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Sammanfattning 
 
 
Uppsatsens titel: Framgångsfaktorer för strategiimplementering 
 
Författare:  Frosch, Louise: Järås, Mikael: Karlsson, Anneli 
 
Handledare:  Knutsson, Hans: Ramberg, Ulf 
 
Problem: Vid angripandet av detta problemområde kommer vi att utreda om 

strategiformuleringen går att åtskilja från 
strategiimplementeringen. Vi anser det vidare vara intressant att 
studera huruvida olika strategier och situationer påverkar 
strategiimplementeringen. Det är även relevant att undersöka hur 
en strategiimplementering går till och vilka verktyg som 
involveras i denna process samt vilka hinder som kan uppstå under 
resans gång. Vi vill utifrån denna bakgrund besvara följande fråga: 
Finns det enligt rådande forskningsläge några generella 
framgångsfaktorer för strategiimplementering? Med vår  
fallbeskrivning ämnar vi besvara följande fråga: Hur har Alfa 
Laval gått tillväga för att implementera sin nuvarande strategi och 
har de identifierat några specifika framgångsfaktorer för 
strategiimplementering?  

 
Syfte: Syftet med denna uppsats är att utifrån vår teoretiska studie 

identifiera generella framgångsfaktorer för 
strategiimplementering.  

 
Metod: Denna studie är baserad på en teoretisk ansats med användning av 

en kvalitativ och deduktiv metod. Vår empiriska studie är endast 
avsedd att figurera som ett illustrationsexempel av det studerade 
problemområdet. 

 
Resultat: Vår teoretiska studie gav följande generella framgångsfaktorer: 

skapandet av ett deltagande, skapande av konsensus, 
tydliggörande av strategi, skapandet av ett ramverk för 
strategiimplementering, förmågan att bemöta förändring samt 
resursallokering. Vi fann även många likheter vid en jämförelse av 
teori och empiri.  

Nyckelord:  Strategiimplementering, framgångsfaktorer, strategi, 
implementering, Alfa Laval 
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1 Inledning 
 
I detta kapitel kommer vi att ge läsaren den bakgrund och problematik som 
ligger till grund för syftet med denna studie. Valda avgränsningar tas upp samt 
vilka denna studie riktar sig till. Avslutningsvis ges en disposition över arbetet.  
 

1.1 Problemdiskussion 
 
I takt med samhällets utveckling följer ofta nya revolutioner och omfattande 
förändringar. Det är knappast någon som kan ha undgått de förändringar som 
företags konkurrensmiljö utsatts för det senaste årtiondet, där globalisering och 
avregleringar följts av digitaliseringens frammarsch. Den världen företag lever i 
kännetecknas av allt kortare livscykler för såväl produkter som tjänster, vilket i 
sin tur ställer nya krav på företagandet. Oerhört fåtaliga är de företag som 
lyckats stå utanför denna snabba utveckling. Företag står inför en enorm 
utmaning, där nya sätt att konkurrera på aktivt måste sökas. Att vissa 
organisationer och företag når en enorm och omfattande framgång, medan andra 
aldrig riktigt lyckas uppnå sina mål och somliga misslyckas totalt, har konkret 
bevisats genom omtalade fallexempel. Vad det är som huvudsakligen skiljer 
vinnarna från förlorarna och huruvida det beror på interna eller externa faktorer 
har debatterats och varit föremål för omfattande studier. Finns det något 
universellt framgångskoncept för organisationer att använda sig av i sin strävan 
att lyckas uppnå sina visioner? 
 
Svaren på denna fråga har varit många. Ur ett strategiforskningsperspektiv så har 
den främsta tyngdpunkten legat på betydelsen av strategiformulering och 
planering (Hambrick & Cannella, 1989). De nya kraven som de flesta 
företagsledningar brottas med kännetecknas av behovet av kunskap om 
marknadens svängningar samt konsten att utarbeta en förmåga att analysera och 
följa dessa svängningar. Svårigheten ligger ofta främst i att lyckas förändra 
organisationen efter marknadens nya krav. Företag hamnar således i situationer 
där strategiska beslut blir av stor vikt (Grant, 2001). Ofta poängteras på olika 
sätt betydelsen av att ha ett mål att sträva efter, vilket konkretiserar ledningens 
många gånger otydliga visioner för organisationens medlemmar. Nya strategier 
blir således resultatet för att lyckas stå sig i den intensifierade konkurrensen på 
världsmarknaden. Det räcker dock inte att endast formulera en ny strategi, denna 
måste omsättas i konkret handling och framgångsrikt implementeras i företaget. 
Strategiimplementering definieras av Kerr & Jackofsky (1989) som: 
 
”den process en organisation genomgår för att skapa förståelse för strategin, 
för att få en acceptans av den och till slut skapa en hängivelse till den inom 
organisationen”.  
 
Många författare menar att strategiimplementering är ett alltför 
ouppmärksammat område inom strategi samt att det saknas genomarbetade och 
grundläggande studier inom området (Chebat 1999; Rapert et al., 2000). 
Orsaken till att strategiimplementering inte fokuserats på i 
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forskningssammanhang är den komplexitet detta fenomen omfattar. Denna 
komplexitet har inneburit svårigheter att i sann forskningsanda skapa ett 
strukturellt ramverk. Författare inom strategiimplementering har ofta ställts inför 
dilemmat att antingen använda sig av schematiska modeller som inte kan 
verifieras genom empirisk data, eller att observera utan att ha en verifierad 
modell (Chebat 1999). Trots detta har strategiimplementering studerats utifrån 
olika teoretiska grunder som på olika sätt försöker fånga och förklara detta 
komplexa fenomen.  
 
Ett ramverk för strategisk planering och kontroll publicerades 1965 av Anthony 
vid Harvard University, vilket kom att utgöra början för vidare studier inom 
ämnet. I dessa tidiga studier bortsåg dock Anthony (1965) från företags 
individuella situation präglad av interna förutsättningar och omvärldens 
påverkan, samt det faktum att strategier skiljer sig åt. Detta kom senare, 
tillsammans med företagets individuella konkurrenssituation och positionering, 
att anses som ytterst centrala för strategiimplementering (Porter, 1987; 
Govindarajan, 1988; Nahavandi & Malekzadeh 1993; Otley, 1999). Grundat på 
Anthonys ramverk utvecklade dessa författare sina studier inom 
strategiformulering och strategiimplementering utifrån the contingency theory. 
Utifrån the contingency theory anses det inte finnas universellt tillämpbara 
lösningar för strategiimplementering, utan omvärldens situationsspecifika 
omständigheter avgör och varje förhållande är unikt. Denna situationsspecifika 
åskådning fångar många av de viktiga aspekter detta problematiska och 
mångfacetterade forskningsområde inkluderar.  
 
Flera författare har analyserat och beskrivit olika tillvägagångssätt för att 
verkställa olika strategier och uppnå dess mål (Bourgeois & Brodwin, 1984; 
Nutt, 1989; Noble, 1999). Verkställandet och realiserandet av strategier har över 
tiden genomförts på mer eller mindre effektiva sätt och i vissa fall har de 
eftersträvade målen aldrig nåtts. Något som har skapat stora problem. 
Strategiformulering och strategiimplementering blir således avgörande för att 
uppnå de satta målen och visionerna. Betoningen har ofta legat på formuleringen 
av strategin, framför vikten av dess implementerande. Dessa båda faser är dock 
nära sammankopplade då det först genom implementeringsfasen som strategin 
kan utvärderas och omformuleras. De strategiska delarna antas ofta följa en 
logisk sekvens som innebär analys, formulering och implementering av strategin 
genom att budskapet sprids nedåt genom organisationsnivåerna. I verkligheten är 
den strategiska planen sällan så strukturerad och gränsen mellan formulering och 
implementering anses betydligt mer diffus. Något Mintzberg (1994) har riktat 
kritik mot, då han anser att strategiformulering och strategiimplementering inte 
kan ses som två separata faser, utan som en dynamisk enhet.   
 
Flera av varandra oberoende studier har visat att strategiimplementeringens 
verkställande ofta är den kritiska faktorn för huruvida företag når uppsatta mål 
eller inte (Noble, 1999; Douglas & Judge, 2001). Strategin i sig kan vara 
enastående, men den är värdelös om implementeringen misslyckas och även de 
bäst formulerade strategierna riskerar att misslyckas om de anställda inte vet hur 
de ska omsätta strategin i praktiken (Corby et al., 1999; Rapert et al., 2000). 
Organisationer är således inte enbart beroende av en välformulerad och 
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fungerande strategi, utan det är minst lika viktigt att lyckas med verkställandet 
av den.  
 
”Utan en effektiv strategiimplementering är en strategi ingen annat än en 
fantasi.” (Hambrick & Cannella, 1989) 
 
Strategiimplementeringen anses av många praktiker och företagsledare vara den 
mest komplicerade och tidskrävande delen i strategiarbetet. De flesta är eniga 
om att det är lättare att utforma en sund strategi än att få den realiserad. Den 
verkliga utmaningen anses således ligga i strategiimplementeringen. Företag 
som väljer att implementera nya strategier för att skapa sig ett försprång till 
konkurrenterna stöter ofta på olika barriärer och problem. När IDG1 publicerade 
en artikel om ”Konsten att sälja till små företag” så var, inte helt överraskande, 
det största hindret vid strategiimplementeringen bristande kunskap om och höga 
kostnader för strategiimplementeringen. Kunskapskravet är svårtillfredsställt då 
nya strategier implementeras efter annorlunda förutsättningar än tidigare, vilket 
gör erfarenhet till en bristvara. Att det blir kostsamt är inte så konstigt då 
strategiimplementering ofta kräver helt nya arbetsrutiner och omfattande 
organisatoriska omställningar. En förändring av beteende kommer inte 
automatiskt och av sig självt enbart för att en ny strategi har annonserats 
(Thompson & Strickland, 1992; Douglas & Judge, 2001). Verkställandet av 
strategier kan genomföras på flera olika sätt och företagsledare kan använda sig 
av många olika organisatoriska verktyg som hjälpmedel för att hantera 
processen. Populära och frekvent utnyttjade verktyg är organisationsstrukturen, 
olika typer av ledarskap, styrsystem, belöningssystem och företagskulturen, 
vilka fungerar som effektiva vägledare i arbetet med strategiimplementeringen.  
 
Vägen från strategiformulering till förankring av denna i organisationen genom 
verklighetens strategiimplementering är lång och har för många inneburit 
omfattande svårigheter. Vissa har framgångsrikt formulerat en ny strategi och 
infört denna i organisationen, medan andra har blivit tvungna att överge hela 
projektet. Strategier som en gång varit föremål för stora förhoppningar och en 
ljus framtidstro, har istället resulterat i dåligt skötta organisationer med en fot i 
det dagliga strävandet att överleva och en fot i framtidens oförverkligade 
drömmar. Frågorna har alla handlat om samma sak: Vad skulle vi gjort för att 
lyckas?   
 
För att angripa det beskrivna problemområde kommer vi att redogöra för vad 
åtskilliga studier och författare beskrivit och diskuterat gällande 
strategiimplementering, med vår främsta fokus på det senaste årtiondet. Vi har 
valt att studera strategiimplementering utifrån ett perspektiv som tar hänsyn till 
dess bredd, då vi anser detta vara enda möjligheten att åskådliggöra detta 
komplexa och mångfacetterade fenomen. För att få en bättre förståelse för 
strategiimplementeringsprocessen har vi valt att använda oss av ett 
illustrationsexempel. Alfa Laval har nyligen genomgått denna ytterst komplexa 
process och fyller en pedagogisk funktion då det ger ett bra illustrationsexempel 
inom det valda problemområdet.  
 

                                                 
1 IDG= International Data Group. IDG är världens största utgivare av IT-relaterad information. 
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1.2 Problemställning 
 
Med hänsyn till ovanstående problemdiskussion anser vi att en viktig 
utgångspunkt i angripandet av detta problemområde är att utreda om 
strategiformuleringen går att åtskilja från strategiimplementeringen. Vi anser det 
vidare vara intressant att studera huruvida olika strategier och situationer 
påverkar strategiimplementeringen. Det är även relevant att undersöka hur en 
strategiimplementering går till och vilka verktyg som involveras i denna process 
samt vilka hinder som kan uppstå under resans gång. Vi vill utifrån denna 
bakgrund besvara följande fråga:  
 
Finns det enligt rådande forskningsläge några generella framgångsfaktorer för 
strategiimplementering?  
 
Fallbeskrivningen syftar till att ytterligare belysa vår problemställning och utgör 
grunden för en diskussion gällande en jämförelse av teori och praktik. Vi ämnar 
med detta illustrationsexempel besvara följande fråga:  
 
Hur har Alfa Laval gått tillväga för att implementera sin nuvarande strategi och 
har de identifierat några specifika framgångsfaktorer för 
strategiimplementering?  
 
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att utifrån vår teoretiska studie identifiera generella 
framgångsfaktorer för strategiimplementering.  
 
 

1.4 Avgränsningar 
 
Vi har valt att avgränsa vår teoretiska studie efter speciellt utvalda journaler och 
artiklar2. Vi har valt att avgränsa vår teoretiska studie till år 1965 och framåt, 
med fokus på år 1993 och framåt. Utgångspunkten har alltså varit journaler och 
artiklar daterade tio år bakåt i tiden, men vi har även valt att inkludera tidiga 
studier daterade längre tillbaka baserat på deras många gånger grundläggande 
arbete med skapandet av teorier inom problemområdet. Ytterligare en orsak till 
detta är att senare författare kontinuerligt refererar till de tidigare.   
 
 
 
 

                                                 
2 se kapitel 2. Metod för tillvägagångssättet vid vår urvalsprocess 
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1.5 Målgrupp 
 
Denna uppsats är ämnad för studenter och lärare vid Ekonomihögskolan vid 
Lunds universitet som har ett intresse i att fördjupa sina kunskaper inom 
ämnesområdet strategiimplementering. Vi har även förhoppningen att uppsatsen 
ska komma vårt fallföretag Alfa Laval till nytta samt andra företag i näringslivet 
då uppsatsen kan vara av intresse för en uppdatering av vad forskare inom 
strategiimplementering anser.  
 
 

1.6 Disposition 
 

 
 
Kapitel 1 
 
Inledning 
 

 detta kapitel kommer vi att ge läsaren den bakgrund och 
roblematik som ligger till grund för syftet med denna studie. 
alda avgränsningar tas upp samt vilka denna studie riktar sig 

ill. Avslutningsvis ges en disposition över arbetet.  

Kapitel 2 
 
Metod 

 detta kapitel redogör vi för vår metod. Inledningsvis resonerar vi 
ring valet av ansats. Vi beskriver sedan vald metod för att 
ärefter behandla tillvägagångssättet för källhantering samt 
nsamlandet av empirisk data. Avslutningsvis för vi en diskussion 
m valet av angreppssätt för problemområdet. 

Kapitel 3 
 
Teori 

etta kapitel inleds med en presentation och förklaring av 
trukturen i teorin. Därefter ges en utförlig beskrivning av 
espektive område inom strategiimplementering.  

Kapitel 4 
 
Slutsatser 
 

 vårt slutsatskapitel summerar vi de generella framgångsfaktorer 
i identifierat under vår teoretiska studie.  

Kapitel 5  
 
Fallbeskrivning 

öljande kapitel kommer att ge en inblick i hur Alfa Laval går 
illväga vid strategiimplementering. Denna fallbeskrivning 
ommer att illustrera studiens problemområde och ge läsaren en 
kad förståelse för den studerade företeelsen.  

Kapitel 6 
  
En jämförelse av teori och 
fallbeskrivning 

 det sjätte kapitlet kommer vi att presentera en jämförelse mellan 
eori och det som uppmärksammats i fallbeskrivningen gällande 
enerella framgångsfaktorer för strategiimplementering. 
vslutningsvis ger vi förslag på fortsatta studier inom 
roblemområdet. 

Kapitel 7 
 
Källförteckning 
 

 det avslutande kapitlet redogör vi för våra källor, som ligger till 
rund för det teoretiska kapitlet och fallbeskrivningen.  
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2 Metod 
 
 
I detta kapitel redogör vi för vår metod. Inledningsvis resonerar vi kring valet av 
ansats. Vi beskriver sedan vald metod för att därefter behandla 
tillvägagångssättet för källhantering samt insamlandet av empirisk data. 
Avslutningsvis för vi en diskussion om valet av angreppssätt för 
problemområdet. 
 
 

2.1 Ansats 
 
Vår gemensamma uppfattning är att valet av ansats måste spegla och berättiga 
vårt syfte och problematisering. Vår studie utgår från ett teoretiskt perspektiv. 
Detta ställer höga krav på omfattande insamling av sekundärdata som behandlar 
strategiimplementering. Huvudsakligen har våra sekundära källor utgjorts av 
litteratur, akademiska journaler och artiklar. Den teoretiska basen illumineras, 
enligt vår åsikt, bättre om forskaren eller författaren utgått från empiriska 
exempel eller testat sina resultat med exemplifieringar genom fallbeskrivningar. 
Av denna anledning har vi valt att i stor utsträckning utgå från akademiska 
journaler för att angripa vårt problemområde. Vår insamling av primärdata 
grundar sig framförallt på personliga intervjuer med väl utvalda respondenter. 
Den teoretiska basen har även här fått en stark genomslags kraft, då den fått vara 
vägledande för struktureringen av våra intervjufrågor till fallföretaget.  
 
För att angripa det valda problemområdet, samt för en spegling av vårt syfte, har 
vi valt en deduktiv ansats. Denna reflekterar tydligast vårt arbetssätt då vi utgår 
ifrån teorin och därefter försöker beskriva empirin från en bestämd 
utgångspunkt. Detta motiveras av att vår teoretiska studie fått den tyngsta vikten 
och tydligaste fokuseringen, medan vår empiriska studie endast är avsedd att 
fungera som ett illustrationsexempel av det studerade problemområdet. Det är 
således teorin, i enlighet med den deduktiva metoden, som utgör grundvalen i 
vår uppsats och som under analysfasen blivit drivande för våra resultat. Den 
empiriska fallundersökningen utgör således endast ett illustrationsexempel av 
det teoretiska problemområdet, samt belyser hypotetiskt avvikelser eller 
bekräftelser av detta.  
 
 

2.2 Kvantitativ eller kvalitativ metod  
 
Vår problemställning och syfte beredde oss möjligheten att antingen bedriva 
kvantitativ eller kvalitativ forskning. Den kvalitativa metoden kännetecknas av 
närheten till källan. Vi har under vår studie arbetat i direkt anslutning till vår 
litteratur, våra journaler och artiklar, vilket talar för den kvalitativa metoden. Vi 
har kvalitativt valt ut och sorterat de litterära källorna vi använt oss av, samt 
analyserat och bedömt dessa utifrån våra egna tolkningar. Vår studie 
kännetecknas mest av teoristudier. Även vid genomförandet av en 
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fallbeskrivning lämpar sig den kvalitativa metoden utmärkt, genom förmågan 
intervjuer ger att skapa en nyanserad och omfattande bild av det som undersöks. 
Det finns vid intervjuer dock alltid en risk för att den utfrågade ger svar som är 
påverkade av intervjuaren. En kvalitativ studie har ofta inslag av kvantitativ 
metod (Alvesson & Sköldberg, 1998). Vår studie är inget undantag utan har 
även den vissa inslag av kvantitativ metod genom de diagram vi sammanställt 
över våra artikelträffar och det urval av sökta författare vi valt att presentera. 
Trots detta inslag kan inte kraven för en kvantitativ studie anses vara uppfyllda, 
då vi inte genomfört merparten av vår studie på detta sätt. Vi ser även en risk 
med användandet av en kvantitativ metod vid informationsinsamlandet inför 
fallbeskrivningen då det finns ett subjektivt inslag i processen rörande 
strategiimplementeringen. Med hänsyn till förda resonemang har vi valt att 
använda oss av en kvalitativ metod, vilket motiveras av möjligheten till 
flexibilitet under intervjuerna där vi kunnat styra riktningen på intervjun och 
även givit oss möjlighet att följa upp vissa intressanta svar med följdfrågor.  
 
 

2.3 Vår referensram 
 
Enligt Alvesson & Sköldberg (1998) är det, då det bedrivs reflekterande 
kvalitativ forskning, viktigt att man är väl medveten om att egna tolkningar 
färgar forskningens resultat. Att bedriva objektiv forskning förefaller därmed 
näst intill omöjligt, då all data och fakta som insamlats i själva verket är 
konstruktioner eller tolkningsresultat. Det innebär därmed att forskning har 
inslag av subjektiva faktorer och kunskapen kan därmed inte alltid skiljas från 
sin ursprungskälla. Denna faktor är omöjlig att bortse från, men vi har 
eftersträvat att utveckla en gemensam metodik för att gå igenom källor och 
artiklar för att därigenom minska denna individuella subjektivitetsfaktor. Trots 
denna genomgripande metodik har allt källmaterial, oavsett var det kommer 
ifrån, präglats av perspektiv och värderingar från de personer som samlat det. 
Detta gör det viktigt att kritiskt granska all den information som används för att 
på så sätt bedöma om den är pålitlig eller om den bör gallras bort (Alvesson & 
Sköldberg, 1998). Vi är således högst medvetna om inslaget av personlig 
subjektivitet samt svårigheten att ta till sig den omfattande informationsmängd 
vi trängt in i och bearbetat med under arbetets gång. Gruppens kollektiva 
subjektivitet har även den genomgående påverkat studien, men vi anser främst 
att den bidragit till att styra problematiseringen åt det håll vi varit intresserade 
av.  
 
 

2.4 Informationshantering 
 

I detta avsnitt behandlar vi vårt tillvägagångssätt i kronologisk ordning gällande 
urval av den teori som legat till grund för vår teoretiska studie. Metoden för 
urvalet vid en teoristudie är en väldigt viktig del då hela arbetets kvalitet grundar 
sig på en strukturerad och kontrollerad urvalsprocess.    
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2.4.1 Teoristudien börjar 
 

Vårt intresse för strategiimplementering var något som främst väcktes under  
kursen strategi och styrsystem vid Lunds Universitetet. Huvudlitteraturen på 
denna kurs, Anthony & Govindarajan (2001) och Grant (2001), samt ytterligare 
två böcker, Thompson & Strickland (1992) och Hitt et al. (2001), var den 
litteratur som kom att ligga till grund för vidare studier. Dessa författare gav oss 
således vår utgångspunkt. I denna litteratur presenterades ett antal verktyg, vilka 
tillsammans skapar ett slags ramverk för studier inom strategiimplementering. 
Dessa verktyg utgörs exempelvis av organisation, belöningssystem, kultur och 
ledarskap. Vår ambition var att fördjupa oss inom dessa verktygs respektive 
områden samt undersöka deras relativa interaktion. Detta kom att utgöra 
utgångspunkten för vårt fortsatta informationsinsamlande.  
 
 

2.4.2 Första resultatet 
 

För att undersöka forskningsläget så valde vi att, utifrån de verktyg som 
presenterats för oss, göra en sökning i databasen ELIN. Vi valde att avgränsa vår 
undersökning till perioden år 1993 till år 2003. Vi undersökte även perioden år 
1965 till år 2003. Dock gavs denna tidsram lägre prioritet. Den längre 
tidsavgränsningen använde vi oss av för att följa upp en del referenser som fanns 
med i vårt primära urval, samt forskningsvägledande artiklar som vägt tungt i 
vår studie och haft en mycket nära koppling till vårt problemområde. Härigenom 
strävade vi efter att minska risken att förlora värdefull och relaterad information.  
Vid den första sökningen, utifrån de presenterade verktygen, fick vi otroligt 
många träffar på orden strategy implementation, reward systems, organization 
och culture. Exempelvis kan nämnas att antalet träffar på artiklar som är skrivna 
inom organisation de senaste tio åren uppgår till 10 745 stycken och liknande 
resultat gäller också för de övriga orden vi valde att söka på. Detta skapade en 
informationsmängd som inte blev greppbar och som inte gav en möjlighet att 
bearbeta systematiskt, vilket vi eftersträvade. Vi prövade då att kombinera de 
respektive begreppen på olika sätt. Exempelvis att inom sökresultatet för 
organisation begränsa sökningen ytterligare genom att använda sökordet strategy 
implementation. Det visade sig dock att informationsmängden, trots försök till 
avgränsning, var för stor och att vår metodik för att finna information inom detta 
område var otillräcklig. Den stora frågan vi ställde oss inför det första resultatet 
var: hur ska vi kunna finna den mest relevanta informationen samt avgöra 
kvaliteten på all denna information? På grund av vår tidsbegränsning fanns det 
inte möjlighet att gå igenom samtliga artiklar och väga dess kvalitet mot 
varandra.  
 
 

2.4.3 En ny struktur 
 

När vi diskuterade vårt urvalsproblem med våra handledare gav de oss förslaget 
att använda olika välrenommerade rankningslistor för forskningsjournaler. De 
gav oss även en utgångspunkt i form av en sammanställning av journaler som de 
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rekommenderade (återfinns i Bilaga 1). En rankningslista rangordnar olika 
journalers kvalitet på basis av mått som citeringsindex och utlåningsfrekvens 
samt rekommendationer/värderingar av experter inom det området som 
journalen gör anspråk på att täcka. Utlåningsfrekvens är ett mått på populariteten 
av en viss journal på bibliotek, mätt i grad av utlåning. Citeringsindex bygger på 
idén att journaler med hög kvalitet kommer att innehålla artiklar som citeras mer 
frekvent av efterföljande artiklar.  
 
Vi valde två olika rankningslistor för att öka precisionen och kvalitén i vårt urval 
av forskningsjournaler samt en sammanställning av relevanta journaler som vi 
fick av våra handledare.  Rankningslistorna är från Zickar & Highhouse (2001) 
och Journals for Management Research (återfinns i bilaga 2 och 3). 
Rankningslistan från Journals for Management Research blev vi 
rekommenderade av huvudbibliotekarien när vi sökte efter rankningslistor vid 
Ekonomihögskolan i Lunds bibliotek. Denna rankningslista rangordnar sina 
journaler på basis av citeringsindex. Zickar & Highhouse (2001) rankningslista, 
vilken vi själva funnit via sökning i sökmotorn Google.com, rangordnar i första 
steget kvaliteten på basis av rekommendationer/värderingar av experter inom 
managementlitteratur. Baserat på detta resultat rangordnas senare journalerna på 
basis av citeringsindex och utlåningsfrekvens. Det fanns ett tydligt mönster i 
dessa rankningslistor. När vi talar om mönster så syftar vi på att majoriteten av 
de journaler som rankades högt i en av rankningslistorna även rankades högt i 
den andra rankningslistan, samt att de fanns med bland de journaler som vi blev 
rekommenderade av våra handledare. Eftersom detta mönster gick att utläsa, 
samtidigt som de rankningslistorna grundar sig på olika tillvägagångssätt för 
rangordning/urval, så torde detta vara en indikation på att journalerna som 
slutligen inkluderades i vårt urval håller en hög kvalitet. De journaler vi slutligen 
valde ut finns med i bilaga 4. 
 
 

2.4.4 Kritik mot rankningslistor 
 

Det finns naturligtvis en risk med att använda sig av rankningslistor. Kritiken 
som framförs grundar sig främst i att rankningslistor som bygger på 
citeringsindex har svagheter som att artiklar som behandlar ett ämne som 
attraherar en bred målgrupp tenderar att citeras mer frekvent än artiklar inom ett 
begränsat område, som endast intresserar en liten målgrupp. Likaså så kommer 
journaler som distribueras via, och hålls tillgängliga, vid flera fakulteter citeras 
oftare än de som endast är av intresse för en fakultet. Vidare är rankningslistor 
som baseras på rekommendationer av experter ofta ett resultat av dels hur många 
experter som uttalar sig samt expertens kunskapsnivå inom ämnet (Huse, 2000). 
  
 

2.4.5 Andra resultatet 
 

Då relevanta forskningsjournaler identifierats hade vi fortfarande 15 journaler att 
undersöka. Detta var visserligen en avsevärd förbättring men fortfarande är 
antalet publikationer inom dessa journaler många fler (uppskattningsvis ca 
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38000) än vad som kan antas vara rimligt att undersöka inom ramen för en 
magisteruppsats. Det krävdes alltså någon form av urval även bland dessa 
journaler. När vi i det första resultatet sökte på de ursprungliga dimensionerna 
(organisation etcetera) upplevde vi att informationsmängden dels blev ohanterlig 
samt att en träff på det valda sökordet inte nödvändigtvis innebar relevans för 
vår studie. Vi valde därför en ny ansats till de sökord som vi tidigare hade 
använt oss av. Sökorden blev då strategy implementation, strategy execution, 
implementation, management control system samt strategy. Tanken med dessa 
sökord är att de från en väldigt exakt sökning blir bredare och således även 
fångar upp artiklar som vi annars kanske hade missat. Vi vill dock 
uppmärksamma att vi är medvetna om att andra sökord förmodligen hade gett ett 
annat resultat och vi gör inte anspråk på att vår efterforskning är helt komplett.  
 
Inom respektive journal sökte vi på dessa sökord. Antalet träffar per sökord och 
journaler finns representerat i bilaga 4. På alla de träffar vi fick vid användning 
av sökorden strategy implementation, strategy execution, implementation och 
management control system gick vi genom abstrakt samt slutsats för att bedöma 
huruvida artikeln var intressant för vårt syfte. Detta arbete omfattade totalt en 
undersökning av 677 artiklar. Sökordet strategy skiljer sig från de andra i den 
bemärkelsen att det är ett mycket bredare sökord och träffar på detta ord 
genererar en stor spridning. Det är också så att antalet träffar är väldigt många, 
2227 stycken i tidsintervallet 1993-2003. Av denna anledning använde vi oss av 
rubriksättning som första gallringsmetod, innan vi läste abstrakt och slutsats. 
Detta leder naturligtvis till en minskad precision i urvalet men med hänsyn till 
tidsramen framstod det som ett bra alternativ. 
 
Vid genomförandet av denna undersökning var resultatet långt mer 
tillfredsställande i jämförelse med det första men vi fann dock några tekniska 
svårigheter. Vid sökning i databasen ELIN visade det sig att sökning på en 
journal kunde ge sökträffar som omfattade även andra journaler, vilka innehöll 
den sökta journalens namn, exempelvis: Journal of Management gav även 
artiklar från journalen Journal of Management Studies. Detta medförde att vi 
fick söka på journalens hemsida med ett sämre sökresultat till följd då dessa 
sökmotorer gav ett mer ohanterligt sökresultat. Anledningen till detta var att 
sökningen då utfördes på antingen abstrakt, text eller titel etcetera men det gavs 
inte möjlighet att söka med en kombination av dessa. Vid användning av 
exempelvis titel gavs ett alldeles för snävt sökresultat medan sökning på text gav 
ett alldeles för brett.  
 
När vi hade genomfört denna undersökning upplevde vi att vi hade ett 
omfattande och genomarbetat underlag för att kunna gå vidare. Men för att 
minska risken för att eventuellt missa någon intressant artikel genomförde vi 
även en frisökning där vi använde oss av samma sökord som ovan förutom 
strategy. Vid detta urval genomfördes undersökningen med lägre krav på 
vetenskaplig metod och för att artikeln skulle kvalificera så krävdes det att 
antingen rubriken eller författaren stämde överens med vår perception om vad 
som är relevant för syftet för att vi skulle läsa abstrakt och slutsats.  
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2.4.6 Sammanställning av resultatet 
 

När vi sedan sammanställde samtliga teorier vi hade tagit fram visade det sig att 
vi fann tretton olika dimensioner som dessa teorier berörde. Dessa dimensioner 
togs fram genom diskussion. Vi ställde oss frågan vad respektive artikel/bok 
handlade om. Vi sorterade sedan svaren i olika grupper (t ex organisation) där 
artiklar med liknande innehåll hamnade i samma gruppering. Många 
artiklar/böcker hamnade i fler än en gruppering. Vi landade slutligen i vad vi 
tyckte åskådliggjorde strategiimplementering på ett intressant sätt utifrån vår 
teori.   
 
Det hade varit möjligt att tänka sig andra kombinationer och indelningar men 
mot bakgrund av den teori vi hade tagit oss igenom framstod dessa dimensioner 
som naturliga och gav ett bra sätt att gestalta strategiimplementering. I bilaga 5 
återfinns en total sammanställning över de artiklar vi har valt att använda samt 
vilka områden de berör. Dessa dimensioner är de vi har valt som huvudrubriker i 
vårt teorikapitel och som återfinns i den modell vi valt att presentera i 
inledningen till vårt teorikapitel.   
 
 

2.4.7 Källkritik till sekundärdata 
 
De forskningsjournaler och artiklar vi studerat har varit sammansatt i studie- 
och/eller forskningssyfte, vilka kan anses som relativt pålitliga då de granskats 
innan publicering. Användandet av rankningslistor ökar även äktheten, framför 
allt då vi använt oss av dem på såväl journal- som artikelnivå. I de fall vi använt 
oss av företagsspecifikt material (främst hemsidor och broschyrer) finns det 
anledning att ifrågasätta äktheten, då det händer att företag väljer att lyfta fram 
positiva sidor och tona ner de negativa. Sekundärdata (journaler, artiklar och 
företagsfakta) har samlats in under kontrollerade former och speciella mönster, 
vilka vi tidigare redogjort för. Dessa sammanställningar och tolkningar har 
nedtecknats löpande i direkt anslutning till källans instuderande. Inget har 
nedtecknats utan direkt tillgång och närvaro av den nämnda och använda källan.  
 
Vad beträffar artiklarna är de ibland skrivna utifrån väldigt begränsade och 
smala empiriska undersökningar, vilket gör att generaliserbarheten blir låg, 
utifrån ett situationsspecifikt perspektiv. Vi har sett en risk i detta men inte haft 
möjlighet att värdera enskilda artiklar utan varit tvungna att förlita oss på 
journalens tillförlitlighet.  
 
Vilka slutsatser kan man dra utifrån en sammanställning av forskningsläget inom 
strategiimplementering? Vad säger det oss egentligen om det är en 
överväldigande del av forskare som undersökt ledarskap och endast ett fåtal som 
belyst företagskulturens betydelse för strategiimplementering? Huse (2000) 
belyser forskning utifrån två olika syndrom, lampsyndromet och 
hammarsyndromet. Det förstnämnda handlar om att det nästan enbart är ämnen 
och urval som det är lätt att få access till som faktiskt undersöks. Rent konkret 
rör detta sig ofta om stora, amerikanska företag. Forskning bedrivs inte i lika 
stor utsträckning inom områden som är svårare att få information om. Med 
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hammarsyndromet menar Huse (2000) att forskningen bedrivs inom ramen för 
forskarens metodologiska kunskap och den profil som är accepterad av de stora 
ekonomiska tidskrifterna. I sin strävan att få många artiklar publicerade hämmas 
tidskrävande forskning (publish-or-perish). De flesta artiklar och journaler vi har 
studerat är från USA och Europa, likaså är många av författarna även från dessa 
länder. Vissa studier har dock gjorts på japanska eller asiatiska företag men 
merparten är från amerikanska och europeiska företag. Detta har eventuellt 
snedvridit vår avvägning mellan strategiformulering och strategiimplementering 
då strategiformulering får avsevärt större uppmärksamhet och betoning i USA 
vid jämförelse med Japan (Egelhoff, 1993). Denna studie har således troligen 
påverkats av lampsyndromet.  
 
Vi har dragit slutsatser baserat på hur många forskare som belyser området. Hur 
ofta verktygen benämns och dimensionerna belyses. Vissa dimensioner spänner 
över flera områden inom en organisation, exempelvis kommunikation. Detta 
verktyg framträder som en generell framgångsfaktor beroende av frekvens i 
journaler och artiklar samt dess påverkan och samspel med andra delar av 
organisationen. Antalet forskare som belyser respektive område kan vara en 
följd av såväl hammar- som lampsyndromet och studien har således troligen 
påverkats av dem båda.  
 
 

2.5 Fallstudien 

 

2.5.1 Valet att göra en fallbeskrivning 
 
Som vetenskaplig metod har vi använt oss av en fallstudie. Detta kan motiveras 
med att en fallstudie kan användas för att belysa en situation eller process ur 
flera perspektiv (Lundahl & Skärvad, 1991). Genom att använda oss av ett 
fallföretag möjliggör vi även en återkoppling till aktualiteten av teorierna. 
Fallföretagets syfte är att utgöra ett illustrationsexempel. Det är ett pedagogiskt 
sätt att öka förståelsen genom en illustration av en annars komplicerad och 
tvetydig process. Fallbeskrivningen tillför en ny aspekt på det problemområde vi 
önskar belysa och kartlägga. En praktisk fallbeskrivning är relevant för att 
genomföra en jämförelse mellan framgångsfaktorer inom teori och empiri.  
 
Vi har valt Alfa Laval som fallföretag där vi undersökt hur 
strategiimplementering genomförs inom organisationen. Vi har dock varit 
tvungna att sätta oss in i hela företagets verksamhet för att förstå den 
övergripande koncernstrategin, strategiimplementeringen samt affärsområdena. 
Det har dock aldrig varit vår avsikt att undersöka övriga verksamheter och 
processer inom organisationen, utan det som undersökts har varit 
strategiimplementeringen.  
 
En fördel med fallbeskrivningen är att den kan fånga hela komplexiteten av en 
företeelse då den undersöker flera variabler och undersökningen ger på så sätt en 
holografisk syn på fenomenet (Lundahl & Skärvad, 1991). En nackdel är att 
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fallstudier kan förbise eller överdriva faktorer i en situation, vilket gör att läsaren 
drar felaktiga slutsatser om hur det hela egentligen förhåller sig (Merriam, 
1994). Vi eftersträvade främst en praktisk exemplifiering genom vår 
fallbeskrivning, för att därigenom kunna belysa viktiga delar av 
strategiimplementeringen. Det är även vanligt förekommande att det föreligger 
en skillnad mellan teori och praktik, vilket vi genom vår fallbeskrivning ville 
försöka belysa och förklara. Då denna fallstudie endast utgör ett 
illustrationsexempel kommer vi endast att redogöra för vad vi har gjort och inte 
belysa alternativa metoder för en fallstudie. 
 
 

2.5.2 Val av respondenter 
 
Intervjuerna genomfördes vid en sen tidpunkt i arbetet med uppsatsen. Detta var 
ett medvetet val då meningen var att det teoretiska ramverket för studien skulle 
vara så gott som komplett, vilket medförde att vi hade bättre förutsättningar att 
ställa relevanta frågor till respondenterna.  
 
En förutsättning för att uppsatsen skulle ges den nyttobetonade aspekt vi 
eftersträvade genom ett fallexempel var att få god access till företaget i form av 
relevanta intervjupersoner.  Valet av Alfa Laval som fallföretag motiverades 
dels av att en av våra handledare tidigare haft kontakt med företaget, dels av det 
faktum att det överensstämde väl med våra tidigare uppställda kriterier för vad 
för typ av företag vi ville undersöka. Vid val av fallföretag hade vi följande 
kriterier: 
 
- Tidigare erfarenhet av implementering av strategier 
- Lättillgänglig access 
- Väletablerat (ej nystartat) 
- Mer än 50 anställda 
 
En förutsättning vi hade var att genomföra intervjuer med anställda på olika 
positioner inom företaget, vilket givit oss en nyanserad bild av det fenomen vi 
valt att studera. Bidragen från de olika intervjuerna har skilt sig åt beträffande 
både omfattning och kvalitet. 
 
Respondenterna utgjordes av ekonomidirektören, informationsdirektören samt 
en segmentschef. Då ekonomidirektören vanligtvis arbetar i nära samarbete med 
koncern- och företagsledningen ansåg vi att han vore en lämplig respondent 
genom sin kunskap om strategiimplementeringen. Detta gav oss möjligheten att 
få utförlig information om ekonomistyrnings- samt belöningssystemets 
användning och betydelse vid strategiimplementering. Informationsdirektören 
var för oss en viktig respondent att få tillgång till då vårt teoretiska ramverk 
poängterar vikten av kommunikation i strategiimplementering. Genom vår 
kontakt med informationsdirektören kom vi i kontakt med ytterligare en 
intressant respondent, segmentschefen för Parts & Service. En anledning till 
detta val av respondent var att många teoretiker betonar att mellanchefer har en 
betydelsefull roll för implementeringen av strategin.  
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Våra respondenter har alla god insikt i strategiimplementeringen på Alfa Laval. 
Samtliga respondenter har haft ett aktivt ansvar under både formuleringen och 
implementeringen av strategin. Vi hade önskat en intervju med VD:n på Alfa 
Laval men det var tyvärr inte möjligt. Då respondenternas svar ligger till grund 
för studiens fallbeskrivning och påföljande diskussion anser vi det vara av 
relevans att redogöra för deras bakgrund. Här följer därmed en kortfattad 
beskrivning av respektive respondents bakgrund.   
 
Tomas Thuresson tog sin filosofie ekonomiexamen 1981 vid Lunds Universitet. 
Därefter började han 1983 på PLM där han hade olika positioner inom Sverige 
och Tyskland fram till 1988. Thuresson började sedan på Alfa Laval som 
controller och 1991 tillsattes han som Vice President och Group Controller, en 
tjänst han hade fram till och med 1995. Thuresson har varit ekonomidirektör för 
Alfa Laval sedan 1995 och har åtta års erfarenhet i denna position. 
 
Mikael Carleson anställdes på Alfa Laval 1989 och har sedan dess innehaft olika 
befattningar inom företaget. Han är utbildad i Lund på Ekonomihögskolan och 
anställdes direkt efter avlagd examen på Alfa Laval i Stockholm. Han har även 
varit i Frankrike ett halvår och i England tre och ett halvt år, för att sedan 
återvända till Sverige och Lund. Under sina första år arbetade han som controller 
och finansdirektör, för att år 1998 ändra sin karriär och inrikta sig mot 
Management. År 2002 blev han ansvarig för segmentet Parts & Service.  
 
Peter Torstensson har arbetat för Alfa Laval sedan januari 1999. Han har sju års 
erfarenhet från arbete inom reklambranschen. Torstensson kom som nyanställd 
rakt in i den förändringsprocess som då tog sin start inom Alfa Laval och hans 
initiala uppdrag var att bygga ett varumärke för Alfa Laval. Idag är Torstensson 
informationsdirektör med ansvar för all kommunikation inom koncernen, såväl 
intern som extern.   
 

 

2.5.3 Genomförande av intervju  
 
Inför varje genomförd intervju har vi formulerat ett antal frågor, för att på bästa 
sätt bidra till vår empiriska insamling. Efter att varje gruppmedlem enskilt 
formulerat ett antal frågor, enades vi sedan om de mest lämpliga. På så sätt har 
vi försökt att eliminera risken att frågorna fått viss inriktning, då alla fått 
utrymme att framföra sin åsikt. Frågorna har anpassats beroende på vilken 
position respondenten haft och dessa har sedan fått utgöra vår utgångspunkt i 
intervjusituationen. Intervjufrågorna har varit av en öppen karaktär då vi inte 
velat leda respondenten till ett givet svar. Vi har inte följt sammanställningen av 
frågorna i den ordningen de här är uppräknade (se Bilaga 6) utan kompletterat 
med följdfrågor i intervjusituationen.  Vi undvek helt att ställa frågor som endast 
skulle leda till en bekräftelse. Inför varje intervjusituation har vår ambition varit 
att intervjun skall karaktäriseras av ett öppet samtal, snarare än en strikt 
intervjusituation. Anledningen till detta var främst att problemområdet i viss 
mån berör känsliga områden.  
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Vi upplevde att samtliga intervjuer var avslappnade och öppna. En av 
respondenterna hade förberett sig bättre än de andra och hade avsatt mest tid av 
samtliga respondenterna. Samtliga kunde dock ge utförliga svar på de frågor vi 
hade.  
  
Aktörens förmåga att delta i samspelet under intervjun är en faktor som påverkar 
intervjuns resultat (Holme & Solvang, 1997).  Det är viktigt att den rätta 
stämningen skapas och att man som intervjuare fångar upp de signaler som ges. 
Det är viktigt att vara uppmärksam på att respondenten ger den information som 
efterfrågas. Samtidigt är det viktigt att inte pressa personen på mer information 
än vad denna vill ge. Genom att sammanställa intervjumanualer på förhand har 
vi haft kontroll över vilka frågor som vi önskat svar på. Detta har fungerade 
mycket bra, samtidigt som vi har försökt vara uppmärksamma på om någon inte 
verkar vilja ge svar på vissa frågor.   
 
 

2.5.4 Källkritik till primär data  
 
Vid en kvalitativ undersökning finns det många problem som kan uppkomma i 
samband med insamlande av primärdata. Vi utgår från att alla de vi intervjuat 
har varit relevanta respondenter, då de är aktiva i verksamheten och samtliga har 
varit involverade i arbetet med strategiimplementering. Vad beträffar det som 
sagts av de intervjuade är vi dock medvetna om att det finns risk för att allt inte 
är helt korrekt. Då vårt tema behandlar strategiimplementering kan det vara 
befogat att en del information om processen inte lämnas ut.  
 
Tendenskriteriet är en faktor i intervjusituationer som kan påverka källornas 
riktighet (Holme & Solvang, 1997). En medvetenhet om respondenternas 
subjektivitet är viktig. Härigenom kan ett visst kritiskt tänkande ha berättigats 
angående vissa svar och antydningar som framkommit. Att våra respondenter 
skulle ha ett särskilt personligt intresse i att ge speciella vinklingar i sina svar 
anser vi inte utgöra någon större risk. Detta trots att de alla aktivt medverkat i 
strategiarbetet. Däremot verkar det troligt att alla har ett generellt intresse att 
framhålla företaget i en bra dager.  
 
Samtidighetskriteriet kan i vårt fall inte påverka källorna (Holme & Solvang, 
1997). Samtliga intervjuer har genomförts inom loppet av två veckor. Vårt 
vidare arbete har sedan fortlöpt i direkt anslutning till detta, varför vi med all 
säkerhet vet att den information vi erhållit från intervjuerna är aktuell. Vi har 
tillsammans sammanställt intervjumaterialet direkt efter intervjutillfällena för att 
på så sätt undvika att något glömts bort eller tolkats olika.  
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2.6 Val av angreppssätt 
 
Är det möjligt att göra en djupanalys och ta fram generella framgångsfaktorer 
för strategiimplementering utifrån det breda perspektiv vi eftersträvar? Avkall 
skulle även kunna ha gjorts på bredden, då vi inte har haft möjlighet att gräva 
djupt inom alla områden av strategiimplementeringen. 
 
En av de stora utmaningarna med att studera strategiimplementering är just att 
lyckas finna en balans mellan djup och bredd. Det har varit föremål för 
diskussion bland forskare då man ska studera något så komplext som 
strategiimplementering. Eftersom strategiimplementering rent praktiskt är en 
process som kräver en tvärvetenskaplig kunskap har vi valt att studera bredden. 
Ifall några av de många viktiga faktorerna som påverkar 
strategiimplementeringens utfall inte tas med förefaller det troligt att 
implementeringen inte kommer att lyckas. Därför har vi valt att prioritera bredd 
framför djup. Bredden har en stark fördel i att den bidrar till att skapa en 
helhetsbild som vi tror är en förutsättning för att kunna identifiera generella 
framgångsfaktorer för strategiimplementering. Nackdelen är naturligtvis att det 
även krävs djup i studierna för att det ska ge ett vetenskapligt värde. 
Vetenskapligt värde är också en av de stora utmaningarna med att skriva denna 
magisteruppsats då vår ambition sträcker sig till att identifiera framgångsfaktorer 
för strategiimplementering. Vi anser att vi lyckats uppnå vårt syfte genom ett 
fokus på bredd, då svårigheten ligger i att finna de verkliga dimensionerna som 
leder till en framgångsrikt genomförd strategiimplementering. Detta hade inte 
varit möjligt om vi endast valt att studera vissa områden i detalj, istället för 
helhetsperspektivet. Det ter sig snarast omöjligt att identifiera ett fåtal områden 
och endast undersöka dessa då faktorerna sinsemellan är beroende av både 
varandra och företags kontext. Vårt syfte med studien, att identifiera generella 
framgångsfaktorer för strategiimplementering, hade dessutom varit snarast 
omöjligt att besvara om studien endast utförts på några fragment i 
helhetsperspektivet. Detta har resulterat i att studien har fokuserat på ett brett 
perspektiv på bekostnad av djup. 
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3 Teori 
 
Detta kapitel inleds med en presentation och förklaring av strukturen i teorin. 
Därefter ges en utförlig beskrivning av respektive område inom 
strategiimplementering.  
 
 

3.1 Teoretisk disposition  
 
Vi har strukturerat vårt teorikapitel utefter perspektiv på de olika dimensioner 
och verktyg som används för strategiimplementering och studiens fokus är att 
identifiera generella framgångsfaktorer för strategiimplementering.  
 
 

3.1.1 Val av presentationssätt 
  

Vid presentation av forskningsläget inom området för strategiimplementering 
uppstår en viss problematik. Många av de dimensioner och verktyg vi beskriver 
löper parallellt under processen, vilket gör det svårt att inbördes strukturera dem 
efter en viss relevans-, tillhörighets- eller tidsordning. Det finns även starka 
samband mellan dessa dimensioner och verktyg, men det ena följs inte 
nödvändigtvis av det andra. Forskningsläget inom detta område erbjuder således 
inte någon övergripande eller dominerande logisk ordningsföljd efter vilken 
strategiimplementering kan presenteras.  

  

Vårt val av presentationssätt har grundat sig i ett intresse av att underlätta 
överskådligheten och förståelsen för läsaren samt att presentera de olika 
dimensionerna och verktygen för strategiimplementering i en lättillgänglig följd. 
Vi har därför valt att i möjligaste mån särskilja de olika områdena, för att 
därigenom kunna presentera strategiimplementeringen på ett så tydligt och 
konkret sätt som möjligt. Vi är dock väl medvetna om att många dimensioner 
och verktyg har en inbördes relation, där exempelvis styrsystem kan anses 
omfatta såväl personalledning som ledarskap. Dessa har vi så långt det är möjligt 
valt att bryta ut och behandla under separata rubriker i texten. De valda 
dimensionerna och verktygen som här presenteras är tänkta att avspegla de 
faktorer som är kritiska eller skapar en förutsättning för framgångsrik 
strategiimplementering.  

 
Vi gör inte anspråk på att genom vårt upplägg presentera problemområdet på ett 
optimalt sätt, eller att avsnitten följer den mest korrekta ordningsföljden, Vi är 
medvetna om att det finns många alternativa presentationssätt för att 
åskådliggöra detta problemområde och dess tillhörande litteratur. Vi har dock 
valt detta sätt och här nedan följder en utförlig förklaring till hur vi har resonerat 
för att komma fram till den ordningsföljd med vilken strategiimplementeringen 
sedan presenteras. 
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Strategiformulering kontra strategiimplementering 
 

Situationers och strategiers påverkan 
 

Organisation 
 

Ledningens roll 
 

Skapandet av konsensus 
 

Betydelsen av att kommunicera 
 

Företagskultur 
 

Styrsystem 
 

Utvärderingssystem 
 

Belöningssystem 
 

Metoder för strategiimplementering 
 

Barriärer vid strategiimplementering 
 
 

Figur 1. Illustration av strategiimplementeringen och disposition i teorikapitlet (Källa: Egen). 
 

3.1.2 Förklaring till ordningsföljd 
 
Vi har valt att presentera teorin utifrån de huvudrubriker som presenteras under 
strategiimplementering i modellen ovan. Deras inbördes ordning baseras på 
ansatsen att ha en bred utgångspunkt till fenomenet strategiimplementering, för 
att sedan smalna av problemområdet och därefter återigen vidga ansatsen. I 
modellen ovan illustreras denna ansats i formen av ett timglas. Teorikapitlet tar 
således sin början i en bred teoretisk diskussion om huruvida strategiformulering 
och strategiimplementering går att särskilja och relationen mellan dessa begrepp. 
Detta ter sig logiskt då det utgör en grundläggande inställning och angreppssätt 
till fenomenet strategiimplementering. Likaså är det viktigt att i ett tidigt skede 
utreda vilken effekt situationer och val av strategier har på 
strategiimplementeringen.  
 
Därefter presenteras specifika dimensioner och verktyg inom 
strategiimplementering. Här har vi valt att börja inom breda områden som till 

Strategiformulering Strategiimplementering Måluppfyllelse 
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exempel organisation. Sedan smalnar vi av problemområdet vartefter och 
behandla mer konkreta verktyg för strategiimplementering, så som 
utvärderingssystem och belöningssystem. För att avrunda teorin har vi valt att 
återigen vidga perspektivet på fenomenet strategiimplementering och vi avslutar 
således teorikapitlet med genomgripande metoder för strategiimplementering 
samt möjliga barriärer som kan uppstå under resans gång. Dessa områden berör 
många av de delarna inom strategiimplementering som tidigare presenterats och 
av denna anledning fann vi det lämpligast att placera dem sist, då läsaren har 
förvärvat en grundläggande kunskapen inom strategiimplementering. Vi anser 
att denna disposition av teorikapitlet ger läsaren en god möjlighet att 
tillgodogöra sig den omfattande information som behandlas samt att den på ett 
tydligt sätt illustrerar de centrala delarna inom strategiimplementering. 
 
 

3.1.3 Presentationsteknik 
 

För att göra teorin lättillgänglig för läsaren inleder vi varje kapitel med en kort 
beskrivning av essensen i detta, där vi lyfter fram huvuddragen av vad olika 
författare anser inom respektive område. Vi listar även de viktigaste 
huvudtendenserna som åskådliggjort under respektive rubricering, vilka ofta har 
en direkt påverkan på strategiimplementeringens framgång. Därefter försöker vi 
skapa en djupare förståelse för de olika dimensionerna och verktygens roll vid 
strategiimplementering, samt tydliggöra de distinktioner som gjorts av olika 
författare. Resonemanget förs på ett grundligare plan för att åskådliggöra den 
mångfacetterade bild som under lång tid givits fenomenet. Avslutningsvis 
sammanfattar vi med vad vi anser vara det mest framträdande budskapet i 
respektive kapitel. Här betonas särskilt vilka dimensioner och verktyg som är 
avgörande och i högsta drag bidrar till en framgångsrik strategiimplementering. 
För att ytterligare underlätta läsningen och för att läsaren skall kunna få en 
överskådlig bild av teorin har vi valt att belysa viktiga delar inom respektive 
kapitel genom att, löpande i texten, lyfta fram valda delar som placerats i 
marginalen.   
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3.2 Relationen mellan strategiformulering och 
strategiimplementering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
I omkring 15 år har olika metoder och verktyg tagits fram med vars hjälp 
välanpassade och fungerande strategier kunnat utformas. Exempelvis har 
konkurrensanalyser, portfölj modeller och livscykel teorier utformats och 
använts effektivt (Porter, 1987), samtidigt som interna analyser av 
företagsinterna styrkor och svagheter genomförts (Barney, 1991). Forskare har 
länge debatterat huruvida strukturen är en följd av strategin eller om strategin är 
en följd av strukturen. Detta ger två olika utgångspunkter i betraktelsen av 
strategi och den efterföljande processen med strategiimplementeringen. I den 
första åskådningen utgår man ifrån organisationens struktur och anser således 
strategin vara en följd av en given struktur, medan den andra åskådningen anser 
strategin vara den påverkande faktorn som styr utformningen av 
organisationsstrukturen. Vanligtvis styr strategin och organisationen anpassas till 
variationer i denna. Vid beaktande av strategiimplementeringsprocessen behöver 
man således inte ta hänsyn till en given organisationsstruktur (Grant, 2001).  
 
Lika komplicerad är frågan angående om strategiformuleringen eller 
strategiimplementeringen har den största betydelsen för att lyckas med strategin. 
Om ett företag ska lyckas nå framgång med sin strategi är 
strategiimplementeringen viktigare än strategiformuleringen (Hambrick & 
Cannella, 1989). Att finna de generella framgångsfaktorer som skapar en lyckas 
strategiimplementering är viktigt avgörande (Miller, 1997). Detta knyter an till 
ett relativt outforskat område angående hur företag når framgång vid 
implementeringen av ett strategiskt beslut. En viktig utgångspunkt är att 
identifiera vad som menas med en framgångsrik strategiimplementering. En del 
författare menar att då ett beslut är antaget och infört så anses det vara 
framgångsrikt (Bourgeois & Brodwin, 1984; Nutt, 1989). Andra anser detta vara 
en allt för snäv definition och menar att ett genomförande inte nödvändigtvis 
leder till framgångsrika resultat (Miller, 1997). Några faktorer och verktyg som 
generellt anses ha betydelse vid framgångsrik strategiimplementering är 

Relationen mellan strategiformulering och strategiimplementering har under 
lång tid varit föremål för diskussion bland författare. Tendensen att skilja
dessa båda begrepp åt, som två separata faser, som är roten till många
misslyckande strategier. Av särskilt intresse i följande av snitt är: 

 
• strategiskapandet är en entreprenörsinriktad aktivitet och 

strategiimplementeringen är en administrativ aktivitet 
• endast planerade strategier kan implementeras 
• det finns en relation mellan strategiformulering och 

strategiimplementering  
• för att nå framgång med strategin är strategiimplementering 

avgörande 
 

 

Om ett företag ska 
lyckas nå 

framgång med sin 
strategi är 
strategi-

implementeringen 
viktigare än 

strategi-
formuleringen. 
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meningsfulla åtgärder inom alla delar och nivåer av organisationen, exempelvis 
stöd från organisationen, belöningar, prioritet från ledningen, tillgänglighet av 
resurser och organisationsstrukturen (Hambrick & Cannella, 1989; Miller, 
1997). 
 
Skapandet av en strategi är en entreprenörsinriktad aktivitet, medan 
strategiimplementering mer kan antas ha en administrativ karaktär (Thompson & 
Strickland, 1992). Medan strategiformulering är beroende av en affärsvision, 
marknadsanalys och ledningens entreprenöriella bedömning, är 
strategiimplementering beroende av hela organisationens delaktighet. 
Strategiformulering genomförs normalt i olika steg. Olika idéer och 
uppfattningar diskuteras angående vad som behöver göras och planering av 
initiativ för varje faktor som driver förändringen görs. De ska vara specifika och 
handlingsorienterade, inte abstrakta strategikoncept, då de måste vara begripliga 
för alla. Alla inom organisationen får ska bli medvetna om hur de kan bidra till 
strategins måluppfyllelse. Idéerna konkretiseras på olika sätt, via matriser och 
ritningar, för att tydliggöra hur de olika initiativen kan genomföras. Deltagande i 
denna process beror på organisation, men som generell riktlinje kan sägas att 
man bör börja med ett fåtal, högt uppsatta individer, för att utöka gruppen 
allteftersom tydliga handlingsplaner formuleras. Strategier har av många 
författare beskrivits som framåtblickande planer (Slevin & Covin, 1997). 
Mintzberg (1994) gör en tydlig distinktion mellan olika typer av strategier, som 
beroende av en organisations möjlighet att påverka och förbereda sig för dem. 
Han refererar till dessa båda extremer som planerade och framväxande 
strategier. De framväxande strategierna uppstår genom dagliga handlingar inom 
organisationen. Då deras framväxt inte är planerad och föregåtts av en 
strategiformulering har inte någon strukturerad plan gjorts för deras 
implementerande. Strategier som växer fram kan bli realiserade, men inte under 
den kontrollerade formen som en strategiimplementering kräver.  

 

Strategiimplementering är ett kartläggande av hur alla de aktiviteter som utförs i 
en organisation i syfte att verkställa den valda strategin, däribland tid och 
pengar, ska spenderas för att framgångsrikt verkställa strategin (Thompson & 
Strickland, 1992; Christensen, 1997). Att verkställa en strategi, och att få med 
sig hela organisationen att arbeta i linje med den valda strategin, ställer olika 
krav på allt från handlingsplaner till ledarskapsförmågor. Arbetet med 
strategiimplementering sträcker sig över alla områden och måste initieras alla 
håll inom organisation. Genom att dela upp strategiimplementering inom olika 
områden skapas en viss överskådlighet och ett ökat medvetande om de olika 
verktygens påverkan på denna komplexa process. De viktigaste 
överensstämmelserna är mellan strategin och organisationens förmågor i form av 
struktur, organisation, ledarskap, styrsystem, belöningssystem, företagskultur 
(Thompson & Strickland, 1992; Heide et al., 2002). Strategin måste därmed anta 
formen av en konkret handlingsplan inom organisationens olika delar, oberoende 
av om de är funktionella, regionala eller globala (Hambrick & Cannella, 1989). 
Strategiimplementering omfattar således att omvandla den strategiska planen till 
handling och till resultat.  
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Kategorisering av teoriutvecklingen inom strategi, där strategiformulering och 
strategiimplementering utgör varsitt brett huvudområde, är vanligt 
förekommande (Thompson & Strickland, 1992; Quinn, 1980; Seth & Thomas, 
1994). Denna indelning baseras på att den teoretiska utvecklingen inom dessa 
områden har sitt ursprung ifrån olika discipliner. Forskning inom 
strategiformulering har sitt ursprung från nationalekonomi, medan forskning 
inom strategiimplementering från organisationsteori, sociologi samt psykologi. 
Dessa underliggande discipliner innehåller vitt skilda förhållningssätt till studier 
av organisationer, vilket kan ses som en förklaring till att forskare inom 
strategins olika delområden har skilda utgångspunkter. Hambrick & Cannella 
(1989) hävdar att det är tendensen att skilja dessa båda begrepp åt, som två 
separata faser, som är roten till många misslyckande strategier.  
  
Frågan angående när strategiformulering och strategiimplementering börjar 
respektive slutar är under ständig debatt. Någon enhetlighet eller något mönster 
är svårt att urskilja. Strategiimplementeringsprocessen börjar långt innan 
organisationen formulerar klara mål, genom att den påverkar organisationen 
gradvis allt eftersom strategi framväxer (Meagher, 2003). Därigenom måste det 
således, för att implementera en strategi, finns en förståelse för dess skapande 
process. Andra författare för fram åsikten att företag i realiteten oftast skiljer 
strategiimplementeringen från själva strategiformuleringen (Quinn, 1980; 
Christensen, 1997). Det är därmed viktigt att ha ett strukturerat ramverk för 
såväl strategiformulering som strategiimplementering. Ju noggrannare och mer 
välplanerat formuleringsfasen genomförts desto större vinster kan göras vid 
verkställandet av strategin. Lärdomar och förberedelser kan även kopieras på ett 
förmånligt sätt och utnyttjas under den senare strategiimplementeringen.  

 

Den strategiska planeringen kan utföras med utgångspunkt från olika teorier där 
den rationella strategiska modellen är en. Denna utgår från att ledningen i en 
organisation kan analysera företaget och dess omvärld för att sedan kunna 
formulera en strategi som skapar största möjlighet till framgång. Den framtagna 
strategin sprids sedan nedåt i organisationen (Bourgeois & Brodwin, 1984; Nutt, 
1989). Strategiformulering och strategiimplementering blir således avgörande, 
där betoningen ofta har legat på formuleringen av strategin. Dessa båda faser är 
dock nära sammankopplade då det först genom implementeringsfasen som 
strategin kan utvärderas och omformuleras. De strategiska delarna antas ofta 
följa en logisk sekvens som innebär analys, formulering och implementering av 
strategin genom att budskapet sprids nedåt genom organisationsnivåerna. I 
verkligheten är den strategiska planen sällan så strukturerad och gränsen mellan 
formulering och implementering anses betydligt mer diffus. Mintzberg (1994) 
argumenterar för att strategier ständigt omvärderas allt eftersom mer erfarenhet 
byggs upp. Strategiformulering och strategiimplementering bör således inte ses 
som två separata faser, utan som delar av en dynamisk enhet. Enligt Mintzberg 
(1994) grundar sig strategiformulering på betydligt mer än bara analytisk 
planering och att finna orsakssamband. Istället pekar han på mer kvalitativa 
egenskaper som engagemang och intimitet, med den aktuella frågan som 
framvuxit ur erfarenhet och hängivelse. Han utmärker strategiformulering 
snarare som en konst och strategierna som ett resultat av ett gediget hantverk. 
Att dessa egenskaper är av vikt vid strategiformulering kan inte bestridas. Vi har 
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dock valt att betrakta strategiprocessen utifrån det traditionellt rationella 
perspektivet. Där strategiimplementering ses som en följande en plan (Bourgeois 
& Brodwin, 1984; Nutt, 1989; Miller, 1997). Strategiimplementering är således 
endast genomförbar om en strategisk plan har utformats för deras verkställande. 
Många chefer är idag nöjda med sättet de utformar och skapar sin strategi, men 
vissa strategier blir trots sin sundhet aldrig genomförda. Detta kan vara ett 
tecken på att strategiformulering inte fungerar på ett optimalt sätt, då en strategi 
måste kunna planeras för att implementeras.  

 
Genom att undersöka skillnaden mellan en exceptionell strategi och en strategi 
som är exceptionellt implementerad görs en viktning av vad som anses mest 
betydelsefull (Egelhoff, 1993). Den förefaller här finnas en tydlig skillnad 
mellan den österländska och västerländska kulturens syn på strategins betydelse. 
I väster anses strategin som sådan vara avgörande för ett företags framgång, 
medan det i öster anses vara viktigare att verkställa strategin på ett effektivt sätt. 
Betydelsen av strategiformulering är exempelvis betydligt större i USA än 
Japan, samtidigt som verkställande av strategier generellt i västvärlden anses 
vara ett tråkigt sätt att konkurrera på. Baserat på detta blir det inte en fråga om 
huruvida strategiformuleringen påverkar strategiimplementeringen i väst, utan 
om hur mycket den påverkar. Betydelsen av strategiformuleringsprocessen 
varierar dock. Det östländska sättet, där fokus läggs på att implementera en 
medelmåttig strategi på ett exemplariskt sätt, är ett effektivare konkurrensmedel 
enligt Egelhoff (1993). Det handlar om att investera i organisationens förmåga 
att implementera strategier, genom exempelvis utbildning, företagskultur och 
belöningssystem, vilket västvärlden borde engagera sig i snarast.   
 
Organisationers existens legitimeras genom upprättandet av ett mål eller en 
vision. Utifrån detta kan det skapas någon form av strategisk plan, där strategin 
genomgår en mer eller mindre strukturerad formuleringsprocess. Utan en 
planerad formulering kan ingen strategi genomgå en strategiimplementering. 
Härmed existerar en relation och ett ömsesidigt beroende mellan 
strategiformulering och strategiimplementering. Vilken relation och graden av 
påverkan de har på varandra är dock långt ifrån avgjord. För att 
organisationen ska uppfylla sitt mål och sin vision krävs både att en sund 
strategi formulerats och att denna implementerats på ett välplanerat sätt.  

 

3.3 Olika situationers och strategiers påverkan på 
strategiimplementering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omvärlden är i ständig förändring och influerar således karaktären av varje 
unik strategiimplementeringssituation. Även strategier är många gånger 
situationsspecifik och påverkar företagets strategiimplementering. För en
framgångsrik strategiimplementering måste organisationen ha: 
 

• förmågan att uppfatta och bemöta osäkerhet 
• kännedom om olika affärsenheters skiljda förutsättningar och behov 
• medvetenhet om att lågkostnadsstrategi och differentieringsstrategi 

skapar olika förutsättningar 
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3.3.1 Omvärldens påverkan – en osäkerhetsfaktor 
 
Ett problem som riskerar att uppstå vid strategiimplementering är misstaget att 
inte innefatta omvärlden i processen. Det är så gott som omöjligt att 
implementera en strategi om inte omvärldens inverkan analyserats och tagits 
med i beräkningen. Olika situationer skapar helt olika förutsättningar och bara 
för att ett företag lyckas verkställa en viss strategi på ett ställe innebär inte det att 
de obehindrat lyckas med detta på en annan plats. Omvärlden förändras ständigt, 
och världen idag är aldrig densamma som den var igår. Komplexiteten i ett 
företags omgivning leder till en högre eller lägre grad av förutsägbarhet, vilken 
måste bemötas på ett lämpligt sätt. Misslyckas företag att bemöta dessa 
situationsspecifika svårigheter riskerar strategiimplementeringen att påverkas 
och eventuellt helt omintetgöras. Olika verktyg kan bemöta den osäkerhet 
(Gupta & Govindarajan, 1984; Chebat, 1999; Watkins, 2003).  Lagar och 
förordningar är exempel på omvärldsfaktorer som en organisation måste 
inkludera under sin strategiimplementeringsprocess. Genom att ständigt vara 
informerad angående diskussioner och eventuella beslut angående lagförslag kan 
företag planera och inkludera detta i strategiformuleringen. Olika verktyg kan 
användas för att bemöta denna osäkerhet och eventuellt avhjälpa vissa problem 
och svårigheter (Govindarajan, 1988). Förslag på verktyg som är lämpliga att 
använda för dessa ändamål är organisationsstruktur, styrsystem och ledarskap. 
Det blir avgörande för strategiimplementeringens utgång att effektivt matcha 
dessa verktyg till både strategin och situationens grad av osäkerhet.  
 
 

3.3.2 Strategispecifik påverkan 
 
Många författare har även studerat vilken effekt strategin och situationen har, 
och bör ha, för strategiimplementering inom ett företag (Gupta & Govindarajan, 
1984). Dessa studier har genomförts både i organisationers olika dotterbolag och 
på affärsområdesnivå. Vi har valt att referera till dessa båda som affärsenheter. 
Det är vanligt att affärsenheter inom stora, diversifierade företag, har olika 
behov och företaget måste således vara medveten om att de respektive 
affärsenheter måste kunna använda sig av olika strategier. Det blir således av 
stor betydelse för strategiimplementeringen att de olika verktygen utformas med 
hänsyn till den valda strategin (Govindarajan, 1988). Olika typer av strategier 
bör implementeras med olika typer av ledarskap, struktur och styrsystem för att 
vara framgångsrika. Att standardisera verkställandet av strategier fungerar 
därmed inte beroende på de olikheter i strategi och situation som existerar. Hur 
strategiimplementeringen utförs bör därför anpassas efter strategin i den 
individuella affärsenheten. Det är även viktigt att ta hänsyn till skillnader mellan 
olika affärsenheter inom samma organisation, men som verkar inom olika 
områden globalt och lokalt (Bartlett & Ghoshal, 1986). Deras relativt olika 
marknader, kunder och övriga intressenter gör dem beroende av olika grad av 
frihet och kontroll.  
 
Kim & Mauborgne (1993) diskuterar här skillnaden mellan globala, regionala 
och lokala organisationer. I en global koncern skiljer sig ofta förhållanden så 
som marknader, kunder och andra intressenters beteenden vitt åt mellan 
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moderbolag och affärsenheter. Av denna anledning är det nästan nödvändigt att 
affärsenheterna får frihet att till viss del påverka sina egna strategier så att dessa 
anpassas efter organisationens specifika omständigheter. Om affärsenheten 
tvingas anpassa sig efter den koncernövergripande strategin kan detta skapa 
motsättningar och motstånd inom organisationen då ledare och anställda inte är 
beredda att frivilligt driva ett företag på ett ineffektivt sätt. För att få en 
hälsosam implementering och samarbete med koncernstrategin måste 
affärsenhetens intressen alltså tillgodogöras och dess representanter få 
medbestämmanderätt. Den avtagande möjligheten att sanktionera, styra och 
granska affärsenheter i globalt växande organisationer medför också att deras 
villighet till samarbete med koncernen och den övergripande strategin blir 
viktig. Deltagandet i strategiska beslut är, i ljuset av kostnaden för eventuellt 
motstånd, en enkel och självklar åtgärd från koncernledningens sida för att 
säkerställa samarbetet (Kim & Mauborgne, 1993).  
 
Det finns två typologier inom strategiområdet som anses underbygga de flesta 
strategier, dessa är lågkostnadsstrategi och differentieringsstrategi (Porter, 
1985). Ett företag som har en lågkostnadsstrategi strävar efter att uppnå en 
konkurrensfördel genom att kontrollera sina kostnader ofta inom stabila, mogna 
produktområden. De lokaliserar vissa nischer som de sedan strävar efter att 
behålla genom att tillhandahålla låga kostnader och profilerar sig genom hög 
kvalitet eller bra service. Detta uppnår de genom att främst kontrollerar 
kapacitetsutnyttjande, de anställdas produktivitet och sina kostnader. 
Differentieringsstrategi karaktäriseras av att företag erbjuder produkter som 
anses vara unika på grund av egenskaper som design, varumärkesimage eller 
service. Strategin går ut på att minimera kundens priskänslighet, snarare än att 
konkurrera om kostnader, söka nya marknader och utveckla nya produkter 
(Waldersee & Simon, 1996).  
 
Karaktären av strategiimplementering, i förhållande till vald strategi, har 
studerats av flertalet forskare (Gupta & Govindarajan, 1984; Govindarajan & 
Fisher, 1990; Skivington & Daft, 1991; Veliyath & Shortell, 1993). Till vilken 
grad strategiimplementeringen kommer att vara planerad och kartlagd har länge 
ansetts bero på företag har en lågkostnadsstrategi eller en 
differentieringsstrategi. Vid en lågkostnadsstrategi bör organisationsstrukturen 
vara centraliserad, stor fokus ligga på effektiv tillverkning och en hög prioritet 
ligga på att möta budget. Ett företag med en differentieringsstrategi uppnår en 
högre effektivitet och lönsamhet om organisationsstrukturen är decentraliserad, 
stora resurser satsas på forskning och utveckling och budgetuppfyllelse har en 
låg prioritet. För att uppnå en hög effektivitet vid strategiimplementeringen ska 
en lågkostnadsstrategi även matchas med resultatkontroll, medan en 
differentieringsstrategi ska matchas med kontroll av beteende (Govindarajan & 
Fisher, 1990). Vid resultatkontroll utvärderas resultatet av de anställdas 
agerande och vid beteendekontroll utvärderas de anställdas handlingar. 
Fortsättningsvis är en lågkostnadsstrategi generellt sett förknippad med en hög 
nivå av resursdelning, medan en differentieringsstrategi är förknippad med en 
lägre nivå. Med resursfördelning menas till vilken nivå affärsenheterna delar på 
funktionella aktiviteter, så som marknadsföring, tillverkning och forskning och 
utveckling. Den högsta effektiviteten för en differentieringsstrategi uppnås dock 
vid kombination av beteendekontroll och hög resursdelning. Inga studier har 
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dock pekat på att strategiimplementeringen är mer strukturerad vid än 
lågkostnadsstrategi, vilket ofta har förutsatts.  Det har i stället visat sig vara av 
stor betydelse för företag med en differentieringsstrategi att ha en välutvecklad 
planeringsprocess för att försäkra sig om en effektiv implementering av 
strategin. 
 
Det är viktigt att komma ihåg att alla strategier inte grundas på totalt 
omvälvande ledningsbeslut, där en helt ny inriktning av företagets verksamhet 
fastställs eller en genomgående kostnadsbesparing ska göras. Tvärtom pågår en 
stor del av allt strategiarbete löpande i organisationer, parallellt med den dagliga 
verksamheten. De växer fram baserat på små, stegvisa beslut och påverkas 
främst av de anställdas befogenheter att fatta dessa beslut. Förändringen som 
strategin ger upphov till är annorlunda vid en helt ny strategi än vid mindre 
förändringar i en existerande strategi (Skivington & Daft, 1991; Thompson & 
Strickland, 1992). Strategiimplementeringen vid en stor strategisk förändring 
karaktäriseras ofta av en inledande större förändring genom införandet av 
exempelvis nya rutiner, för att därefter följas av en längre period av små stegvisa 
anpassningar hos de anställda. En liten strategisk förändring däremot kan först 
resultera i nya värderingar och följs av en anpassning i organisationsrutinerna, 
för att slutligen mynnar ut i en formell strukturförändring som reflekterar det nya 
tankesättet.  
 
Strategier som är specifika och lätta att bryta ner till explicita handlingsplaner 
bör implementeras med hjälp av programmerad implementering (Skivington & 
Daft, 1991). Detta är möjligt då många av de aktiviteter som är nödvändiga för 
en framgångsrik strategiimplementering kan standardiseras och konverteras till 
rutiner. Det finns en tydlig ansvarsfördelning och de beteenden som uppskattas 
är känt hos de anställda. Strategier som däremot inte är specifika och inte lätt 
kan brytas ner, exempelvis kundanpassning, bör implementeras genom de 
anställdas interagerande. Dessa strategier kan inte göras till rutin eller 
programmeras och ansvarsfördelningen är oftast otydlig, vilket skapar ett behov 
av ömsesidig förståelse för ett korrekt och fungerande handlingssätt hos de 
anställda. Den nya strategin kan innehålla nya sätt att tänka som skapar en 
osäkerhet. Den anställdas interagerande är då en väsentlig komponent för att 
skapa den förändringen i organisationen som eftersträvas.  
 
Varje strategiimplementeringssituation är unik och bör implementeras på ett 
sätt som är anpassat efter organisationens unika situation. Företags förmåga att 
analysera sin omvärld och förbereda sig så långt som möjligt till de 
förutsättningar som ges, inverkar avgörande på dess förmåga till framgångsrik 
strategiimplementering. Typen av strategi påverkar också en organisations 
strategiimplementering, där olika strategier kräver skiljda tillvägagångssätt och 
handlingsplaner. Affärsenheter utgör ett unikt område, där medvetenheten om 
deras specifika situation är avgörande för framgångsrik strategiimplementering. 
Lågkostnadsstrategi och differentieringsstrategi ger ett företag helt olika 
förutsättningar vid strategiimplementering.  
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3.4 Organisation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.1 Organisationsstruktur 
 

Organisationsstrukturen har stor betydelse för en framgångsrik 
strategiimplementering. Det är viktigt att fokusera på strukturella aspekter och 
genomföra de förändringar som krävs för att den nya strategin skall kunna 
implementeras på ett effektivt sätt. Hur enkelt planerna för 
strategiimplementeringen kan tydliggöras för de anställda har visat sig bero på 
företagets organisationsstruktur (Hambrick & Cannella, 1989; Noble, 1999; 
Love et al., 2002). Vid strategiimplementering kräver ofta den nya strategin en 
ny struktur, vilket exempelvis kan medföra decentraliseringar av hierarkin eller 
skapandet av en nätverksorganisation (Miller, 1997). Sättet på vilket information 
flödar i företaget måste eventuellt också alterneras. Nya gruppbildningar eller 
helt nya divisioner kan bli resultatet av nya strategiska krav (Hambrick & 
Cannella, 1989). Härigenom uppstår nya kanaler och hierarkier för 
beslutsfattande och informationsutbyte. Det viktiga är att de som har ansvar för 
en strategiimplementering inte är rädda eller för långsamma med att anpassa 
organisationen efter den nya strategin. Strukturförändringen måste även 
genomföras på ett kontrollerat sätt och övergripa hela organisationen. Att 
fokusera på de strukturella aspekterna och göra de förändringar som krävs kan 
många gånger vara avgörande för utfallet (Hambrick & Cannella, 1989; Noble, 
1999).  

 
Alla organisationer har formella och informella strukturer. Skivington och Daft 
(1991) definierar den formella dimensionen som ramverket för organisationen. 
Detta omfattar exempelvis sammansättningen av roller och procedurer, 
fördelningen av auktoritet och beslutsfattande, fördelning av arbetsuppgifter. 

En organisations ramverk utgörs av strukturen och denna måste vid
strategiimplementering kunna balansera behovet av kontroll och flexibilitet.
Det är av avgörande betydelse att de anställda i hela organisationen 
engageras i arbetet med strategiimplementeringen. Organisationen måste
även besitta de resurser och förmågor som krävs för strategiimplementering.
Mellanchefers möjlighet att påverka koncernens strategiformulering och 
strategiimplementering ger företaget en möjlighet att anpassa
affärsenheternas strategier både till deras unika situation och till
koncernstrategin. För en framgångsrik strategiimplementering måste: 
 

• organisationsstrukturen anpassas till och stödja planerna för 
strategiimplementering, med särskilt fokus på en tydlig
ansvarsfördelning 

• ett totalt deltagande och engagemang skapas i hela organisationen  
• mellanchefer och andra nyckelanställdas stöd säkerställas 
• mellanchefer agera som bron mellan företaget och affärsenheten   
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Informell organisationsstruktur, å andra sidan, utgörs av hur de anställda inom 
organisationen interagerar med varandra. Dessa två dimensioner ger oss alltså 
två vägar för hur strategiska beslut kan implementeras. Stor andel av litteraturen 
har fokuserat på den formella dimensionen och vikten av att använda denna vid 
strategiimplementering. Skivington och Daft (1991) studie visar att många 
organisationselement används vid strategiimplementering och att båda 
tillvägagångssätten används parallellt. Vid implementering är det således viktigt 
att man inser att organisationen har två strukturer för att kunna hantera dem. 
 
Många företag präglas av att omvärlden kontinuerligt förändras. Detta har 
medfört att behovet av flexibilitet i har ökat, medan behovet av kontroll 
fortfarande finns kvar. Organisationsstrukturen kan här fylla en funktion av att 
balansera dessa båda behov. Vid påbörjandet av strategiimplementeringen är det 
viktigt att undersöka graden av centralisering i organisationsstrukturen. Starkt 
centraliserade organisationer förefaller ha en aktivare kontrollerande roll vid 
strategiimplementeringar. Organisationsstrukturen måste ha en stabiliserande 
och kreativ påverkan på organisationen, speciellt i turbulenta miljöer. 
Strukturens grad av öppenhet till att utforska möjligheter, genom att ge anställda 
mer information och utrusta dem med möjligheten att agera utifrån denna 
information, skapar bättre anpassning till förändrade förutsättningar (Douglas & 
Judge 2001).   

 

 

3.4.2 Ett utbrett deltagande 
 
Det som kännetecknar en organisation är en samling av individer som arbetar 
mot ett gemensamt mål (Ouchi, 1980). Människorna i en organisation är av stor 
betydelse för strategiimplementeringen. Personalen kan, enligt Barney (1991), 
utgöra en konkurrensfördel i vissa företag då de kan vara värdefulla, ovanliga 
och svåra att imitera, vilket i sin tur gör dem oerhört betydelsefulla vid 
strategiimplementering. En ny strategi påverkar i nästan alla lägen de mänskliga 
resurserna i en organisation och genom att förstå naturen av dessa förändringar 
kan rätt aktioner genomföras. Organisationer och dess anställda tenderar att vara 
ömsesidigt beroende av varandra, då de anställda förväntar sig att organisationen 
tillfredställer deras ekonomiska, personliga och sociala behov, medan 
organisationen inte kan fungerar effektivt utan de anställdas energi och talanger 
(Ulrich, 1998; Lee & Miller 1999). Nyanställning och avskedande, utbildning 
och utveckling, nya gruppkonstellationer, personlig handledning och rådgivning 
är de verktyg som finns tillhands för att genomföra dessa förändringar på ett 
effektivt sätt (Hambrick & Cannella, 1989). Det viktigaste arbetet för en 
organisation är dock att stödja, motivera och engagera individerna inom 
organisationen för att uppnå en framgångsrik strategiimplementering (Porter 
1980; Hambrick & Cannella, 1989; Barney, 1991; Miller, 1997). 
 
Synsättet att personalen är en nyckelresurs har fått många forskare att fokusera 
på hur personalen bör behandlas med utgångspunkten i att de är kritiska för 
verksamheten. Personalens intressen måste tillgodoses för att 
strategiimplementeringen ska bli effektiv (Pfeffer, 1993). De anställda har 
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förväntningar, behov och känslor som påverkar organisationens prestationer. En 
strategi som ignorera dessa faktorer kommer med stor säkerhet stöta på massivt 
motstånd när den ska implementeras. Personalledningens roll har dock 
förändrats, från att enbart ha rekryterat och kompenserat personal, till att delta i 
olika förbättrande aktiviteter av företagets värde för kunder, investerare och 
anställdas bästa. En organisations engagemang för sina anställda kan reflekteras 
genom dess omtanke angående de anställdas välmående och tillfredsställelse, 
genom dess villighet till finansiell kompensation och andra belöningssystem, 
samt genom dess investeringsgrad i kompetensutveckling (Pfeffer, 1993). Lee 
och Miller (1999) argumenterar för att en organisations engagemang i sin 
anställda har en direkt och en indirekt betydelse för dess prestationer. Den 
direkta betydelsen är att engagemanget leder till bättre arbetsprestationer genom 
den positiva påverkan på satsning, initiativtagande och samarbete i 
organisationen. Den indirekta betydelsen engagemanget får är ett ökat värde av 
de mänskliga resurserna i organisationen vilket bidrar till en bättre 
strategiimplementering.  
 
För att få med sig alla inom organisationen och skapa ett agerande bland de 
anställda som i så stor utsträckning som möjligt gynnar 
strategiimplementeringen krävs att stöd ges från olika håll inom organisationen. 
Stödet måste komma dels från dem som ska implementera den strategiska 
förändringen, men även från dem som har makten att ställa sig ivägen för den 
(Miller, 1997). De mest logiska och lättgreppbara strategierna kan misslyckas 
om inte chefer och anställda på alla nivåer engagerar sig i 
strategiimplementeringen av dessa. Omotiverade och obstinata 
organisationsmedlemmar kan förstöra de mest kompletta strategier, medan de 
inspirerade och engagerade kan överkomma nästan alla hinder för dess 
utförande. Anställda som är positivt inställda till företaget kan arbeta i harmoni 
mot samma mål och fattar även de bästa och mest generösa besluten. 
Engagemang i individer anses vara vitalt för att nå framgång (Senge, 1990).  
 
Det är viktigt att skapa ett engagemang på ett tidigt stadium, gärna redan vid 
strategiformuleringen, men framförallt under strategiimplementeringen. Ett 
lämpligt tillvägagångssätt att åstadkomma detta på är att ställa frågor och belysa 
eventuella problem inom de berörda områdena, istället för att komma med redan 
färdigställda handlingsplaner. Genom att möta varje enskild anställd, som antas 
ha en nyckelfunktion i företaget, kan ett tidigt socialt och psykologiskt 
engagemang säkerställas. På detta sätt underlättas arbetet med att få alla att 
arbeta i linje med de övergripande målen. Förberedelser för senare förändringar 
kan dock vara svåra att bereda de anställda på, vilket inte heller är avgörande. 
Viktigast är att det finns en medvetenhet om att behovet av mer stöd sökande 
aktiviteter kommer att behöva genomföras för att behålla motivationen allt 
eftersom strategiimplementeringen fortskrider. Att genomföra en perfekt 
implementeringsplan, där alla detaljer genomförs på ett perfekt sätt är ofta både 
svårt och tidskrävande, men att skapa ett deltagande bland de anställda på ett 
tidigt stadium i processen underlättar (Hambrick & Cannella, 1989).   
 
För att lyckas med strategiimplementeringen krävs det att personalen besitter de 
rätta kunskaperna och förmågorna för implementering. När man formulerar en 
strategi brukar den utgå från kärnkompetensen i företaget. Likaså när man 
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formulerar en strategiimplementeringsplan är det viktigt att man utnyttjar den 
kompetens som finns hos medarbetarna. När företag genomför förändringar 
finns det all anledning att leta efter nya talanger och matcha uppgifter med den 
kompetens som de olika individerna och avdelningarna besitter (Dobni et al., 
2003). Lärande blir en nyckelfaktor, då det är en betydande del av alla 
förändringar. Ibland föregår förändring lärande och ibland kan förändringar 
implementeras utan något lärande alls, men oftast måste organisationen öka sin 
kunskap för att lyckas implementera strategier effektivt (Heide et al., 2002). 
Organisatoriskt lärande är större än summan av det gemensamma individuella 
lärandet. Det är dock av betydelse för strategiimplementeringen i vilken 
utsträckning de anställda har varit med om en liknande situation innan och 
vilken erfarenhet de har av strategiimplementering sen tidigare, då personer med 
positiva erfarenheter har lättare att förändra sig till den nya strategin (Miller, 
1997).  
 
 

3.4.3 Mellanchefers deltagande 
 
Betydelsen av att involvera chefer för olika affärsenheter, så kallade 
mellanchefer, i strategiska beslut på koncernnivå och under 
strategiimplementering har varit föremål för diskussion av olika författare 
(Bartlett & Ghoshal, 1986; Kim & Mauborgne, 1993; Beer & Eisenstat, 2000). 
Dessa hävdar att mellanchefers deltagande i, förtroende för och belåtenhet med 
strategiska beslut på koncernnivå påverkar deras arbetsprestationer och 
motivation. Mellanchefer kan inte förväntas agera på ett korrekt sätt vid 
strategiimplementering om inte företagsledningen ger dem förutsättningarna för 
detta genom tydliga riktlinjer och ansvarsområden. Vid situationer där ledningen 
inte kan fatta gemensamma och enhetliga beslut om en strategi blir 
mellanchefernas arbete så gott som ogenomförbart (Beer & Eisenstat, 2000). 
Olika affärsenheters individualitet måste omfattas i den strategiska 
beslutsprocessen, vilket gör deras deltagande och engagemang mer än viktigt, 
det blir nödvändigt (Bartlett & Ghoshal, 1986).  

 
Överensstämmelse och tillit mellan företag och deras affärsenheter är beroende 
av att korrekta och rättvisa strategiska beslut fattas på koncernnivå. För att 
uppnå detta måste företagsledningen ha kännedom om de respektive 
affärsenheternas situationer och förutsättningar. Förekommandet av en 
tvåvägskommunikation mellan företagsledningen och mellanchefer vid 
strategiformuleringen kan säkerställa detta och är ofta avgörande för ett 
fungerande beslut. De respektive affärsenheterna måste få utrymme att 
ifrågasätta och utmana koncernens strategiska beslut, för att kunna skräddarsy en 
lämpligare lösning som passar de respektive enheterna bättre. Det är avgörande 
att mellancheferna får information och kanske främst förståelse för den 
övergripande strategi företaget har, så att denna inte glöms bort utan inkluderas 
som en naturlig del i affärsenheternas situationsspecifika strategi. 
Tvåvägskommunikationen möjliggör denna nödvändiga dialog. Om inte 
strategiformuleringen karaktäriseras av detta är det omöjligt att fastställa en 
välfungerande strategi och strategiimplementeringen därmed att bli lidande.     
Även Bartlett & Ghoshal (1986) påpekar betydelsen av en fungerande relation 
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mellan koncernledningen och olika affärsenheters högsta chefer. De anser att 
begrepp som kontroll, flexibilitet och frihet kan komplicera detta förhållande 
och att det behövs klara riktlinjer för hur de olika delarna av organisationen ska 
förhålla sig till och hantera detta. De anser att koncernledningen kan vinna på 
att, utifrån en tydlig strategi, fördela ansvar och differentiera uppgifter till 
affärsenheterna, så att deras roller och ansvarsområden är kända och 
kontrollerade. Det förenklar erkännandet och villigheten att arbete aktivt med 
strategin, samt känslan av erkännande och betydelse vid 
strategiimplementeringen.  
 
Mellanchefers berättigande till deltagande vid beslut beror på hur stor 
interaktionen är mellan företaget och dess respektive affärsenheter (Kim & 
Mauborgne, 1993). Globala organisationer, med till stor del fristående 
affärsenheter, har ett starkt behov av en strategisk process där mellancheferna 
aktivt deltar och medverkar. Resultatet av ett sådant samarbete är ett ökat 
tillmötesgående och förtroende från dessa chefer, vilket annars kan bli svårt att 
uppnå. Inom organisationer med enbart lokal eller regional verksamhet krävs det 
däremot att företagsledningen beräknar kostnaderna för mellanchefernas 
deltagande vid strategiska processer. Beroende på att det är både tids- och 
resurskrävande att fatta gemensamma beslut är detta inte alltid lönsamt för ett 
företag med begränsad interaktionen mellan företaget och affärsenheterna.  
 
Det finns en risk för att kvaliteten på de olika affärsenheternas strategier blir 
lidande vid inkluderande av mellanchefer under strategiformuleringen. Detta har 
att göra med risken att mellanchefers krav får för hög prioritet och behandlas 
alltför medgörligt enbart för att avkall ska slippa göras på den övergripande 
strategin. Företag är ofta även rädda för det motstånd som kan uppkomma från 
olika affärsenheter och den negativa inverkan som det kan få på den 
koncernövergripande strategiformuleringen.  Därmed blir det betydligt enklare 
att ge de olika affärsenheterna större frihet vid strategiformulering och 
strategiimplementering på respektive nivå inom företaget.   
 
För att uppnå en framgångsrik strategiimplementering är det viktigt att förändra 
organisationsstrukturen i förhållande till de planer som finns, så att 
anpassningar görs efter bästa förmåga. De anställda är en viktig resurs i arbetet 
med strategiimplementering och för att den ska bli framgångsrik krävs deras 
genomgripande deltagande och engagemang. Strategiimplementeringen måste 
även få sitt fulla stöd av nyckelanställda inom organisationen som direkt har ett 
inflytande över den. Mellanchefer utgör en speciell grupp genom sin unika 
kännedom om sina respektive affärsenheter. Denna kännedom gör att 
mellancheferna fungerar som en bro som överbygger avståndet mellan företaget 
och affärsenheterna, vilket är avgörande för framgångsrik 
strategiimplementering.  
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3.5 Ledningens roll vid strategiimplementering 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det har visat sig vara av stor betydelse vilken prioritet implementeringen av ett 
strategiskt beslut får hos företagsledningen (Ouchi, 1980; Govindarajan; 1988). 
Det poängteras speciellt att det är av stor vikt för strategiimplementeringen att de 
som är högst ansvariga för denna process uppvisar ett stort intresse, för att 
därigenom öka möjligheten för de strategiska besluten att bli realiserade. Det 
krävs således att företagsledningen kontinuerligt stöder och aktivt deltar i 
strategiimplementeringsarbetet under den pågående processen för att en 
strategisk förändring ska genomföras.  
 
Företag finner det dock ofta svårt att förändra företagets strategi och 
implementera en ny. Detta är främst beroende på att strategiskt tänkande inte är 
en förmåga som medvetet prioriteras i organisationer (Ouchi, 1980; Christensen, 
1997). De flesta företagsledare tillägnar sig sin erfarenhet och kunskap genom 
att praktisera och öva sina färdigheter i den dagliga verksamheten, men 
strategiska förändringar är oftast inte en daglig uppgift för ledningen. När 
företag har formulerat och implementerat en fungerande strategi vill de arbeta 
med den, inte förändra den. Konsekvensen blir att de flesta företagsledningar 
inte kontinuerligt arbetar med och utvecklar sitt strategiska tänkande. De missar 
även ofta att upptäcka behovet av en strategisk förändring även när det gått så 
långt att den tidigare strategin blivit föråldrad. Trenden att kontraktera ut 
strategisk planering till olika konsultbolag beror ofta på att missnöjet med den 
interna strategiavdelningen är stort (Christensen, 1997). De har höga kostnader 
men låg produktivitet. Företag väljer att utnyttja olika experter, istället för att 
lära upp och utveckla ett strategiskt tänkande hos de högsta cheferna. Härmed 
förlorar företag resurser, både i form av finansiellt dyra konsulter samt i form av 
outnyttjade interna experter, vars kunskap inte tillvaratas. 
Strategiimplementeringen, samt den kontinuerliga uppdateringen av strategin, 

Företagsledningen måste vara medveten om att strategiimplementering är
ett pågående arbete som kräver deras kontinuerliga uppmärksamhet,
samtidigt som de noggrant måste undvika att påverkas av fördomar och
tidigare framgångskoncept. Strategiimplementering skapar dock ofta
problem för företagsledningen, då de inte är skolade i strategiskt tänkande.
Vissa författare föreslår att ledares personlighet ska matchas med specifika
strategier, medan andra menar att en bra ledare klarar många olika typer av
uppdrag och att individens utvecklingsmöjligheter är oändliga. För en 
framgångsrik strategiimplementering måste:  
 

• företagsledningen skapa engagemang och delaktighet för 
strategiimplementeringen  

• företagsledningen aktivt stödja och delta i strategiimplementeringen 
• företagsledningen skapa strukturerade handlingsplaner för 

strategiimplementeringens genomförande 
• företagsledare motivera, organisera och vara handlingskraftiga  
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blir både effektivare och bättre anpassad till företaget om den tagits fram internt 
av företagsledningen (Chebat, 1999). Fokus på ledningens deltagande och 
engagemang leder även till ökad kompetens inom det strategiska området, vilket 
kulminerar och sprids genom des utövande.  
 
Ledningens roll vid strategiimplementeringen är internt fokuserad, medan dess 
roll under strategiformuleringen är betydligt mer externt fokuserade. Behovet 
varierar mellan att förmågan att ha stor insikt i företagets interna resurser och att 
kunna känna av konkurrentklimatet (Egelhoff, 1993). Företagsledningens kanske 
viktigaste uppgift är att omvandla strategier till konkreta handlingsplaner 
(Hambrick & Cannella, 1989; Christensen, 1997). Det är omöjligt att förutse 
varje handling som strategin kommer att ge upphov till redan under 
strategiformuleringsfasen, vilket inte heller är nödvändigt. Avgörande är 
däremot att företagsledningen är medveten om att strategier kommer att ge 
upphov till olika utmaningar under strategiimplementeringen. Om hindren är 
oöverstigliga eller riskerna för höga är strategin kanske inte formulerad på ett 
optimalt sätt, utan måste omarbetas. Att en strategiimplementering är 
förestående måste alltid finnas i ledningens medvetande, även under de första 
faserna av strategiformuleringen. De måste även avsätta kapacitet, i form av 
människor, tid och pengar, för att kunna genomföra de handlingar som 
implementerar de strategiska initiativen (Chebat, 1999). De måste vara mer eller 
mindre medvetna om vad de vill att dessa handlingar ska leda till, hur stora de 
ska vara, vilken risk de innehåller och i vilken sekvens de vill att handlingarna 
ska initieras och slutföras. De måste även försäkra sig om att organisationens 
kapacitet för genomförandet av dessa handlingar.  
 
En teknik för att arbeta planerat och konkret med strategiimplementeringen är att 
utarbeta ett styrkort, vilket utvecklas samtidigt som strategin. Detta styrkort 
skapar en klar arbetsgång för både företagsledningen och styrelsen. Här kan 
även företagsstyrelsen spela en mycket viktig roll (Siciliano, 2002). Vanligtvis 
har styrelsens roll varit passiv ifråga om strategiimplementering.  Historiskt sett 
har företagsledningen oftast tagit fram en strategi som styrelsen sedan godkänt, 
medan styrelsen idag fokuserar på att utveckla strategin. Implementeringen av 
strategin överlämnas dock fortfarande nästan uteslutet till företagsledningen. 
Parallellt med strategiformuleringsprocessen bör styrelsen utveckla ett ramverk 
för ett strategiimplementeringsstyrkort. Detta styrkort innehåller traditionella, 
finansiella mått samt ansvarsfördelning och tidsramar för verkställandet av 
strategin. Detta arbetssätt gör att styrelsen och företagsledningen får en mer 
aktiv roll i själva strategiimplementeringsfasen.  
 
Företagsledningen måste under både strategiformuleringen och 
strategiimplementeringen undvika ofullkomliga och felaktigt verkställda 
strategier. Den risk som skulle kunna leda till en ofullkomligt utformad strategi 
är att den reflekterar ledningens gemensamma fördomar och förutfattade 
meningar om vad en välfungerande strategi innebär (Christensen, 1997). Dessa 
värderingar är ofta grundade i tidigare framgångskoncept, vilket inte är en 
förutsättning för framgången av kommande strategi. Som tidigare nämnts 
förändras ständigt omgivningen och företagets situation är inte densamma från 
ena dagen till den andra. En risk för att en strategi blir felaktigt verkställd kan 
uppstå om företagsledningen inte frigör tillräckliga resurser för denna process. 
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Företagsledningen måste både säkerställa att de rätta resurserna allokeras till 
strategiimplementeringen samt att det sker på ett korrekt sätt. Företagsledningen 
har således ett ansvar för att strategin reflekterar sin omgivning och att 
resursallokeringsprocessen reflektera strategin.  
 
Under strategiimplementeringen måste ledningen finjustera organisationen 
genom att organisera design, processer och de anställda på ett effektivt sätt. 
Därmed blir det en viktig uppgift för företagsledningen, främst i stora globala 
organisationer, att undersöka vad olika affärsenheter har för skiljda behov av 
strategi och vid strategiimplementering (Govindarajan, 1988). Företagsledningen 
måste ge de respektive dotterbolagen olika grad av frihet och kontroll under den 
strategiska processen, för att möjliggöra en effektiv strategiimplementering inom 
olika delar av organisationen. Graden av flexibilitet är också av betydelse för att 
generera ett passande beteende i varje beslutssituation (Miller, 1997; Siciliano, 
2002).  
 
 

3.5.1 En lämplig ledare  
 
Det gemensamma underliggande temat som identifierats inom forskningsläget 
för ledarens roll vid strategiimplementering, är antagandet att en ledares 
psykologiska, demografiska och beteendekaraktäristika måste matchas med den 
förutbestämda strategin (Nahavandi & Malekzadeh, 1993; Kerr & Jackofsky, 
1989). Den dominerande teorin inom området är den så kallade strategy-style-
matching teorin, även kallad manager-style matching, vilken vi härefter refererar 
till som matchningsmetoden (Waldersee & Sheather, 1996). Teorin utgår ifrån 
att personligheten är det som primärt styr beteendet. Då olika strategier kräver 
olika beteende hos ledare bör alltså ledare och strategier matchas på basis av 
personlighet. Denna teori är byggd på antagandet att en effektiv 
strategiimplementering kräver en ledare vars ledarskapsstil har styrkor som 
överensstämmer med de kompetenser som strategin kräver (Gupta & 
Govindarajan, 1984). Detta antagande har styrkts av studier som har visat 
samband mellan ett flertal personlighetsdrag hos ledare och effekten på ett 
företags resultat. Flera studier har kopplat personlighetsdrag gällande 
riskaversion, problemlösningsstil, kontrollbehov, behov av att prestera samt 
tolerans för tvetydighet, till affärsområdes prestationer och resultat i olika 
strategiska situationer (Waldersee & Sheather, 1996).  
 
Vid studier av koncerner och dess olika affärsenheter har matchningsmetoden 
fastslagit att olika ledaregenskaper systematiskt går att relatera till olika 
organisatoriska krav vad gäller hanteringen av osäkerhet vid varierande 
situationer (Gupta & Govindarajan, 1984). De tre ledaregenskaper som studerats 
är tidigare erfarenhet inom marknadsföring och försäljning, riskbenägenhet och 
tolerans inför tvetydighet. Klassificering av ledare görs utifrån om de har intern 
eller extern kontroll. Dessa begrepp speglar ledares uppfattning om deras 
förmåga att påverka sin omgivning och situation. Då en ledare uppfattar att 
han/hon kan påverka situationen har han/hon intern kontroll, medan 
uppfattningen att det mesta ligger utanför förmågan att påverka innebär att 
ledaren har extern kontroll. Forskarna hävdar att ledare med intern kontroll 
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presterar bättre än de med extern kontroll i osäkra situationer, då de med intern 
kontroll söker information, samt använder denna information, mer aktivt. Ledare 
med intern kontroll anser att de själva kan påverka sin situation på ett lönande 
sätt. De tenderar även att hantera förändringar mer effektivt än de med externt 
kontroll, vilket talar för fördelen för dessa karaktärer att vara ansvarig för en 
strategiimplementering. Stor erfarenhet inom marknadsföring och försäljning, 
hög riskbenägenhet och stor tolerans inför tvetydighet är karaktäristiska för 
ledare som effektivt vill implementera nya strategier. Om denna matchning görs 
effektivt presterar organisationen bättre vid strategiimplementering 
(Govindarajan, 1988). 
 
Forskare som förespråkar matchningsmetoden har i stor utsträckning utgått från 
contingency perspektivet (Nahavandi & Malekzadeh 1993). Dessa teorier har 
fastställt att ledarens personlighet, stil och beteende måste matchas till en 
specifik situation och denna situations förutsättningar, för att företaget skall 
kunna uppnå ett högt resultat. Teorierna utgår ifrån att ledaren har begränsade 
möjligheter att påverka arbetsmiljön eller att bestämma uppgiften, då situationen 
fastställs av organisationsledningen. Det centrala antagandet som görs är att 
strategin är fastställd och valet av ledare görs utifrån givna förutsättningar för 
strategiimplementeringen. Ledarens roll begränsas således till 
strategiimplementeringen, då strategin redan är formulerad. Vid situationer där 
strategin inte är formulerad minskar möjligheten att finna en ledare med de 
lämpliga egenskaperna för strategiimplementering. Då dessa teorier utvecklades 
var organisationer i allmänhet mindre och inte alls så divisionaliserade och 
globala som de är idag. Detta gör att teorierna, trots att de främst gjordes på 
högsta ledningsnivå, även är tillämpbara på ledare på mellannivå (Nahavandi & 
Malekzadeh 1993, Kerr & Jackofsky, 1989). 
 
Det finns dock ett flertal författare som riktar kritik mot synsättet i 
matchningsmetoden (Kerr & Jackofsky, 1989; Waldersee & Sheather, 1996). De 
hävdar att matchningsmetoden bortser från det konventionella synsättet att 
kompetenta ledare kan leda vilken organisation som helst till framgång. 
Metoden antar även att de avgörande faktorerna för agerande vid 
strategiimplementering är personlighet och ledarens bakgrund. Ledare kan 
således inte anpassa sitt beteende till en situation, inte heller låta organisationen 
anpassa det åt honom/henne. Hänsyn tas inte heller till organisationens kontext 
eller interaktionen mellan personligheten och kontexten vid agerande för 
strategiimplementering. Istället antar den en hög kontinuitet i beteende oavsett 
situationskaraktär, vilket har ifrågasatts i stor utsträckning av forskare inom 
området. Ett flertal studier har visat att den strategiska kontexten påverkar 
ledares avsikter för agerande vid strategiimplementering, oavsett personlighet så 
har alltså strategins karaktär en effekt på ledares agerande vid 
strategiimplementering (Waldersee & Sheather, 1996). Matchningsmetoden 
bygger vidare på antagandet att både individ och arbetsuppgift förblir desamma 
över tiden. Därmed så fokuserar denna metod mer på nuvarande krav snarare än 
på förändringar i framtiden. Matchningsmetoden kräver även att det föreligger 
en tydlig artikulation gällande strategin och att det är möjligt att i förväg 
klargöra vilket agerande denna kräver för att metoden skall fungera, något som 
inte alltid förekommer i praktiken (Kerr & Jackofsky, 1989).  
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En alternativ metod till matchningsmetoden är ledarskapsutvecklingsmodellen 
(management development model), som även denna syftar till att uppnå en 
samstämmighet mellan ledare och strategi för att strategiimplementeringen skall 
bli framgångsrik (Kerr & Jackofsky, 1989; Meldrum & Atkinson, 1998). Innan 
vi går in på en beskrivning av denna är det viktigt att poängtera att de två 
modellerna är utformade utifrån två olika synsätt på strategiformuleringen och 
på hur en organisation fungerar i allmänhet. Matchningsmetoden utgår från ett 
mekanistiskt synsätt på en organisation, där ledares egenskaper och förmågor är 
konstanta över tiden. Ledarutvecklingsmodellen utgår från ett organiskt synsätt 
på en organisation, där både ledares förmågor och de strategiska behoven anses 
utvecklas och förändras över tiden. Dessa två olika synsätt är viktiga att vara 
medvetna om då dessa genererar olikheter i logiken om hur det är lämpligt att gå 
tillväga för att uppnå en effektiv strategiimplementering genom ledarskap. Syftet 
med de båda metoderna är dock detsamma: att bidra till organisationens 
kapacitet att anpassa sig efter strategiska förändringar och därmed lyckas med 
strategiimplementeringen (Kerr & Jackofsky, 1989).   
 
Ledarskapsutvecklingsmodellen utgår från att ledarutvecklingen är en process 
där ledarens värde ökar i takt med att denne skaffar sig nya färdigheter, 
kunskaper, samt förändrar sitt beteende och sin attityd till saker och ting. 
Processen är framtidsorienterad och förutsätter en relativt lång relation mellan 
organisationen och individen. De komponenter i utvecklingen som är mest 
relevanta för strategiimplementering är hur ledare förflyttar sig inom 
organisationen under karriärens gång, möjlighet till handledning samt 
utbildning. Metoden bygger på att ett effektivt system av förflyttning av personal 
inom organisationen byggs upp, med en stark planeringsgrupp som har kontroll 
över anställdas beslut och deltar i personalstyrning och strategiska 
planeringsgrupper. Denna planeringsgrupp skall ha till uppgift att identifiera 
anställda med stor potential, tillgodose anställdas individuella utvecklingsbehov 
och upprätta en särskild plan för att kunna tillgodose dessa behov. Möjligheten 
till handledning syftar till att hjälpa den anställdes utveckling framåt och fungera 
som ett psykologiskt stöd i utvecklingen. Utbildningen är en formell process 
genom vilken organisationen erbjuder den anställda att förskaffa sig nya 
förmågor, kunskaper och sätt att forma ett socialt beteende som krävs för att 
utföra nuvarande och kommande arbete. Utbildningen kan gälla allt från 
förkovran i teknisk kunskap till ledarskapsutbildningar.  

 
Kärnan i denna metod är alltså att företaget skall underlätta och hjälpa ledarna så 
att dessa har förutsättningarna för att kunna genomföra en effektiv 
strategiimplementering. Detta synsätt speglar en tro på att en bra ledare kan 
implementera en strategi på ett effektivt sett, oberoende av karaktären på 
strategin, och att ledare kan förändra sitt beteende. Genom att ständigt utveckla 
sin befintliga personal kommer företaget att ha de mänskliga resurserna som 
krävs för att implementera en ny strategi. Det finns dock ett antal nackdelar med 
den omnämnda modellen. Ledarskapsutvecklingsmetoden kan komma att 
innebära signifikanta kostnader för företaget och det kan ta lång tid från det att 
resurser satts in till dess att man ser ett resultat (Kerr & Jackofsky, 1989). 
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Även om det går att se på ledarskap på många olika sätt finns det fortfarande en 
del aspekter som är generella. Beer & Eisenstat (2000) anser till exempel att 
organisationer behöver mer än en ledare för att lyckas med 
strategiimplementering, de behöver en ledargrupp som genom dialog och 
samarbete förankrar sig med de lägre nivåernas inbäddade kompetens och 
kunskap. En grupp bestående av ledare med starka individuella åsikter, ovilliga 
att underordna sig organisationens övergripande intressen, kommer aldrig att 
kunna skapa en klar strategi och än mindre lyckas implementera den. Enligt 
författarna existerar det alltid en balansgång mellan att ge och ta vid 
strategiformuleringen. Vissa chefer kommer att förlora makt och befogenheter, 
medan andra kommer att vinna detta under strategiimplementeringen. Detta 
leder till konflikter, av både öppen och dold karaktär, där konsensus aldrig 
kommer att kunna nås fullt ut (Beer & Eisenstat, 2000). Att vara en duktig 
organisatör och kunna motivera sina anställda i deras dagliga arbete är den 
viktigaste uppgifter för en ledare som kontinuerligt arbetar med 
strategiimplementering. Det är viktigt att kunna fokusera mänskliga, fysiska och 
finansiella resurser på ett extraordinärt effektivt sätt (Egelhoff, 1993). Många 
forskare poängterar betydelsen av att de som skall implementera strategin 
kommer igång med arbetet så snabbt som möjligt. Det krävs att det är 
handlingsbenägna individer som tar hand om implementeringen, inte nödvändigt 
riskbenägna, men det är viktigt att de inte väntar tills allt fallit på plats utan 
vågar fatta besluten omgående. Ledare för strategiimplementering bör 
genomföra vissa aktioner med hjälp av olika organisatoriska element och sedan 
vänta på utfallet av strategin för att få veta vilka handlingsalternativ som ges. 
Alla alternativ måste dock falla inom ramen för den övergripande strategin 
(Hambrick & Cannella, 1989).  
 
Företagsledningen har en betydelsefull roll att fylla för 
strategiimplementeringens framgång, då de är ansvariga för det engagemang 
och den prioritet strategin får hos organisationens medlemmar. De måste aktivt 
delta i och uppmuntra initiativ och intresse från organisationens olika delar att 
delta i strategiimplementeringen. Ledningen måste även ha en förmåga att 
skapa strukturerade handlingsplaner, dit kompetens, tid och finansiella medel 
allokeras för att framgångsrikt genomföra en strategiimplementering. Vissa 
författare föreslår att framgångsrik strategiimplementering kännetecknas av att 
ledarens personlighet matchas med specifika strategier. Det finns även 
alternativa synsätt som menar att en bra ledare kan utveckla egenskaper för att 
kunna handskas med olika situationer och strategier. För framgångsrik 
strategiimplementering måste ledare ha förmågan att motivera och organisera 
de anställda, då förändring ofta för med sig ett motstånd från organisationen 
som har en negativ effekt på de anställdas motivation och engagemang. Vidare 
krävs det att ledare är handlingskraftiga för att framgångsrikt genomföra en 
strategiimplementering. 
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3.6 Skapandet av konsensus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ytterligare en aspekt som har visat sig vara av betydelse för framgången med 
strategiimplementering, är att ledningen lyckas komma fram till konsensus inom 
organisationen gällande vad det är som skall uppnås, dvs. de strategiska målen 
(Kerr & Jackofsky, 1989; Dooley et al, 2000; Rapert et al., 2000; Dobni, 2003). 
Ett övergripande ledningsproblem, som uppmärksammas redan under 
strategiformuleringsfasen, är behovet av att hos hela organisationen skapa 
förståelse och konsensus kring de strategiska målen. Ledningens uppgift blir 
således att kommunicera sin uppfattning om organisationens strategiska riktning 
och dess förmåga att uppnå denna. Företagsledningen måste sälja, sälja och sälja 
strategin till alla som är viktiga och berörs av den, både uppåt, nedåt, åt sidorna 
och utåt (Hambrick & Cannella, 1989). 
 
Många forskare inom strategisk ledning poängterar betydelsen av att uppnå 
konsensus gällande strategiska beslut (Noble, 1999; Dooley et al., 2000; Rapert 
et al., 2002). Den gemensamma uppfattningen är att konsensus leder till en 
snabb, effektiv och framgångsrik strategiimplementering. Det finns ett flertal 
definitioner av konsensus, men kärnan i detta begrepp är att medlemmarna i en 
organisation delar de strategiska värderingarna (Rapert et al., 2000). Konsensus 
underlättar skapandet av en gemensam riktning för organisationen och skapar 
goda möjligheter för att lösa skiljaktigheter (Rapert et al., 2000). Uppnåendet av 
konsensus tillför även en hängivenhet till besluten, vilket hade varit svårt att få 
annars, något som får en positiv effekt för strategiimplementeringen. Dooley et 
al. (2000) går dock emot det traditionella synsättet och hävdar i en studie att 
hängivenhet till besluten minskar hastigheten med vilken strategin verkställs. 
Vidare finns det flertalet forskare (Bourgeious, 1980; Noble 1999) som menar 
att det finns en direkt koppling mellan resultatet och graden av konsensus. 
Genom att skapa en koppling mellan vision och medarbetare underlättas arbetet 
väsentligt då visionen kan fungera som en ledstjärna under 
strategiimplementeringen. Att få visionen att verkligen betyda något för de 
anställda är dock ofta förknippat med en stor utmaning (Dobni, 2003). 
 
Effektiv strategiimplementering baseras på antagandet att de anställda har en 
grundläggande förståelse för strategin och att konsensus råder beträffade 
strategin. Det är vanligt att forskare utgår från att alla inom organisationen 
känner till strategin, detta synsätt präglar bland annat Mintzberg. Emellertid så 
är detta ofta ett problem när det kommer till strategiimplementering. Studier av 
samband mellan konsensus, kommunikation och resultat har visat att 

Forskare har visat att arbetet med strategiimplementeringen underlättas
väsentligt om en samstämmighet mellan medlemmarna av en organisation
råder gällande strategin och hur verkställandet av denna skall gå till. För en 
framgångsrik strategiimplementering är det således viktigt att: 
 

• uppnå konsensus inom organisationen 
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organisationers framgång många gånger är avhängd på det informella nätverket i 
organisationen, vilket kan innebära en uppenbar risk (Rapert et al., 2000). 
  
Vanligtvis kommer inte strategiförändringar av sig självt utan är ofta en funktion 
av yttre eller inre press inom organisationen. Det är därför viktigt att ledningen 
kontinuerligt arbetar med att skapa konsensus inom organisationen så att de 
olika övergångarna lättare kan hanteras. När en strategi inte uppkommer genom 
en process som speglas av deltagande utan snarare förmedlas som ett direktiv så 
är ofta konsensusen låg och kommunikationen av envägskaraktär. Detta 
tillvägagångssätt har visat sig försvåra strategiimplementeringen och innebör ett 
större motstånd och fler svårigheter än i fall där det råder konsensus och aktiv 
vertikal och horisontell kommunikation. Synsättet på kommunikation kan alltså 
vara ett sätt att förstå varför vissa organisationer lyckas med verkställandet av 
strategin medan andra misslyckas Denna observation ger ytterligare stöd för att 
strategisk konsensus är viktigt vid strategiimplementering (Rapert et al., 2002).  
 
Sammanfattningsvis är det viktigt att konsensus uppnås gällande strategin och 
hur verkställandet av denna skall gå till för att strategiimplementeringen skall 
bli framgångsrik.  
 
 

3.7 Betydelsen av att kommunicera 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunikation är enligt många forskare en väsentlig del i arbetet med att 
verkställa en strategi. Inom strategiimplementering handlar kommunikation om 
såväl förmedlingen av information som hanteringen av denna. Forskare 
poängterar vikten av att sälja och kommunicera den nya strategin till alla 
företagets intressenter vid strategiimplementeringen, för att vinna förtroende 
från annars betydande motståndare. Den interna kommunikationen mellan olika 
divisioner och avdelningar är enligt många forskare oerhört viktig för att klara 
av en strategiimplementering då många fall av svårigheter med 
strategiimplementering går att relatera till bristande intern kommunikation 
(Dobni, 2003).  
 
Kommunikation är känt att vara viktigt för strategiimplementering men klarhet i 
vision har också visat sig vara av betydelse (Miller, 1997; Heide et al, 2002). 

Det är viktigt att ett företag lyckas kommunicera strategin på ett tydligt sätt
till de anställda, då detta skapar en god förutsättning för en framgångsrik
strategiimplementeringen. Informationshantering och användningen av 
informationssystem får här en central roll och betydelsen av dessa element
har uppmärksammats av flera forskare. Två viktiga delar i arbetet för en
framgångsrik strategiimplementering är således: 
 

• tydliggörande av strategin 
• informationshantering 
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Strategiska ledningsteoretiker har under lång tid argumenterat om huruvida 
strategiers tydliggörande, till alla medlemmar i en organisation samt dess 
externa intressenter, leder till värde eller inte för organisationen. Mintzberg 
(1994) hävdar att artikulerade strategier kan ha negativa effekter på ett företags 
prestationer, medan bland andra Ansoff (1987) är positiva till artikulerande av 
strategier till hela organisationen då det skapar både en effektiv 
strategiformulering och implementering. Mintzberg (1994) och Wrapp (1967) 
hävdar att företagsledare bör undvika att göra strategiska planer tillgängliga för 
anställda och externa intressenter, då detta skulle kunna leda till tröghet, 
begränsad flexibilitet och försämrad beslutstakt i organisationen. Andra forskare 
ser strategiimplementering som en kommunikationsprocess, där en explicit, 
välartikulerad strategi utgör ett viktigt ramverk för implementering av strategi 
(Bourgeois & Brodwin, 1984; Westley, 1990; Miller, 1997). Strategin skapar 
enligt dessa forskare en klar riktlinje för organisationen och bidrar till att 
motivera anställda i arbetet med implementeringen av strategin. Tydliggörandet 
av strategin fungerar som en viktig funktion för koordinering och bidrar till att 
uppnå konsistens inom organisationen. Syftet med artikulationen av strategin är 
att skapa en gemensam förståelse i organisationen. Utifrån detta forskningsläge 
kommer graden av tydliggörandet av strategin påverka hur företaget lyckas med 
implementeringen av strategin och därmed få en effekt på företagets resultat. De 
båda forskningslägena skapar ett dilemma, vilket brukar kallas ”kontroll och 
självstyre dilemmat”. Få empiriska undersökningar har gjorts för att klargöra 
detta dilemma. Forskningsläget ger därmed inga entydiga direktiv till 
företagsledare, utan problematiken lämnas öppen för bedömning (Love et al, 
2002). Flertalet forskare är dock eniga om att det är viktigt att ett företag lyckas 
kommunicera strategin på ett tydligt sätt till de anställda då detta underlättar 
strategiimplementeringen och skapar en god förutsättning för att denna skall bli 
framgångsrik (Bourgeois & Brodwin, 1984; Bartlett & Ghoshal, 1986; Ansoff, 
1987; Westley, 1990; Miller, 1997; Heide et al., 2002; Love et al., 2002).  
 
Graden av tydliggörande av strategier i förhållande till organisationsstruktur har 
dock undersökts. Dessa studier visar att det är av större betydelse för 
strategiimplementeringen att budskapet om strategin klargörs i decentraliserade 
organisationer än i centraliserade. Genom att göra strategier tydliga i 
decentraliserade företag kan ledningen skapa en länk mellan strategiska mål och 
organisationens medlemmar. Då företaget explicit artikulerar de strategiska 
intentionerna skapar detta ett medvetande hos ledare inom företaget och ökar 
förståelsen för verksamheten. Detta tillvägagångssätt skapar i sin tur ett 
engagemang och motiverar de anställda att aktivt arbeta med 
strategiimplementeringen (Ansoff, 1987; Kaplan & Norton, 2000). 
Tillvägagångssättet kan även vara ett sätt att degradera beslutsfattande till lägre 
nivåer (Ansoff, 1987). I centraliserade organisationer sker hela processen som 
omfattar strategin i toppen av företaget medan de övriga sedan blir mer eller 
mindre påtvingade att anpassa sig efter den utsatta riktlinjen. På grund av detta 
anses centrerade organisationsstrukturer ha mindre behov av att kommunicera 
och motivera de anställda genom tydliggörande av strategiska planer (Love et al, 
2002).     
 
Att ha stöd, att vara på det klara med vad som skall göras, att tydligt uttala hur 
det skall göras och att arbeta i en kontext som underlättar implementeringen 

Det är viktigare 
att strategin 
tydliggörs i 

decentraliserade 
organisationer än 
i centraliserade. 



 

 41

bidrar tillsammans till dess framgång (Miller, 1997).  Styrkan förefaller dock 
ligga i hur dessa faktorer fungerar tillsammans och hur de stödjer och påverkar 
varandra. En samstämmighet mellan dessa faktorer kommer i sin tur få en större 
påverkan på framgången. Allt kan dock inte planeras och det finns händelser 
som ligger utanför ledares möjlighet att påverka, så som förändringar i 
omvärlden. Oförutsägbara händelser kan inträffa och det är viktigt att ledare är 
medvetna om detta och förbereder sig i största möjliga utsträckning inför 
händelser av denna karaktär (Miller, 1997). För företag som befinner sig i snabbt 
föränderliga kontexter kan en kritisk framgångsfaktorerna för 
strategiimplementering även anses vara tid, vilket ökar behovet av smidig och 
effektiv kommunikation (Chebat, 1999). Detta leder oss in på 
informationshanteringens roll vid strategiimplementering.  

 
 

3.7.1 Informationshantering 
 

Informationshanteringen och användningen av informationssystem får en central 
roll vid kommuniceringen av strategin samt verkställandet av denna. Betydelsen 
av dessa element har uppmärksammats av flera forskare (Rockart, 1988; 
Govindarajan, 1988; Heide et al., 2002; Meagher, 2003). Flertalet 
undersökningar visar att informationshanteringen är en av de viktigaste 
tillgångarna ett företag besitter (Heide et al, 2002; Meagher, 2003). 
Strategiimplementeringen karaktäriseras av att en hög osäkerhet råder i 
organisationen, vilket medför att informationshanteringen blir ytterst relevant för 
resultatet. Vid hög grad av osäkerhet uppstår ett större behov av information av 
olika slag på alla nivåer. Anställda kräver att få svar på frågor angående de 
förändringar som pågår och den osäkerhet som uppstår, vilket resulterar i att de 
som befinner sig på ledande positioner blir överbelamrade med information. 
Detta försvårar i sin tur den systematiska och nödvändiga kommunikationen 
nedåt i organisationen (Govindarajan, 1988). Decentraliserade organisationer 
förefaller hantera denna problematik på ett effektivare sätt än centraliserade 
organisationer, då en decentraliserad organisation förmedlar beslutsfattandet till 
den plats i organisationen där relevant informationen för beslutsfattande finns 
tillgänglig och innehas (Govindarjan 1988).   
 
För att lyckas med att förmedla strategin uppåt, nedåt och tvärsigenom 
organisationen, krävs ett effektivt kommunikationssystem. Informationssystem 
inkluderar alla sorters mekanismer som bidrar till vertikal och horisontell 
kommunikation, så som intranät, e-post och företagsinterna frågeplatser (Heide 
et al., 2002; Rockart, 1988). Det är viktigt att utnyttja informationsteknologi på 
ett effektivt och medvetet sätt under strategiimplementeringen då detta kan 
utgöra en sammanlänkande funktion för organisationens delar. 
Informationshantering fyller många gånger funktionen av samordning med 
resultatet att alla arbetar i linje med den övergripande strategin. En förändring 
som kommuniceras via informationssystemet kommer således att ha en direkt 
inverkan på alla funktioner. Följden av detta resonemang blir att brister i 
informationssystemet kan hindra strategiimplementeringen på olika sätt. En 
viktig aspekt i detta sammanhang är hur informationen förmedlas. Muntlig och 
skriftlig information har olika fördelar, men forskare är överens om att 
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information om strategiimplementering både ska ges skriftligt och muntligt, 
samt i vissa fall visuellt (Heide et al, 2002; Rockar 1988).  
 
Många forskare ser informationshantering som något som bör påbörjas redan vid 
strategiformuleringsprocessen, och inte går att avgränsa från 
implementeringsprocessen. Detta grundas i synsättet om att 
strategiimplementeringsprocessen är en komplex process som är unik för varje 
situation och inte går att illustrera som en linjär steg-för-steg process, vilket 
vissa hävdar. Detta synsätt delas även av Meagher (2003) som anser att det är 
viktigt att involvera alla anställda i arbetet med strategin på ett tidigt stadium då 
människan är den viktigaste bäraren av information. Från detta synsätt är det 
individen, snarare än struktur och system, som många gånger spelar en 
avgörande roll för hur strategiimplementeringen faller ut.  
 
Informationshantering är en kritisk del av strategiimplementering då det har 
visat sig att det är oerhört viktigt att ansvariga i ledande positioner 
kommunicerar strategin på ett meningsfullt sätt till alla parter. Annars föreligger 
en risk att verkställandet av strategin inte genomförs (Heide et al, 2002). 
Informationshantering fyller många gånger funktionen av samordning med 
resultatet att alla arbetar i linje med de övergripande målen för organisationen. 
Informationshantering blir på detta sätt en grund till såväl kommunikation som 
uppnåendet av konsensus inom företaget. (Heide et al, 2002; Meagher, 2003). 
 
För att strategiimplementeringen skall bli framgångsrik är det viktigt att 
företaget kommunicerar strategin samt hur implementeringen av denna skall gå 
till på ett tydligt sätt. Vid kommunicering blir informationshantering och 
informationssystem viktiga delar av arbetet.  
 
 

3.8 Företagskultur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Som vi tidigare nämnt är det viktigt att skapa en gemensam uppfattning om hur 
saker och ting skall gå tillväga för att strategiimplementeringen skall bli 
framgångsrik. Företagskulturen blir i detta arbete ett viktigt element. För att få 
en effektiv strategiimplementering är det viktigt att skapa en enhetlighet inom 
organisationen med en underliggande gemensam mening (Ouchi, 1980; 
Skivington & Daft, 1991; Pfeffer, 1993; Mintzberg, 1994; Miller, 1997; Heide et 
al., 2002; Dobni, 2003). 

För att få en effektiv strategiimplementering är det viktigt att skapa en
enhetlighet inom organisationen med en underliggande gemensam mening. 
Detta kan göras med hjälp av företagskulturen. För framgångsrik
strategiimplementering blir det därmed viktigt att:  

 
• förändra företagskulturen för att aktivt stödja strategin, eller att

endast…  
• skapa en organisation som är mottaglig för strategiimplementering 
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Företagskultur beskrivs ofta som de kollektiva värderingarna och normerna som 
existerar inom en organisation. Kulturen avspeglas i de handlingar som de 
anställda utför och medverkar till att hålla samman företaget. Av denna 
anledning är det viktigt att strategin finner stöd i kulturen då detta kan bidra till 
att driva strategiarbetet framåt. Det har sagts att en förändring av strategin är 
som bäst en förändring av kulturen. Utifrån denna utgångspunkt blir det därför 
en utmaning i att skapa en företagskultur som stödjer den nya strategin (Ouchi, 
1980; Heide et al., 2002; Dobni, 2003). Kulturen medverkar vid 
strategiimplementeringen genom att ge organisationens medlemmar indikationer 
på vad som är och inte är värt deras uppmärksamhet. Utan en företagskulturell 
enhetlighet förlorar organisationens medlemmar lätt både riktning och mening i 
sina handlingsmönster och riskerar att ägna sig åt produktiva, icke-produktiva 
och även oförenliga mål samtidigt (Mintzberg, 1994). 
 
Enligt Skivington & Daft (1991) utgör det mönster av interaktion som pågår 
mellan medlemmarna i en organisation den informell organisationsstruktur. 
Detta synsätt växte fram efter studier på femtio- och sextiotalet som visade på 
betydelsen av de anställdas interagerande för organisationers resultat. Tanken 
bakom är att då interagerande mellan individer i organisationen existerar och en 
mening skapas, och konsensus uppnås, kommer beteendet hos de anställda att 
vara regelbundet och följa ett visst mönster. Utan interagerande och delade 
meningar kommer beteendet i organisationen bli oorganiserat och oförutsägbart. 
Då de anställda delar en mening leder detta till ett organiserat och regelbundet 
beteende genom att gemensamma överenskommelser skapas och värderingar 
förankras i organisationen. Enligt detta synsätt implementerar företaget en 
strategi genom skapandet av en ny mening i organisationen. De gemensamma 
värderingarna, kulturen, blir därmed en källa till inspiration och motivation för 
de anställda (Skivington & Daft, 1991).  
 
Det är av stor betydelse att kulturen inom organisationen är mottaglig för 
strategiimplementeringen. Med kultur avses inte här att en överspännande 
företagskultur är nödvändig utan att det existerar en mottaglig kontext inom 
organisationen för de strategiska besluten som skall implementeras. Ledare kan 
styra denna faktor till viss del med hjälp av sanktioner som gynnar respektive 
missgynnar ett visst beteende eller attityd och som i sin tur kan generera en 
förändring i värderingar och normer (Miller, 1997). Vid strategiimplementering 
utsätts ofta kulturen för påfrestning varför det gäller att förändra de attityder som 
finns inom företaget så att kulturen understödjer, och inte motarbetar, den nya 
strategin och implementeringen av denna (Pfeffer, 1993). Även det sociala 
klimatet i företagskulturen är vital för de anställdas engagemang och motivation 
(Barney, 1991). En omhändertagande organisationskultur bidrar till skapandet av 
en känsla av lojalitet, engagemang och initiativtagande hos de anställda, samt en 
känsla av delaktighet som underlättar samarbete. Allt detta underlättar i sin tur 
strategiimplementering (Pfeffer, 1993). 
 
Företagskultur är ett viktigt hjälpmedel för att skapa ett enhetligt beteende och 
agerande vid verkställandet av strategin. Med hjälp av företagskulturen är det 
möjligt att uppnå en effektiv strategiimplementering då klara riktlinjer skapas i 
form av normer och värderingar.  
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3.9 Styrsystem 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Styrsystemets huvudsakliga syfte är, enligt många forskare, att fungera som ett 
hjälpmedel för strategiimplementering. Styrsystemet anses vara en viktig del i 
arbetet med att säkerställa ett beteende i organisationen som är anpassat till 
strategin (Hrebiniak & Joyce, 1984; Anthony & Govindarajan, 2001). Med 
styrsystem avses sättet att styra och samordna verksamheten (Bruzelius & 
Skärvad, 1995). Detta kan göras med hjälp av olika styrverktyg och 
kombinationen av dessa utgör tillsammans styrsystemet för det enskilda 
företaget. De styrverktyg som ett företag kan använda sig av är 
ekonomistyrning, personalstyrning, organisationsstruktur samt kultur (Anthony 
& Govindarajan, 2001). Vi har valt att behandla exempelvis 
organisationsstrukturens roll mer utförligt under rubriken organisationsstruktur 
och har här valt att undersöka styrsystem ur ett holistiskt perspektiv, där de olika 
verktygen samverkar. Vi behandlar endast ett specifikt verktyg, resursallokering, 
på grund utav att många forskare specifikt behandlar detta i samband med 
styrsystem.    
 
Ett styrsystem kan vara utformat på många olika sätt och bestå av olika 
kombinationer av verktyg. Många olika ramverk har utarbetats genom tiderna 
för hur styrsystem skall utformas och några av dem kommer vi att behandla här. 
Anthony var en pionjär inom detta område och skapade 1965 ett ramverk för 
planering och kontroll som fick stor genomslagskraft. Detta ramverk hade två 
mål. Det första var att bredda perspektivet på den information styrsystem gav, 
fram tills dess hade styrsystemen präglats av fokus på finansiell information. Det 
andra målet var att med hjälp av styrsystemet styra motivation och beteende 
bland anställda. Ramverket hade dock många svagheter och den främsta av 
dessa var att modellen inte tog hänsyn till företagets individuella situation och 
förutsättningar, liksom att strategier skiljer sig åt. För att komma ifrån denna 
svaghet så har författare över tiden utvecklat denna ansats och teorin som 
kommit att vara ledande vid utformande och förståelse av styrsystem har 
baserats på the contingency theory.  
 
Även Govindarajan (1988) betonar betydelsen organisationens kontext utgör vid 
utformningen av styrsystem. Osäkerhetsmoment i en organisation och dess 
omgivning skapar osäkerhet angående vilket beteende som bäst lämpar sig vid 
olika arbetsuppgifters utförande. Beroende på denna osäkerhet är olika 
beteenden lämpliga för olika situationer och olika typer av strategier, vilket 

Styrsystemet är ett effektivt och användbart hjälpmedel vid
strategiimplementering. För en framgångsrik strategiimplementering måste: 
 

• styrsystemet anpassas efter företagets individuella situation vid
utformningen  

• organisationen beakta lämpligheten i att använda samma styrsystem 
till alla enheter 

• resursallokering genomföras på ett effektivt sätt  
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vidare leder till vikten av att anpassa styrsystem till olika situationer så att olika 
beteenden uppmuntras (Govindarajan, 1988; Nilsson & Rapp, 1999). Det anses 
vara lättare att formalisera ett styrsystem i en stabil omgivning och finansiella 
nyckeltal får ofta här en framträdande roll för kontroll (Govindarajan, 1988). Till 
exempel så är det vanligt att ansvariga inom olika affärsområden utvärderas i 
förhållande till budget, ett utvärderingssätt som lämpar sig bättre för ett företag 
som befinner sig i en stabil, mogen bransch än för ett företag som befinner sig i 
en snabbt föränderlig bransch. Budget vore inte lämpligt som utvärderingsmått 
då den höga osäkerheten ställer orimliga krav på att ledare skall kunna förutse 
framtiden och planera inför denna och sedan lyckas möta budget (Govindarajan, 
1988).  
 
Forskare har även hävdat att styrsystemet måste anpassas till konkurrenternas 
situation och tillhandahålla information om konkurrenters beteende och 
strategiska position så att anpassningar kan ske inom företaget i förhållande till 
förändringar (Porter, 1987; Kaplan & Norton, 1996). Andra har fokuserat på 
relationen mellan strategi, organisationsstruktur och ledningskontroll. Otley 
(1999) föreslår ett mer holistiskt angreppssätt till styrsystem där den traditionella 
synen på styrsystem utvecklas med en mer övergripande bild av verksamheten 
som fångar in beteendevetenskapliga aspekter som kultur och ledarskap. 
Författaren anser även att det är viktigt att den operationella nivån anpassas till 
styrsystemet, då den avgörande verksamhet ofta bedrivs där. På den 
operationella nivån kan vissa viktiga konkurrensfördelar skapas, som 
exempelvis kvalitet (Otley, 1999). Andra har betonat vikten av att ledningen har 
tillgång till relevant information vid beslutsfattande angående styrsystemets 
utformning. Vid implementeringen av t ex en differentieringsstrategi befinner 
sig företaget ofta i en turbulent omgivning präglad av osäkerhet, vilket ställer 
höga krav på informationshantering (Govindarajan, 1984).  
 
Författare debatterar även huruvida det är lämpligt att tillämpa samma 
styrsystem för samtliga affärsområden inom en organisation eller om 
anpassningar bör göras till respektive affärsområde (Hall, 1987; Goold et al., 
1994; Nilsson, 2001). Förespråkare till att ge varje affärsområde friheten att 
anpassa styrsystemet till de egna omständigheterna hävdar att detta är 
nödvändigt om de ska kunna utvecklas och skapa ett individuellt värde för 
organisationen (Hall, 1987). Få empiriska undersökningar kan dock påvisa att 
koncernens styrsystem direkt påverkar affärsområdenas möjlighet att skapa 
värde. Motståndare hävdar att en individuell anpassning av styrsystemet är 
förknippat med en risk då syftet med styrsystemet är att få alla att arbeta i linje 
med den övergripande strategin. Goold et al. (1994) går så långt att de 
rekommenderar att affärsområdena får vissa restriktioner att följa som begränsar 
dem i deras frihet att anpassa styrsystemet efter sin specifika situation. Dessa 
forskare hävdar dock att utan någon form av skillnad mellan koncern- och 
affärsområdesnivå minskar möjligheten för ledningen att etablera, vad de 
benämner, en parenting style.   
 
Parenting style är olika sätt med vilka företagsledningen skapar värde genom att 
designa lämpliga system för strategisk planering, kontroll och uppföljning. För 
att använda sig av rätt parenting style krävs det att ledningen vet vilka 
framgångsfaktorer som är kritiska för affärsområdena. Denna koncentration 
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möjliggör för företaget att skapa ett övergripande, gemensamt styrsystem för 
strategisk planering och uppföljning. Systemet måste vara anpassat till hur 
företagsledningen önskar influera designen av strategierna i affärsområdena och 
till uppföljningen av affärsområdenas prestationer i relation till strategi. 
Planering och uppföljning påverkas även av om värdeskapande ska skapas 
genom en parenting style som baseras på så kallade fristående eller 
sammanlänkande influenser. Vid fristående influenser är koncernens styrsystem 
för planering och uppföljning designat för att stödja utvecklandet av varje 
individuellt affärsområde. I kontrast är sammanlänkande influenser i 
styrsystemet baserade på samordning för att uppnå synergieffekter i hela 
organisationen (Goold et al., 1994). Det har dock visat sig att det finns ett behov 
av en balans mellan koncernledningens behov av koordinerade styrsystem och 
affärsområdenas behov av situationsspecifika styrsystem, denna balans varierar 
dock i förhållande till vilken parenting style som tillämpas (Nilsson, 2001) 
 
De tre ytterligheterna av olika parenting styles är finansiell kontroll, strategisk 
planering och strategisk kontroll (Nilsson, 2001). De tre stilarna har olika sätt att 
organisera strategisk planering och uppföljning. Finansiell kontroll baseras på 
fristående influenser och att värde skapas genom att utveckla verksamheten i de 
individuella affärsområdena. De flesta besluten gällande strategi delegeras till 
respektive affärsområde. Uppföljning av årlig budget är dock viktigt och 
avvikelser tolereras endast i exceptionella fall, vilket reflekteras i 
strategiimplementeringen då denna är strikt kontrollerad. Strategisk planering 
baseras på sammanlänkande influenser och synergieffekter har här hög prioritet. 
Högsta ledningen är högt involverad i formuleringen och implementeringen av 
respektive affärsområdes strategi. Genom olika typer av verksamhetsintegration 
blir det viktigt att uppnå synergieffekter, inte minst under 
strategiimplementeringen. Då högsta ledningen har varit involverad vid 
beslutsprocessen blir uppföljningssystem främst baserade på icke-finansiella 
nyckeltal, vilket ger större frihet och flexibilitet vid implementering av strategin. 
Strategisk kontroll är ett försök att kombinera sammanlänkande influenser och 
fristående influenser. Inom företaget har vissa kluster av affärsområden 
möjlighet att skapa synergieffekter, medan andra inte anses ha samma 
förutsättningar. Beslutsfattandet är decentraliserat och övergripande kontroll 
upprätthålls genom olika typer av styrsystem. Strategiimplementeringen kommer 
således inte att vara konsekvent inom hela företaget.  
 
Strukturen skapar ett strategiskt ramverk vilket underlättar den strategiska 
dialogen mellan koncernledningen och affärsområdena. Ramverket 
kommunicerar och klargör även den övergripande koncernstrategin. Möjligheten 
att implementera lämpliga och passande strategier kan underlättas ytterligare 
genom att styrsystemet inte begränsas till rutiner för strategisk planering och 
uppföljning, utan även inkluderar investeringskontroll, internprissättning och 
nyckeltal (Nilsson, 2001).  
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3.9.1 Ett verktyg i styrsystemet – resursallokering 
 
Det finns ett verktyg inom styrsystem som flera forskare betonar och lägger 
särskild vikt vid i samband med strategiimplementering och detta är 
resursallokering. Resursallokering anses vara en avgörande faktor för 
strategiimplementering då det utan de rätta resurserna är svårt, om inte omöjligt, 
att verkställa planerade strategier (Hambrick & Cannella, 1989; Christensen, 
1997; Miller, 1997; Nilsson & Rapp, 1999; Heide et al., 2002). Vissa forskare 
hävdar till och med att det endast är genom tillgång på kapital och operationella 
budgetar som det är praktiskt möjligt att implementera en strategi (Heide et al., 
2002).  
 
Processen med att fördela resurser bör påbörjas i ett tidigt stadium och det är 
viktigt att ledningen lägger ner tid och kraft på detta så att resursallokeringen 
understödjer strategin. Detta arbete kommer även att hjälpa ledningen med att 
lägga upp en handlingsplan över vilka investeringar som bör göras och om några 
nya projekt behöver påbörjas för att implementera strategin (Christensen, 1997; 
Hambrick & Cannella, 1989). Resursallokering på ett tidigt stadium är viktigt, 
men dess avgörande betydelse ligger i förmågan att signalera både till såväl 
interna som externa intressenter att ledningen har en avsikt att bryta med det 
gamla och introducera något nytt (Hambrick & Cannella, 1989). I vilken 
utsträckning resurser finns tillgängliga har också visat sig vara av hög betydelse 
för att strategiimplementeringen skall kunna genomföras. Studien visar dock att 
strategiska beslut tenderar att få resurser tilldelade då besluten väl fattats och att 
beslut som får mest resurser inte nödvändigtvis är de mest framgångsrika 
(Miller, 1997). 
 
Styrsystemet är ett effektivt och användbart hjälpmedel vid 
strategiimplementering och det är av stor betydelse att detta anpassas efter 
företagets individuella situation vid utformningen. Styrsystemet bör anpassas i 
förhållande till den strategi som skall implementeras men även i förhållande till 
specifika interna och externa omständigheter. Forskare är oeniga om huruvida 
det är möjligt att införa samma styrsystem inom hela organisationen och 
resursallokering anses vara ett verktyg som har stor betydelse för att ett företag 
skall kunna verkställa strategin.  
 
 

3.10 Utvärderingssystem  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forskare belyser utvärderingssystem utifrån flera perspektiv i samband med
strategiimplementering. De ser detta som ett system vars funktion är
mångfaldig, det fungerar som vägledning, kontroll, förmedling av strategin 
samt uppföljning och utvärdering. För framgångsrik strategiimplementering
måste:  
 

• företag lyckas avspegla viktiga faktorer för strategin, såväl finansiella
som icke-finansiella, i utvärderingssystemet  
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Det primära syftet med utvärderingssystemet är att bidra till och underlätta 
strategiimplementeringen (Anthony & Govindarajan, 2001). Det är alltså av stor 
betydelse för strategiimplementeringen att företagsledare lyckas med att 
identifiera de prestationsvariabler som representerar avgörande element i 
strategin och inkorporerar dessa i utvärderingssystemet. De mått som används 
och följs upp måste kunna ge information om företagets framgång gällande 
genomförande av strategiska initiativ (Ittner & Larcker 1998; Anthony & 
Govindarajan, 2001, Lillis, 2002). Företaget bör alltid ha i åtanke att strategins 
framgång beror på den faktiska strategin. Utvärderingssystemet är endast en 
mekanism som förbättrar organisationens förutsättningar att lyckas med 
strategiimplementeringen (Anthony & Govindarajan, 2001).  
 
I Anthony & Govindarajan (2001) återges Schneirs ramverk för design av ett 
utvärderingssystem, vilket illustreras i modellen nedan.  
 

Figur 2. Ramverk för design av utvärderingssystem (Källa: Anthony & Govindarajan, 2001). 
 
 
Detta ramverk bygger på att strategin definierar de kritiska faktorerna och om 
dessa faktorer sedan mäts och belönas så blir personalen motiverade att uppnå 
dem och företaget har därmed goda förutsättningar att lyckas med 
strategiimplementeringen (Anthony & Govindarajan, 2001). Litteratur som 
behandlar hur ett utvärderingssystem skall designas omfattar såväl finansiella 
som icke-finansiella mått och betonar många attribut. Forskare betonar såväl 
vikten av att integrera kritiska faktorer för strategin för att nå framgång med 
implementeringen, men lägger även betoning på utvärderingssystemets roll som 
ett hjälpmedel för att förmedla strategin ut i organisationen (Lillis, 2002). En del 
forskare hävdare även att processen med vilken utvärderingssystemet utformas 
bör integreras med den strategiska planeringsprocessen. De strategiska målen 
bör i detta arbete brytas ner till den lägsta organisationsnivån och på detta sätt ge 
riktlinjer för hur ledning och anställda skall agera i den löpande verksamheten. 
(Goold & Quinn, 1990; Kaplan & Norton, 1996).  
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Det kanske mest utförligt beskrivna ramverket för att utforma ett 
utvärderingssystem är det balanserade styrkortet (Kaplan & Norton, 1996). Detta 
ramverk utgår ifrån fyra olika perspektiv: finansiellt, kundens, interna 
affärsprocesser samt lärande och tillväxt, där företagets visioner och strategi 
skall genomsyra alla perspektiven. Det balanserade styrkortet skapar en balans 
mellan olika strategiska mått och är ett redskap som underlättar arbetet inom 
företaget med att sätta mål, fokusera, förbättra kommunikation och ge 
återkoppling på hur strategin fungerar. Med det balanserade styrkortet skall 
användaren kunna avgöra om strategin som implementeras fungerar eller inte 
(Kaplan & Norton, 1996).  
 
Förändringar i omvärlden och konkurrenssituationer har medfört nya doktriner  
(t ex just-in-time och total quality management) och detta har i sin tur ställt nya 
krav på utvärderingssystemen (Lillis, 2002). Betydelsen av kvalitet, flexibilitet 
och tillmötesgående av kundens behov har lett till en omvärdering av de 
finansiella, konventionella, måtten som använts för utvärdering (Kaplan & 
Norton, 1996; Otley, 1994). Denna utveckling har lett till att många teoretiker 
har studerat vilka mått som är lämpliga att använda givet företagets strategi och 
har resulterat i tillämpningen av icke-finansiella mått (Lillis, 2002).  
Problematiken har dock i många fall lösts via en expansion av prestationsmåtten. 
Detta har mött kritik då forskare hävdar att det finns en gräns till hur många mått 
en ledare kan fokusera på. Risken med att mäta och utvärdera prestation med en 
mångfald av mått ligger i att de som är avgörande för strategiimplementeringen 
inte hamnar i fokus och att prestationen blir medioker för flertalet mått då 
ledaren inte getts möjlighet att fokusera. Om ett företag ändå väljer att använda 
sig av ett stort antal mått är det av stor betydelse att indikationer ges om vilka 
mått som är centrala för strategiimplementeringen och att dessa bör ges fokus 
(Ittner & Larcker, 1998; Anthony & Govindarajan, 2001).  
 
För att lyckas med strategiimplementering är det av stor betydelse att 
framgången av implementeringen kan mätas och att det är möjligt att göra en 
utvärdering. Det är även av stor betydelse att det är möjligt att upprätta specifika 
handlingsplaner för arbetsuppgifter och aktiviteter gällande 
strategiimplementeringen innan denna tar sin början. Målsättning och planer 
som anger vad det är man vill uppnå med dem blir alltså viktigt för att uppnå en 
framgångsrik strategiimplementering. På detta sätt skapas ett fokus och en klar 
direktion om vart man är på väg och detta underlättar även val för agerande på 
vägen till att uppnå målet (Miller, 1997). Detaljerad planering underlättar för 
dem som skall implementera strategin och ger dem vägledning i vad som 
behöver uträttas för att göra framsteg. Detta kan ta form i frekventa möten, 
kontrollstyrning mellan ledare och övriga anställda och regelbundna 
uppföljningar via utvärderingssystem.  
 
Det är av stor betydelse att ett företag lyckas avspegla viktiga faktorer för 
strategin i företagets utvärderingssystem, i såväl finansiella som icke- 
finansiella termer, för att strategiimplementeringen skall bli framgångsrik.  
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3.11 Belöningssystem 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För att uppnå en effektiv strategiimplementering krävs en samstämmighet inom 
organisationen i agerande och att alla arbetar tillsammans för att uppnå de 
strategiska målen. Forskares gemensamma ståndpunkt är att belöningssystem 
har en betydande påverkan på beteendet i en organisation och därför bör 
användas för att uppnå en framgångsrik strategiimplementering (Stonich 1981; 
Hambrick & Cannella, 1989; Kim & Mauborgne, 1993; Knight et al., 2001; 
Shaw et al., 2002). Ett belöningssystem som är utformat i linje med den 
övergripande strategin kommer att underlätta och medföra en mer effektiv 
strategiimplementeringen (Kim & Mauborgne, 1993; Knight et al., 2001; Shaw 
et al., 2002). Då de anställda ges incitament, i form av monetär eller icke-
monetär belöning, kommer detta att påverka strategiimplementeringen så att 
motivationen höjs. Detta leder till ett agerande som stödjer önskade beteendet 
och därmed belönas det (Shaw et al. 2002). Det finns även studier som visar på 
att incitament har en positiv påverkan på strategiimplementering och att 
incitament påverkar hur pass effektivt personer väljer och implementerar de 
tillvägagångssätt som de använder för att uppnå resultat (Knight et al., 2001). 
Andra hävdar även att belöningssystemet är oerhört viktigt i syfte att få en 
acceptans för strategiska beslut som tagits på högre nivå i organisationen av 
ansvariga på lägre nivåer inom organisationen (Kim & Mauborgne, 1993).    
 
I praktiken har det dock visat sig att många företag inte förändrar 
belöningssystemen då strategin förändras (Stonich, 1981; Hambrick & Cannella, 
1989). Det förefaller som att ledare lägger mycket tid på strategiformuleringen 
men när sedan strategin ska implementeras är det inte alltid som incitamenten 
förändras därefter. Det sista steget i arbetet med att förverkliga strategin, dvs. 
belöningen, prioriteras helt enkelt inte, hävdar Stonich (1981). Det förefaller 
vara vanligt förekommande att belöningssystem ignorerar strategiskt tänkande 
och att de sällan tar hänsyn till långsiktiga mål. Detta medför att det långsiktiga 
perspektivet blir lidande då liknande beteende sällan prioriteras (Stonich, 1981). 
Belöningssystem har ofta en betydande påverkan på beteende inom 
organisationer och bör därför anpassas efter såväl långsiktiga som kortsiktiga 
mål (Stonich 1981). Att förändra existerande belöningssystem kan även belysa 
nya strategier och skapa villighet att ändra beteenden. Stora, omvälvande 
strategier kan behöva uppbackning av monetära belöningar för att lyckas väl 

Belöningssystem har en betydande påverkan på beteendet i en organisation
och bör därför utformas på lämpligaste sätt för att stödja den strategi som
ska implementeras. Relationen mellan belöningssystem och incitament är
något som belyses av flertalet forskare. För en framgångsrik
strategiimplementering måste: 
 

• belöningssystemet medföra ett beteende som gynnar strategin 
• belöningssystemet anpassas till organisationen 
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med strategiimplementeringen (Hambrick & Cannella, 1989). Hur bör då ett 
belöningssystem var utformat för att underlätta strategiimplementeringen?  
 
Det har visats existera ett ganska så komplext samband mellan belöningssystem, 
individuella incitament, organisationsstruktur och effektiviteten inom 
organisationen. Det är viktigt att företaget lyckas med att vara konsistenta vid 
utformandet av belöningssystemet och att hänsyn tas till organisationsstrukturen 
samt till den filosofi personalen styrs efter i övrigt (Shaw et al., 2002). Det är 
även viktigt att belöningssystemet är förankrat i organisationen och accepterat av 
de anställda. Att basera lönen på prestation måste anses vara legitimt bland de 
anställda för att företaget skall uppnå en bättre prestation med hjälp av ett 
belöningssystem. Det är även viktigt att belöningssystemet understödds av de 
individuella incitamenten för de anställda (Shaw et al., 2002).  
 
Relationen mellan målsättningen och incitament är komplex. Incitament kan öka 
motivationen för att nå upp till satta mål men om målen är ansedda att vara 
omöjliga att uppnå, och bonus erbjuds för att uppnå dem kan detta sänka 
motivationen att prestera. Det ideala vore att sätta mål som anses vara 
utmanande men inte omöjliga att uppnå. Incitament skulle då öka personens 
engagemang för att ta sig an utmaningen. En studie av Knight et al. (2001) visar 
att den högsta prestationen vid strategiimplementering gavs då personer fått högt 
satta mål (men som ej ansågs ouppnåeliga), i kombination med att incitament 
erbjöds. Ytterligare en studie har visar på att belöning i form av betalning är mer 
effektivt då den existerar i samband med individuella incitament (Shaw et al., 
2002). 
 
Belöningar kan vara av formell karaktär, t ex bonus eller provision, eller 
informell, i form av befordran eller en klapp på axeln (Hambrick & Cannella, 
1989). Egelhoff (1993) framhäver speciellt två belöningar som anses vara av stor 
betydelse för en framgångsrik strategiimplementering: att göra de anställda, på 
alla nivåer i företaget, uppmärksamma på möjligheten till en lång karriär inom 
företaget samt att ge personalen tillräcklig och tillfredställande utbildning. 
Forskare har även diskuterat sammansättningen av belöningen, hur relationen 
bör se ut mellan fast lön, individuella incitament och monetär belöning, samt 
vilken koppling de har till hur höga incitament individen får för att uppnå mål. 
Den bästa kombinationen anses vara då de individuella incitamenten 
överensstämmer med den monetära belöningen som företaget erbjuder (Shaw et 
al., 2002). Ibland begränsar företagets övergripande riktlinjer och strategier 
ledares handlingsfrihet för att belöna de anställda på ett önskvärt sätt. I dessa fall 
är kreativitet och insikten hos den individuella ledaren avgörande för att ändå 
lyckas stimulera medarbetare till att implementera strategin. Exempelvis kan 
deltagande i en särskild grupp, att hamna på en särskilt uppgift eller möjligheten 
att bli projektledare vara alternativ för att motivera och skapa delaktighet bland 
de anställda (Hambrick & Cannella, 1989). 
 
Det finns många olika sätt som ett belöningssystem kan utformas på och många 
forskare har kommit fram med förslag på hur detta kan göras. Vi har valt att här 
nedan endast presentera några få modeller från Stonich (1981) i syfte att ge 
illustrationsexempel på hur dessa kan se ut. Något som är gemensamt för många 
är dock att utformningen av ett belöningssystem bör anpassas efter 
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organisationens kontext (Shaw et al., 2002). Shaw et al. (2002) hävdar att ett 
monetärt belöningssystem, där lönen främst baseras på finansiella 
utvärderingsmått, inte lämpar sig i ett företag vars enheter är starkt beroende av 
varandras prestation (exempelvis: en tillverkningsavdelnings resultat är till stor 
del beroende av hur många orders försäljningsavdelningen lyckas generera). 
Författarna hävdar att i denna typ av organisationer kan monetär belöning leda 
till intern konkurrens och brist i samarbetsvilja. Studien visar klara indikationer 
på att monetära belöningssystem är mindre effektiva då de används vid 
förhållanden då affärsenheterna är beroende av varandras prestationer. Däremot 
leder monetära belöningssystem till en bättre prestation, och därmed en 
effektivare strategiimplementering, i organisationer där en låg nivå av beroende 
föreligger mellan enheterna (Shaw et al., 2002).  
 
Stonich (1981) presenterar tre olika metoder för utformningen av ett 
belöningssystem och hur detta kan kopplas till uppföljning av 
strategiimplementeringen. I den första metoden viktas olika faktorer inom 
affärsområden med hänsyn till tillväxt, kassaflöde, marknadsandelar, return-on-
assets (ROA) och strategiska investeringar. Beroende på om det är låg, medel 
eller hög tillväxt inom de olika affärsområdena så viktas de faktorerna på så sätt 
att i ett affärsområde med hög tillväxt premieras investeringar och 
marknadsandelar och i affärsområde med låg tillväxt premieras ROA och 
kassaflöde. Modellen arbetar alltså med att utse ett antal olika faktorer och sedan 
vikta dessa så att verksamheten premierar det långsiktiga beteendet. Resultatet 
som sedan kommer ur denna modellen ligger alltså sedan till grund för belöning. 
 
Den andra metoden för belöning enligt Stonich (1981) är långsiktig utvärdering. 
Denna metod använder långsiktiga mål som sträcker sig över flera år och 
klassiska inslag är optioner och aktier som former för belöning och att 
säkerställande att målet nås. Genom att belöna med den här sortens incitament så 
blir det viktigt för cheferna att arbeta långsiktigt och kontinuerligt bygga nya 
projekt som kan säkra den långsiktiga intjäningsförmåga.  
 
Den tredje och sista belöningsmetoden är en uppskjuten belöningsmetod 
(strategic funds deferral). Denna metod belönar ROA samt skillnaden mellan 
SG&A och den aktuella ROA. På så sätt så kontrolleras skillnaden mellan 
kapitalet som går till framtida investeringar och det som har gått till den löpande 
verksamheten. Därefter viktas dels sista raden samt den framtida verksamheten 
beroende på hur affärsläget betraktas (Stonich, 1981). 
 
Stonich (1981) menar att man tillämpar någon av dessa metoder så har företaget 
större utsikter att nå sina långsiktiga mål samt bli ett komplement till 
implementeringsfasen så att strategin verkligen genomförs. Mycket strategi är 
långsiktig och därför är det viktigt att även belöningssystemet följer denna tanke.  
Det har inte endast utarbetats ramverk för hur styrsystem, utvärderingssystem 
och belöningssystem skall utformas för att verkställa en strategi. Forskare har 
även utarbetat modeller för tillvägagångssätt vid strategiimplementering, vilket 
vi kommer att utveckla i nästa kapitel.  
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Belöningssystem har en betydande påverkan på beteendet i en organisation och 
bör därför användas för att uppnå en framgångsrik strategiimplementering. 
Belöningssystemet bör  utarbetas i förhållande till organisationens kontext och 
dess  strategi, så att belöningarna medför ett beteende som gynnar strategin. 
 
 

3.12 Metoder för strategiimplementering 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flera författare har konstruerat kompletta metoder för hur en effektiv 
strategiimplementering bör genomföras (Bourgeois & Brodwin,1984; Nutt, 
1989; Noble, 1999). Dessa modeller presenterar hur företag kan betrakta och 
arbeta med strategiimplementering på ett konkret sätt, utifrån en plan. 
Tillvägagångssätten tar varierande hänsyn till att det är olika strategier som ska 
implementeras samt att dessa strategier påverkas av olika interna förutsättningar 
och av en föränderlig omvärld. Författarna, som i detta kapitel kommer att 
representeras, grundar sina olika tillvägagångssätt på åsikten att 
strategiimplementering i de flesta företag kännetecknas av svårigheter. Dessa 
svårigheter kan inte alltid fastställas eller planeras, vilket försvårar 
strategiimplementeringen som härmed blir beroende av en viss grad av 
osäkerhet. För att framgångsrikt lyckas implementera en strategi är således 
företagen beroende av ett ramverk, för att kunna möta osäkerheten och ändock 
upprätthålla kursen på strategin.  
 
Ett tillvägagångssätt för en effektiv strategiimplementering har presenterats av 
Nobel (1999). En organisation består ofta av många olika segment, affärsenheter 
och tvärfunktionella nätverk. En fråga för företagsledningen blir således hur man 
säkerställer att hela organisationen strävar i samma riktning, trots olika 
utgångspunkter och perspektiv. Tidsramen för en strategiimplementering är 
vanligtvis snäv och förutsättningarna inte alltid klart belysta, vilket framhåller 
det osäkerhetsmoment som påverkar strategiimplementeringen. Nobles förslag 
(1999) är att en grupp anställda, från olika delar inom företaget, samlas på ett 
tidigt stadium inför strategiformuleringen. Detta skapar en bred förståelse av 
företaget ur flera olika perspektiv och strategin kan således på ett bättre sätt 
förankras i organisationen. Det är avgörande att rätt personer inkluderas i 
gruppen då de inte bara ska representera sin profession, utan även 
företagskulturella aspekter av den gruppen de representerar. Genom att olika 

Forskare har föreslagit att ledare bör utgå från, eller skapa, fullständiga 
ramverk för strategiimplementering. Följande har observerats:  
 

• det går inte att skapa en universellt gångbar plan för att lyckas med
implementeringen av alla typer av strategier, då företagsinterna
förmågor skapar olika förutsättningar 

• planerna för verkställande skall i möjligaste mån brytas ned till lägsta
nivå inom organisationen 

• deltagande från alla anställda måste säkerställas under hela processen 
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personer med olika bakgrunder deltar i strategiformuleringsprocessen kommer 
denna att resultera i lärande och integration, vilket bör tillvaratas. Vidare bör 
ledningen tillsammans med representanterna försöka belysa de olika gruppernas 
betydelse för strategiimplementeringen.  
 
Att organisera den samlade insatsen är nästa steg i implementeringsprocessen, 
enligt Noble (1999). Innan strategiimplementeringen konkret kan påbörjas måste 
resurserna fördelas och alla eventuella konflikter angående ansvar föras upp till 
ytan och lösas. Alla tveksamheter och oklarheter måste tydliggöras. Mycket 
energi måste i detta steg inriktas på att fastställa ledarskap, implementeringsplan, 
partnerskap samt en öppenhet och insikt i organisationens förmågor skapas. Det 
tredje steget inriktar sig på ledningens betydelse och ansvarsområden. När 
processen väl är igång handlar det om att avlägsna eventuella fysiska hinder som 
försvårar strategiimplementeringen. Exempelvis kan en ineffektiv 
organisationsstruktur med oklara eller komplicerade rutiner utgöra ett hinder. En 
av ledningens viktigaste uppgifter är att bryta ner det motstånd som uppkommer 
i samband härmed. Detta underlättas genom ett förebyggande arbete med 
metodisk kommunikation, där målet är att maximera de tvärfunktionella 
relationer en organisation består av. Detta är en stor utmaning för ledningen. 
Författaren rekommenderar ledningen att använda sig av organisationens 
informella nätverk för att bryta upp en trög byråkrati och snabba upp 
implementeringsprocessen. Ledningen blir härmed beroende av ett omfattande 
kontaktnät som täcker in alla företagets delar, för att via detta skapa en känsla av 
att verkställandet av strategin är brådskande. När hela organisationen är 
involverad i strategiimplementeringen, med en förståelse för dess centrala 
betydelse och höga prioritet, finns det stora möjligheter att den verkställs 
framgångsrikt.  
  
Ett annat författarpar, Bourgeois & Brodwin, (1984), har konstruerat fem olika 
modeller på tillvägagångssätt för strategiimplementering. Dessa 
tillvägagångssätt är tänkta att illustrera den teoretiska utveckling som skett inom 
strategiimplementeringen genom att varje tillvägagångssätt bygger på det 
föregående och tillför något nytt. Författarna poängterar att ett renodlat 
användande av dessa modeller torde vara ovanligt och att de flesta företag 
troligen utnyttjar dem parallellt, med olika betoning på de olika 
tillvägagångssätten.  
 
- Befallningsmodellen (the Commander Model) 
- Förändringsmodellen (the Change Model) 
- Samarbetsmodellen (the Collaborative Model) 
- Företagskultursmodellen (the Cultural Model) 
- Den öppna modellen (the Crescive Model) 
 
Befallningsmodellen ser strategiimplementeringen ur ledningens perspektiv, där 
frågan är hur de ska gå tillväga för att formulera en strategi som vägleder de 
dagliga besluten samtidigt som dessa understödjer företagets långsiktiga mål. 
VD:n ska figurera som den rationella ledaren som, efter att ha tagit del av sina 
underordnades syn på strategin, enväldigt beslutar om hur denna skall utformas. 
Befallningsmodellen föreslår att en uttömmande analys görs innan beslutet 
fattas, för att ge VD:n möjlighet till insikt i hela organisationen. Kravet från 
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modellen är att VD:n har tillgång till fullständig och tidsenlig information samt 
både makt och auktoritet att beordra en strategiimplementering. Modellen bär 
även med sig den förutfattade meningen att omvärlden förändrar sig långsamt 
och att dess förändring inte kommer påverka insamlandet av ett korrekt 
informationsunderlag för det slutgiltiga beslutet. Den sätter sin fulla tillit till 
ekonomisk rationalitet. Befallningsmodellen kan fungera vid en enkel 
strategiimplementering. Den borde lämpa sig bäst för företag som har en låg 
diversifiering och som befinner sig i en stabil miljö. 
 
Förändringsmodellen betonar hur organisationsstruktur, belöningssystem, 
styrsystem och andra administrativa system kan användas och anpassas för att 
underlätta strategiimplementeringen. Detta tillvägagångssätt utgår från att en 
strategi är given och att det väsentliga för en framgångsrik 
strategiimplementering är att implementeringen är effektiv och excellent, vilket 
även Egelhoff (1993) givit uttryck för. De effektivaste verktygen för rationell 
strategiimplementeringen är att förändra organisationsstrukturen samt att 
förflytta, lägga till eller ta bort anställda för att få uppnå önskat beteende. Ett 
annat användbart verktyg, enligt denna modell, är budgetarbetet. Med detta 
hjälpmedel kan företaget effektivt allokera resurser efter det strategiska 
förändringsarbetet. Den stora skillnaden angående ledares agerande i denna 
modell, i jämförelse med föregående, är att ledaren är aktivt involverad genom 
hela implementeringsfasen. De har en mer deltagande roll där de inte endast 
beslutar och delegerar. En företagsledning som använder sig av de verktyg 
förändringsmodellen prononcerar har större möjlighet att effektivt implementera 
komplexa strategier i olika typer av organisationer, än en ledning som endast 
använder sig av befallningsmodellen. Det finns dock ett problem förknippat med 
detta tillvägagångssätt. Då en förändring av olika system genomförs minskar den 
strategiska flexibiliteten. Beroende på trögheten att utforma och införa dessa 
system kan det vid förändringar uppstå en fördröjd effekt innan resultatet 
återspeglas. Belöningssystemet tar exempelvis lång tid att utforma och väl på 
plats det tid innan de skapar en förändring i beteendet hos de anställda. Vid 
oförutsedda omvärldsförändringar, där hela strategin måste förändras och en helt 
ny strategiimplementering genomföras, blir arbetet ofta enormt tidskrävande. 
För ett företag som befinner sig i en osäker miljö blir det således viktigt att göra 
en avvägning av vilka verktyg som bör användas vid strategiimplementering. 
 
Samarbetsmodellen förordar deltagandet av flera ledare under 
strategiformuleringsprocessen och i arbetet med att implementera den valda 
strategin.  Modell betonar vikten av att tillvarata gruppdynamiken och utgår 
ifrån att mångfald berikar resultatet. Anledningen till denna gruppdynamik 
orsakas av att VD:n inte har möjlighet att överskådligt uppfatta, förstå och 
smälta samman allt som händer i organisationen. Strategin blir slutligen 
resultatet av förhandlingarna mellan olika ledare inom företaget, där konsensus 
således måste uppnås. Då befallnings- och förändringsmodellen bäst lämpar sig 
för stabila, enkla miljöer passar detta tillvägagångssätt för företag som befinner 
sig i en mindre stabil omgivning.  
 
Att implementera en strategi genom att skapa en företagskultur som stödjer 
strategin och genomsyrar hela organisationen är vad företagskultursmodellen går 
ut på. Enligt denna modell skall ledningen endast guida organisationen genom 
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att sätta upp en övergripande vision. Varje enskild anställd deltar därefter i 
utformningen av de rutiner, processer och ansvarsområden som skall verkställa 
den övergripande visionen. Ledare skall således uppmuntra hela organisationen 
till initiativ och även de lägre nivåerna ska kunna fatta beslut angående 
operationella detaljer i strategiimplementeringsplanen. Den decentraliserade 
beslutsfattningen angående hur arbetsuppgifter skall utföras, samt uppbyggandet 
av företagskulturen, tar mycket tid i anspråk vilket är kostsamt för företaget. 
Trots det tidsödande arbetet med att nå konsensus vid beslut hävdar Bourgeois & 
Brodwin (1984) att strategiimplementeringen blir oerhört effektiv när konsensus 
väl uppnåtts. Metoden förutsätter dock att det är intelligenta individer som fattar 
besluten, samt att de har tillgång till all nödvändig information för att kunna fatta 
rätt beslut. Företagskultursmodellen förefaller resultera i framgångsrik 
strategiimplementering i företag befinner sig i en stabil miljö, där ansvaret är 
decentraliserat och gemensamma värderingar finns.  
 
Den öppna ledningsmodellen fungerar som en guide för hur ledningen bör agera 
under strategiimplementering, där fokus ligger på öppenhet och en hög 
acceptansnivå. Ledningen ska uppmuntra mellanchefer att utveckla, driva och 
implementera sunda strategier. För att formulera och implementera sunda 
strategier rekommenderas ledare till att skapa en öppen organisation med ett fritt 
informationsflöde. De bör använda en generell och övergripande strategi för att 
vägleda företaget och ge det möjlighet att växa organiskt, samt förändra system 
och struktur på generella sätt för att uppmuntra deltagande inom hela 
organisationen under strategiimplementeringen. Den öppna ledningsmodellen 
förstärker  många av de svagheter som de övriga fyra tillvägagångssätten 
besitter.  
 
Baserat på en studie av femtio organisationer grundar Nutt (1989) sina slutsatser 
angående utnyttjandet av olika tillvägagångssätt för strategiimplementering. Han 
poängterar betydelsen av att ha ett ramverk för strategiimplementering, samtidigt 
som alla tillvägagångssätt måste vara anpassade till respektive situation och 
förutsättningar. Författaren fann fyra olika planerade tillvägagångssätt för 
strategiimplementering som företag använder sig av: det handlingsinriktade, det 
övertalande, det deltagande och det beroende tillvägagångssättet.   
 
Den handlingsinriktade tillvägagångssättet innebär att ledningen får fria händer 
att skapa förståelse för varför förändringen behöver genomföras. Benchmarking 
är ett användbart sätt att kommunicera ut detta till organisationen. Det 
övertalande tillvägagångssättet innebär att ledningen anlitar externa experter för 
de olika affärsområden som berörs av den nya strategin och med deras hjälp och 
kunskap genomförs och legitimeras förändringen. Att välja ut representanter från 
olika grupper, funktioner eller affärsenheter för att gemensamt fatta beslut om 
hur strategin ska implementeras sammanfattar det deltagande tillvägagångssättet. 
Det sista tillvägagångssättet för framgångsrik strategiimplementering, beroende, 
grundar sig i makt. Ledningen beslutar om de strategiska riktlinjerna och ger 
sedan tydliga direktiv för hur strategin ska implementeras. Den vanligaste 
orsaken till att planerade tillvägagångssätt misslyckas är enligt Nutt (1989) det 
låga intresset och deltagandet från höga chefer och mellanchefer. Utan deras 
engagemang får inte de anställda några tydliga signaler om vikten av den nya 
strategin och prioriteten av strategiimplementeringen blir låg.  
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Genomgående för en framgångsrik strategiimplementering är att ha ett ramverk 
för hur strategin ska formuleras och verkställas. Verkställandet ska, efter att ha 
initieras och beslutats av ledningen, i möjligaste mån brytas ner till lägsta nivå 
inom organisationen och säkerställa ett deltagande från alla anställda, under 
hela processen. Ingen universell plan finns att följa för att lyckas med 
implementeringen av alla typer av strategier, utan företagsinterna förmågor 
skapar olika förutsättningar för olika strategier. Omvärldens situationsspecifika 
påverkan komplicerar processen ytterligare genom att ge den ett visst mått av 
osäkerhet.      
 
 

3.14 Barriärer vid strategiimplementering 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Av de strategier som formuleras och planeras stöter de flesta på någon form av 
hinder under strategiimplementeringsfasen. En stor del av strategierna 
misslyckas helt med sin verkställande process och stannar således vid att endast 
vara en vision.  Vi de fall där strategin verkställs är det dock vanligt att den 
skiljer sig från den ursprungliga visionen och istället omformas till något nytt. 
Detta har många gånger sin grund i en allt för centraliserad strategiformulering, 
vilket leder till en ineffektiv strategiimplementering. Risken för ett misslyckande 
vid strategiimplementeringen ökar genom uppkomsten av olika barriärer 
(Hambrick & Cannella, 1989; Egelhoff, 1993; Christensen, 1997; Corby et al., 
1999; Beer & Eisenstat, 2000). Dessa barriärer kan överkommas, men då måste 
ledningen engagera de anställda inom organisationen i en öppen dialog angående 

Det finns många hinder som kan ställa sig ivägen och påverka
strategiimplementeringen för ett företag. Olika sätt att avhjälpa och hindra
uppkomsten av dessa barriärer har studerats, men vid nya situationer
uppstår nya hinder så arbetsuppgiften är kontinuerligt löpande. De
barriärer som uppmärksammats och kan hindra en framgångsrik
strategiimplementering är:  
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de olika hindren. Det finns en förutfattad mening bland företagsledare att en 
välkommunicerad strategi automatiskt leder till strategiimplementering. Vi 
upptäckte att detta blivit föremål för flertalet studie, där motsatsen bevisats och 
kommunikationens betydelse poängterats (Hambrick & Cannella, 1989; Beer & 
Eisenstat, 2000; Heide et al., 2002). En barriär som blivit diskuterad är 
problemet med det angreppssätt på vilket strategiimplementeringar genomförs. 
Ofta är det alltför smalt, osystematiskt och oengagerat. Enbart goda intentioner, 
som förankras i en anpassad organisationsstruktur, är inte heller tillräckligt för 
att övervinna hinder vid implementering av en strategi (Corby et al.., 1999; Beer 
& Eisenstat, 2000; Heide et al., 2002). Det är ofta ett stort gap mellan att veta 
vad som behöver göras och att sedan lyckas genomföra det (Hambrick & 
Cannella, 1989; Egelhoff, 1993; Christensen, 1997). 
 
Motståndare kommer att alltid att uppstå, antingen från dem som har ett intresse 
i den gamla strategin, eller från dem som inte förstår vinsterna med den nya 
(Hambrick & Cannella, 1989). Om ledningen är de enda som har vetskap om 
den antagna strategins hela begreppsbild måste alla beslut fattas på toppen av 
organisationen. Företagsledningen riskerar att misslycka fatalt med 
strategiimplementeringen om de bara är aktiv i början av 
strategiimplementeringsfasen. Det händer ofta i företag att intresset och 
involveringen är stark i början för att sedan avta vid en förändringsprocess 
(Corby et al., 1999). Det är därmed viktigt att det finns en företagsledning som 
följer strategiimplementeringen genom hela processen. Detta är även ett sätt att 
motivera och visa de anställda att strategiimplementeringen har en hög prioritet. 
Företagsledningen har därmed ett enormt försäljningsarbete framför sig. De 
måste lyckas kommunicera och sälja in den nya strategin till viktiga intressenter 
både inom och utom företaget (Hambrick & Cannella, 1989). Genom att både 
bygga och upprätthålla stöd och förståelse för strategiarbetet kan de minska och 
eliminera eventuellt motstånd. Att upprätta en kommunikationsplan för hur 
strategiimplementeringen ska genomföras kan vara behjälpligt för att minska 
motståndet.  
 
Företagsledningen har en viktig uppgift i att medvetandegöra eventuella hinder 
som kan uppstå, både innan och under strategiimplementeringen. Ledningen 
måste vara medveten om att vissa barriärer, främst de mot nya strategiska mål 
och handlingsplaner, kan vara så avgörande att det blockerar den nya strategin 
från att utvecklas. Vissa författare hävdar att den mest skadliga barriären och 
svåraste utmaningen för ledningen vid strategiimplementering är svag vertikal 
kommunikation. Denna barriär är inte bara ett hinder i sig, utan begränsar även 
kommunikation angående andra barriärer inom företagets olika delar 
(Christensen, 1997; Beer & Eisenstat, 2000; Heide et al., 2002). Detta 
försäljningsarbete tar fyra vägar; uppåt till ledning och höga chefer, nedåt till de 
anställda, tvärsigenom till olika delar av organisationen, samt utåt till externa 
intressenter (Hambrick & Cannella, 1989).  
 
Till höga chefer och mellanchefer säljer man strategin genom att poängtera dess 
meriter och företräden, samt synliggöra den. De är ofta ansvariga för företagets 
resurser och kräver därför noggranna analyser och finansiellt stödjande 
beräkningar, inte bara vid dess införande, utan under hela 
implementeringsprocessen. Beroende av exempelvis företagets finansiella 
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situation kan strategier som kräver omfattande resurser vara svårsålda vid brist 
på väl genomförda och överlagda beräkningar (Hambrick & Cannella, 1989). 
Det är viktigt att företagsledningen alltid är förberedd på att besvara frågor och 
understödja beslut med finansiella analyser. Därigenom skapar de trovärdighet 
och kan säkerställa stödet från högsta nivån.  
 
Strategiförsäljning till de anställda i organisationen är enbart en fråga om 
kommunikation, vilket kan bekräftas av forskare från vitt skiljda håll (Hambrick 
& Cannella, 1989; Beer & Eisenstat, 2000; Heide et al., 2002). De anställda är 
de som gör att strategiimplementeringen fungerar och deras samarbete och 
förståelse för strategin är avgörande. Det finns risk att de motarbetar den nya 
strategin om de känner att en okontrollerbar förändring är förestående. Orsaken 
till motståndet kan vara rädslan att förlora makt och befogenhet genom 
införandet av nya ansvarsfördelningar och arbetsuppgifter. Detta kan skapa en 
känsla av att inte längre vara behövd och betydelsefull. Andra är rädda för att 
viktiga värderingar ska behöva underkasta sig den nya strategin eller motsätter 
sig helt enkelt förändringar av rädsla för det nya och oförutsägbara. Det 
individuella ansvaret för strategiimplementeringen måste vara tydligt och logiskt 
utvecklat så att de anställda inte uppfatta förändringen som okontrollerbar. Ofta 
har de ingen uppfattning om hur strategiska initiativ påverkar dem och ibland vet 
de överhuvudtaget inte att strategiska förändringar var i antågande. Detta borde 
tydligt signalera kommunikativa problem till ledningen, vilka borde reagerar då 
det direkt påverkar resultatet av strategiimplementeringen. Ledningen måste 
kommunicera exakt hur det strategiska arbetet kommer att påverka dem och alla 
måste instrueras tydligt i hur deras roll kommer att förändras. Vidare måste de 
anställda även få de resurser som krävs för att kunna genomföra dessa 
förändringar (Corby et al., 1999). Skapandet av en mental medvetenhet hos de 
anställda är viktigt, samt att ha välgenomtänkta svar på frågor angående valet att 
införa en ny strategi är effektiva verktyg för att övertyga och engagera anställda 
för det nödvändiga förändringsarbetet (Hambrick & Cannella, 1989).  
 
Att sälja in strategin tvärsigenom organisationen, till dess olika delar, är extra 
viktigt när olika affärsenheter kontinuerligt interagerar. Strukturella faktorer, 
som bristande rutiner och inadekvat uppföljning, kan utgöra stora barriärer vid 
strategiimplementering (Corby et al., 1999; Beer & Eisenstat, 2000; Heide et al., 
2002). En orsak till detta kan vara att rutiner inte är etablerade tillräckligt väl 
eller fungerar effektivt, samt att en tydlig ansvarsfördelning inte existerar. En 
dysfunktionell organisationsstruktur förefaller leda till brister i den vertikala 
kommunikationen. Vertikal kommunikation tar tid, mer än någonsin vid en 
komplicerad organisationsstruktur, och detta kan försena information från att nå 
fram till vissa affärsenheter och anställda. Mellanchefer kan ha ett visst intresse 
av att hålla inne information som de befarar kommer att möta motstånd, vilket 
ytterligare försenar strategiimplementeringsprocessen. Om en strategisk 
förändring sker på koncernnivå påverkas olika affärsenheter snabbt av detta och 
kommunikationen får hög prioritet. Vid strategiska förändringar inom 
affärsenheterna, å andra sidan, krävs mer aktiva återgärder för kommunikation 
som lätt blir ett hinder. Företagsledningen måste vara medveten om denna risk 
och underhålla stödet till affärsenheterna (Hambrick & Cannella, 1989).  
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Försäljningen av strategin utåt, mot företagets intressenter, är lika viktigt som 
den interna försäljningen. Utan stöd från externa nyckelaktörer, kunder, 
leverantörer, allierade, regering och media, är strategin meningslös och en 
effektiv strategiimplementering kommer aldrig att kunna genomföras (Hambrick 
& Cannella, 1989; Beer & Eisenstat, 2000). De externa parterna är ofta lika 
osäkra och benägna till motstånd som de interna, vilket kräver 
övertalningsförmåga och kommunikation för att vinna deras stöd. En möjlighet 
för att skapa stöd från kunder är att låta dem testa den nya strategin och dess 
företräden, exempelvis en ny distributionskanal. Det kan även vara av betydelse 
att artikulera och kommunicera eventuella behov av nedskärningar, genom att 
exempelvis lyfta fram fördelarna och tillräckligheten med bara tre fabriker, 
istället för fyra. Därigenom minskas den negativa framtoningen av företaget, 
vilket gynnar både företaget självt samt dess olika intressenter. Externa hinder 
kan även utgöras av olika teknologiska och ekonomiska barriärer.  
 
En orsak till misslyckade strategiimplementeringar är ofta företagsledningens 
försummande av att konkretisera strategin ner till lägsta nivå i organisationen 
(Christensen, 1997; Hambrick & Cannella, 1989). Även när detaljerade och 
specifika planer finns kan dagliga beslut, angående vilka projekt som har högst 
prioritet och vilken del av företaget som ska få vad av resurserna, uppvisa 
bristande överrensstämmelse med strategin beroende på tröghet, politik och 
konflikter mellan lång- och kortsiktiga mål. De anställda vet inte hur de ska 
implementera en strategi om det inte finns en plan över tillvägagångssättet. Ofta 
så spenderas inte särskilt mycket tid på att planera hur strategin ska 
implementeras, utan fokus är snarare att det ska gå snabbt. Detta är ett oförlåtligt 
misstag som medför stora risker. Risken finns exempelvis att företaget missar att 
tydliggöra olika handlingars prioritet, samt deras tidsram. Ofta görs inga 
kalkyler över vilka risker olika strategiimplementeringssätt för med sig. Detta 
leder till att tidigare erfarenheter inte tillvaratas och en upprepning av tidigare 
flaskhalsar och misstag kan förekomma.  
 
Misstag kan förekomma även när det finns en fullkomlig 
strategiimplementeringsplan. Den största barriären blir i dessa situationer den 
begränsade tidsramen, som innefattas i en sådan plan. Detta får en negativ effekt 
på förändringsarbetet genom den fördröjande effekt som uppstår på grund av 
alla omfattande och tidskrävande handlingar som krävs för att genomföra den. 
Fundamentala handlingsplaner är många gånger inte realistiska, då alla 
eventualiteter en strategi ger upphov till omöjligt kan förutses. Den perfekta 
planen skapar ofta en känsla an fullkomlighet och tillförlitlighet, som är svår att 
kombinera med den innovation och kreativitet som ofta är nödvändig i alla 
förändringsarbeten. Därav är en företagsledning som startar upp projektet på 
flera fronter, trots brist på en kompletta handlingsplan, en enorm tillgång för en 
framgångsrik implementeringsprocess. Det är många gånger det som möjliggör 
nya strategiers implementeringspotential och genomförande (Hambrick & 
Cannella, 1989).       
 
Om företagsledningen misslyckas med att implementera en strategi på ett 
effektivt sätt kan detta vara en funktion av företagskulturen (Waldersee & 
Sheather, 1996; Constantinos, 1998). Traditioner inom organisationen kan 
begränsa de åtgärder för implementering av en strategi som ledarna tar sig an. 
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Organisationen kan vara fast i ett mönster som tidigare fungerat och därmed har 
de svårighet att uppnå den innovation och kreativitet som är nödvändig för att 
implementera en ny strategi. Om ett företag utsetts för ett akut behovet av en ny 
strategi och påföljande strategiimplementering, vilket kan framkallas av 
exempelvis en finansiell kris, kan detta komma som en chock för organisationen. 
De har dock inget annat val än att genomföra dessa förändringar och barriärerna 
som i denna situation uppstår är ofta omfattande. Dessa är kulturellt betonade 
och utgörs av en inneboende tröghet i företaget som exempelvis karaktäriseras 
av ett bristande ifrågasättande av rutiner. Avsaknaden av uppmuntran från 
ledningen att skapa ett experimentellt och kreativt klimat är ofta den främsta 
orsaken. Företagskulturen måste förändras för att öppna möjligheten att bemöta 
dessa problem genom att skapa en nyfiknare och öppnare organisation. Ledare 
som motiverar och belönar bli avgörande i sin roll som förebilder. En stark 
ledning krävs för att få den tröga och stabilt förankrade organisationen att våga 
förändras (Constantinos, 1998).  
 
Strategiimplementering kommer alltid att vara svårt på grund av motstånd till 
förändring och tröghet inom organisationen. Det är därför viktigt att beakta 
dessa sju problemområden vid implementering av strategi för att öka sina 
chanser att genomföra den på ett framgångsrikt sätt. 
 
Barriärer måste kartläggas och överkommas för att en förändringsprocess ska 
kunna genomföras. Det vanligaste och mest omtalade hindren vid 
strategiimplementering är bristande kommunikation och de anställdas rädsla till 
förändring. Det är därför av stor betydelse för företag att aktivt arbeta med att 
förmedla och förankra strategin till hela organisationen och klargöra ramverket 
för dess implementerande. Detta klargörande skall även innefatta externa 
intressenter, som ofta kan göra motstånd med samma kraft som de anställda. 
För att nå en framgångsrik strategiimplementering måste företagsledningen 
aktivt arbete för att anpassa organisationen till strategiimplementeringen unika 
situation. 
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4 Slutsatser 
 

I vårt slutsatskapitel summerar vi de generella framgångsfaktorer vi identifierat 
under vår teoretiska studie.  
 
 

4.1 Generella framgångsfaktorer för strategiimplementering 
 
Syftet med vår uppsats är att identifiera generella framgångsfaktorer för 
strategiimplementering utifrån vår teoretiska studie. Här nedan följer en 
redogörelse för de generella framgångsfaktorer för strategiimplementering vi 
lokaliserat utifrån den teoretiska studien. Vi kommer inte att belysa alla områden 
som behandlats i teorikapitlet, utan lyfta fram de dimensioner i teorikapitlet där 
vi anser att tyngdpunkten ligger angående vad som är en generell 
framgångsfaktor för strategiimplementering. De faktorer som presenteras i 
modellen nedan anses alla vara generella framgångsfaktorer. Vi har dock valt att 
dela upp dem i en undergruppering av kritiska och stödjande faktorer, för att 
därigenom kunna framföra de nyanseringar vi ansett existerar i vår teoretiska 
studie. Detta är till stor del baserat på våra tolkningar av olika författare och vi 
gör därmed inte anspråk på att presentera någon sanning, utan enbart vår 
subjektiva uppfattning av vad den teoretiska studien belyser som generella 
framgångsfaktorer. 
 
Med kritiska framgångsfaktorer avses de faktorer som är avgörande för en 
framgångsrik strategiimplementering. Med stödjande faktorer avses de som 
skapar goda förutsättningar för en framgångsrik strategiimplementering. Många 
av dessa faktorer har starka samband sinsemellan och påverkar inbördes 
varandra. Deras inbördes relation och ömsesidiga beroende ger dem en 
mångfacetterad karaktär och i vissa fall kan de anses vara både kritiska och 
stödjande, beroende på betraktarens perspektiv. Detta visar vårt följande 
illustrationssätt på. Av denna anledning återfinns vissa kritiska 
framgångsfaktorer som stödjande till andra kritiska framgångsfaktorer på några 
ställen i modellen. Detta minskar dock inte deras betydelse och vikt som kritiska 
framgångsfaktorer, utan har enbart ett förstärkande inslag. Även de stödjande 
faktorerna finns representerade på flera ställen, vilket är naturligt beroende på 
strategiimplementeringens karaktär. Vi har valt att inte rangordna de kritiska 
eller stödjande faktorerna efter någon inbördes ordning eller relation till 
varandra, utan anser att en organisations förmåga att kombinera dessa generella, 
kritiska och stödjande, framgångsfaktorer är avgörande för en framgångsrik 
strategiimplementering.  

 
 
 
 
 
 
 



 

 63

Vårt resultat 
 

Generella framgångsfaktorer för strategiimplementering 
 
 

                                                       
 
 

• Skapa ett deltagande 
 
 
 
 
 
• Skapande av konsensus 

 
 
 

 
• Tydliggörande av strategi 
 
 

 
• Skapandet av ett ramverk för  

            strategiimplementering 
 
 
 
 
 
• Förmågan att bemöta förändring 

 
 
 

• Resursallokering 
 
 

 
 
• Uppföljning och återkoppling 

 
 
 

Figur 3. Illustration av studiens resultat av generella framgångsfaktorer för strategiimplementering  
(Källa: Egen). 

Företagsledning 
Nyckelanställda  
Ledaregenskaper 
Företagskulturen 
Belöningssystem 

Företagsledning 
Nyckelanställda 
Företagskultur 

Företagsledningen 

Informationshantering  
Informationssystem 

Handlingsplaner 
Organisationsstruktur 
Ansvarsfördelning 
Resursallokering 

Företagsledning 
Kommunicering 
Ansvarsfördelning 
Resursallokering 

Utvärderingssystemet 
Belöningssystemet 
Företagsledningen 



 

 64

4.1.1 Skapa ett deltagande och engagemang 
 
En kritisk framgångsfaktor för strategiimplementering är att skapa ett aktivt 
deltagande och engagemang för verkställandet av strategin bland de anställda. 
Deltagande och engagemang från de anställda är kritiskt då det dels är de som 
ska implementera den strategiska förändringen, men även de som har makten att 
ställa sig ivägen för den. Utan de anställdas stöd, motivation och engagemang 
kan således strategiimplementeringen inte genomföras framgångsrikt. För att få 
med sig så många som möjligt inom organisationen är det viktigt att ett stöd och 
engagemang förankras i toppen av organisationen hos företagsledningen. 
Företagsledningen måste även fortlöpande stödja och aktivt delta i 
strategiimplementeringen, genom att exempelvis utbilda sig i strategiskt 
tänkande och internt verkställa planerna för strategiimplementeringen. 
Företagsledningen är således en stödjande faktor för att skapa deltagande och 
engagemang för framgångsrik strategiimplementering. Stöd behöver även 
komma från andra håll inom organisationen, där nyckelanställdas stöd utgör en 
viktig stödjande faktor. Nyckelanställda har en viktig uppgift i att skapa 
deltagande inom speciella delar av organisationen. Exempelvis utgör 
mellanchefers engagemang en viktig förutsättning för att ett aktivt deltagande 
skall skapas inom respektive affärsområde. Hur långt ner i organisationen 
deltagandet skall föras gällande strategiimplementeringen får dock avgöras inom 
respektive företag då det även är en hög kostnad förknippad med aktiviteter som 
medför deltagande. Ledaregenskaper, som förmågan att motivera och engagera, 
är en viktig stödjande faktor för att skapa deltagande inom organisationen. 
Genom den inspirerande inverkan på de anställda som olika ledaregenskaper kan 
ha är det en viktig förutsättning för en framgångsrik strategiimplementering. För 
att uppnå deltagande och engagemang är det även viktigt att belöna eftersträvat 
beteende.  
 
En stödjande framgångsfaktor som med stor sannolikhet kan säkerställa ett 
beteende är belöningssystemet. Anpassas belöningssystemet till strategin och 
den planerade strategiimplementeringen så är dess vägledande funktion som 
styrmedel för önskat beteende slående. Även företagskulturen är en stödjande 
faktor för att skapa ett enhetligt beteende och agerande vid verkställandet av 
strategi. Genom denna kan riktlinjer skapas i form av normer och värderingar, 
som vid överrensstämmelse med de strategiska riktlinjerna är ett fantastiskt 
verktyg för en framgångsrik strategiimplementering. Företagskulturen är dock 
endast stödjande då dess inbyggda tröghet ofta skapar svårigheter att effektivt 
använda den vid de föränderliga situationerna som uppstår vid 
strategiimplementering.  
 

4.1.2 Uppnå konsensus 
 
De anställda inom en organisation måste dela de strategiska värderingarna och 
ha en förståelse för de strategiska målen organisationen eftersträvar. Det är 
således av avgörande betydelse att uppnå en överensstämmelse angående 
organisationens strategiska riktlinjer. Att uppnå denna ömsesidiga förståelse 
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eller konsensus angående organisationens mål och visioner är således en kritisk 
framgångsfaktor för strategiimplementeringen.  Betydelsen av att uppnå 
konsensus måste uppmärksammas redan under strategiformuleringen, för att 
därigenom uppnå ömsesidig förståelse för den strategiska riktlinjen. 
Företagsledningens roll i att skapa konsensus kring den strategiska visionen är 
betydelsefull och utgör såtillvida en stödjande framgångsfaktor för 
strategiimplementeringen.  Företagsledningen måste sälja, sälja och sälja 
strategin till alla som är viktiga och berörs av den, både uppåt, nedåt, åt sidorna 
och utåt. Konsensus angående de strategiska riktlinjerna måste främst uppnås 
mellan de nyckelanställda som ska vägleda strategiimplementeringen inom 
specifika områden. Nyckelanställda, och främst mellanchefer, är ofta förebilder 
för sina anställda. Utan nyckelanställdas stöd föreligger en risk att konsensus 
inte uppnås och inte sprids till lägra nivåer i organisationen. Detta gör de 
nyckelanställda till en stödjande framgångsfaktor för strategiimplementering. Att 
uppnå konsensus i hela organisationen kräver stora resurser, vilket gör det både 
kostsamt och tidskrävande. En möjlighet att uppnå konsensus utan denna 
resursförbrukning skulle vara att anpassa företagskulturen till organisationens 
mål och visioner. Problemet blir, som tidigare nämnts, den inneboende trögheten 
i företagskulturen.  
 
 

4.1.3 Tydliggörande av strategin 
 
Den strategiska riktlinjen måste tydligt kommuniceras till de anställda inom en 
organisation för att dessa ska få en förståelse för de strategiska målen. En 
explicit och välartikulerad strategi utgör en kritisk framgångsfaktor för 
strategiimplementeringen, då den motiverar de anställda till att sträva mot dessa 
mål. Tydliggörandet av strategin utgör således ett viktigt ramverk för dess 
implementerande. För att lyckas förmedla strategin uppåt, nedåt och 
tvärsigenom organisationen krävs en effektiv informationshantering, vilket 
således utgör en stödjande framgångsfaktor för strategiimplementering. Detta 
underlättar kommunikationen av den strategiska riktningen genom att förmedla 
och hantera information inom organisationen. Informationssystem utgörs ofta av 
teknologiska hjälpmedel för förmedlandet av strategin och har även de en 
stödjande funktion. E-post, intranät och företagsinterna frågeplatser är 
användbara redskap för informationssystemet, vars främsta uppgift är att 
koordinera informationen mellan organisationens olika delar.   
 
 

4.1.4 Skapandet av ett ramverk  
 
Skapandet av ett ramverk för strategiimplementering är en kritisk 
framgångsfaktor, genom dess förmåga att avgränsa och strukturera 
strategiimplementeringsprocessen. Skapandet innebär först en konkretisering av 
strategin, vilket utmynnar i skapandet av konkreta handlingsplaner. Detta utgör 
en av de viktigast stödjande framgångsfaktorerna till ramverket, där planer för 
strategiimplementeringens genomförande presenteras. Genom att anpassa 
organisationsstrukturen till dessa planer utformas det yttersta ramverket, där en 
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tydlig ansvarsfördelning angående befogenheter och rättigheter att fatta beslut 
blir en viktig prioritet. Organisationsstrukturen och ansvarsfördelningen utgör 
således stödjande framgångsfaktorer till skapandet av ett ramverk och en 
framgångsrik strategiimplementering. Ytterligare en stödjande framgångsfaktor 
är en korrekt resursallokering, utan vilket ramverket inte kan genomföra några 
förändringar. Det är främst företagsledningens uppgift att upprätta dessa 
handlingsplaner och ramverk för strategiimplementeringen, men även 
nyckelanställda får en viss betydelse inom olika områden. Det är viktigt att 
betona vikten av situationsspecificering i detta sammanhang, där några 
universellt applicerbara ramverk inte kan utformas utan ramverket måste 
anpassas efter företags individuella situation. 

 

4.1.5 Förmågan att bemöta förändring 
 
Förmågan att bemöta förändring är en kritisk framgångsfaktor för 
strategiimplementering. Vid uppkomsten av nya situationer skapas en högre eller 
lägre grad av osäkerhet inom organisationen och olika förutsättningar för 
framgång formas. Förändringar resulterar alltid i någon form av osäkerhet eller 
rädsla bland de anställda, som då gör motstånd mot förändringen. Situationen 
vid en strategiimplementering präglas av osäkerhet och vanligtvis genomförs 
många förändringar inom organisationen, vilket medför en viss grad av motstånd 
från de anställda. Motstånd kommer således alltid att uppstå, antingen från dem 
som har ett intresse i den gamla strategin, eller från dem som inte förstår 
vinsterna med den nya. Misslyckas företag att bemöta detta motstånd riskerar 
strategiimplementeringen att påverkas och eventuellt helt omintetgöras. Därav är 
förmågan att bemöta motstånd en kritisk framgångsfaktor för 
strategiimplementering. Företagsledningen måste vara medveten om att vissa 
barriärer, främst de mot nya strategiska mål och handlingsplaner, kan vara så 
avgörande att det blockerar den nya strategin från att utvecklas. De anställda har 
ett stort behov av att förstå hur deras specifika roll kommer påverkas av strategin 
och den påföljande strategiimplementeringen för att kunna arbeta efter dess 
riktlinjer. Företagsledningen fungerar således som en stödjande framgångsfaktor 
för förmågan att bemöta förändring. Viktiga hjälpmedel vid bemötandet av 
förändring är kommunicering av de anställdas nya roll samt en tydlig 
ansvarsfördelning och konsekvent resursallokering, vilka således utgör 
stödjande framgångsfaktorer. Företagskulturen kan även vara stödjande i 
skapandet av ett klimat som är mottagligt för förändring. 

 
 

4.1.6 Resursallokering 
 
Resursallokering är en kritisk framgångsfaktor för strategiimplementering, då 
det är omöjligt att framgångsrikt verkställa en strategi utan tillgång till de 
nödvändiga resurserna, exempelvis finansiellt kapital och humankapital. 
Företagsledningen har det övergripande ansvaret att fördela resurserna vid rätt 
tid, till rätt plats, i rätt mängd, och är således en stödjande framgångsfaktor för 
framgångsrik strategiimplementering.  
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4.1.7 Uppföljning och återkoppling under resans gång – vår egen 
tolkning  
 
Något som inte belysts eller lyfts fram särskilt tydligt i vår teoretiska studie är 
behovet av uppföljning av strategiimplementeringen och återkoppling till 
strategiformuleringen under resans, strategiimplementeringens, gång. Under vår 
första teorirubrik behandlar vi relationen mellan strategiformulering och 
strategiimplementering, där vi poängterar svårigheten med att åtskilja dessa 
begrepp. Författare är ofta oeniga angående denna relation, men någon form av 
koppling finns mellan dem, där deras relation antingen kan anta formen av en 
logisk sekvens eller en dynamisk enhet. Oberoende vilken utgångspunkt man tar 
så finns det således en relation mellan strategiformulering och 
strategiimplementering. Detta gör att vi ifrågasätter bristen på teorier angående 
uppföljning av strategiimplementering och återkoppling till 
strategiformuleringen under resans gång. Genom strategiimplementeringens 
komplexa karaktär, där stor del av arbetet med verkställandet sker parallellt, 
förefaller behovet av kontinuerlig uppföljning vara av avgörande vikt. En 
stödjande framgångsfaktor för detta arbete skulle således komma att utgöras av 
utvärderingssystemet. Detta måste vara anpassat till strategin och den specifika 
situationen så att det som mäts avspeglar kritiska faktorer för verkställandet av 
strategin. Genom en uppföljning kan såväl deltagande som engagemang 
utvärderas på kontinuerlig basis och eventuella åtgärder vidtas innan det är för 
sent. Härigenom kan även belöningssystemet fungera som en stödjande 
framgångsfaktor om den anpassas till situationen och därmed säkerställer rätt 
beteende. 
 
Genom återkoppling till strategiformuleringen under resans gång kan graden av 
konsensus även undersökas och därigenom aktiviteter vidtas för dess 
säkerställande. Tydliggörande av strategin kan även visa sig vara ett behov som 
utan uppföljning och tillhörande återkoppling går förlorad, vilket kan bero på 
diffusa mål och resultera i osäkerhet och motstånd inom organisationen. Således 
borde både uppföljningsarbetet av strategiimplementeringen samt 
återkopplingen till strategiformuleringen vara en högt prioriterad arbetsuppgift 
för företagsledningen, där deras uppgift att genomföra dessa aktiviteter blir 
stödjande. Genom att kontinuerligt följa upp strategiimplementeringen och göra 
återkopplingar till strategiformuleringen visar även företagsledningen ett aktivt 
stöd och deltagande i strategiimplementeringen. Vi hävdar härmed att 
utvärdering av strategiimplementeringen och återkopplingen av 
strategiformuleringen under resans gång är en kritisk framgångsfaktor för 
strategiimplementering, trots den ringa fokus detta fått i vår teoretiska studie. 
 
 
 
 
 



 

 68

4.2 Avslutande diskussion  
 
Det är viktigt att poängtera att följande resultat, med undantag för uppföljning 
och återkoppling under resans gång, är baserat på vår teoretiska studie. Vi gör 
således inte anspråk på att ge en universell lösning eller på något vis vara 
kompletta i våra slutsatser för vad ett företag bör beakta för en framgångsrik 
strategiimplementering. Vi är dock positiva till våra slutsatser och vågar påstå att 
de generella framgångsfaktorer vi identifierat med stor sannolikhet torde vara av 
intresse för organisationer som ska verkställa en strategi. De generella 
framgångsfaktorerna vi identifierat torde om inte annat kunna användas för att 
skapa en medvetenhet i organisationer om strategiimplementeringens komplexa 
karaktär och därmed belysa behovet av någon form av strukturerat verkställande.  
 
Dock är detta, som tidigare nämnts, enbart slutsatser baserade på vår teoretiska 
studie och stora avvikelser kommer således att uppstå vid situationsspecifik 
strategiimplementering i praktiken. Strategiimplementeringen bör alltid beaktas i 
förhållande till det enskilda företagets specifika situation. Vi har därför, utifrån 
vår teoretiska studie, valt att belysa ett antal situationer som kommer att ha en 
direkt påverkan på en organisations strategiimplementering och de generella 
framgångsfaktorernas betydelse. Betydande och framträdande 
situationsspecifika variabler är följande: 
 

• typ av strategi; lågkostnadsstrategi eller differentieringsstrategi  
• industritillhörighet  
• graden av förändring i strategin 

 
Problematiken med att identifiera generella framgångsfaktorer för 
strategiimplementering har främst att göra med svårigheten med att särskilja 
deras inbördes relationer. Det är snarare samverkan mellan två eller flera 
framgångsfaktorer, än de särskiljda framgångsfaktorerna var för sig, som leder 
till en framgångsrik strategiimplementering. De olika framgångsfaktorernas 
gränser är ofta svåra att urskilja och aktiviteterna löper ofta parallellt, utan någon 
tydlig inbördes ordning. Detta gör att prioriteringar av vad som är en kritisk 
framgångsfaktor och vad som enbart är en stödjande många gånger utgör stora 
problem där ett ställningstagande slutligen måste tas. De generella 
framgångsfaktorerna förefaller många gånger att påverka varandra på ett två- 
eller tredimensionellt sätt. Det kan även vara svårt att urskilja renodlade 
strategiimplementeringsverktyg, som exempelvis belöningssystem, utan de flesta 
har ett mer diffust och överlappande användningsområde. Exempelvis 
genomsyras nästan alla de generella framgångsfaktorerna av betydelsen att 
kommunicera den nya strategin och dess strukturerade verkställande genom hela 
organisationen, till alla intressenter. Vi har därför valt att avsluta följande 
diskussion med ett citat som utgör slutet på den teoretiska studien och upptakten 
till vår fallbeskrivning: 
 
”Man kan aldrig kommunicera för mycket vid strategiimplementering, det finns 

alltid de som anser sig behöva mer information.”  
(Källa: Informationsdirektör Torstensson) 
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5 Fallbeskrivning 

Följande kapitel kommer att ge en inblick i hur Alfa Laval går tillväga vid 
strategiimplementering. Denna fallbeskrivning kommer att illustrera studiens 
problemområde och ge läsaren en ökad förståelse för den studerade företeelsen.  
 
 
 

5.1 Introduktion till Alfa Laval 
 
Fallbeskrivningen är baserad på företagsinterna och muntliga källor. Kapitel 5.2-  
5.6 baseras i stor utsträckning på muntliga intervjuer. För underlag till 
intervjuerna hänvisar vi till Bilaga 6.  

 
 

5.1.1 Bakgrund 
 
Alfa Laval har en historia som sträcker sig 120 år bakåt i tiden. Företaget har 
gått från att vara ett litet svenskt företag till att bli en världsomspännande 
koncern med en verksamhet som bygger på tre teknologier: flödesutrustning, 
separeringsteknik och värmeväxling. Redan 1879 skapades den första separatorn 
av Gustaf de Lavals partner, Oscar Lamm, i Stockholm. 1926 kom genombrottet 
för separatorn, som kom att säljas i stora upplagor. Tolv år senare utökades 
produktfamiljen och Alfa Laval uppfann värmeväxlaren. Under början av 
sextiotalet så kom det första steriliseringssystemet, vilket öppnade vägen in i mat 
och dryckesbranschen. 
 
Det var först 1963 som verksamheten fick namnet Alfa Laval, innan dess hette 
företaget AB Separatorn. Under femtio och sextiotalen utvecklade Alfa Laval 
sin verksamhet och deras globala närvaro stärktes genom uppköp. Åttiotalet 
kännetecknades också av uppköp såsom Pagès i Frankrike och LKM i Tyskland. 
1991 inträffade ett ägarbyte, då familjen Rausing köpte Alfa Laval, vilket 
resulterade i att Alfa Laval blev en del av Tetra Laval Gruppen. För tre år sedan 
förändrades dock ägarskapet igen när Industri Kapital blev ny huvudägare och 
Tetra Laval endast behöll ett minoritetsintresse i företaget. De nya ägarnas mål 
är att fortsätta utveckla Alfa Laval inom befintliga områden.  
 
 

5.1.2 Företagsbeskrivning 
 
Alfa Laval är idag en global leverantör av specialprodukter och processtekniska 
lösningar med verksamhet i 100 länder med över niotusen anställda. Alfa Laval 
tillhandahåller utrustning, system och service som bidrar till att förbättra 
prestanda i kundernas processer. Dessa är processer som värmer, kyler, separerar 
och transporterar produkter som olja, vatten, kemikalier, drycker, mat, 
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läkemedel och stärkelse. Företagets största marknader är den Europeiska 
unionen, USA och Asien.   
 
Alfa Lavals affärsverksamhet är indelad i tre divisioner, Equipment, Process 
Technology och Operations, vilka fyller olika funktioner och har olika 
arbetsuppgifter (se Bilaga 7 för organisationsschema). De två förstnämnda är 
marknadsinriktade divisioner som marknadsför och säljer tre produktteknologier 
till två olika kundgrupper. Equipment arbetar med standardiserade, enklare 
produkter som lämpar sig för massproduktion, medan Process Technology 
arbetar med kundanpassade helhetslösningar. Process Technology har även 
ansvar för försäljning av kärnprodukter till olika typer av processindustri som t 
ex pappers, cellulosa- och kemiindustri. Operations är en centraliserad funktion 
som har ansvar för all tillverkning, inköp och logistik. Främst arbetar man här 
med fabrikslösningar som omfattar ett trettiotal fabriker runt om i världen.  
 
Alfa Laval hade finansiellt sett några svåra år i slutet av nittiotalet, men har 
sedan dess lyckats återhämta sig. Den svaga finansiella ställningen fick dock 
ledningen att tänka om och 1998 blev en vändpunkt för Alfa Laval. En ny 
strategi började ta form, vilket slutligen resulterade i strategin One clear 
direction. Året därpå började företaget att arbeta efter tre huvudriktlinjer med 
fokus på kostnadseffektivitet, en fokuserad marknadsorganisation och tillväxt. 
Under 1999 och tre år framåt valde Alfa Laval att främst inrikta sig på de två 
förstnämnda strategierna. Det primära målet var att förbättra lönsamheten på 
grund av företagets finansiella problem. Ett delmål var att nå en rörelsemarginal 
på 12 – 15 procent, vilket de lyckades med, samtidigt som de inom loppet av 
fyra år ökade rörelsemarginalen från 6,5 procent till 12 procent. I och med 
ingången av år 2003 skiftade företaget fokus mot den tredje strategiska 
riktlinjen. Tillväxten har hittills inte haft samma lovande utveckling som de 
övriga och ska nu belysas fundamentalt under en tid, för att skapa en mer aktiv 
rörelse inom detta område. De två tidigare strategiska riktlinjerna följs 
kontinuerligt, men en stegvis förändring är där legitim, då resultatet av det 
omfattande förändringsarbetet börjat skörda frukt.  Alfa Laval lyckats återhämta 
sig väl och har idag en stark finansiell ställning med en omsättning på 14,6 
miljarder kronor. 
 
Det följande illustrationsexemplet kommer att ta sin början i hur den nya 
strategin tog form, för att sedan utvecklas till en utförlig beskrivning av hur 
strategiimplementeringen genomfördes. Vi kommer även att belysa vad Alfa 
Laval, med sin samlade erfarenhet, anser vara kritiska framgångsfaktorer för 
strategiimplementeringen.  
 
 

5.2 En ny strategi tar form 
 
Huvuddrivaren bakom den omfattande strategiomformuleringen var de nya 
ägarna Industri Kapital som ansåg att Alfa Laval var alltför ineffektivt och 
produktorienterat. De låg bakom idén till utarbetandet av den nya strategin, One 
clear direction. Upptakten till detta blev ett brev som gick ut till omkring 200-
300 anställda på höga positioner inom företaget världen över. I detta brev, som 
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distribuerades via intranätet, ifrågasatte koncernledningen vad som stod i vägen 
för att företaget skulle uppnå en högre tillväxt och lönsamhet. Brevet resulterade 
i identifieringen av omkring 400-500 problem, som sammanställda summerades 
ner till cirka 200 stycken. Därefter sändes en uppföljningsenkät ut där chefer 
fick utvärdera och bedöma de problem som identifierats. De tjugo problem som 
ansågs utgöra de största hindrena var alla av intern karaktär och problemen 
berörde alla områden inom organisationen. Koncernledningen stod nu inför ett 
vägval:  
 

”Antingen så avgår vi eller så gör vi något åt problemen, och det gjorde vi 
såklart.” 

 (Informationsdirektör Torstenssson) 
 
Från det att uppföljningsenkäten sammanställts tog det tre dagar för Alfa Laval 
att ta fram den nya strategin och de nya riktlinjerna. Alfa Laval är ett svenskt 
bolag vilket tydligt märks vid beslutsfattande då så många som möjligt ska få 
vara med och påverka. För utformandet av de strategiska riktlinjerna 
sammankallade VD:n, Sigurd Hansson, sju stycken högt uppsatta chefer inom 
Alfa Laval, vilka under tre dygn isolerade sig på en ö och utarbetade olika 
förslag. Arbetat utfördes efter vissa givna ramar i fyra workshops, där processer 
och flöden omarbetades och en ny organisationsstruktur sakta tog form. Det 
slutliga beslutet fattades av koncernledningen och styrelsen tillsammans med 
VD:n och resultatet blev, enligt en av respondenterna, hårt men rättvist. Alfa 
Laval fick ett stort stöd från styrelsen i form av ett genuint intresse och förståelse 
för strategin. Det fanns en positiv anda inom styrelsen för något nytt och Alfa 
Laval lade även ner mycket tid på att skapa en förståelse för den riktlinje Alfa 
Laval har valt. 
 
Under arbetet med Alfa Lavals strategi, One clear direction, utformades en 
kommunikationsplattform som utgör grunden för strategin. Den förmedlar vad 
företaget gör, vilka de riktar sig till, vilka värden de vill förmedla osv., och 
överensstämde väl med företagets identitet. Baserat på denna plattform och 
identitet växte tre strategiska riktlinjerna fram. Den 4 december 2000 lanserades 
den nya strategin och det nya varumärket världen över. Att lansera en ny strategi 
och ett nytt varumärke världen över ger uttryck för ett stort mod och en enorm 
kreativitet, enligt informationsdirektören. Den grafiska utformningen av 
varumärket syns väldigt tydligt utåt och att förändra det som syns är vågat. Det 
är väldigt viktigt att säkerställa att strategin och varumärket står för samma 
vision och att de kommunicerar samma budskap. För Alfa Laval är det oerhört 
viktigt att budskapet har en djup förankring i organisationen och att de förmedlar 
det de verkligen är.  
 

”Ett varumärke får aldrig inge falska förhoppningar, då finns det en risk 
lanseringen endast blir en stor reklamkampanj.”  

(Informationsdirektör Torstensson) 
 
De tre nya strategiska målsättningarna i One clear direction kom att utgöra de 
övergripande riktlinjer som centralt styr Alfa Laval och som alla chefer sedan 
var tvungna att anpassa sin affärsenhetsstrategi efter: 
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-  Låga kostnader i processer; tidigare var processer ofta duplicerade och     
ineffektiva 
-    Fokus på Parts & Service; göra detta segment proaktivt istället för reaktivt  
- Marknadssegment för tillväxt; från en produktorganisation till en           
marknadsorganisation 
 
 

5.4 Strategin implementeras  
 

5.4.1 Lanseringen av en ny strategi 
 

När den nya strategin lanserades var organisationen troligen mer redo för en 
förändring än vad ledningen från början trodde. Något som underlättade 
förändringsarbetet var att det nyligen skett ett ägarbyte inom Alfa Laval, vilket 
medförde en mental förberedelse för förändring. Tetra Lavals försäljning av Alfa 
Laval till Industri Kapital kom således oerhört lämpligt. Trots detta kom det som 
en chock för organisationen när ledningen lanserade den nya strategin och gav, 
vad de ansåg vara en öppen inbjudan att påverka, till alla chefer inom 
organisationen.  
 
”Det här är målen och vi har sex månader på oss att komma fram till detaljerna 
om hur det här skall genomföras. Vi vet funktionaliteten, vi har huset, men vi vet 

inte var fönstren skall sitta eller vilken färg det skall vara på teglet. ” 
(Informationsdirektör Torstensson) 

 
Detta skapade en oerhörd frustration inom organisationen som inte var van vid 
detta tillvägagångssätt. Alfa Laval är färgat av en traditionell teknologisk anda 
och cheferna är främst ingenjörer med vana att vara experter inom sitt område, 
men inte vid att fatta övergripande beslut på strategisk nivå. Nu uppstod plötsligt 
en situation där ingen visste svaret. Inbjudan ledde till en livlig diskussion inom 
hela organisationen. Alla var dock inte direkt involverade i denna, utan 
huvudsakligen de som berördes av pressen till beslut och delaktighet. För att 
kunna ta del av alla åsikter som roterade inom företaget upprättades en databas, 
där anställda hade möjlighet att ställa frågor och samtidigt vara anonyma. 
Frågornas karaktär analyserades för att undersöka om den information som gavs 
nått fram, samt vad det samlade intrycket var inom organisationen. Strategierna 
inom Alfa Laval ansågs relativt tydliga och enkla enligt de flesta inom företaget, 
även på operationell nivå.  
 

”Strategiformuleringsprocessen är en viktig del av 
strategiimplementeringsprocessen och ju bättre man ansar häckarna, desto 

bättre plattform kan skapas att växa på.”  
(Segmentschef Carleson) 

 
 
 



 

 73

5.4.2 Organisationsstruktur 
 
Ett omfattande förändringsarbete för att verkställa strategin tog således fart, 
baserat på den välgrundade strategiformuleringsprocessen. Organisationen 
genomgick en omfattande omstrukturering. Industri Kapital tog en aktiv del i 
denna process genom att anlita konsultfirmor för att omstrukturera 
organisationen. Historiskt sett bestod Alfa Laval av en mängd små 
affärsområden, vilket skapade en fragmenterad och decentraliserad organisation. 
De fyra affärsområden som dominerat organisationen hade alla exempelvis en 
egen Human Resource-avdelning, egen distribution och egna 
försäljningsenheter, med vilket följde att Alfa Laval föreföll bestå av fyra mer 
eller mindre fristående företag. Varje affärsområde hade även sin egen strategi 
som dominerade, trots en övergripande koncernstrategin. Alfa Laval ville även 
ändra inriktning från att länge varit produkt- och processinriktad till att bli mer 
marknadsorienterad. 
 
Företaget beslutade sig för att testa en möjlig omorganisering över en 
övergångsperiod. De organiserade fyra affärsenheter övergripande fyra av sina 
affärsområden. Målet med dessa enheter var att ge kunderna ett bemötande som 
gav dem känslan av att de mötte ett företag, istället för fyra olika. Detta 
pilotprojekt testades, tillämpades och utvärderades under ett och ett halvt år, då 
alla delar av organisationen granskades och en funktionell organisation sakta 
växte fram. Den nya organisationen bestod av tre affärssegment; Equipment, 
Operations och Technology Process, med tillhörande undersegment. 
Organisationen är både centraliserad och decentraliserad, men klart mindre 
decentraliserad än den tidigare var. De delar, där det är möjligt att uppnå en 
kritisk massa, har centraliserats exempelvis inköp, ekonomi, kommunikation och 
Human Resource. Övergångsperioden resulterade även i en ökad 
försäljningsfokus, istället för tidigare fokus på tillverkning. Resultatet, när dessa 
omstruktureringar var avklarade, mynnade ut i enorma nedskärningar, där de 
anställda mer eller mindre blev tvungna att acceptera situationen om de ville 
vara kvar inom företaget.   
 
Inom exempelvis Process Technology resulterade omorganisationen i fyra större 
och två mindre affärssegment. Det största av dessa segment inom Process 
Technology är Parts & Service, vars uppgift är att underhålla eftermarknaden 
som genereras genom de fem andra områdenas nyförsäljning, samt att främst 
upprätthålla en bra kundkontakt. Parts & Service har en egen central 
organisation bestående av omkring 25 anställda lokalt och 850 anställda globalt. 
Under Part & Service centrala ledning i Lund finns omkring 50 
försäljningskontor världen över, vilka ägs av Alfa Laval. De anställda på dessa 
kontor rapporterar både lokalt till ansvarig chef samt till Mikael Carlson 
ansvarig för hela affärsområdet. Detta gör att en matrisorganisation kan skymtas 
inom organisationen. Den lokala närvaron och det stora försäljningsnätverket är, 
enligt en respondent, något som gör Alfa Laval unikt. 
 
Något som skedde parallellt med omorganisationen under dessa omvälvande år 
var en aktiv benchmarking gentemot andra svenska bolag, däribland Sandvik, 
Atlas Copco och Wallenbergsbolag. Alfa Laval jämförde främst bruttomarginal 
och EBITA (earnings before interest and taxes), vilket tydliggjorde stora 
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organisatoriska och kostnadsstrukturella svagheter. Detta resulterade i att ett 
förändringsprogram introducerades 1999 med fokus på kostnadseffektivisering, 
kallat Beyond expectations. Beyond expectations infördes under två 
informationskanaler: Beyond expectation update samt Beyond expectation story. 
Det förstnämnda innebar att chefer världen över blev uppdaterade en gång i 
veckan angående vad som hänt inom koncernen och hur arbetet fortskred. Denna 
information förmedlades i digital form via intranät ut till chefer och sändes ut på 
nio olika språk. Med Beyond expectation story gick man på djupet och 
förmedlade bakgrund, förväntan och utfall för de olika segmenten. 
Informationen fanns tillgänglig för alla och publicerades öppet inom 
organisationen. Vid slutet av 2002 uppgick besparingarna inom organisationen 
till cirka MSEK 670 och Alfa Laval bedömer att besparingarna kommer att 
uppgå till minst MSEK 850 vid slutet av år 2003.  
 
 

5.4.3 Kommunikation och förankring av strategin i organisationen 
 
I början av år 2000 och även under år 2001 investerade företaget stora resurser 
på intern information och kommunikation för att förankra den nya strategi och 
det nya tankesättet. Målet var att i största möjliga mån undvika ryktesspridning 
genom att vara snabba och tydliga i sitt budskap. Därför har strategin hela tiden 
funnits tillgänglig för alla inom organisationen på intranätet, där alla ha samma 
access till den.  Vidare kommunicerades den aktivt, klart och tydligt ut till alla 
organisationens delar, med stor hjälp från de professionella konsultföretagen. 
Under globala och regionala möten, samt med hjälp av exempelvis broschyrer 
och videokonferenser, spreds budskapet till både de högsta cheferna och 
mellanchefer. När Alfa Laval skulle kommunicera ut strategin globalt så 
använde man sig av tre regionala sammankomster i Europa, Asien och Amerika, 
där cirka 300 personer deltog vid varje möte. Dessa individer förväntades 
representera hela verksamheten och deras uppdrag blev således att kommunicera 
ut One clear direction till sina anställda, samt ansvara för den lokala 
strategiimplementeringen.  
 

”En strategi kan dock aldrig kommuniceras tillräckligt, det kommer alltid att 
finnas människor som vill veta mer.”  
(Informationsdirektör Torstensson) 

 
Alfa Laval kommunicerar mycket via e-post och detta utgör det mest frekvent 
använda kommunikationsmedlet i det dagliga arbetet. Utav drygt 9000 anställda 
har 4000 personer datorer inom Alfa Laval. Företaget använder sig även i stor 
utsträckning av video och telefonkonferenser samt konferenser via Internet. 
Vartannat år anordnas koncernövergripande strategikonferenser och löpande 
anordnas konferenser för exempelvis de olika segmenten och bryggerierna. 
Informationsavdelningen arbetar aktivt med att hjälpa chefer på olika nivåer 
inom organisationen med valet av lämpliga kommunikationskanaler. Styrelsen 
sammanträffar varannan månad om inget oförutsett inträffar så att de får kalla 
till ett extrainsatt möte. Alfa Laval använder sig även av interntidningen One för 
att kommunicera med sina anställda. Det är inte en tillfällighet att tidningen fått 
namnet One då målet är att skapa ett enat Alfa Laval. Detta medium används i 
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stor utsträckning för att visa på framgångsfaktorer med att samarbeta över 
gränserna inom organisationen.  
 
 

5.4.4 Ledarskap   
 
Det är ett hårt men rättvist klimat inom organisationen, med högt i tak, enligt 
Mikael Carleson. Chefer förväntas prestera och leva upp till och förvalta det 
ansvar och de förväntningar som ställts på dem. Olika delar av företaget har 
behov av olika ledarskapsprofiler, och någon utformad mall finns inte. En chef 
inom Alfa Laval ska, enligt Mikael Carleson, vara flexibel, öppen, prestigelös, 
positiv, kreativ, kunna samarbeta med olika grupper samt ha en vilja att fatta 
egna beslut. Delaktighet ska motiveras och uppmuntras, vilket känns och finns 
på alla plan inom Alfa Laval. Enligt Mikael Carleson är det även viktigt att 
använda sitt sunda förnuft som ledare. För att lyckas är det avgörande att tydligt 
och klart kommunicera med de anställda, samt att omge sig av bra professionella 
medarbetare med specialistkunskaper. Ledare förväntas rannsaka sig själva och 
vara medvetna om sina styrkor och svagheter som ledare. Det är viktigt att veta 
vad man kräver och huruvida vissa krav är rimliga eller inte, säger Mikael 
Carleson. Det är en viktig uppgift som ledare att sträva efter total förståelse för 
de övergripande strategierna och ett organisatoriskt samarbete för dess 
uppfyllelse. Chefers roller har naturligtvis ett kulturellt inslag genom att Alfa 
Laval är ett globalt företag.  
 
”Det vi tror är rätt i Sverige kanske inte fungerar i t ex Indien, där går det inte 
att sätta sig ner och resonera med medarbetarna utan du förväntas peka med 

hela handen som ledare.” 
 (Segmentschef Carleson) 

 
Detta är dock inget som upplevs som ett problem för strategiimplementeringen 
inom Alfa Laval. I många fall har man chefer av nationell karaktär för respektive 
land men det är även vanligt att det är en europé i chefsposition och det finns 
många engelsmän i chefspositioner inom Alfa Laval koncernen. 
 
Under förändringsprocessen fick chefer för de olika segmenten kartor över hur 
den nya organisationsstrukturen och ansvarsfördelningen såg ut samt vad de 
skulle sträva efter att uppnå. Utifrån dessa kartor utformade cheferna specifika 
riktlinjer och mål för sina segment, till viss del tillsammans med 
konsultfirmorna. En marknadsplan skulle utformas på årsbasis inom varje 
försäljningsenhet och med hjälp av dessa kontrolleras och säkerställs att de 
strategiska riktlinjerna efterföljs, detta arbetssätt används fortfarande idag. Till 
hjälp för utformningen av marknadsplanerna  används olika teoretiska modeller 
och ramverk, exempelvis SWOT-analys och Porter’s Five Forces. Den 
övergripande strategin skickades till alla försäljningskontor, vilka under tre 
månader fick utforma varsin marknadsplan över hur arbetet skulle utvecklas 
under året. Dessa sändes sedan tillbaks till affärsområdeschefen för 
godkännande. Utifrån detta dokument arbetade båda parter och underlaget till all 
utvärdering baserades härpå. Varje försäljningskontor utarbetade även en 
försäljningsplan, vilket var en specialiserad plan för hur 
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strategiimplementeringen skulle genomföras på lokal nivå. Försäljningsplanen 
innehåller bland annat tidsramar, ansvarsområden och befogenheter för de 
anställda. Genom årliga besök, daglig telefonkontakt och omfattande finansiella 
rapporter utvärderas de olika kontoren.  
 
Information om den nya strategin och riktlinjerna strömmade även genom 
organisationen till de anställda via stora konferenser, där det nya budskapet 
basunerades ut. Segmentscheferna blev berikade med en verktygslåda, bestående 
av en uppsjö av broschyrer och företagsspecifikt material om den nya 
organisationen, dess riktlinjer och visioner. De chefer som inte ansåg sig villiga 
att följa de nya kraven eller inte fann att den nya strategin överensstämde med 
deras värderingar mötte vissa svårigheter att fortsätta som chefer, då ett totalt 
och helhjärtat engagemang förväntades.  

 
”De som inte passar in finns inte kvar i organisationen längre.”  

(Segmentschef Carleson) 
 
 

5.4.5 Organisation och kultur 
 
Alfa Laval beskrivs som ett svenskt företag, med en svensk kultur och historia, 
som präglas av öppenhet och trevnad. Det är en skandinavisk anda som 
genomsyrar organisationen och med detta menar man att det finns en strävan 
efter att konsensus skall uppnås och att alla har medbestämmanderätt. Det 
sistnämnda försöker man dock få bort då det anses för tidsödande att arbeta på 
detta sätt för en så stor organisation som Alfa Laval. Företaget präglas även av 
en ingenjörskultur, där de anställda är vana vid att vara experter inom sina 
respektive områden. Kommunikationen är rak och objektiv. Kulturen präglas av 
frihet under ansvar. Det är ett disciplinerat klimat, där en aktiv strävan finns att 
uppnå de väl kontrollerade och övervakade målen och strategierna. Det är viktigt 
att alltid ha de tre strategiska riktlinjerna i fokus under det dagliga arbetet, samt 
att aktivt arbeta utifrån företagets övergripande värderingar. Företaget har en 
affärsidé som alla på företaget kan upprepa, även om de så skulle väckas mitt i 
natten, enligt en av respondenterna. Affärsidén lyder: 
 

”Att optimera prestandan i våra kunders processer. Om och om igen.” 
(Årsredovisning, 2002) 

 
Detta anses vara så stark förankrat i företaget och väl indoktrinerat i de anställda 
att det utgör en del av företagskulturen. 
  
Andan på företaget var sur ett tag under omstruktureringen, då runt 1200-1400 
anställda friställdes. Det var många av dem som under lång tid tjänstgjort inom 
Alfa Laval som skulle predika om hur en förändringsprocess egentligen borde 
skötas, enligt en av respondenterna. Företaget lyckades dock vända detta till 
något positivt och det slutliga beviset fick de genom den enorma 
resultatomvandlingen, vilket även tydligt signalerade till alla inom 
organisationen att företaget handlade rätt. Klarheten i dessa hårda siffror var 
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svåra att bestrida och även de misstrogna var tvungna att erkänna den positiva 
förändringen som genomgåtts, vilket bidrog till ett trevligare klimat.  
 
Alfa Laval präglas även av sin globala förankring vilket ställer vissa krav på 
förmågan att överbygga kulturella skillnader. Informationsdirektören indikerar 
att det finns en medvetenhet gällande detta i koncernen. One clear direction 
förespråkar även att arbeta för att skapa ett företag vad det gäller kultur och 
arbetssätt. Med hjälp av så kallade ”kulturbärare” ska detta budskap spridas, där 
alla anställda har samma värderingar och företagskulturens anda genomsyrar det 
dagliga arbetet. 
  
Det finns en utarbetad personlighetsprofil för vilka som passar in i företaget. 
Denna profil utgör, tillsammans med formell och social kompetens, den 
avgörande faktorn vid beslut om anställning. Det är viktigt med medarbetare 
som är samarbetsvilliga och kan arbeta i grupper. Organisationens struktur och 
utformning är beroende av rätt person på rätt plats, vilket även gäller chefer. En 
vilja att möta kunders krav och förmågan att kunna samarbeta i ett lag i en 
”gränslös” organisation är hörnstenar för en duktig anställd. Eget ansvar och ett 
målinriktat beteende är också genomgående av den beskrivningen som ges av 
One clear direction.  Att vara driftig, ambitiös, visa vilja och vara kompetent 
uppmuntras inom Alfa Laval. Uppvisar de anställda dessa förmågor och 
företräden har de en stor möjlighet att belönas. Enligt ekonomidirektören är det 
även viktigt att ha trevligt och roligt på arbetet och skapa ett öppet klimat i 
korridorerna, där en avslappnad dialog kan förekomma. Olika aktiviteter för att 
skapa gruppkänsla genom årliga idrottsturneringar och julfester förekommer 
regelbundet. Segmentschefen betonar även vikten av att umgås med sina 
medarbetare på ett privat plan när man har 180 resdagar tillsammans om året. 
Det är viktigt att se sig omkring under resorna, för att därigenom skapa 
sammanhållning och trivsel. Han anser att det både höjer arbetsmoralen och 
kreativiteten.   
 
 

5.4.6 Belöningssystem 
 
Alfa Lavals belöningssystem är främst finansiellt inriktat, men har även inslag 
av icke-monetär belöning. Det är utformat på lite olika sätt inom organisationens 
delar. De två högsta nivåerna, bestående av styrelsen, VD:n samt höga chefer, 
belönas lika baserat på företagets resultat. Mellanchefer belönas till 80 procent 
på företagets resultat och till 20 procent på lokala, operativa resultat. På lägre 
nivåer är belöningen främst individuell, baserad på operativa resultat. 
Försäljningsbolagen har ett standardiserat och operativt belöningssystem, vilket 
baseras på deras försäljning. De fabriksanställda utvärderas främst på ledtider 
samt företagets resultat. Bonusens viktning varierar mellan land och situation. 
Ett gemensamt krav är dock att alla chefer ska förbättra sin prestation jämfört 
med föregående period för att få sin bonus. Från och med år 2003 har även 
strategins huvudsakliga fokus förskjutits till att betona tillväxtmålen, vilket ger 
volymrelaterade mått en högre viktning. Det är vanligt att högre ledare inom 
företaget har en viss andel av sin lön i bonus, där marknadscheferna exempelvis 
kan få upp till 25 procent av sin lön i bonus. Hur denna beräknas skiljer sig åt 
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mellan de olika segmenten. Exempelvis baseras en segmentschefs bonus på tre 
olika mått:  
 
- volym (orderingång) 
- resultat (konsoliderad bruttomarginal / lokala kostnader) 
- kassaflöde (kundfodringar – förskott från kunder/försäljning *
  365) 
 
Genom Alfa Lavals närvaro på olika kontinenter, marknader och områden finns 
stor möjlighet för personlig utveckling. Dock krävs vissa sociala uppoffringar 
för att lyckas och hårt arbete är grunden för all befordran. Denna uppoffran skall 
dock ställas i perspektiv till möjligheten till en fantastisk karriär och en stor 
portion livserfarenhet, poängterar en av respondenterna. 
 
 

5.4.7 Uppföljning av förändringsarbetet 
 
För att följa upp om One clear direction verkligen blivit implementerad i 
organisationen använde sig Alfa Laval av vad de kallar organisk uppföljning. 
Det handlar om att utvärdera framgången av strategin genom att främst lyssna 
till de anställda. Med hjälp av den öppna databas de anställda kunde utnyttja för 
att ställa frågor fick företagsledningen även respons på hur pass väl 
strategiimplementeringen genomförts. Möjligheten att vara anonym gjorde 
troligen detta verktyg relativt tillförlitligt, enligt informationsdirektören. 
Huruvida ledningen lyckats kommunicera ut budskapet och förankra strategin i 
företaget är dock väldigt svårt att mäta. Under hösten år 2001 och i början av år 
2003 genomfördes två interna attitydundersökningar på Alfa Lavals anställda. 
Det som rankades högst inom företaget var hur fantastiskt det är att arbeta på 
Alfa Laval och tätt därefter placerade sig de anställdas uppfattning om hur väl de 
förstått Alfa Lavals strategi. Den första undersökningen visade på en relativt stor 
tröghet i att anamma förändringar, vilket inte bottnar i bristen på intellektuell 
kapacitet, utan snarare i viljan att förstå och tillämpa det nya, enligt 
ekonomidirektören. Detta ledde till en större press på de chefer som kontrollerar 
centrala affärsområden. Ledningen bjöd in dessa till möten där de fick diskutera 
situationen och åtgärder, vilket därefter följdes upp via återrapportering. 
Attitydundersökningarna var statistiskt säkerställda. Om en attitydundersökning 
hade genomförts i början av år 2001, då den nya strategin precis lanserats, hade 
svaren troligen varit väldigt annorlunda, hävdar informationsdirektören. Han 
föreslår att resultatet då troligtvis hade blivit något i stil med:  
 

”Detta är det mest korkade som hänt. Vi kan inte förstå att Sigge Haraldsson, 
som vi ansett vara en så klok person, kan föreslå detta.” 

 
Något som kan ses som ett bevis på att Alfa Laval har lyckats med 
strategiimplementeringen är dock den kraftigt förbättrade finansiella ställningen 
och uppnåendet av finansiella mål på tillväxt och bruttomarginal. Detta hade, 
enligt informationsdirektören, varit svårt att uppnå utan att ha lyckats med 
kommunikationen.  
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Utvärderingen av hur väl strategiimplementeringen genomförts baserat på 
kundernas nöjdhet är väldigt svårt att mäta och följer ingen formaliserad plan. 
Alfa Lavals anställda är även här den viktigaste indikatorn för att kundfokus 
implementerats. En fungerande produkt som finns ute hos en kund och inte 
genererar några klagomål anses vara det bästa beviset på att en kund är nöjd. 
Betydelsen av att skapa en transparents inom detta område betonas dock, för att 
möjliggöra en formaliserad mätning och inte enbart basera kundnöjdhet på 
återkommande kunder.  En viktig del i att skapa kundnöjdhet är att investera i 
varumärket. Detta signalerar företagets identitet och därmed potentialen att 
skapa långa och varaktiga kundrelationer. Alfa Laval genomförde en 
varumärkesstudie år 2000 angående kunders förväntan på exempelvis pris, 
flexibilitet och tid. Resultaten jämfördes sedan med andra ledande företag, som 
inte nödvändigtvis befann sig inom samma industri men var excellenta inom 
kundtillfredsställelse. Denna studie genomgår för tillfället en uppföljning genom 
genomförandet av en global varumärkesstudie, vars syfte är att undersöka vilka 
värden som förknippas med Alfa Laval. Studien ska fungera som ett 
positioneringstest, där jämförelser görs med kunders uppfattning om Alfa Lavals 
konkurrenter.  
 
Uppföljning och utvärdering sker mot alla de delar av strategin som en person, 
avdelning eller segment har inom sitt ansvars- och arbetsområde. Vid 
utvärdering görs jämförelser med de föregående tolv månaderna och mål 
upprättas för de kommande tolv månaderna. Det är dock främst finansiella mål 
som ligger till grund för utvärdering. Generellt sett belönas en anställd då han 
eller hon presterar väl, det finns goda möjligheter att få mer ansvar och 
befogenheter inom organisationen. Alla höga chefer utvärderas en gång per år 
utifrån fyra kärnvärden gällande chefer inom företaget: mod att förändra, 
flexibilitet, driftighet, att våga fatta avgörande beslut samt fokus på lönsamhet. 
De tre första fungerar som en uppmaning till någon form av revolutionärt 
beteende, medan den fjärde fungerar som en motpool till all form av 
revolutionärt beteende. Denna utvärderingsmodell har licensierats från England 
och genomförs i två steg. Först går varje chef igenom ett antal påståenden om 
sitt områdes resultat och prestation, samt övriga variabler (exempelvis 
ledaregenskaper, individuell utveckling och de anställdas samarbete) och tar 
ställning till hur han har utvecklats i förhållande till dessa påståenden. VD eller 
överordnad chef gör samtidigt samma utvärdering av den underordnade chefen. 
Andra steget innebär att dessa båda träffas för en gemensam diskussion där den 
utvärderade får återkoppling på sin prestation. Det är dialogen som är det 
väsentliga och om man inte är överens i vissa frågor diskuteras detta ingående. 
Utvärderingen leder sedan till ett agerande och ett beslut om hur utvecklingen 
skall fortskrida för den utvärderade. Syftet med utvärderingen är att säkerställa 
att de anställda följer strategin.  
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5.5 Barriärer vid strategiimplementering 
 
Det uppstod en hel del barriärer inom företaget under förändringsåren. Att få alla 
att sträva mot samma mål och i samma riktning fodrar ofta att man väljer en ny 
organisationsform för att öppet signalera att man ämnar bryta gamla mönster. 
Den stora utmaningen blev att skapa en positiv förändringsvilja och att bryta ner 
internt motstånd. Ytterligare en utmaning låg i att skapa en gemensam 
utgångspunkt, där alla har en gemensam grund med tydliga mål för 
strategiimplementeringen och ett ansvarsområde.  
 
Motstånd uppstod från anställda innan och under lanseringen av de nya 
strategiska riktlinjerna. Den största barriären för strategiimplementeringen var 
det motstånd som förändringen mötte hos dem som tidigare varit framgångsrika 
internt och de som upplevde att deras revir ruckades. Det främsta motståndet var 
hos de anställda som inte uttalat motsade det nya utan förde en strid i det tysta. 
Motståndet, tillsammans med omstruktureringen, fick till följd att en stor del av 
de anställda blev uppsagda. En del valde att lämna företaget frivilligt, då de inte 
kände att deras åsikter och värderingar överensstämde med de nya kraven. 
Exempelvis anser en av respondenterna att innovation och kreativitet inom 
företaget har disciplinerats genom fokuseringen på resultat. En del anställda 
kände sig kvävda i en organisation som enligt deras uppfattning gick från frihet 
och decentralisering, till central kontroll. Respondenten är dock noga med att 
påpeka att möjlighet till deltagande i den beslutsfattande processen inte försvann 
genom verkställandet av den nya strategin. Förändringen är främst en tydligare 
information om vad som ska, och inte ska, göras. Strategins riktlinjer är 
ramverket som ingen, inte ens de högsta cheferna, får trampa utanför. Inom den 
övergripande strategin finns dock vissa områden där ett friare beteende 
accepteras. Detta är främst utvecklingsenheter, där utrymme till kreativitet och 
utveckling bortom ramarna är stor del av arbetsuppgiften.   
 
Ytterligare ett hinder under omvandlingen var den egna organisationens tröghet. 
Det stora förändringsarbetet borde ha påbörjats flera år tidigare men det var först 
vid ägarbytet och med hjälp av professionella konsultfirmor som 
förändringsarbetet blev legitimt. Trögheten avspeglar sig idag främst i 
beslutsprocessen, där de olika segmenten bevakar sina intressen gentemot den 
övergripande strategin. Genom att etablera beslutsprocesser stabilt i 
organisationen kan detta problem undkommas, men vägen dit anses vara fylld av 
motstånd.   

 

5.6 Framgångsfaktorer för strategiimplementering 
 
Vid strategiimplementering är det viktigt att vara lättförstådd och inte för 
konceptuell. En transparent strategi som kan kommuniceras är viktigt och inga 
kompromisser får göras när strategin väl är satt, om det inte rör sig om 
fundamentala avvikelser. Företaget ska följa strategin till punkt och prickar och 
riktlinjer skall visa de anställda hur de bör agera. Det är avgörande vid 
strategiimplementering att rätt strategiska mål formuleras och kommuniceras 
redan från början, så att avkall på strategin inte behöver göras under 
implementeringsfasen. Samtidigt är det viktigt att ständigt utmana strategin och 
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vara öppen för eventuella förändringar om oförutsedda situationer uppstår. Det 
är viktigt att vara öppen för att kunna ta två steg tillbaka.  
 
”Asfaltera motorvägen först och sätt sen upp bilen på vägen. Eventuellt kommer 

en ny bil att köra parallellt med den första, fast några nya vägar tar vi inte in 
på.”  

(Segmentschef Carleson) 
 
Det finns fyra faktorer som var kritiska för Alfa Lavals strategiimplementerings 
framgång:  
 
- övervinna internt motstånd 

- fingertoppskänsla för styrning 

- skapa en aktiv och öppen dialog 

- enkelhet  

 

Först måste det grundläggande motståndet, som otvivelaktigt kommer att uppstå 
och uppstår under alla förändringssituationer, brytas ner. Detta görs på bästa sätt 
genom att få de anställda att inse det nödvändiga i förändringen. Motståndet 
kommer troligen att variera i styrka under hela förändringsarbetet, vilket 
insinuerar att denna medvetenhet måste finnas hos ledningen och kontinuerligt 
följas upp. Hur en organisation ska implementera en strategi är inget som går att 
läsa sig till eller som konsulter kan avgöra. Det handlar om en fingertoppskänsla 
för hur man skall gå tillväga, där det är avgörande att känna företagskulturen. 
Informationsdirektören förklarar bland annat Alfa Lavals framgång med att det 
var företaget självt som ägde, initierade och genomförde strategin, medan 
konsulterna först anlitades för detaljer under strategiimplementeringen. Det är 
även av stor vikt att man skapar en gemensam uppfattning om vart man är på 
väg och att man för en öppen dialog med de anställda. Människor mår inte bra 
av förändring och därför blir här förändringsinformation och kommunikation 
kritisk, enligt informationsdirektören. Enkelhet är ytterst centralt för att lyckas 
med strategiimplementering eftersom det är en stor utmaning att få alla att arbeta 
efter samma strategi.  Alfa Laval är ett globalt företag med drygt 9000 anställda, 
därav är det av avgörande betydelse att budskapet är enkelt. Som 
informationsdirektören sammanfattar det hela:  
 
”Det är de små taktiska verktygen ut med resans gång som till slut gör att man 

når målen.” 
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6 En jämförelse av teori och fallbeskrivning 
I detta kapitel kommer vi att presentera en jämförelse mellan utvalda delar av 
vår teori och det som uppmärksammats i fallbeskrivningen gällande generella 
framgångsfaktorer för strategiimplementering.  

 
 

  

6.1 Inledning 
 

Vid följande jämförelse kommer vi att ta vår utgångspunkt i de faktorer vi 
identifierat som kritiska för en framgångsrik strategiimplementering. Vi belyser 
även de stödjande faktorer vi anser vara relevanta i fallet Alfa Laval. Utifrån 
dessa kommer vi att belysa likheter och skillnader med resultatet av vår 
fallbeskrivning. Vi avslutar med en diskussion som berör vår egen framtagna 
tolkning av vår teoretiska studie, benämnd uppföljning och återkoppling under 
resans gång. Även här görs uteslutande tolkningar av vår fallbeskrivning och 
påföljande kopplingar till vår teoretiska studie. I modellen nedan presenteras å 
ena sidan de kritiska framgångsfaktorer vi identifierat i vår teoretiska studie. Å 
andra sidan presenteras de framgångsfaktorer Alfa Laval uppmärksammat som 
avgörande för deras strategiimplementering. Dessa är de faktorer som 
efterföljande diskussion huvudsakligen bygger på.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figur 4. Illustration av en jämförelse av teori och fallbeskrivning (Källa: Egen). 
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6.2 Generella framgångsfaktorer för strategiimplementering 
 

6.2.1 Skapa ett deltagande och engagemang 
 
Enligt många författare är det väsentligt att skapa ett deltagande och 
engagemang under strategiimplementeringen, men även gärna på ett tidigt stadie 
under strategiformuleringen. Alfa Laval identifierar skapandet en aktiv och 
öppen dialog med de anställda, genom hela företaget, som en framgångsfaktor 
för strategiimplementering. Det är främst nyckelanställda som berörs av detta 
och företagsledningen har det yttersta ansvaret för resultatet av detta arbete. 
Utan nyckelanställdas deltagande och engagemang blir det, i denna globala och 
omfattande organisation, svårt att nå ut till de olika affärsenheterna. Alfa Laval 
utnyttjar sig även av olika företagsinterna verktyg för att skapa ett brett 
engagemang på flera fronter i organisationen, exempelvis genom frekvent 
förekommande globala, regionala och lokala träffar, attitydundersökningar samt 
publiceringen av interntidningen One. Alfa Laval strävade redan under 
strategiformuleringen med att uppnå ett deltagande, genom att flera chefer på ett 
tidigt stadie fick framföra sin åsikt vilket senare vägdes in i utformandet av 
strategin.  
 
 

6.2.2 Uppnå konsensus 
 
Att skapa förståelse och överensstämmelse gällande de strategiska målen och 
visionen anses vara en framgångsfaktor för strategiimplementering. Vid en 
jämförelse med Alfa Laval ser vi här tydliga överensstämmelser, då väl utvalda 
nyckelanställda, omkring 200 till 300 av de högsta cheferna, fick möjlighet att 
framföra sin åsikt på ett tidigt stadie genom ett internbrev. Motsättningar kunde 
härigenom identifieras och bearbetas, för att uppnå en ömsesidig 
överrensstämmelse angående den strategiska riktlinjen.  Det förefaller för en 
utomstående åskådare som att Alfa Laval lyckats med att skapa konsensus inom 
hela organisationen, då en av våra respondenter framhäver att man kan väcka 
vilken anställd som helst mitt i natten och denne kan rabbla affärsidén utantill. 
Detta anser vi dock främst påvisar kunskapen och kännedomen om de 
strategiska målen, men huruvida de anställda delar och aktivt strävar efter dessa 
mål förblir osagt. Det bör även betonas att våra svar på konsensus frågan 
förmodligen speglas mycket av de respondenter vi intervjuat, som all varit 
delaktiga redan under strategiformuleringen. Ytterligare en intressant iakttagelse 
är att de som inte ansåg sig ha värderingar som överrensstämde med Alfa Lavals 
nya strategisk riktning på ett tidigt stadie lämnade företaget.  
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6.2.3 Tydliggörande av strategin 
 
Tydliggörande av strategi anses vara viktigt för strategiimplementering, i såväl 
teorin som hos Alfa Laval. Med hjälp av informationshantering och väl 
koordinerade informationssystem kan strategier tydliggöras. Alfa Laval påpekar 
vikten av att ha en enkelhet i det strategiska budskapet, vilket de anser är en 
framgångsfaktor för strategiimplementering. Genom att vara enkel underlättas 
förståelsen för strategin och planerna för strategiimplementeringen kan oftast 
genomföras på ett begripligare och tydligare sätt. Även strävan att skapat av en 
aktiv öppen dialog kan ses som en medvetenhet om betydelsen av att tydliggöra 
strategin. Alfa Laval har under hela sin implementeringsperioden premierat 
användandet av en kontrollerade kommunikationsstrategi för 
informationshantering, samt i stor utsträckning använt sig av strukturerade 
informationssystem. De betonar att de i denna process investerade omfattande 
resurser. 
 
Oenighet råder i forskningsläget angående huruvida strategier ska tydliggöras till 
hela organisationen eller enbart till de nyckelanställda. Avvägningen utgörs av 
en bedömning mellan vinsten av ett tydliggörande och kostnaden för detta. Med 
hänsyn till olika specifika situationer kan en av orsakerna till diskussionen ses i 
ljuset av organisationens strukturella utformning. Decentraliserade och 
centraliserade företag arbetar på ofta på olika sätt med kommunikation av 
strategin. I decentraliserade företag ställs det exempelvis högre krav på 
koordinering, medan detta behov ofta är lägre i centraliserade företag.  Då Alfa 
Lavals organisationsstruktur har inslag av såväl decentralisering som 
centralisering kan besluten angående graden av tydliggörandet av strategier vara 
svårfattade. Med hänsyn till att Alfa Laval tidigare haft en decentraliserad 
organisationsstruktur torde det dock vara viktigt med en relativt hög grad av 
tydliggörande av strategin.  
 
 

6.2.4 Skapandet av ett ramverk 
 
Författare betonar vikten av att skapa ett utförligt ramverk för 
strategiimplementering och att ledare skall konkretisera strategin och upprätta 
handlingsplaner för dess verkställande. Alfa Laval användande av den 
strategiska riktlinjen One Clear Direction förefaller utgöra ett ramverk där 
företaget tydligt målar upp målen för strategin. De olika affärsområdena har 
även mer specifika riktlinjer och handlingsplaner för hur vägen mot dessa mål är 
utformade. De högsta cheferna för respektive affärsområde var de som själva 
utformade dessa handlingsplaner, vilket gjort dem ännu mer specifika och 
situationsanpassade i sin utformning. Dock krävdes det att dessa 
handlingsplaner, exempelvis marknadsplanerna, verifierades från högre instans 
efter utformandet och därefter godkändes. Varje affärsområde har en klar 
ansvarsfördelning, vilket ger ramverket en viss legitimitet. Härigenom blir  
beslutsfattandet och befogenheter tydligare och beslut kan fattas snabbare. Den 
inneboende trögheten i organisationsstrukturen, som beror på en hög grad av 
revirtänkande, motarbetar dock detta till viss del. Den nya 
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organisationsstrukturen var annars det som skapade det tydligaste ramverket 
utåt, mot företagets externa intressenter, angående den nya strategiska riktlinjen 
och planerade strategiimplementeringen. Belöningssystemet i Alfa Laval 
omarbetades för att stödja den nya ansvarsfördelningen och planerna för 
strategiimplementeringen så att de anställda tydligt skulle bli medvetna om 
vilket beteende som premierades. Även programmet Beyond Expectation gav 
klara indikationer på vad som skulle premieras.  
 
Att skapa ett komplett ramverk för en framgångsrik strategiimplementering har 
av flera författare ansetts som omöjligt, främst beroende på att situationer 
förändras från dag till dag och ingen kan beräkna vad framtiden har i sitt sköte. I 
Alfa Lavals fall är skapandet av ett komplett ramverk troligen förknippat med 
många svårigheter, då den övergripande strategin fokuserar på tre olika mål. 
Från och med år 2003 har fokus exempelvis flyttats från kostnadseffektivisering 
till tillväxt, vilket torde medföra krav på vissa ändringar i handlingsplanerna, 
belöningssystemet och kanske till viss grad även ansvarsfördelningen.  
 
 

6.2.6 Förmåga att bemöta förändring 
 
I teorin betonas organisationens förmåga att bemöta förändring som en 
framgångsfaktor för strategiimplementering. Alfa Laval förefaller vara medvetna 
om denna problematik genom sin framgångsfaktor för strategiimplementering 
som talar om vikten av att övervinna internt motstånd. Rädsla inför att förlora 
makt samt anställda som ofta visste bäst var något Alfa Laval uppmärksammade 
i inledningsskedet av strategiimplementeringen. Arbetet med att motarbeta detta 
motstånd var minimalt. Då ingen anpassning gjordes till upprorsmakarnas åsikt, 
valde de flesta att lämna företaget, enligt våra respondenter. Genom regelbundna 
möten på olika nivåer i organisationen, användandet av företagsinternt material 
och investeringen i informationssystem har Alfa Laval dock eftersträvat att 
upplysa hela organisationen om det förestående förändringsarbetet. Den öppna 
databasen, där de anställda kunde ställa frågor anonymt, kan ses som ett aktivt 
försök till att dämpa den interna osäkerheten. Det går nästan att skönja en viss 
form av indoktrinering genom det omfattande arbetet som lagts ner på att 
förmedla de nya strategiska riktlinjerna ut i organisationen.  
 
Alfa Laval tar även upp förmågan att ha en fingertoppskänsla för hur en 
strategiimplementering skall genomföras samt för att känna av lämpligheten och 
organisationens mottaglighet för detta. Detta uppdrag faller på ledare som de 
antyder bör ha en känsla för vad det är som händer inom organisationen och att 
de agerar utefter den känslan. Alfa Laval lägger härmed stora krav på ledare att 
uppfatta motstånd och uppkomsten av barriärer inom organisationen. Detta är 
dock inget som berörts i vår teoretiska studie, vilket med största sannolikhet 
beror på svårigheten med att studera denna förmåga.  
 
 
 



 

 86

6.2.5 Resursallokering 
 
Resursallokering anses vara en framgångsfaktor för strategiimplementering i vår 
teoretiska studie, men detta är dock inget som fokuserats av våra respondenter. 
Det enda som till viss del antyder vikten av en effektiv resursallokering är Alfa 
Lavals betoning av en investering i resurser för att kommunicera det strategiska 
budskapet samt utnyttjandet av externa konsulter i den inledande fasen av 
strategiimplementeringen.  
 

 

6.3 Avslutande reflektioner 
 

6.3.1 Uppföljning och återkoppling under resans gång – vår egen 
tolkning 
 
Trots att uppföljning och återkoppling under strategiimplementeringen inte är 
något som berörts av flertalet forskare utan endast belysts av få anser vi att detta 
är en framgångsfaktor för strategiimplementering. Denna tendens kan även 
skönjas hos Alfa Laval, då de betonar vikten av att följa upp förändringsarbetet 
och de anställda under strategiimplementeringen. Alfa Laval använder sig av så 
kallad organisk uppföljning där de övergripande lyssnar till de anställda, vilket 
får högre trovärdighet genom användandet av den anonyma databasen. 
Uppföljning av höga chefer poängteras som betydelsefullt och det hårda kravet 
på att uppnå finansiella mål och påföljande kontroll av detta påvisar även det en 
hög grad av uppföljning under resans gång.  
 
Enligt författare är det viktigt att belöningssystemet återspeglar de viktigaste 
faktorerna i strategin. I Alfa Lavals fall så är en de viktigaste delarna i den nya 
strategin att bli mer kundanpassade. Denna del har dock ingen enskild variabel i 
belöningssystemet, men två varumärkesundersökningar har genomförts. Dessa 
omfattande varumärkesundersökningar är enligt Alfa Laval betydande för att 
återkoppla till strategiformuleringen och se att företaget är på rätt spår. 
Kundanpassning mäts dock indirekt enligt våra respondenter, då det krävs 
kundanpassning för att öka försäljningen. Frånvaron av ett nöjdkundindex är 
dock en brist för återkopplingen till Alfa Lavals strategi 
 
Sammanfattningsvis har vi funnit flera likheter mellan teorin och 
fallbeskrivningen och detta är inget som förvånar oss då teorin skall figurera 
som en spegelbild av verkligheten. Av den här förda diskussionen kan vi inte dra 
några generella slutsatser utan endast konstatera att det förefaller finnas en stark 
överensstämmelse mellan de generella framgångsfaktorer som forskare lyfter 
fram och de som betonas hos Alfa Laval och vid deras tillvägagångssätt vid 
strategiimplementeringen.  
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6.4 Förslag till fortsatta studier 
 

Under genomförandet av denna studie har vi flera gånger reflekterat över 
alternativa sätt att studera detta problemområde samt för utförandet av denna 
specifika studie. Av denna anledning följer här några förslag till fortsatta studier. 
 
Det hade varit intressant att genomföra en kvantitativ studie med en 
undersökning på ca 500 svenska företag, där man undersöker hur 
strategiimplementering genomförs och vad de upplever som viktiga 
framgångsfaktorer för en strategiimplementering.  
 
Att genomföra en kvalitativ studie av tre till fyra företag inom samma bransch, 
skulle vara av intresse för att mer i detalj undersöka hur strategiimplementering 
genomförs. Att studera deras respektive likheter och skillnader torde vara av 
stort intresse, för att skapa sig en bredare bild av framgångsfaktorer inom en 
specifik bransch. Det hade även varit intressant att undersöka varför somliga 
företag lyckas bättre än andra med strategiimplementering.  
 
Slutligen vore det av stort intresse att studera ett specifikt företag mer på djupet 
och se huruvida någon av de, från teorin identifierade, generella 
framgångsfaktorerna är mer betydande än andra. Betydelsefullt och av stort 
intresse blir att undersöka huruvida det finns någon specifik framgångsfaktor 
som för ett företag helt utesluter betydelsen av andra. Detta skulle framföra nya 
insikter i huruvida framgångsfaktorer kan värderas inbördes och i förhållande till 
varandra eller inte.   
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Beer & Eisenstat (2000)     X X               X 
Egelhoff (1993) X     X           X X X 
Rockart (1988)           X             
Quinn (1980) X                       
Watkins (2003)   X                     
Constantinos (1998)                       X 
Kim & Mauborgne (1993)     X             X     
Sammanställning 14 10 17 13 5 13 8 10 7 6 4 7 

* = Källan kommer från frisökning              
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Bilaga 6 

Intervjufrågor 
 
Berätta lite om dig själv, bakgrund, utbildning, antal år som anställd för Alfa Laval, vilka 
positioner du haft inom företaget, vilka områden har du stor kunskap inom mm.   
 
Hur tolkar du den uttalade strategin Alfa-Laval har? 
 
Hur arbetar ni aktivt inom företaget med strategin? 
 
Är din uppfattning att strategin förmedlas på ett tydligt sätt ut i organisationen eller hålls 
informationsflödet gällande strategin på en central nivå? 
 
Hur går ni tillväga för att verkställa strategin, upprättas en handlingsplan mm? 
 
Hur får man alla att arbeta mot samma mål? 
 
Hur bemöter ni motstånd till förändring inom organisationen? 
 
Vad är din uppfattning om hur pass väl ni (alla i organisationen) har lyckats verkställa 
strategin? 
 
Hur följer ni upp att strategin har genomförts? 
 
Har ni en tidsram för strategiimplementeringen? 
 
Hur ser er uppföljning ut av prestationer?  
 
Hur kontrolleras ledares och medarbetares individuella prestationer? 
 
Hur är ert belöningssystem utformat? 
 
Har det någon gång hänt att ni gjort ändringar i t ex organisationsstruktur, ledarskapstilar etc. 
då strategin förändrats/bytt inriktning? 
 
Finns det en generell ledarstil inom företaget eller något som kan sägas vara gemensamt för 
de olika ledarstilarna ni har? 
 
Vilken typ av beteende uppmuntras inom organisationen vid strategiimplementering? 
 
Vad skulle du säg präglar er organisation och er företagskultur?  
 
Hur förmedlas information inom organisationen? 
 
Har ni några administrativa supportsystem för kommunikation, som t ex intranät, och hur 
använder ni er av dessa? 
 
Vilka faktorer upplever du är de viktigaste för strategiimplementering? 
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Bilaga 7 
 

Organisationsschema 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

President and CEO 
Sigge Haraldsson 

Human 
Resources 
David Ford 

Communication 
Peter Torstensson 

Sales Companies 
 
Peter Leifland 

• Asia, Oceania, Africa, 
Latin America 

Per-Erik Lindquist 
• Europe 

Sigge Haraldsson 
• North America 

 

Financial, Legal 
and IT/OS 
Thomas Thuresson 

Corporate 
Development 
Nils Olof Björk 

Operations 
 
Göran Mathiasson 
 

• Purchasing 
• Logistics 

• Manufacturing 
 

Process 
Technology 
Division 
 
Ulf Granstrand 
 

• Food Technology 
• Energy & 

Environment 
• Process Industries 
• Life Science 
• Parts & Service 

 

Equipment  
Division 
 
Svante Karlsson 
 

• Marine & 
Diesel 

• Sanitary 
• Comfort & 

Refrigeration 
• OEMs 
• Parts & Service 


