa följdfrågor 

utifrån respondentens svar. Vår ambition var att likna intervjuerna vid ett samtal där 

respondenten själv på ett mer naturligt sätt fick möjlighet att utveckla sina svar.  

Genom detta tillvägagångssätt har vi kunnat samla in data som annars hade kunnat 
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utelämnas vid fasta svarsalternativ. Vi ansåg det vara svårt att på förhand skapa 

svarsalternativ som täcker in alla svar, då strategiimplementering är en komplex 

företeelse. 

 

2. Vid intervjutillfällena lät vi respondenterna svara på frågorna med egna ord. Vi var 

noga med att inte ställa ledande eller antagande frågor då detta riskerar att påverka 

respondenten och därmed svaren. Inga ja och nej frågor har ställts och vi har även 

undvikit att komma med påståenden.  

 

3. Samtliga intervjuer har spelats in och skrivits ut. Tillåtelse för ljudupptagningen och 

namnpublicering mötte inget motstånd från någon av respondenterna. 

 

4. Under intervjuerna förde vi även anteckningar, detta för att kunna teckna ner sådan 

information och uttryck hos respondenterna som kan vara svårt att uppfattas via 

ljudupptagningarna. Efter samtliga intervjuer har vi även varit noggranna med att 

reflektera kring respondentens svar, beteende och attityd. Vi har diskuterat våra 

uppfattningar och upplevelser kring intervjuerna, detta för att underlätta och skapa 

bättre förutsättningar åt våra tolkningar. Vi har lyssnat på våra ljudinspelningar från 

intervjuerna ytterligare en gång för att minska risken för feltolkning. 

 

5. För att få en helhetsbild har frågorna vi ställt till respondenterna varit snarlika. Dock 

har de anpassats utefter respektive respondent då de har olika befattningar inom 

företaget och olika relation till strategiarbetet. Kunskapen om ämnet skiljer sig 

respondenterna åt.   

Samtliga intervjuer har inletts med att respondenterna beskrivit sina arbetsuppgifter och sin 

roll på Södra. Nedan gör en redogörelse för samtliga intervjuer. Vi presenterar respondenterna 

och nämner vilka frågor som vi anser har varit mest väsentliga för vår studie.  

Intervju med Daniel Hillerström: Vår respondent på koncernnivå är Daniel Hillerström, 

business controller på Södras huvudkontor i Växjö. Hillerström är chef för 

controllerfunktionen på koncernnivå och figurerade som projektledare vid utarbetandet och 

formuleringen av Södras nya koncernstrategi.  

Intervju med Roger Bard: Ett steg under koncernnivån återfinns Södras tre affärsområden. 

För att få en uppfattning av hur strategiarbetet påverkar denna del av verksamheten och hur 

arbetet med implementering av den går till på denna nivå har vi intervjuat Roger Bard. Bard 

arbetar som controller på Södra Cell Värö utanför Varberg. Det var Hillerström som tipsade 

oss om att intervjua Bard då han har en övergripande bild hur strategiarbetet fortlöper på 

affärsområdesnivå. Bard har tillhandahållit dokument som varit till vår hjälp i vår studie, 

bland annat det bildmaterial som senare nämns i studien.  

Både Hillerström och Bard efterfrågade övergripande frågor inför intervjuerna. Detta för att 

ha möjlighet att förbereda sig något. Eriksson & Wiedersheim- Paul (2014) menar på att 

forskaren bör undvika att sända ut frågor i förväg då svaren riskerar att bli allt för inövade. Vi 

ansåg dock att det var till hjälp att respondenterna var något förberedda på grund av ämnets 

komplexitet.  

Intervju med Linus Johansson: På massabruket i Värö arbetar även Linus Johansson, 

processtekniker i pappsalen inom Södra Cell Värö. Intervjun med Johansson höll vi för att 

även få med den operativa nivåns syn på strategiarbetet och hur detta påverkar dem.  
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De viktigaste frågorna i vår studie är de som rör kommunikation och delaktighet. Dessa 

återfinns därför i samtliga intervjuer. Vilka personer som varit involverade i framtagningen av 

koncernstrategin frågade vi för att skapa oss en bild av hur de olika organisatoriska nivåerna 

görs delaktiga. Då koncernstrategin innebär ett omfattade förändringsarbete, som rör alla delar 

av koncernen och som sträcker sig över en längre tidsperiod, anser vi att kommunikation är en 

viktig del och utgör således en intervjufråga.  

Resterande frågor från respektive intervju återges i Bilaga 2 - Intervjufrågor  

Sammantaget har vi haft en positiv känsla efter samtliga intervjuer. Respondenterna har visat 

intresse för vår studie, inte minst Hillerström, då han anser att kontakt med studenter ökar 

samhällets kännedom om Södra vilket gynnar företaget. Vi har även fått känslan av att 

respondenterna haft förtroende för oss och de har inte visat tendenser på att undanhålla 

information.  

 

Förutom primärdata består datafångsten även utav den information som redan fanns insamlad 

när vi påbörjade vår studie, så kallad sekundärdata. Våra huvudsakliga källor för sekundärdata 

utgörs av litteratur, vetenskapliga artiklar, Södras interna personaltidning ”Södran” samt 

årsredovisning för 2014. Fördelar med sekundärdata är omfattningen samt tillgängligheten av 

data (Eriksson & Wiedersheim- Paul, 2014). Däremot är anpassningen mellan fråga och data 

sämre vilket försämrar validiteten. Begreppen validitet och reliabilitet beskrivs i följande 

avsnitt.  

3.4 Validitet & Reliabilitet 

 
Vid datainsamling är det viktigt att vara noggrann. Mätfel, fel i tolkning, misstag i observation 

kan sneddriva studiens resultat (Eriksson & Wiedersheim- Paul, 2014). I datainsamlingen ska 

man därför sträva efter hög validitet och reliabilitet. Med hög validitet menas med studiens 

giltighet, dvs. att studien mäter det den avser att mäta. Hög validitet är av ytterst betydelse, 

om man inte mäter det som är avsett att mätas så spelar det mindre roll om själva mätningen 

är bra. Validitet delas upp i inre och yttre validitet. Inre validitet avser överensstämmelsen 

mellan begrepp och de operationella mätbara definitionerna av dem. Yttre validitet innebär 

överensstämmelsen mellan det mätvärde man får när man använder en definition och 

verkligheten. En god inre validitet är en förutsättning för att skapa en intressant 

generaliserbarhet. Om bilden av sanningen är felaktig finns det ingen idé att applicera 

resultatet i andra situationer (ibid.). Våra respondenter är samtliga anställda på Södra, detta 

val gjorde vi för att vi vill sträva efter en hög validitet. Vi tror att valda respondenter innebär 

att insamlad data överensstämmer med verkligheten, detta då de arbetar på företaget och är en 

del av strategiarbetet. Fördelen i vår studie, i och med vår datainsamlingsmetod, är 

anpassningen mellan fråga och data. Vi har kunnat formulera frågor utifrån vår studie vilket 

leder till högre validitet.  

Reliabilitet syftar på studiens tillförlitlighet, dvs. hur exakt datainsamlingen är. 

Mätinstrumentet ska ge tillförlitliga och stabila utslag. Oavsett vem som upprepar 

datainsamlingen ska resultatet blir detsamma givet att samma angreppssätt används. Om 

studien har både hög validitet och hög reliabilitet kan man säga att data representerar rätt sak 

på rätt sätt (ibid.). Då tolkning är utgångspunkten i vår studie kan detta ställa till problem för 

rapportens reliabilitet. Eftersom tolkandet är individberoende tolkar vi som forskare utifrån 

våra förutsättningar och uppfattningar. För att öka studiens validitet och reliabilitet har vissa 

delar av empirin korrigerats efter återkoppling med respondent.  
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4 Empiri 

I detta kapitel presenteras empirisk data som vi samlat in dels genom intervjuer men även via 

Södras årsredovisning för 2014 samt personaltidningen Södran. Empirin är strukturerad 

utefter begreppen i vår teoretiska referensram, under dessa är respondenternas svar 

blandade. 

Vi har som nämnt intervjuat tre anställda på Södra. De är anställda på olika organisatoriska 

nivåer i organisationen. Vår respondent på koncernnivå är Daniel Hillerström, business 

controller på huvudkontoret i Växjö. På affärsområdesnivå har vi intervjuat Roger Bard som 

arbetar som controller på Södra Cell Värö. Linus Johansson är vår respondent på den 

operativa nivån. Han arbetar som processtekniker på Södra Cell Värö.  

4.1 Strategiimplementering 
 

I början av 2000-talet befann sig Södra i en period med bra lönsamhet och snabb tillväxt. De 

senaste åren har utvecklingen dock gått i motsatt riktning (Södra, 2013). Yttre faktorer som 

bidragit till den negativa utvecklingen har bland annat varit omstruktureringar inom branschen 

och en minskning i tilldelningen av elcertifikat. Behovet att anpassa Södra till nya 

förutsättningar är vad som drivit företaget till att ta fram den nya gemensamma 

koncernstrategin (ibid.).  

Enligt Hillerström (2015) är anledningen till den nya koncernstrategin dels att Södra ska 

behålla sin position på marknaden men även önskan om att samla ihop och skapa en mer 

sammanhållen koncern. Den globala marknad som Södra befinner sig på innebär hård 

konkurrens där produktivitet och innovationsförmåga ständigt måste förbättras och stärkas 

(Hillerström, 2015). Globaliseringen är något som påverkat formuleringen av 

koncernstrategin. Att ha uppsikt över de marknader som är viktiga för Södra och hur dessa 

utvecklas är av stor vikt. Industrin för virkesråvara är ett exempel på detta. Skogsägarna som 

äger Södra förväntar sig avkastning på sin råvara. Vad som händer på marknaden för 

industrier som förbrukar virkesråvara är därför viktigt för Södra. ”När försäljningen av 

vedråvara till fiberförbrukande industrier minskar är det upp till oss att se till att det finns en 

marknad för ägarnas vedråvara.”(ibid).  

Enligt Hillerström (2015) är det svårt att sammanfatta ett sådant omfattande arbete som den 

nya koncernstrategin innebär. Då förändringen är så pass omfattande måste man genomföra 

den i olika steg. De hörnstenar som strategin bygger på är att Södra ska växa, investera, öka 

effektiviteten i alla delar av verksamheten samt att man ska arbeta mer med ständiga 

förbättringar. Hörnstenarna bryts sedan ner i mindre delar och under åren 2014-2020 som 

strategiarbetet pågår genomförs en mängd olika aktiviteter. För att kunna hantera 

implementeringen på bästa sätt kommer aktiviteterna ske löpande under tidsperioden. ”När 

man gör en förändring som Södra, att gå från affärsområdesstyrning med eget bolag till 

koncernstyrning, måste man ta det i olika steg.” (Hillerström, 2015).   

Hillerström beskriver strategiimplementeringen som en process där man gör kontinuerliga 

uppföljningar av de mindre aktiviteter och delmål som i slutändan ska leda till ett lyckat 

genomförande. Hörnstenarna för att realisera strategin är alltså satta men omvärderas och 

bryts ner i mindre aktiviteter årligen. Denna affärsplansprocess sker årligen och för respektive 

affärsområde. Hillerström förklarar att man i denna process tittar dels på den finansiella biten 

men även på vilka initiativ, det vill säga större projekt, som ska genomföras de kommande två 
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åren för att respektive affärsområde ska leverara upp till koncernstrategin. Här identifieras 

exempelvis vad som behöver göras för att klara utbyggnaden av Södra Cell Värö. Uppföljning 

görs för att säkerställa att respektive affärsområde bidrar till de koncernövergripande målen. 

Initiativen följs i sin tur upp varje kvartal medan siffrorna kring projekten följs upp varje 

månad. En gång om året följs även den finansiella planen för koncernstrategin upp. Detta görs 

för att se över om det är några antaganden som måste ändras, exempelvis rörande valutakurser 

och priser. Uppföljningar görs för att säkerställa att Södra är på rätt spår och att aktiviteter 

ligger i fas (ibid.). 

 

4.2 Kommunikation 

 
På frågan angående hur kommunikationen sker inom organisationen beskrevs ett antal olika 

medel. För det första kommuniceras den nya koncernstrategin ut i organisationen genom de 

direktiv som sätts på koncernnivån (Bard, 2014). Direktiven kommuniceras till de lägre 

organisatoriska nivåerna i form av ett bildmaterial som de på affärsområdesnivå förväntats 

diskutera och ta till sig för att sedan skicka ner till avdelningarna inom respektive 

verksamheter. Där förväntas cheferna inom de olika avdelningarna gå igenom materialet på 

samma vis med sina arbetsgrupper, detta för att på så vis kommunicera ut koncernstrategin 

(ibid.). Som samtliga intervjupersoner berättar kommuniceras koncernstrategin och det 

pågående arbetet med genomförande utav den även via företagets intranät som samtliga 

anställda har tillgång till. På intranätet publiceras alltifrån veckobrev till direktsända bilder 

från pågående utbyggnader. Som de även betonar är det upp till de anställda att gå in och läsa 

på intranätet, det är ett aktivt handlingstagande. Johansson (2015) berättar att mycket 

information kring den nya koncernstrategin även finns i den interna personaltidningen 

”Södran” som skickas ut några gånger per år. Kommunikation om förändringar har även skett 

via mail från den fackliga organisationen (ibid.).  

På samtliga anläggningar i koncernen finns även områdesgrupper som fungerar som ett 

kommunikationsforum för respektive avdelning (Bard, 2014). I varje områdesgrupp ingår 

avdelningschef, skyddsombud och utvalda representanter från samtliga skiftlag på en 

avdelning. Områdesgruppen samlas sex gånger per år och pratar om allting som rör 

avdelningen så som ekonomi och pågående aktiviteter. Mötena är enligt ibid. 

huvudinformationskanal och utgör även beslutsforum för respektive område. Södra har även 

en förbättringsverksamhet på samtliga anläggningar. Ökat fokus på ständiga förbättringar är 

en del av den nya koncernstrategin. Ett sätt att ta tillvara på personalens idéer är att se till så 

att de kommunicerar deras tankar och förslag, där av förbättringsverksamheten (ibid.).     

Enligt Hillerström (2015) ligger det en utmaning i att få alla anställda positivt inställda till den 

nya koncernstrategin. Då strategiarbetet dels sker på affärsområdesnivå är kommunikation ett 

viktigt verktyg vid implementeringen. Det är av stor vikt att kommunicera vilka förändringar 

som sker i företaget, skapa förståelse kring dem samt att förmedla förväntade prestationer. 

Prestationsmätning utgör ett kommunikationsmedel för detta. Hur målen bryts ner för att 

medarbetarna ska se sin del i det hela är dock någon som Hillerström upplever att Södra kan 

bli bättre på. I dagsläget sker kommunikationen olika på de olika fabrikerna. I exempelvis 

Mörrum används en strategisk trappa vid kommunikation, dels för att beskriva vad den nya 

strategin innebär generellt för företaget men även för den enskilde medarbetaren. För att 

förbättra kommunikationen inom hela verksamheten pågår nu ett arbete med att ta fram ett 

balanserat styrkort och en strategikarta. Detta är ett bra verktyg för att kommunicera då det 

fokuserar på flera perspektiv och visar hur målen bryts ner mellan dem (ibid.). 
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Vidare berättar Hillerström att Södras varumärke är ett sätt att kommunicera. Ett tydligt 

varumärke ska bidra till att bli en mer sammanhållen koncern. Att kommunicera via ett 

tydligare varumärke stärker samhörigheten inom koncernen. Södra har som ett led av den nya 

strategin ändrat sin grafiska profil och sin vision, ”Det är en modernisering samtidigt som det 

är ett sätt att kommunicera.” uttrycker sig Hillerström. När Södra genomför sådana här 

förändringar skapar det nyfikenhet hos de anställda vilket skapar möjligheter till 

kommunikation kring strategin. Varumärket ska fungera som ett kitt som håller samman och 

förenar alla delar av verksamheten.  (ibid.).  

Hillerström (2015) upplever att de flesta har en positiv inställning till förändringarna som 

sker. Som exempel tar han upp expansionerna i massabruken Värö och Mörrum. Att få 

investeringar gjorda i den verksamhet man arbetar på ses av de flesta som något positivt. Bard 

delar samma uppfattning som Hillerström och beskriver massabruket i Värö som en av 

vinnarna i den nya strategin då fyra miljarder kronor investeras i utbyggnaden. Han 

poängterar dock att det alltid finns anställda som ställer sig negativa till förändringar. Detta är 

ofta äldre personer som inte orkar lära sig ny teknik. Enligt Johansson (2015) är satsningarna 

på expansioner mycket bra. Det säkrar en framtid för verksamheten och därmed även hans 

anställning. ”Det känns tryggt att företaget investerar i vår anläggning, det tryggar min 

framtid på företaget.” (ibid.). 

 

4.3 Delaktighet 

 
Enligt både Hillerström och Bard har framtagandet och formuleringen av koncernstrategin i 

huvudsak skett ur ett top-down-perspektiv. Anledningen till detta är enligt Hillerström att man 

ville ha ett makro-perspektiv. Med anledning av detta fanns enbart representanter från 

koncernnivå med i projektgruppen, med Hillerström själv som projektledare. För Bard och 

övriga mellanchefer, samt medarbetare på operativ nivå, har det inneburit att ingen av dem 

haft någon direkt möjlighet att påverka utformningen av strategin (Bard, 2014). 

Bard (2015) berättar att innan koncernstrategin fastslogs hade Södra ingen övergripande 

koncernstrategi, utan de dåvarande dotterbolagen formulerade sina egna strategier. Bard 

menar att man tidigare tänkte mera fritt. Värö hade då en egen strategi med egna uttryck som 

togs fram delvis utifrån affärsområdet Cells mål. Numera ligger koncernstrategin till grund för 

de underliggande nivåernas respektive strategier. Från koncernnivå skickas direktiv till 

respektive affärsområdes om vilka prestationer som förväntas av dem (ibid.). Utifrån dessa 

har de, enligt Hillerström, fri tyglar att avgöra hur de ska arbeta för att prestera. Hur de väljer 

att arbeta för att optimera sin verksamhet utefter direktiven beskriver de sedan i sin 

affärsområdesstrategi. Koncernstrategin säger inte hur man ska arbeta, utan sätter bara ramen. 

Affärsområdesstrategin bryts sedan ner i strategier för den enskilde fabriken, vilket görs av 

bland annat Bard i sin roll som controller (ibid.). Numera är Värös strategi mer integrerad 

med strategin för Södra Cell. Den är, som Bard uttrycker det, en tolkning av Cells strategi 

som i sin tur är en tolkning av koncernstrategin. Både Bard och Hillerström menar att i och 

med den nya koncernstrategin arbetar man numera utifrån ett helhetsperspektiv, något som de 

båda ser som något positivt. De organisatoriska nivåerna har blivit mer integrerade och 

tydligare sammanlänkade, detta bidrar till att ett av målen med strategin – att bli en mer 

sammanhållen koncern nås (ibid.).  

Vilka affärer som Södra ska vara inne i bestäms på koncernnivå, exempelvis huruvida sågade 

trävaror är rätt för Södra eller inte (Hillerström, 2015). På koncernivån bestäms även hur 

mycket resurser som ska satsas på innovation och produktutveckling. Forskningsenheten 
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Södra Innovation är en koncerngemensam funktion vars uppgift bland annat är att identifiera 

vilken spelplan företaget kan röra sig på utifrån den råvara de har. Denna stab tittar 

övergripande på vilka marknader som är aktuella för Södra att ta sig in på, dels vad beträffar 

existerande produkter men även för nya produkter som ska tas fram. Hillerström förklarar att 

det inom denna stab även beslutas vilka produkter som ska tillverkas av Södras virkesråvara 

för att säkerställa lönsamhet och avkastning för ägarna. Staben tillhör inte något affärsområde 

utan är koncerngemensam, då man här ser till Södras övergripande marknader och produkter. 

Utifrån besluten på koncernnivå tar sedan affärsområdena fram förtydligande marknads- och 

produktionsstrategier. De redan existerande marknaderna för affärsområdenas produkter 

övervakas av experter inom respektive affärsområde. De tittar exempelvis på trender i 

omvärlden, nya kunder och var verksamhetens olika produkter säljs mest (ibid.).   

Enligt Bard är man på Värö bra på att involvera den operativa nivån i olika projekt på 

anläggningen. Utbyggnaden i Värö innebär att stora delar av den tekniska anläggningen byts 

ut och här har man valt att helt eller delvis frigöra ett tjugotal processtekniker för att delta i 

arbetet. Bard förklarar att man vill ta tillvara deras idéer och goda kunskaper kring tekniken, 

vilket är en fördel när man vill ställa krav på leverantörer eller formulera vilken typ av 

utrustning man vill ha. De som frigjorts helt från sina ordinarie uppgifter arbetar på heltid 

med brukets olika leverantörer medan andra kombinerar projektet med sina ordinarie jobb 

(ibid.). 

 

4.4 Organisationsstruktur  

 
Beslutet om Södras nya koncernstrategi togs hösten 2013 och gäller tidsperioden 2014-2020 

(Hillerström, 2015). Ett av de övergripande målen för strategin är att bli en mer sammanhållen 

koncern, Ett Södra. I samband med att den nya strategin fastslogs beslutades om en ändring av 

Södras organisationsstruktur. Tidigare bedrevs Södra som ett holding-bolag med ett antal 

dotterbolag. Södras tre nuvarande affärsområden; Södra Cell, Södra Wood och Södra Skog, 

var då egna aktiebolag till 100 % ägda av Södra Skogsägarna ekonomisk förening. Varje 

affärsområde hade då sin egen styrelse medan man nu har en gemensam styrelse för hela 

bolaget. I och med beslutet att ändra strukturen påbörjades arbetet med att fusionera in 

dotterbolagen i moderbolaget. Hittills har områdena Södra Wood och Södra Skog fusionerats 

in och fusionen av Södra Cell beräknas vara klar år 2016. Södra skogsägarna ekonomisk 

förening är det enda bolaget som ska finnas då dotterbolagen blir affärsområden (ibid.). 

Hillerström (2015) menar på att man, till skillnad från när man driver ett holding–bolag, 

kommer närmre verksamheten om den styrs som ett och samma bolag, ”Man ville samla 

trupperna och hitta en väg framåt.” som han uttrycker sig (ibid.).   

Den nya strukturen innebär även att stabfunktioner så som IT, HR och ekonomi har 

centraliserats. Stödfunktionerna fanns tidigare på respektive affärsområde. Detta innebär 

bland annat att Södra har en ekonomifunktion som sköter bokslut för samtliga affärsområden. 

På varje affärsområde finns det nu istället en controllerfunktion som hjälper till och stöttar 

verksamheten. Syftet med centraliseringen är att skapa gemensamma, effektiva och 

värdeskapande processer. Med koncerngemensamma processer ökar den interna effektiviteten 

på Södra. Centraliseringen av funktioner innebär även att anställda blir mer som specialister 

än generalister som Hillerström uttrycker det. Tidigare hade ekonomerna som satt ute på 

fabrikerna en mängd olika ekonomiuppgifter medan de nu, när det sitter på en gemensam 

ekonomifunktion, utfärdar mer specifika arbetsuppgifter. På den koncerngemensamma 

ekonomifunktionen återfinns bland annat redovisningsexperter. Antalet tjänster har i och med 

centraliseringen minskat, detta främst inom de administrativa delarna av verksamheten, 



  

 

30 

 

exempelvis ekonomitjänster. Hillerström tror, trots minskade arbetstillfällen, att de flesta är 

positivt inställda till centraliseringen. Istället för att tio anställda arbetar 20 % vardera med 

liknande uppgifter har detta nu slagits samman till tre tjänster som arbetar 100 % med 

uppgifterna. ”När man slår ihop allting så får du kollegor att prata med om samma sak kring 

det du jobbar med, och då har du en annan möjlighet att påverka, du har kanske också 

möjligheten att vara ledig mer också.” (ibid.). 

Ytterligare en förändring som ska bidra till att genomföra strategin är bildandet av 

affärsområdet Södra Wood. Södra Wood bildades hösten 2014 och är en sammanslagning av 

de tidigare fristående affärsområdena Södra Timber och Södra Interiör. Både marknad och 

kunder är delvis gemensamma och produktionssortimenten gränsar till varandra. Kunder så 

som K-Rauta och Bauhaus köper både sågade trävaror och lister. Affärsområdena förser 

varandra med råvaror till viss del, det finns således ett inbördes beroende mellan dem som 

Södra kan få större utväxling av om de bedrivs som ett gemensamt affärsområde. Detta skapar 

bättre förutsättningar för att optimera helheten, det skapar dels storskalsfördelar men även 

synergier. Sammanslagningen ger synergier i flödet från råvara till kund bland annat inom 

teknik, logistik, administration och försäljning. För att kunna mäta sammanslagningens 

effekter satte Södra upp en så kallad synergilista innan sammanslagningen genomfördes. 

Listan följs sedan upp för att se om Södra Wood klarar att leverera uppsatta mål (ibid.).  

Ytterligare aktiviteter som genomförs på Södra under perioden 2014-2020 är de expansioner 

som sker på massabruken i Värö och Mörrum. Företagets struktur är anpassad för stora 

volymer och de pågående utbyggnaderna görs för att uppnå de strategiska målen att växa och 

öka lönsamheten. Genom expansionerna ökar produktionen, energieffektiviseringar görs samt 

att Södra investerar i mer effektiva processer och maskiner. Detta kommer leda till en ökad 

lönsamhet för företaget (ibid.).  

I den nya strategin ingår även att bli ett mer hållbart Södra (Hillerström, 2015). För att lyckas 

med detta har en ny stabfunktion bildats; Hållbarhet. Det är en centraliserad funktion som 

arbetar med hållbarhetsfrågor inom alla affärsområden och sätter tillsammans med dem mål 

och stöttar dem i deras arbete. Staben har en samordnande roll och ska peka ut riktningen för 

hela koncernen. Staben ska bland annat säkerställa att organisationen har en väl fungerande 

arbetsmiljö, att medarbetarna känner till sina rättigheter och skyldigheter och att det inte i 

något led förekommer diskriminering. Hållbarhetsfrågor var tidigare en del av enheten 

Innovation och Nya affärer. En del i den nya strategin är att Södra vill bli bättre på att ta fram 

nya produkter och att bli snabbare med att lansera dem på marknaden. Innovation kommer 

därför få en alltmer framträdande plats i företaget framöver. Södra måste ha ett starkt fokus på 

produktutveckling för att kunna behålla och stärka sin position i den allt hårdare 

konkurrensen. Södra måste anpassa sina produkter efter kundernas ändrade krav. Efterfrågan 

på hållbara produkter ökar som en följd av klimatförändringar, kunderna blir allt mer 

medvetna om hur konsumtion påverkar miljön. Allt större krav ställs på Södra att anpassa sin 

verksamhet och produkter, mer resurser sätts därför av för innovationer och forskning. Södra 

ska kunna erbjuda nya produkter till befintliga kunder, men också kunna identifiera nya 

kundgrupper och marknader. Genom att utveckla företagets produkter ska Södras position 

stärkas på den globala marknaden. Staben arbetar även med processutveckling, med målet att 

reducera kostnader samtidigt som kundnöjdheten behålls eller ökas. För att kunna ha stort 

fokus på både innovationer och hållbarhet valde man att separera dessa två delar. Staben 

Hållbarhet bildades vilket innebär att staben Innovation och Nya affärer numera är en egen 

stab (ibid.).  
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I Södras årsredovisning för 2014 skrivs att företagets rörelseresultat har förbättras, detta bland 

annat som en följd av strukturförändringarna. Koncernens uppbyggnad illustreras i bilaga 1.  

4.5 Styrmedel 

 
Som både Hillerström och Bard berättar finns det olika sätt att styra verksamheten för att 

uppnå målsättningar. För att lyckas med strategiimplementeringen arbetar Södra bland annat 

med prestationsstyrning och med att öka motivationen hos personalen. I detta kapitel 

beskriver vi mer ingående hur Södras arbetar med de olika styrmekanismerna.   

 

4.5.1 Prestationsstyrning 

 

”Prestationsstyrning är ett fokusområde som ska bidra till att koncernstrategin uppnås.” (Åsa 

Abrahamsson, Södra 2012, s. 10). Prestationsstyrning handlar om att genomföra företagets 

strategi med hjälp av ett systematiskt arbetssätt och ett motiverande och engagerande 

arbetsklimat. Prestationsstyrning med dess olika verktyg och metoder ska hjälpa Södra att 

styra företaget mot dess mål (ibid.).  

Hillerström (2014) berättar att på Södra används både finansiella och icke-finansiella mått, 

detta för att uppnå vad som avses med strategin. Beroende på var i verksamheten man tittar så 

används olika typer av mål och nyckeltal. Nyckeltalen som det läggs störst fokus på i 

koncernen som helhet är avkastning på sysselsatt kapital och kassaflödesoptimering. Som 

Hillerström betonar är avkastning på sysselsatt kapital ett viktigt mått då det är satt av ägarna. 

Andra viktiga mål i Södras koncernstrategi är bland annat lönsam tillväxt, ständiga 

förbättringar och effektiviseringar i samtliga delar av verksamheten (ibid.). 

Utifrån givna nyckeltal och koncernens övergripande mål formulerar varje affärsområde 

specifika mål för sin verksamhet. Utifrån dessa mål formulerar sedan de enskilda fabrikerna, 

exempelvis Bard i sin roll som controller på Södra Cell Värö, mål som gäller för just den 

fabriken, ”Avdelningsmålen ska bidra till de övergripande koncernmålen.” som Bard 

uttrycker det. Denna typ av nedbrytning, menar Bard, ger fabrikerna möjlighet att anpassa 

sina mål utifrån sina säregenskaper och förutsättningar. På sågverken används mål så som 

verkningsgrad, sågutbyte och volym (ibid.). I pappsalen där Linus Johansson arbetar torkas 

och packeteras pappersmassan som sedan ska transporteras till kund. På avdelningen har de 

uppsatta mål där producerad vikt är det främsta. Målet är en produktion på 1250 ton massa per 

dygn. Inom kokeriet, som är en annan del av processen i Värö där flisen kokar, används antal 

kok som det huvudsakliga målet. Inom papp finns även ett mål satt på max två haverier per år. 

Med detta menas ett sådant produktionsstopp som gör att hela anläggningar med respektive 

avdelningar påverkas (Johansson, 2015). Övergripande för koncernen finns även mål 

avseende bland annat energiförbrukning och utsläpp av kemikalier, ett mål som även berör 

Johansson i sitt dagliga arbete. Vid störningar och eventuella produktionsstopp i fabriken ska 

alla processer och maskiner stängas av om så är möjligt, detta för att minska onödig 

energiförbrukning menar Johansson (2015).  

Enligt Åsa Abrahamsson, HR-specialist på Södra (Södra, 2014), är det viktigt att varje 

medarbetare känner till och förstår de övergripande målen, avdelningens mål och målen för 

sin egen arbetsinsats. Tanken är att det ska finnas mål för respektive medarbetare, vilka är 

satta av denna tillsammans med sin chef. Dessa mål ska via avdelningens och affärsområdets 

mål vara kopplade till målen på koncernnivå. Medarbetaren ska förstå sin roll och uppgift i 

helheten. Utvecklingssamtal används som ett verktyg där individens prestation mot uppsatta 
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mål följs upp (ibid.). ”En fungerande prestationsstyrning skapar en organisatorisk effektivitet 

och bidrar till en långsiktig konkurrensfördel.”(ibid.).  

Enligt Bard finns det en tydlig koppling mellan olika mål, speciellt på operativ nivå. 

Produktion är ett tydligt exempel, detta mått säger mycket om övriga mål och nyckeltal. Bard 

förklarar att om produktionen går bra innebär detta att få störningar har skett. Detta innebär i 

sin tur att personalen som ser över produktionen, exempelvis Johansson i sin roll som 

processtekniker, inte behövt gå ut till maskinerna. ”För det är då det börjar bli farligt”, som 

Bard uttrycker det. Högre produktion med få störningar ger positiva utfall på siffror så som 

arbetsplatsolyckor och sjukfrånvaro (ibid.). 

Som både Bard och Hillerström uttrycker det är uppföljning en väsentlig del i 

strategimplementeringen. Kontinuerliga uppföljningar säkerställer att Södra är på rätt spår och 

att aktiviteter ligger i fas, både ekonomiskt och tidsmässigt sett och att respektive 

affärsområde bidrar till de övergripande målen (ibid.).  

De som arbetar i den dagliga produktionen, så som Johansson i pappsalen, följer upp siffror 

gällande exempelvis verkningsgrad efter varje skift (Johansson, 2015). Detta görs enligt 

Johansson för att hålla koll på att produktionen ligger i fas med uppställda mål. Att 

produktionen ligger i fas är även en förutsättning för att lyckas öka antalet direktleveranser. 

Detta leder till minskning av terminallager vilket i sin tur ha höjt effektiviteten (ibid.). Av de 

mål och nyckeltal som används på fabriksnivå är det bara några av dem som skickas vidare 

till ansvarig person för det aktuella affärsområdet (Bard, 2014). Detta görs för att 

sammanställa och jämföra siffor med övriga fabriker inom samma affärsområde. Siffror 

skickas sedan vidare till koncernnivånivå för uppföljning. De övriga mätetalen som används 

på exempelvis Värö följs enbart upp lokalt (ibid.). 

 

4.5.2 Belöningssystem 

 

Medarbetare och deras engagemang är avgörande för Södras framgång och framtid (Södra, 

2014). Södra är beroende av att rekrytera, behålla och utveckla kompetenta ledare och 

medarbetare. Om personer med rätt kompetens inte kan attraheras till och utvecklas i 

befattningar hos Södra kan det få negativa konsekvenser både på kort och på lång sikt. Med 

tanke på personalens betydelse lägger nu Södra allt mer fokus på dessa bitar, bland annat har 

ett belöningssystem införts samt ett kompetenshöjande program har tagits fram (ibid.). Den 

första januari 2015 infördes ett rörligt ersättningsprogram som omfattar alla anställda i 

koncernen, både tjänstemän och kollektiv anställda (Hillerström, 2015). Bonusen kan som 

mest uppgå till en månadslön. För att bonusen ska utgå måste ett visst antal villkor vara 

uppfyllda. 40 % av bonusen ges till samtliga anställda om Södra uppnår koncernövergripande 

mål. Resterande 60 % bestäms på avdelningsnivå och formuleras av ansvarig chef. Målen kan 

enligt Hillerström vara individuella med mål på enskilda medarbetare eller vara gemensamma 

för en arbetsgrupp. Kravet är att måltalen är kopplade till det ekonomiska utfallet (ibid.). 

Belöningssystemet är ett sätt att motivera personalen att arbeta mot uppsatta mål då man, 

enligt Hillerström (2015), till viss del drivs utav ekonomiska incitament. 

Att formulera mätetal som utgör grunden för bonusen har enligt Hillerström varit svårt inom 

den administrativa delen av koncernen. Mätetalen ska vara kopplade till koncernens 

avkastningsmål och denna härledning är svår att se i vissa fall. Det finns en tydligare koppling 

mellan produktion och Södras övergripande lönsamhet jämfört med kopplingen mellan att ta 

fram exempelvis en månadsrapport och Södras lönsamhet (ibid.).  
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Bonusen är på årsbasis men låses in varje tertial, de vill säga året delas in i tre delar. Har 

målen uppnåtts första tertialen får de anställda en tredjedel av bonusen. Södra har valt detta 

system då det inom industrin kan svänga snabbt i produktionen, ett haveri på ett massabruk 

kan innebära att bonusen för ett tertial går förlorat men med detta system har man fortfarande 

chans till bonus för kommande två perioder (ibid.).   

Hillerström betonar även bonusens betydelse för att skapa nyfikenhet och engagemang hos 

personalen. Genom att ha bonus kopplad till den övergripande lönsamheten skapa en grund 

för diskussion. Personalen börjar tänka efter och fundera över hur de kan påverka det 

ekonomiska utfallet. Det uppkommer frågor likt; Vad betyder avkastning på sysselsatt kapital 

och hur kan jag arbeta för att positivt påverka det?  Genom att besvara dessa typer av frågor 

skapas en dialog kring Södras lönsamhet och medvetenheten kring personalens arbetsinsatser 

och prestationer ökar bland dem (ibid.).  

Den nya koncernstrategin lägger stort fokus på strategisk kompetensförhöjning. Ett 

kompetenshöjande program har tagits fram där det erbjuds både interna och externa 

utbildningar. På Södra är det viktigt med kompetensutveckling för alla medarbetare. Det är 

viktigt att locka till sig nyexaminerade studenter och att kunna erbjuda utvecklingsmöjligheter 

ska stärka Södras attraktionskraft. Redan vid introduktion ska det finnas en bra och långsiktig 

planering för kompentensutveckling (ibid.). Johansson bekräftar att personalen får gå 

utbildningar för att öka kompetensen för sitt arbetsområde, exempelvis fortbildas mekaniker 

för att bli bättre på underhåll. På frågan angående just utvecklingsmöjligheter och möjligheten 

att avancera inom Södra skiljer sig åsikterna åt mellan respondenterna. Enligt Hillerström 

finns det goda möjligheter att klättra inom verksamheten, Södra erbjuder arbete och 

utveckling i koncernen. Dock anser Johansson att det är svårt för honom som kollektivanställd 

att avancera inom verksamheten. ”Det är bara tjänstemännen som befordras, jag som 

operatör skulle aldrig bli anställd som chef.” (Johansson, 2015). 

Något som Bard var noga med att poängtera var att Södra ställer nu större krav på de anställda 

att ta mer ansvar över att de har rätt kunskap. Som anställd hos Södra ska du ta egna initiativ 

och ha viljan att utvecklas. Vidare berättar Bard att till skillnad från de flesta företag så har 

inte Södra någon övre gräns på hur mycket resurser de lägger på utbildningar. Han anser att 

har man identifierat ett kompetensglapp så ska det inte finnas ekonomiska hinder för att 

undanröja detta.  
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5 Analys 

I detta kapitel ställer vi empirisk data mot vår teoretiska referensram. Vi inleder med att 

förklara vår analysmodell, för att sedan gå vidare till vår analys. Slutligen presenteras 

resultatet av analysen. 

5.1 Analysmodell 

 
Vår analysmodell illustrerar antagandet om att aspekterna kommunikation, delaktighet, 

organisationsstruktur och styrmedel har betydelse för utfallet av Södras 

strategiimplementering. Utifrån modellen har vi systematiskt bearbetat vårt empiriska 

material och valda teoretiska begrepp. Med hjälp utav analysmodellen har vi skapat oss 

förståelse för aspekternas betydelse och påverkan vid Södras strategiimplementering. 

Analysen avslutas med en sammanfattning där vi resonerar kring aspekternas ömsesidiga 

påverkan, vilket sedan ligger till grund för vår slutsats, för att därefter ge svar på vår 

frågeställning. Modellen underlättar för läsaren att förstå vår analys och slutsats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6 Analysmodell (egen) 
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Arbetssättet som Södra använder i sitt implementeringsarbete kan jämföras med Roos et al., 

(2004) beskrivning av en steg-för-steg-implementering. Detta arbetssätt används enligt 

författarna ibid. när strategiproblemet är betydande och implementeringstiden lång. För Södra 

är strategiarbetet omfattande och innebär allt från förändringar i och anpassning utav 

organisationsstrukturen till effektiviseringsarbete inom alla delar av verksamheten. Enligt 

Hillerström måste därför arbetet ske stegvis och i mindre aktiviteter under åren 2014-2020 

som strategiarbetet sträcker sig. Något som karaktäriserar steg-för-steg-arbetssättet är just att 

ledningen måste fokusera på flera områden samtidigt. De behöver kartlägga hur beroendet 

mellan områdena ser ut, vilka åtgärder som behöver tas och i vilken ordning de ska ske (Roos, 

et al., 2004). Även Porters (1996) teorier kring strategi ger stöd för Södras arbetssätt. Han 

förespråkar just integrering av flera områden och aktiviteter inom verksamheten samt betonar 

vikten av att anpassa organisationsstruktur, system och processer efter strategin. Olika 

aktiviteter och områden inom Södra kopplas tydligt samman via de gemensamma mål som 

strategin avser. Bland annat målen om att effektivisera samtliga delar av verksamheten och att 

skapa en mer sammanhållen koncern. Denna integrering är dels ett sätt för att skapa en tydlig 

och långsiktig strategi, men även ett sätt att skapa konkurrensfördelar (ibid.).  

Hur de olika aspekterna i vår analysmodell påverkar strategiimplementeringen på Södra 

analyseras nedan.  

5.2 Kommunikation 

 
Analysmodellen visar att kommunikation utgör en aspekt vid strategiimplementeringen. Att 

bland de anställda skapa motivation och en positiv inställning till den nya koncernstrategin 

beskriver Hillerström som en utmaning. Men för att lyckas med detta ser han kommunikation 

som ett viktigt verktyg, något som styrks av både Roos et al., (2004) och Jacobsen & Thorsvik 

(2008) . De beskriver kommunikation som en avgörande faktor vid implementeringen av en 

strategi. Detta gäller oavsett vilka mål och prestationsmått som används eller vilka 

strukturförändringar som görs för att nå dem (Jacobsen & Thorsvik, 2008).  

En förutsättning för att lyckas är enligt Speculand (2009) att tydligt kommunicera till de 

anställda kommande aktiviteter och vad som förväntas utav dem. Ett sätt att göra detta är att 

bryta ner strategin i mindre aktiviteter och att ta fram mått som gör det lätt att följa upp 

strategiarbetet (ibid.). Ett kommunikationsmedel som tillämpas på Södra är 

prestationsstyrning, vilket är ett sätt att förmedla förväntade prestationer (Hillerström 2015). 

Södras nya strategi har kommunicerats i form utav ett bildmaterial som stegvis skickats nedåt 

till de olika nivåerna i organisationen (Bard, 2014). Detta material har fungerat som ett 

underlag för de lägre nivåernas strategier och mål. Kommunikationen av strategin har alltså 

skett genom nedbrytning av de övergripande målen, från koncern till operativ nivå. För 

Johansson och hans medarbetare på operativ nivå blir det tydligt vad som förväntas av dem då 

de tilldelas specifika mål som ska nås. Detta är, enligt Jacobsen & Thorsvik (2008), viktigt då 

motsatsen kan leda till dåligt samarbete och frustration och dålig motivation bland 

medarbetarna. Till affärsområdena ges olika nivåer av mätetal men förutom dessa har de 

enligt Hillerström (2015) fria tyglar att avgöra hur de ska arbeta för att prestera. Vertikal 

kommunikation sker mellan de hierarkiska nivåerna inom en organisation och den 

nedåtgående varianten av denna handlar enligt, Jacobsen & Thorsvik (2008) bland annat om 

instruktioner och motiv för arbetet. I Södras fall blir detta tydligt i och med nedbrytningen av 

de övergripande målen. Kommunikationen av koncernstrategin har således skett via 

nedåtgående vertikal kommunikation. Vertikal kommunikation sker även via den 

förslagsverksamheten som finns på Södra. Personalen har möjlighet att kommunicera förslag 
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och idéer uppåtgående i organisationen.   

 

Vidare är det upp till de anställda att läsa på företagets intranät och i personaltidningen för att 

ta del av ytterligare information. Det finns mycket information att läsa om hur strategiarbetet 

fortlöper i de olika delarna av verksamheten, men som Johansson (2015) understryker så är 

det ett aktivt handlingstagande från personalens sida att själva hålla sig uppdaterade. Det är 

således ingen självklarhet att alla faktiskt tar del av informationen. Att informera och 

återkoppla till organisationen om utfall är enligt Roos et al., (2004) viktigt vid implementering 

av en strategi, då det är ett sätt för personalen att lära av de erfarenheter som organisationen 

fått samt de fel som skett under arbetet.  

Hur prestationsmåtten bryts ner för att medarbetarna ska se sin del i helheten är enligt 

Hillerström något som Södra kan bli bättre på. Ute på de olika fabrikerna har man olika sätt 

att kommunicera nedbrytningen på men för att förbättra kommunikationen inom hela 

koncernen pågår nu ett arbete med att ta fram en strategikarta. Ett verktyg som enligt 

upphovsmännen Kaplan & Norton (2000) är en effektiv metod för att kommunicera en 

strategi till samtliga delar av en organisation. Hittills har Södra inte använt sig av detta 

verktyg men även Hillerström beskriver det som ett effektivt kommunikationsverktyg då det 

visar hur övergripande mål bryts ner till mindre mål och aktiviteter samt att det lägger fokus 

på flera perspektiv. Hillerström menar även att en strategikarta skulle göra det lättare för 

medarbetarna att se sin del i helheten. 

5.3 Delaktighet 

 
Ur teorin och empirin kan utläsas att delaktighet är av stor betydelse vid både framtagningen 

och genomförandet av strategin, något som analysmodellen avser visa. De strategiska 

nivåernas delaktighet vid dessa aktiviteter kan enligt teorin ha en positiv påverkan på 

implementeringens utfall.  

Utformningen av Södras nya strategi har skett på koncernnivå. Koncernnivån kan liknas vid 

den strategiska ledningen i modellen över strategiska nivåer i en organisation, se Strategiska 

nivåer (Egen version av Bakka et al., 2014, s. 264)Figur 3 (Bakka, et al., 2014).  Enligt ibid. 

ansvarar den strategiska ledningen bland annat över att formulera övergripande mål och för att 

ta fram en långsiktig planering, vilket stämmer in på Södra. Både Hillerström och Bard 

beskriver framtagandet och formuleringen av koncernstrategin som en top-down-process, där 

en projektgrupp på koncernnivå fastslagit strategin och dess aktiviteter för att sedan informera 

lägre nivåer om besluten. Att den strategiska ledningen ansvarar för formuleringen av de 

övergripande målen betyder inte nödvändigtvis att medarbetare på lägre nivåer ska uteslutas 

från arbetet. Att inte involvera de lägre organisatoriska nivåerna är ett arbetssätt som motsäger 

vad övrig teori förespråkar. Nilsson et al., (2010) menar att ett uteslutande av de lägre 

nivåerna kan leda till att man går miste om den kunskap de besitter om företagets 

leverantörer, kunder och konkurrenter. Delaktighet när mål och strategier tas fram är viktigt 

för att skapa ett starkare engagemang hos medarbetarna. Ur teorin framkommer tydligt vikten 

av att involvera de lägre nivåerna. Risken är annars bristande motivation och engagemang 

bland de anställda, något som kan skapa problem i genomförandefasen. Att skapa delaktighet 

skapar förutsättning för en bredare acceptans för strategin inom organisationen vilket 

underlättar strategiimplementeringen (ibid.).   

Anledningen till att Södra inte valt att involvera lägre organisatoriska nivåer är, enligt 

Hillerström, att man ville ha ett makro-perspektiv. Medarbetarna på affärsområdesnivå har 

istället engagerats i framtagningen utav sina respektive områdesstrategier. På Södra bygger de 
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lägre nivåernas strategier på den övergripande koncernstrategin. På detta vis arbetar man, 

enligt Hillerström och Bard, utifrån ett helhetsperspektiv. Vid formuleringen av 

affärsområdesstrategierna återfinns en delaktighet som inte fanns vid framtagandet av den 

koncernövergripande strategin. Bortsett från direktiv från koncernnivå har Bard och övriga 

mellanchefer haft fria tyglar vid formuleringen. Detta arbetssätt gör de organisatoriska 

nivåernas strategier mer integrerade med övergripande strategi och kan liknas vid den 

beskrivning av strategisk kongruens som återfinns i teorin. Enligt Nilsson et. al., (2010) är 

strategisk kongruens en förutsättning för att lyckas med implementeringen av en strategi. Med 

detta menas att det finns en tydlig koppling mellan strategierna på de olika organisatoriska 

nivåerna och att chefer och medarbetare har en gemensam bild av vad organisationen ska 

åstadkomma (ibid.).  

På den taktiska nivån i Bakka et als., (2014) modell återfinns mellancheferna. Inom Södra 

motsvaras denna nivå av affärsområdesansvariga, samt av Bard och övriga chefer på 

fabriksnivå. Enligt Franzén (2004) är mellanchefernas roll att implementera strategin och 

uppfylla uppställda mål. Dessa ska även ha möjlighet att påverka företagets övergripande 

strategi (ibid.). Bard menar dock att varken han eller hans kollegor haft möjlighet att påverka 

och ge synpunkter vid formuleringen. Inte heller den operativa nivån, som kan liknas vid den 

lägsta nivån i modellen, har haft möjlighet att påverka utformningen av strategin (ibid.).  

I implementeringsarbetet inom massabruket i Värö läggs däremot stor vikt vid delaktighet av 

de lägre nivåerna. En av de större aktiviteterna i strategiarbetet är utbyggnaden av detta bruk. 

För att ta tillvara den operativa nivåns idéer och kunskaper har man valt att helt eller delvis 

frigöra ett antal processtekniker från sina ordinarie arbetsuppgifter för att istället låta dem 

arbeta i projekten kring verkets utbyggnad. Detta är ett sätt att involvera och engagera 

personalen. Detta arbetssätt stöds av Jacobsen & Thorsvik (2008) som beskriver den operativa 

nivån som en viktig resurs vid strategiimplementeringen, då de ofta har specialiserad kunskap 

om arbetet.  

Södra har på flera sätt ändrat organisationsstrukturen med syfte att skapa en mer 

sammanhållen koncern. Som Hillerström uttryckt det, så vill man på ledningsnivå komma 

närmre verksamheten. Detta är något som ger förutsättningar för att skapa en tät vertikal 

kommunikation vilket, som tidigare nämnt, är ett sätt att skapa bra samordning i en 

organisation.  

 

5.4 Organisationsstruktur 

 
Vidare avser analysmodellen visa att organisationsstruktur är en aspekt som påverkar 

strategiimplementeringen. Efter att Södras koncernstrategi bestämts togs beslutet att ändra 

organisationsstrukturen. Detta gjordes som en del i strategiarbetet och dess huvudsakliga mål 

om att bli en mer sammanhållen koncern (Hillerström, 2015). Precis som Ross et al., (2004) 

beskriver är det i vissa lägen nödvändigt med förändringar i organisationsstrukturen för att 

lyckas med strategiimplementeringen. I Södras fall innebär förändringen att Södra går från att 

bedrivas som ett holding-bolag till att bedrivas som ett och samma företag (Hillerström, 

2015). I Mintzbergs modell, se Figur 7 nedan, kan detta liknas vid att Södra går från att 

bedrivas som en divisionaliserad organisation till en maskinbyråkrati. För Södra innebär 

denna förändring av struktur både för- och nackdelar. Att bedriva Södra på det vis man gjorde 

före omstruktureringen, likt en divisionaliserad organisation, innebar att ledningen inte var 

lika nära den operativa nivån som nu. När affärsområdena bedrevs som självständiga enheter 
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var koncernnivån inte lika insatt i alla delar av verksamheten. Genom att Södra numera 

bedrivs likt en maskinbyråkrat skapas bättre förutsättningar att förbättra kontakten mellan de 

olika nivåerna och delarna av organisationen. Som Hillerström (2015) förklara så kommer 

man närmare verksamheten om den styrs som ett och samma bolag (ibid.)   
 

 

→  

Figur 7 Divisionaliserad organisation i jämförelse med maskinbyråkrati (Versioner av Mintzbergs modell, 1993, s. 11) 

Ytterligare en förändring i strukturen är att stabfunktioner så som IT, HR och ekonomi har 

centraliserats och en ny funktion; Hållbarhet, har bildats (Hillerström, 2015).  

Stabfunktionerna kan liknas vid Mintzbergs teknostruktur som utgörs av specialister och 

analytiker. Inom ekonomi återfinns exempelvis redovisningsexperter som tar fram 

månadsrapporter. Som en följd av centraliseringen har antalet anställda minskat i koncernen. 

Som samtliga intervjupersoner berättar påverkas inte den operativa nivån av denna 

strukturförändring utan det är främst administrativa tjänster på affärsområdesnivå som har 

minskat. I Mintzbergs modell (1993, s.11) kan strukturförändringen illustreras genom att 

teknostrukturen har expanderat medan ” the middle line” har minskat.  Stödfunktioner har 

även utökats i och med bildandet av staben Hållbarhet som har en stödjande och samordnande 

roll i verksamheten. 

Ytterligare en förändring som ska bidra till att genomföra strategin är bildandet av 

affärsområdet Södra Wood (Hillerström, 2015). Då både marknad och kunder är delvis 

gemensamma för Södra Timber och Södra Interiör tror Hillerström att sammanslagningen av 

dessa affärsområden kan leda till bättre resursutnyttjande och synergieffekter. 

Sammanslagningen skapar bättre förutsättningar för att optimera helheten.  

Södras organisation kan alltså, med Mintzbergs modell som utgångspunkt, nu beskrivas som 

en maskinbyråkrati. Precis som Mintzberg (1993) beskriver konfigurationen finns det på 

Södra flera nivåer mellan ledningen och den operativa nivån. Vidare har Södra både 

stödfunktioner samt en omfattande teknostruktur. Tjänster som återfinns i den operativa nivån 

på Södra är bland annat olika operatörer och tekniker, så som Johansson i sin roll som 

processtekniker (Hillerström, 2015). Ovanför dessa återfinns exempelvis fabrikschefer och 

försäljningschefer. Ytterligare en nivå högre upp återfinns affärsområdesansvariga. Högts upp 

i organisationen återfinns den strategiska ledningen som utgörs av de högsta cheferna på 

Södra.   

Som Mintzberg (1993) beskriver innebär en maskinbyråkrati standardiserade arbetssätt vilket 

även är fallet på Södra, inte minst inom den operativa nivån. Detta innebär en utmaning i att 

motivera och tillfredsställa personalen. Hur Södra arbeta för att motivera personalen beskrivs i 

följande avsnitt.  
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5.5 Styrmedel 

 
Styrmedel är en annan aspekt som vår analysmodell avses att visa. Det finns flera olika sätt att 

styra de anställda att arbeta mot Södras mål. Prestationsstyrning och belöningssystem är två 

av dem. Prestationsstyrning används som ett verktyg för att bidra till att koncernstrategin 

uppnås. Prestationsstyrning innebär att Södra fastställer mål, mått och målnivåer som ligger i 

linje med övergripande mål. Genom att formulera mål och följa upp dessa skapas 

förutsättning för att säkerställa att Södra är på rätt väg. De prestationer som mäts ska vara 

möjliga att relatera till företagets strategi (Ax, et al., 2009). På Södra finns det enligt både 

Hillerström och Bard en hierarkisk förankring av företagets mål. Utifrån koncernens 

övergripande mål formulerar varje affärsområde specifika mål för sin verksamhet. Utifrån 

dessa formulerar sedan de enskilda fabrikerna sina respektive mål (ibid.). Som Bakka et al., 

(2004) betonar är det viktigt med denna typ av nedbrytning då det bör finnas en tydlig 

koppling mellan överordnade mål och operativa mål. Prestationsstyrning ska underlätta för 

medarbetare att förstå innebörden av de prestationer som mäts och som de ansvarar för.  På 

Södra är tanken att det även ska finnas mål för respektive medarbetare (Södra, 2014). Dessa 

ska via avdelningens och affärsområdets mål vara kopplade till målen på koncernnivå. Genom 

denna typ av härledning ska medarbetare känna till och förstå de övergripande målen samt 

förstå sin roll och uppgift i helheten (ibid.).   

Som Hillerström beskriver är prestationsstyrning även ett sätt att kommunicera. Detta innebär 

således att det finns en koppling mellan aspekterna styrmedel och kommunikation i vår 

analysmodell. Att mäta prestationer, menar även Ax et al., (2009), utgör ett 

kommunikationsmedel avseende viktiga aspekter av verksamheten samt för att förmedla 

förväntade prestationer. Ett verktyg för att kommunicera detta är enligt Hillerström det 

balanserade styrkortet med tillhörande strategikarta. Då Södra arbetar med prestationsmått 

inom alla nivåer av verksamheten skulle denna typ av verktyg vara ett effektivt sätt att 

visualisera och kommunicera dessa. Fokus ligger på flera perspektiv och det blir tydligt hur 

målen mellan dessa bryts ner (ibid.).  

Aspekten styrmedel i analysmodellen omfattar även det rörliga ersättningsprogrammet som 

införts på Södra. Då man i viss utsträckning drivs av ekonomiska incitament är bonusen en 

metod för ledningen att motivera personalen till att arbeta mot företagets uppsatta mål (ibid.). 

Belöningar och bonussystem, likt detta, säkerställer ett beteende som ligger i linje med 

organisationens mål (Nilsson, et al., 2010). För att bonusen ska utgå måste ett visst antal 

villkor vara uppfyllda, bland annat att koncernen når sina övergripande mål, exempelvis 

avkastning på sysselsatt kapital (Hillerström, 2015). Mätetalen som ligger till grund för 

bonusen ska vara kopplade till koncernens avkastningsmål. Att formulera mätetal har varit 

svårt inom den administrativa delen av koncernen. Det finns en tydligare koppling mellan 

produktion och Södras övergripande lönsamhet jämfört med kopplingen mellan att ta fram 

exempelvis en månadsrapport och Södras lönsamhet (ibid.). Nilsson et al., (2010) menar att 

för att ett belöningssystem ska vara effektivt som strategisk styrning ska mätetalen kunna 

förstås och kunna påverkas av den enskilde anställde. Genom att Södra konkretiserar 

övergripande mål och kopplar dem till personalens arbetsinsats hoppas Södra att detta ska 

främja strategiimplementeringen (Hillerström, 2015).   

 

 

 



  

 

40 

 

5.6 Sammanfattning av analys 

 
På Södra sker kommunikation dels via företagets intranät och personaltidning men även till 

stor del via prestationsstyrning. Prestationsstyrningen på Södra är ett sätt att bryta ner 

övergripande mål, dels för att kommunicera och stegvis genomföra strategin men även för att 

motivera medarbetarna. Den ligger även till grund för det belöningssystem som används på 

Södra.  Den nya strategin är omfattande och genomförs därför stegvis just genom att 

övergripande mål bryts ner i mindre aktiviteter. Att aktiviteterna och strategierna inom de 

verksamhetens olika områden är integrerade och kopplas samman via övergripande mål och 

strategi är ett sätt att skapa både långsiktighet och konkurrensfördelar. Det pågår ett arbete 

med att ta fram en strategikarta för verksamheten. Ett verktyg som avser göra integreringen 

mellan verksamhetens delar och kopplingen mellan de olika nivåernas mål än mer tydlig för 

samtliga medarbetare. 

I och med den ändrade organisationsstrukturen kommer ledningen närmare verksamheten. 

Detta minskar risken för att man tappar kontakten med den operativa nivån. Närmare kontakt 

med de olika nivåerna i organisationen kan främja en bättre kommunikation på Södra. Den 

nya strukturen skapar förutsättningar för en tät vertikal kommunikationen, vilket är ett sätt att 

skapa samordning i en organisation. Analysen visar att kommunikation även kan bidra till att 

skapa delaktighet. Att kommunicera utfall av strategiarbetet är ett sätt att involvera personalen 

vilket ökar delaktigheten. Delaktighet, är som teorin visar, viktigt även vid framtagning av en 

strategi. På Södra har lägre organisatoriska nivåer inte haft någon delaktighet i framtagningen 

av koncernstrategin. Däremot har de lägre organisatoriska nivåerna integrerats via deras 

respektive strategier, då de bygger på den övergripande koncernstrategin.  

Vad som tydligt framkommit i vår studie är följande: 

 Strategiimplementering är en komplex företeelse 

 Olika aspekter påverkar dess utfall 

 Aspekterna är inte isolerade utan de har en ömsesidig påverkan 

 Kommunikation är en viktig länk och utgör en nyckelroll i strategiimplementeringen  

Som tidigare nämnts i rapporten finns det inte ett rätt sätt som gäller för alla organisationer. 

Implementeringsarbetet kan ske på olika vis beroende på typ av organisation, tidshorisont och 

problemets omfattning. Vilken vikt som läggs vid olika aspekter ser också olika ut. Vad som 

tydligt framkommit ur samtliga intervjuer är att prestationsstyrning utgör en central roll på 

Södra.   
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6  Slutsats och diskussion 

I detta kapitel avslutas studien med slutsatser som vi har gjort av fallstudien samt en 

avslutande diskussion med förslag till fortsatt forskning. 

Vår studie visar att samtliga aspekter påverkar utfallet av Södras strategiimplementering. Vid 

vår analys av empirin framkommer att aspekterna inte är isolerade utan har en ömsesidig 

påverkan. Strategiimplementering är en komplex företeelse där den vikt som läggs vid de 

olika aspekterna har påverkan på dess utfall. Aspekternas ömsesidiga påverkan innebär, enligt 

oss, att Södra bör fokusera på samtliga för att få en så bra implementering som möjligt. Vår 

analysmodell avser att visa just detta, att det är en kombination av aspekter som ger en lyckad 

implementering.   

Som analysen visar har kommunikation en central roll vid en strategiimplementering då dess 

betydelse betonas i samtliga delar av analysen. Kommunikation är ett effektivt verktyg för att 

skapa motivation och engagemang inför implementeringsarbetet. Det kan även fungera som 

en länk mellan övriga aspekter. Vår slutsats angående kommunikation är därmed att den är 

integrerad med övriga aspekter snarare än att den existerar i ett vacuum. Respondenterna 

anser att kommunikation är av betydelse för att lyckas med implementeringen. Sett till vad 

teorin säger om kommunikation så upplever vi dock att det finns en del att förbättra hos 

Södra. Studien visar på en delad uppfattning mellan respondenterna när det kommer till 

prestationsstyrning som kommunikationsverktyg. Utifrån respondenternas utsagor upplever vi 

att prestationsstyrning ur ledningens perspektiv ses som ett tydligt kommunikationsmedel 

medan det ur Johanssons perspektiv på operativ nivå mer är ett sätt för ledningen att följa 

verksamhetens löpande produktion.  Prestationsstyrning är i våra ögon bra ur den synvinkel 

att personalen blir varse om vad som förväntas utav dem. Används det som 

kommunikationsverktyg så tror vi dock att det är viktigt att det på samtliga nivåer i 

organisationen uppfattas som just detta, snarare än ett sätt att övervaka och följa upp 

verksamheten.  

Som vi tolkar det kan en tydligare kommunikation på Södra vara av stor betydelse. Genom att 

förbättra kommunikationen tror vi det skapas en naturlig dialog kring vad som fungerar bra 

och vad som kan bli bättre på företaget. Vår uppfattning, som stärks av teorin, är att en god 

kommunikation skapar ett starkare engagemang hos personalen vilket ger positiv påverkan på 

strategiimplementeringen. Vi ser en risk i att det till viss del är upp till personalen själva att 

aktivt ta del av mycket av den information som finns tillgänglig. Har personalen inte något 

incitament för detta riskerar de att gå miste om viktig information kring strategiarbetet, vilket 

vi tror kan ha en negativ påverkan på dess utfall. Vidare har de lägre organisatoriska nivåerna 

inte involverats vid formuleringen av koncernstrategin. En ökad delaktighet i detta arbete 

hade kunnat bidra till ytterligare ökad acceptans och engagemang hos de anställda. Detta 

skulle för Södras del kunna främja strategiimplementeringen och öka personalens intresse att 

ta del av information. 

Vi upplever att prestationsstyrning har en framträdande roll i Södras strategiimplementering. 

Prestationsstyrningen används som ett sätt att bryta ner övergripande mål till mindre 

aktiviteter och mål samt som tidigare nämnts ett sätt att kommunicera. Prestationsstyrningen 

inom Södra innebär att medarbetarna vet vad som förväntas utav dem och vilka mål som de 

avses uppnå. Tanken är att de, genom prestationsstyrning, ska förstå hur deras mål är 

kopplade till övergripande koncernmål. Vi tror dock att medarbetarna på ett lättare sätt skulle 

förstå sin del i helheten om Södra kommunicerat sina mål med hjälp utav en strategikarta då 
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detta verktyg skulle göra det tydligt vilka mål som finns för de olika nivåerna inom Södra och 

hur dessa hänger samman med varandra och med koncernstrategin. Att kunna se denna 

koppling mellan sin egen arbetsinsats och Södras övergripande mål tror vi är ett sätt att få 

anställda att känna en större delaktighet, vilket även det skulle påverka implementeringen av 

Södras nya strategi positivt.  

Vidare har vi fått uppfattningen att strategisk kongruens är av stor betydelse för utfallet av en 

strategiimplementering. Trots bristande delaktighet i formuleringen av koncernstrategin 

upplever vi att det finns en viss grad av samstämmighet inom organisationen. Strategier på de 

olika hierarkiska nivåerna i organisationen är tydligt sammankopplade med övergripande 

koncernstrategi. Detta skapar förståelse och en gemensam bild av vad Södra vill åstadkomma 

vilket innebär att strategisk kongruens föreligger. Delaktighet i större utsträckning än vad som 

förekommit tror vi dock skulle kunna öka samstämmigheten ytterligare, varpå den strategiska 

kongruensen och känslan av en sammanhållen koncern skulle stärkas inom Södra. 

 

Genom vår fallstudie har vi även kommit fram till att förändringarna som gjorts i Södras 

organisationsstruktur skapar förutsättningar för att nå målet att bli en mer sammanhållen 

koncern. Södra bedrivs numera som ett gemensamt bolag istället för att bedrivas som en 

divisionaliserad organisation med underliggande dotterbolag. Detta anser vi skapar 

förutsättningar dels för en högre grad av samordning inom verksamheten men även för att 

kunna förbättra kommunikationen ytterligare. Liknande företag, med många organisatoriska 

nivåer och standardiserade arbetssätt, bör fokusera på kommunikation och på att skapa 

delaktighet. Med standardiserade arbetssätt är det av extra stor vikt att arbeta för att 

upprätthålla engagemanget hos de anställda, och där spelar kommunikation en viktig roll.  

Slutligen vill vi poängtera att vi anser att kommunikation är nyckeln till en lyckad 

strategiimplementering, inte bara på Södra utan för alla företag. Att tydligt kommunicera 

varför företaget fattar vissa beslut och hur detta påverkar de anställda är av yttersta vikt. 

Kommunikation är viktigt för att minimera motstånd - att skapa förståelse och engagemang 

hos de anställda är grundläggande för att lyckas med en strategiimplementering. En 

välinformerad organisation skapar förutsättningar för att lättare kunna anpassa sig till 

förändringar i omvärlden. Som vi inledde uppsatsen med att belysa befinner sig dagens 

företag i en omvärld med ständig utveckling. För att kunna behålla sin konkurrenskraft krävs 

det att företag är flexibla och anpassningsbara. Kommunikation är en förutsättning för detta.     

Utifrån vår tolkning av respondenternas utsagor anser vi att Södras strategiimplementering 

utmärker sig på följande vis: 

 Prestationsstyrning är Södras huvudsakliga verktyg vid implementeringsarbetet och 

fungerar både som kommunikations- och motivationsverktyg.   

 Kommunikation har en betydande påverkan på strategiimplementeringens utfall och 

har förankring i samtliga aspekter.   

 Att formulera strategin på ledningsnivå utan delaktighet av nedanstående nivåer har 

varit ett aktivt val vilket motsäger vissa delar av teorin. 
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Lärdomar 

Före studiens uppstart var vi inte medvetna om betydelsen av en tydlig kommunikation. Det 

har visat sig utgöra en nyckelroll för strategiimplementeringens utfall. Både studerad teori och 

våra respondenter framhäver vikten av tydlig kommunikation och till de övriga begreppen 

som figurerar i vår studie har kommunikation en återkommande och tydlig koppling. En god 

kommunikation skapar delaktighet och sammanhållning.  

Något som också varit okänt för oss före studien är organisationsstrukturens påverkan på 

implementeringen. Här har det varit intressant att studera Södra, då de gjort omfattande 

ändringar av sin struktur, just som ett steg i implementeringsarbetet.  

Verksamhetens organisationsstruktur skapar förutsättningar för hur väl kommunikationen 

mellan de olika nivåerna fungerar. De styrmedel som vi studerat har visat sig, utöver sina 

huvudsakliga syften, även vara sätt för ledningen att kommunicera till nedanstående nivåer.  

Slutligen – hur man kommunicerar ut strategin till organisationen har en stor påverkan 

medarbetarnas inställning till den och därmed på implementeringens utfall. Vår största lärdom 

av denna studie är just det faktum att det finns en ömsesidig påverkan mellan aspekterna.   

 

6.1 Studiens begränsning 

 
Vi finner det relevant att poängtera att aspekterna som vår studie beskriver och analyserar inte 

är de enda aspekter som kan påverka Södras strategiimplementering. Vidare vill vi betona att 

det inte finns ett rätt sätt för implementering som gäller för alla organisationer. Vår slutsats 

grundar sig enbart på Södras verksamhet och kan därför inte ses som generaliserbar. Vidare 

antar vi att aspekterna kan ha olika betydelse och påverkan i genomförandets olika faser, 

något som vi närmare inte berört i vår studie.     

 

6.2 Allmänt bidrag  

 
Uppsatsens bidrag är att den beskriver och analyserar hur aspekter påverkar eller kan påverka 

en strategiimplementerings utfall i en verksamhet likt Södra.  

 

6.3 Förslag på vidare forskning 

 
Förslag på vidare forskning kan vara att studera flera företag utifrån samma teori och 

aspekter, detta för att kunna dra mer generaliserbara slutsatser. Ytterligare ett förslag är att 

studera fler aspekter som kan ha betydelse vid strategiimplementering.  

 

Vår studie speglar en kortare period i Södras strategiarbete. En intressant fortsättning vore att 

studera en längre tidsepok. Att studera Södras historia och utveckling skulle göra det möjligt 

att söka samband mellan hur strategiska beslut formuleras och implementeras idag jämfört 

med historiskt. Kanske hade man även kunnat urskilja historiska händelser och trender i 

omvärlden som påverkat hur man idag utformar strategiarbetet på Södra.     
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8 Bilagor 
 

8.1 Bilaga 1 - Koncernuppbyggnad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bild över hur koncernuppbyggnaden ser ut idag. Bilden visar hur det ser ut när funktioner som ekonomi och 

innovation centraliserats. Under varje affärsområde finns en mindre controllerfunktion. 

 Daniel Hillerströms position i koncernen 

 Roger Bards position i koncernen 
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8.2 Bilaga 2 - Intervjufrågor 
 

Intervjufrågor, Daniel Hillerström 2015-04-07 

1. Hur är koncernen uppbyggd?  

2. Vad är bakgrunden till den nya koncernstrategin?  

3. Vilka aktiviteter ska genomföras i och med den nya koncernstrategin? 

4. Hur kommuniceras den nya strategin till alla delar av koncernen? 

5. Vilka var delaktiga i framtagandet av strategin? 

6. Hur ser ni på medarbetarnas roll vid strategiimplementeringen? 

b) Hur motiverar ni personalen i förändringsarbetet?  

7. På vilka sätt bidrar personalen till att öka er konkurrenskraft? 

b) Hur ser utvecklingsmöjligheterna ut för de anställda? 

8. Hur tillämpar ni prestationsstyrning?  

b) Vilka är era viktigaste prestationsmått? 

9. Hur arbetar ni för att öka lönsamheten?  

b) Vilka investeringar ska göras?  

c) På vilka sätt ska utbyggnaderna av massabruken stärka Södras konkurrenskraft? 

10. Vad innebär sammanslagningen av Södra Timber och Södra Interiör?  

11. Vilka förändringar har skett inom era administrativa processer? 

12. Hur arbetar ni med produktutveckling?  

b) Hur arbetar ni för att förkorta tiden från idé till färdig produkt? 

c) Hur arbetar ni för att identifiera nya kundgrupper och marknader?  

13. Vad innebär det för er att arbeta med ständiga förbättringar?  

14. Hur arbetar ni med kundvärde? 

b) Vad gör ni för att öka värdeskapandet för både kunder och ägare?  

15. Hur arbetar ni för att göra varumärket tydligare ut mot kund?  

b) På vilka sätt ska ett tydligare varumärke öka Södras konkurrenskraft? 
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Intervjufrågor, Linus Johansson 2015-04-10  

1. Hur upplever du att ni på Värö påverkas av strategin?   

2. Hur blir du informerad kring den nya koncernsstrategi?  

3. Hur ser du på delaktigheten vid de aktiviter som genomförs på Värö?   

4. Vilka mål upplever du Södra främst fokuserar på?   

5. Hur ser du på möjligheterna att vidareutvecklas inom företaget?  

6. Hur arbetar ni med ständiga förbättringar i det dagliga arbete?  

Intervjufrågor, Roger Bard 2015-04-15  

1. På vilka sätt påverkar den nya koncernstrategin Södra Cell Värö?  

2. Vilken roll har du och dina medarbetare haft vid formuleringen av koncernstrategin 

samt Södra Cells affärsområdesstrategi? 

3. Hur kommuniceras den nya koncernstrategin till samtliga medarbetare? 

4. Hur ser ni på medarbetarnas roll vid strategiimplementeringen? 

5. Hur ser utvecklingsmöjligheterna ut för de anställda? 

6. Hur tillämpar ni prestationsstyrning? 

b) Vilka är era viktigaste prestationsmått? 

7. Hur arbetar ni för att effektivisera verksamheten? 

8. Hur arbetar ni med kundvärde? 
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