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Förord 
Natten mellan den 8 och den 9 januari 2005 ändrades förutsättningarna för 
mig själv och för övriga skogsägare i de stormdrabbade områdena i södra 
Sverige. Gudrun orsakade en av de värsta stormskadorna som skogsbruket i 
Sverige har upplevt. Omkring 50 000 skogsägare blev hårt drabbade. I Göta-
land föll tre normala årsavverkningar, i Kronobergs län nästan sex årsav-
verkningar, för många skogsägare ännu mer. Den stormfällda volymen upp-
skattades till 75 miljoner kubikmeter skog vilket motsvarar 63 miljoner ku-
bikmeter industrivirke. Det var framför allt gran som blåste ner.  

Två år senare var det dags igen. Den 14 januari 2007 svepte stormen Per 
in över södra Sverige. Cirka 16 miljoner kubikmeter skog fälldes i Götaland. 
Ytterligare avverkningar planeras på grund av barkborrens härjningar. I 
Skogsstyrelsens värsta scenario riskerar så mycket som 60 miljoner kubik-
meter levande skog att skadas av barkborrarnas framfart. 

Efter stormarna, så blev den långsiktiga planeringen av skogsskötseln för 
de stormdrabbade skogsägarna på en gång inaktuell. De träd som stod pall 
för stormen bildar nu ett kvarvarande skogsbestånd med ofta ytterst sned-
fördelad åldersstruktur. Samtidigt finns en ökad likviditet i form av avverk-
ningslikvid och försäkringsersättning. Det behöver finnas en plan för verk-
samheten så att varje individuellt beslut tas i rätt riktning. Ny skog skall 
planteras på stora arealer och avverkningslikviden skall återinvesteras. Det 
är beslut som kommer att forma skogsfastigheten under många år. Jag själv 
och övriga skogsägare i de stormdrabbade områdena har därför ett behov av 
att systematiskt arbeta fram långsiktiga mål och strategier. 
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1 Inledning 
En av de svåraste sakerna en skogsägare har att göra, är att ändra sin för-
valtning av skogsfastigheten från en reaktiv till en proaktiv förvaltning. Det 
blir ännu svårare när de reaktiva problemen hopar sig. För att kunna vara 
proaktiv måste skogsägaren ta sig tid att gå igenom sin situation för att stu-
dera trender och hitta långsiktiga lösningar. Mycket beror på skogsägarens 
egna personliga situation. 

1.1 Bakgrund och relevans 
De senaste årens stormar och barkborreangrepp har på ett omvälvande sätt 
utsatt de Sydsvenska skogsägarnas förvaltningsarbete för en hög stress med 
krav på snabba beslut. Finns det ingen röd tråd i verksamheten så kan en-
skilda beslut motverka varandra och rörelsens inkomster blir mindre. 

Examensarbetet riktar in sig på den dominanta ägarskapsformen för skog 
i västra Europa, nämligen privatägd skog.1 I Sverige finns det totalt ca 350 
000 privata skogsägare med en medelareal på ca 45 hektar. Cirka 50 procent 
av den produktiva skogsmarken är privatägd, vilket innebär 11,4 miljoner 
hektar (Skogsstyrelsen 2004). Privata skogsägare är ingen enhetlig gruppe-
ring, utan har mycket olika inställning till sitt ägande. Det finns allt ifrån 
skatteplanerare till naturvårdare. I ett försök att kategorisera skogsägarna 
har följande profiler tagits fram: ”ekonomen”, ”naturvårdaren”, ”traditiona-
listen”, ”optimisten” och ”pessimisten”. Motivationen bakom skogsägandet 
är ”naturvård”, ”nytta”, ”bekvämlighet” och ”ekonomisk effektivitet”.2  En-
bart cirka 25 % av skogsägarna i Sverige lever helt eller delvis av inkomsten 
som skogen ger.3 

1.2 Problemdiskussion 
 Många skogsägare står inför en valsituation, hur skall fastigheten drivas 
vidare och hur skall fastighetens potential användas för att ge en långsiktig 
avkastning? 

Skall fastigheten säljas, eller finns det andra sätt att få ekonomin att gå 
runt tills skogen vuxit upp på nytt? Den snedfördelade åldersstrukturen på 
skogsbeståndet gör att fastigheten kommer att ha förluster under många år 
innan den nyplanterade skogen kommer att ge inkomster. Skogsägaren har 
mist den långsiktiga strategin och planeringen kring sitt skogsinnehav. Det 
har ofta varit en underförstådd strategi som legat i det trädslagsval som förra 
generationen gjorde parat med den skogsvård som dessa utfört. Även sättet 
att bruka fastigheten har i många fall varit nedärvt. Skogsbruksplanen behö-
ver nu uppdateras och planteringen av ny skog på stora delar av fastigheten 
behöver göras. Men vad skall planteras och vilken långsiktig plan och stra-

                                                
1 Harrison, S., Herbohn, J. & Niskanen, J. 2002. Non-industrial, Small-
holder, Small-scale and Family Forestry: What's in a Name? Small-Scale 
Forest Economics, Management and Policy 1:1, 1-11. 
2 Ingemarson F. 2004. Doctoral thesis. Small-scale forestry in Sweden. 
Owners objectives silvicultural practices and management plans. 
3 Lidestav G., Nordfjell T. 2002. Med skogsägaren i focus. 
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tegi ligger bakom valet? Detta är frågor som många skogsägare aldrig tidi-
gare har ställts inför och som kräver att en regelrätt strategiframtagning ut-
förs. 

Går det att utnyttja fastigheten effektivare och på så sätt realisera värden 
som idag inte har tagits fram? Kan dessa värden ge ett kassaflöde som kom-
penserar störningen som den snedvridna åldersfördelningen ger? De mark-
nadsvärde som idag sätts på en skogsfastighet kan inte räknas hem mot vir-
kesvärde enbart. Vilka värden kan realiseras utan att fastigheten säljs, eller 
kan det vara bästa ekonomi att faktiskt sälja fastigheten?  

Skall avverkningslikviden satsas på ny skogsmark och i så fall var? Är 
det intressant med nya verksamheter som komplement till traditionellt 
skogsbruk? 

1.3 Valt problem 
Det valda problemområdet är metodframtagning för strategisk management 
som privata skogsägare kan använda sig av för att skapa en konkurrenskraf-
tig näringsverksamhet. Skogsfastigheten skall skapa en så hög avkastning 
som möjligt utan att ge avkall på god naturvård. Särskild vikt skall läggas på 
riskspridning. Stormfällningen gav klara besked på att förra strategin inte 
lagt tillräcklig vikt på den aspekten. 

Metodiken för strategiframtagning används sedan för att bearbeta de 
ekonomiska strategiska frågeställningar som skogsägarna har efter stormar-
na Gudrun och Per. Det finns en unik handlingsfrihet att just nu forma stra-
tegier som kommer leda skogsfastigheten in mot framtiden. 

Problematiken kring implementeringen av strategierna kommer att berö-
ras. Däremot kommer inte de implementerade strategierna att kunna följas 
upp eftersom det kräver en längre tidsperiod av uppföljning. 

1.4 Syfte och avgränsningar 
Syftet med examensarbetet är att definiera själva metodiken för strategi-
framtagningen. Metodiken skall vara flexibelt skalbar och allmänt applicer-
bar för familjeskogsbruk. Målgruppen är privata ägare till mindre skogsfas-
tigheter. 

Metodiken kommer att användas på ett tillämpningsfall, för att visa hur 
metoden kan leda fram till strategisk beslutsfattning. 

Examensarbetet kommer inte att ta fram några allmängiltiga strategier, 
utan istället metoden att ta fram sådana strategier. I själva verket kommer 
samma metod att kunna ge vitt skilda strategier beroende på skogsfastighe-
tens beskaffenhet och ägarens intresse och möjligheter. 
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2 Metod 
Metodiken för genomförandet av examensarbetet är av typen ”case”. Exa-
mensarbetet skall ta fram en metodik för hur skogsgården kan ta fram stra-
tegier. Hela teorin för framtagning av management strategier arbetas ige-
nom. Strategiframtagningen bygger på Fred R Davids strategiska manage-
ment modell.4   

Metoden kommer att användas på ett tillämpningsfall. En strategisk plan 
skall skapas.  

2.1 Övergripande arbetsgång 
Hela processen för strategisk planering genomlöps. 

Stegen kommer att vara: 
• Definition av strategiframtagning för skogsgårdar 

o Basen är den grundläggande teorin för strategisk manage-
ment som den beskrivs av Fred R. David. 

• Applicera metoden för strategiframtagning på en skogsgård 
o Samla in data på aktuella trender inom ekonomi, teknik, poli-

tik, mm.  
o Gå igenom skogsgårdens och skogsägarens förutsättningar 

för verksamhetens bedrivning. 
o Använd den definierade metodiken för strategiframtagning. 

Analysen av strategierna kommer att behöva bedömas bland annat med 
hjälp av: 

• Bedömning av marknadsutveckling 
• Ekonomiska övervägande.  
• Bedömning av skattemässiga konsekvenser. 

2.2 Datainsamling 
Principerna för strategiframtagning har inhämtats via litteraturen och in-

ternet. Genom kurserna i ”Hållbart Familjeskogsbruk” på Växjö universitet5 
har en baskunskap kring skogsgårdens möjligheter och ekonomiska villkor 
inhämtats. Genom egen erfarenhet som skogsägare har dessutom praktisk 
erfarenhet av skogsgårdens olika verksamheter erhållits. Erfarenhet från 
strategiframtagning och målsättningsarbete på Volvo Personvagnar och 
inom Ford Motor Company har också varit bidragande till hur teorierna 
kring strategiframtagning applicerats på ett användarfall. 
 

                                                
4 Fred R. David (2007) 11th edition of Strategic Management 
5 Kurserna TSA901 och TSB901 på Växjö universitet 
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3 Teori och referensram 
Teorin för strategisk management finns beskriven av Fred R. David i boken 
Strategic Management. Beskrivningen tjänar som utgångspunkt för meto-
derna kring strategiframtagningen i denna rapport. 

För att sätta strategierna i verket, så krävs en tät uppföljning av imple-
menteringen. Robert Kaplan och David Nortons teori för balanserat 
styrkort6 och strategikarta7 kommer att beröras men ligger utanför scoopet 
för denna rapport. 

Strategiframtagning för skogsgårdar har utförts av LRF, som även har 
startat projekt för att genomföra strategierna och målen. Det handlar om 
allmänna strategier som är tänkta att täcka de flesta skogsgårdar.  

3.1 Arbetsprocess för strategisk management 
I boken Strategic Management av Fred R. David finns följande definition: 

Syftet med strategisk planering eller strategisk management är att 
skapa och exploatera nya och annorlunda möjligheter för framtiden. 
Den kan definieras som konsten och vetenskapen kring formuleringen, 
implementeringen och evalueringen av tvärfunktionella beslut som 
gör det möjligt för ett företag att uppnå sina mål. Det är en systema-
tisk process inför beslutsfattande i ett företag, men innefattar även in-
spiration och intuition. Strategisk management låter ett företag skapa 
sin framtid genom ett pro-aktivt förhållningssätt som initierar aktivite-
ter och som ger en möjlighet att styra verksamheten istället för att bli 
utlämnad till ödet. Strategisk management handlar också om att skapa 
och bibehålla ett försprång framför konkurrenterna. 

 
Figur 1 A Comprehensive Strategic-Management Model.8 

                                                
6 Kaplan/Norton (1996) “Balanced Scorecard: Translating Strategy into Ac-
tion” 
7 Kaplan/Norton (2004) “Strategy Maps: Converting Intangible Assets into 
Tangible Outcomes” 
8 Fred R. David, ”How Companies Define Their Mission”, Long Range 
Planning 22, no. 3(June 1988): 40. 



                                                                                 TD 080/2007 

  5 

Processen kring formulering, implementering och evaluering av strategier 
beskrivs enligt Fred R. David enligt figur 1. Den ger en klar och praktisk 
väg att följa. 

Processen består av tre steg med underliggande aktiviteter9: 
• Formulering av strategin 

o Utarbeta vision och mission  
o Identifiera företagets externa möjligheter och hot 
o Identifiera företagets interna styrkor och svagheter 
o Upprätta långsiktiga mål 
o Ta fram alternativa strategier 
o Bedöm de alternativa strategierna 
o Välja särskilda strategier för genomförande 

• Implementering av strategin 
o Bestäm årliga mål 
o Ta fram en policy för implementering 
o Motivera anställda 
o Tilldela resurser så att de formulerade strategierna kan 

genomföras 
• Evaluering av strategin 

o Genomgång av externa och interna faktorer som är basen för 
de aktuella strategierna. 

o Mäta resultatet 
o Korrigera 

 
När man börjar strategiarbetet, så bör man starta med att formulera den 

existerande visionen, missionen, mål och strategierna även om dessa inte 
finns uttalade eller nedskrivna. Vissa delar av den gamla planen kommer 
antagligen att leva vidare i den nya planen. 

3.1.1 Vision 
En vision skall svara på frågan ”Vad vill vi bli?”.  Att ta fram en vision är 
första steget i strategisk planering. Visions uttalande skall vara kort och 
kärnfullt. Helst skall det bestå av bara en mening.10 

3.1.2 Mission 
Missionen svarar på frågan ”Vad är vårt företag”? Det är en hållbar och 
långsiktig avsiktsförklaring som skiljer ett företag från andra liknande före-
tag. Missionen identifierar en firmas aktiviteter i produkt och marknadster-
mer. En tydlig mission beskriver ett företags värderingar och prioriteringar. 
När en mission utvecklas så går man igenom företagets nuvarande situation 
och de potentiella möjligheterna som framtida marknader och aktiviteter kan 
medföra.11 

                                                
9 Fred R David (2007) 11th edition of Strategic Management p.5 
10 Fred R David (2007) 11th edition of Strategic Management p.56 
11 Fred R David (2007) 11th edition of Strategic Management p.59 
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3.1.3 Externa möjligheter och hot 
Externa möjligheter och hot refererar till faktorer som kan gynna eller hota 
företagets verksamhet. Faktorerna kan exempelvis vara: ekonomiska, socia-
la, kulturella, demografiska, miljömässiga, politiska, legala, teknologiska 
och konkurrensmässiga trender och händelser.  
De externa möjligheterna och hoten är mestadels utanför företagets kontroll. 
Dock kan företaget genom lobbying utöva viss påverkan. Strategisk mana-
gement skall skapa strategier för att ta vara på möjligheterna och bemästra 
hoten.12 

3.1.4 Interna styrkor och svagheter 
Interna styrkor och svagheter är ett företags aktiviteter som kan styras av 
företaget själv och som antingen utförs speciellt bra eller dåligt. Strategierna 
skall sträva att ta vara på styrkorna och eliminera svagheterna. Företagets 
styrkor och svagheter skall sättas i jämförelse med konkurrenterna. En styr-
ka eller svaghet behöver inte gälla något som utförs utan kan även handla 
om att äga/sakna en resurs av någon form.13 

3.1.5 Långsiktiga mål 
Mål kan definieras som de specifika resultat som en organisation försöker 
nå i ett försök att uppnå sin mission. Mål skall vara utmanande, mätbara, 
konsistenta, vettiga och klara. Med mål som sätts på lång sikt menas mål 
som sätts på längre sikt än ett år. 

Mål är väsentliga för att14: 
- ge en inriktning 
- värdera verksamheten 
- skapa synergier 
- visa prioriteringar 
- skapa en bas för effektiv planering, organisering, motivering och 

styrnings aktiviteter. 

3.1.6 Strategier 
Strategier är sättet på vilka långsiktiga mål kommer uppnås. De långsiktiga 
målen som är av mer övergripande art, behöver strategierna för att beskriva 
på vilka sätt som målen blir uppfyllda. När strategierna tas fram, så skall det 
ske genom att undersöka, samla in fakta och utföra analys. Det är alltså inte 
meningen att man mer eller mindre brainstormar fram strategierna, utan det 
är istället ett metodiskt arbete som skall utföras. Skillnaden mellan olika 
strategier kan vara skillnaden mellan framgång och motgång. 

Affärsstrategier kan inkludera15: 
- geografisk expansion 
- diversifiering 
- uppköp 
- produktutveckling 
- marknadspenetrering 

                                                
12 Fred R David (2007) 11th edition of Strategic Management p.83 
13 Fred R David (2007) 11th edition of Strategic Management p.123 
14 Fred R David (2007) 11th edition of Strategic Management p.168 
15 Fred R David (2007) 11th edition of Strategic Management p. 216 
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Strategier är potentiella aktiviteter som kräver högsta ledningens beslut 
och en stor del av företagets resurser. Strategier påverkar ett företags lång-
siktiga framgång och är framtidsorienterade. 

3.1.7 Årliga mål 
De årliga målen är milstolpar i närtid som företaget måste uppfylla för att nå 
de långsiktiga målen. Målen skall precis som de långsiktiga målen vara ut-
manande, mätbara, konsistenta, vettiga och klara. De årliga målen skall de-
finieras i termer som kan relateras till management, marknadsföring, finans, 
produktion, forskning och utveckling. Ett antal årliga mål behövs för varje 
långsiktigt mål. De årliga målen är speciellt intressanta vid implementering-
en av strategierna, medan de långsiktiga målen är speciellt viktiga vid stra-
tegiformuleringen.16 

SMART-kriterierna bör användas vid formuleringen av de årliga målen. 
SMART är initialerna i de egenskaper som målen bör ha.17 

Ett mål skall vara: 
• Specifikt 
• Mätbart 
• Accepterat 
• Realistiskt 
• Tidsatt    

3.1.8 Policy 
En policy är ett förfaringssätt och taktik för att uppnå de årliga målen. En 
policy innehåller riktlinje, regler och förfarande för att stödja arbetet med att 
uppnå de årliga målen. En policy är en guide för beslutsfattande som riktar 
sig mot repetitiva och återkommande situationer. En policy definieras i 
samma termer som de årliga målen, och kan på liknande sätt relateras till 
management, marknadsföring, finans, produktion, forskning och utveckling 
och management informationssystem. Både en policy och ett årligt mål är 
speciellt viktig för strategi implementeringen eftersom de beskriver ett före-
tags förväntan på dess anställda och chefer.18 

3.2 Definition av olika typer av strategier 
Strategier har definierats på lite olika sätt. Det finns ett antal metoder redo-
visade i litteraturen: 

• Konkurrensstrategier 
• Tillväxtstrategier 
• Integrationsstrategier 
• Investeringsstrategier 

                                                
16 Fred R David (2007) 11th edition of Strategic Management p. 264 
17 Ekonomistyrningsverket 2006:7, Måluppfyllelseanalys, (2006), s. 11-14 
18 Fred R David (2007) 11th edition of Strategic Management p. 266 
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3.2.1 Konkurrensstrategier 
Ett sätt att definiera konkurrensstrategier är att använda Porters modell tre 
generiska strategier19: 

• Kostnadsledarskap. Företaget som använder sig av strategin reduce-
rar sina kostnader närhelst det är möjligt och praktiserar en hård 
kostnadsstyrning. Företaget måste ha effektiva anläggningar och stor 
erfarenhet av kostnadsreduceringar. Man undviker att spendera någ-
ra större summor på forskning och utveckling, service eller reklam. 

• Differentiering. Företaget strävar efter att skapa en produkt som upp-
levs som unik. Företaget ignorerar inte kostnaden men kostnadsre-
duktion är inte ett primärt mål. 

• Fokusering. Med en fokuseringsstrategi så koncentrerar sig företaget 
på ett marknadssegment, en specifik kundgrupp eller geografisk 
marknad. Ett företag som använder sig av fokuseringsstrategin kan 
utveckla ett kostnadsledarskap eller en differentiering specifikt mot 
sitt utvalda marknadssegment.  

3.2.2 Tillväxtsstrategier 
Ett företags strategiska position är starkt kopplat till relationen mellan före-
taget och den omvärld som företaget verkar i. En ändring i omvärlden bety-
der att företagsledningen får ompröva sin strategiska position och den pro-
dukt/marknads kombination som företaget valt att arbeta i. Strategiska posi-
tioner och sätt att ändra dessa, beskrivs ofta med hjälp av ”Ansoffs föns-
ter”.20 

 
 Nuvarande Produkter 

 
Nya Produkter 

Nuvarande 
Marknader 

1. Marknadspenetrering 3. Produktutveckling 

Nya 
Marknader 

2. Marknadsutveckling 4. Diversifiering 

Figur 2  Ansoffs fönster 

Ett företag kan utveckla sina strategiska positioner på fyra olika sätt: 
1. Marknadspenetrering - Genom att utveckla nuvarande aktiviteter så 

försöker företaget att stärka sin position som produkterna har i nuva-
rande marknader. 

2. Marknadsutveckling - Ett sätt att utveckla en strategisk position där 
nya marknader eftersöks för avsättning av nuvarande produktsorti-
ment. De nya marknaderna kan vara nya köpare eller nya regioner. 

3. Produktutveckling - Ett sätt att utveckla en strategisk position genom 
att erbjuda nya produkter och/eller signifikant förbättrade produkter 
till nuvarande marknader. 

                                                
19 Kotler & Keller (2006) Marketing Management12e p. 56 
20 Juslin & Hansen (2003) Strategic Marketing in the Global Forest Indus-
tries p. 243 
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4. Diversifiering – Innebär att man flyttar in i nya affärsområden, van-
ligtvis genom att köpa företag från område med bättre tillväxtpoten-
tial. 

3.2.3 Integrationsstrategier 
Integrationsstrategin beskriver ett företags strategi för ägande och styr-
ning.21 

Inriktningen kan vara olika: 
1. Horisontell integration – Uppköp eller samverkan inom valda funk-

tioner av produktionskedjan. Exempelvis försäljning av en typ utav 
produkt på flera geografiska marknader eller mot flera marknads-
segment. 

2. Horisontell disintegration – Satsa på ett marknadssegment. Dra sig 
ur geografiska marknader och marknadssegment. 

3. Vertikal integration – Integration av hela produktionskedjan från rå-
vara till färdig produkt eller delar av kedjan. Ett företag kan styra 
hela eller delar av produktionskedjan genom vertikal integration. 

4. Vertikal disintegration – Exempelvis outsourcing av delar i produk-
tionskedjan. Satsa på kärnverksamheten och sälja ut resterande delar. 

3.2.4 Investeringsstrategier 
Resultatet av en investeringsanalys ger företagsledningen den nödvändiga 
informationen för att allokera resurser till företagets affärsenheter på ett sätt 
som ger hög tillväxt. 

En av de mest kända matriserna är BCG-matrisen22. Se kapitel 3.3.6. 

3.3 Ramverk och verktyg för att formulera strategier 
Det finns ett antal verktyg beskrivna i litteraturen som kan användas som 
hjälp för att formulera strategier. De är uppbyggda som matriser, med olika 
inmatningsfält beroende på syftet. Verktygen kan integreras i ett trestegs 
ramverk23 för beslutsfattande enligt följande tre figurer. 
 

 
Figur 3  Steg 1 – Indatasteget i ramverket för strategiformulering 

Steg 1 - Indatasteget sammanfattar den grundläggande informationen som 
behövs för att formulera strategier. Till hjälp används tre olika matriser:  
                                                
21 Fred R David (2007) 11th edition of Strategic Management  p. 174 
22 Juslin & Hansen (2003) Strategic Marketing in the Global Forest Indus-
tries p. 243 
23 Fred R David (2007) 11th edition of Strategic Management p. 219 
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IFE   Internal Factor Evaluation,  
EFE   External Factor Evaluation och  
CPM   Competitive Profile Matrix. 
 

 
Figur 4  Steg 2 – Matchningssteget i ramverket för strategiformulering 

Steg 2 – Matchningssteget fokuserar på att generera möjliga alternativa stra-
tegier genom att kombinera betydelsefulla interna och externa faktorer. De 
matriser som används är  
SWOT  Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats,  
SPACE  Strategic Position and Action Evaluation,  
BCG   Boston Consulting Group,  
IE   Internal-External och  
Grand Strategy Matrix. 
 

 
Figur 5  Steg 3 – Beslutssteget i ramverket för strategiformulering 

Steg 3 - Beslutssteget använder en metodik för att bedöma de alternativa 
förslagens fördelar. Steget innehåller en enda matris nämligen  
QSPM  Quantitative Strategic Planning Matrix.  

3.3.1 External Factor Evaluation (EFE) matris 
Matrisen EFE – External Factor Evaluation Matrix24, evaluerar externa möj-
ligheter och hot.  

 
Nr Externa faktorer Vikt 

faktor 
Betyg Viktat 

betyg  
 Möjligheter **** **** **** 
1..n Möjlighet 1..n 0..1 1..4 0..4 
 Hot **** **** **** 
1..n Hot 1..n 0..1 1..4 0..4 
 Summa 1,00  1..4 

Tabell 1  EFE – External Factor Evaluation Matrix 

Matrisen listar de externa möjligheter och externa hot som företaget ex-
poneras mot. Varje faktors påverkan på företaget klassas med en viktfaktor 

                                                
24 Fred R David (2007) 11th edition of Strategic Management p. 110 

SWOT Matrix 

SPACE Matrix 

BCG Matrix 

IE Matrix 

Grand Strategy Matrix 

Stage 2: 
The Matching Stage 

Stage 3: 
The Decision Stage 

 
QSPM Matrix 
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från 0 (oviktigt) till 1 (mycket viktigt). Summan av alla viktfaktorerna är 1. 
För varje faktor betygssätts hur företagets nuvarande strategier hanterar fak-
torerna från 1 (stor svaghet) till 4 (stor styrka). För varje faktor så multipli-
ceras viktfaktorn med betyget till ett viktat resultat. Summeringen ger ett 
totalt viktat resultat för företaget. Den maximala summan är 4, vilket mot-
svarar ett företag som hanterar externa möjligheter och hot på ett enastående 
sätt. Den minimala summan är 1, vilket motsvarar ett företag som inte kan ta 
vara på externa möjligheter, eller som kan undvika externa hot. 

3.3.2 Internal Factor Evaluation (IFE) matris 
Matrisen IFE – Internal Factor Evaluation Matrix25, evaluerar interna styr-
kor och svagheter. Matrisen är uppbyggd på motsvarande sätt som EFE ma-
trisen. 

 
Nr Interna faktorer Vikt 

faktor 
Betyg Viktat 

betyg  
 Styrkor **** **** **** 
1..n Styrkor 1..n 0..1 1..4 0..4 
 Svagheter **** **** **** 
1..n Svagheter 1..n 0..1 1..4 0..4 
 Summa 1,00  1..4 

Tabell 2  IFE – Internal Factor Evaluation Matrix 

Matrisen listar de interna styrkor och interna svagheter som företaget har. 
Summeringen ger ett totalt viktat resultat för företaget, och kan variera mel-
lan 1 och 4. Ett resultat på totalt 4, motsvarar ett företag som hanterar inter-
na styrkor och svagheter på ett enastående sätt. Ett resultat på 1, motsvarar 
ett företag som inte kan ta vara på interna styrkor, eller som inte kan förbätt-
ra interna svagheter. 

3.3.3 Competitive Profile Matrix (CPM) 
Matrisen CPM – Competitive Profile Matrix26, identifierar en firmas största 
konkurrenter och deras särskilda styrkor och svagheter i relation till var-
andra.  
Kritiska framgångsfaktorer  Firma 1 Firma 2..n 
 Vikt 

faktor 
Betyg Viktat 

betyg 
Betyg Viktat 

betyg  
Framgångsfaktor 1 0..1 1..4 1..4 1..4 0..4 
Framgångsfaktor 2..n 0..1  1..4 1..4 0..4 
Summa 1,00  1..4  1..4 

Tabell 3  CPM – Competitive Profile Matrix 

Kritiska framgångsfaktorer listas upp och viktas från 0,0 (inte viktigt) till 
1,0 (mycket viktigt) med ett medelvärde på ett. Varje framgångsfaktor be-
döms individuellt för vart företag och betygssätts enligt följande: 4 – större 
styrka, 3- mindre styrka, 2- mindre svaghet, 1- större svaghet. 

                                                
25 Fred R David (2007) 11th edition of Strategic Management p. 157 
26 Fred R David (2007) 11th edition of Strategic Management p. 111 
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Varje framgångsfaktors betyg beräknas enligt följande: Viktat värde för 
framgångsfaktorn * firmans betyg = viktat betyg. Summan av de viktade 
betygen kan jämföras i relation till de andra firmorna. Det relativa betyget 
kan användas för att rangordna företagen. 

3.3.4 Strength-Weaknesses-Opportunities-Threats (SWOT) ma-
tris 

Matrisen SWOT – Strength-Weaknesses-Opportunities-Threats Matrix27, är 
ett viktigt matchningsverktyg. Den används för att ta fram fyra olika huvud-
typer av strategier genom att kombinera företagsinterna styrkor och svaghe-
ter med externa omvärldsfaktorer som kan upplevas som möjligheter och 
hot. 
 
SWOT-Matris Strength – Styrkor 

 
Weaknessess – Svagheter 
 

Opportunities-
Möjligheter 
  

SO – Strategier 
 

WO – Strategier 
 

Threats – Hot 
  
 

ST – strategier WT – strategier 
 

Tabell 4  SWOT – Strength-Weaknesses-Opportunities-Threats Matrix 

• SO strategier använder en firmas interna styrka för att dra fördel av 
externa möjligheter. Varje företag bör sträva att komma i en posi-
tion så att SO strategier kan genomdrivas. 

• WO strategier försöker att förbättra den interna svagheten genom att 
dra fördel av externa möjligheter. 

• ST strategier använder en firmas styrka för att undvika och reducera 
inverkan från externa hot. 

• WT strategier är defensiv taktik för att reducera intern svaghet och 
undvika externa hot. 

3.3.5 Strategic Position and Action Evaluation (SPACE) matris 
Matrisen SPACE – Strategic Position and Action Evaluation Matrix28, är 
ytterligare ett matchningsverktyg. Matrisen är ett koordinatsystem med fyra 
kvadranter som indikerar om en aggressiv , konservativ, defensiv eller kon-
kurrenskraftig/tävlingsinriktad strategi är mest lämplig för en firma. SPACE 
matrisens axlar representerar två interna dimensioner (FS – Financial 
Strength, CA – Competitive Advantage) och två externa dimensioner (ES – 
Environmental Stability, IS – Industry Strength). Dessa fyra faktorer är kan-
ske de viktigaste bestämmande faktorerna för ett företags övergripande stra-
tegiska position. 

                                                
27 Fred R David (2007) 11th edition of Strategic Management p. 221 
28 Fred R David (2007) 11th edition of Strategic Management p. 225 
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Figur 6  SPACE matrisen 

Stegen för att utveckla en SPACE matris är följande: 
1. Välj variabler för att definiera FS, CA, ES och IS 
2. För FS och IS så betygssätts varje variabel från +1 (sämst) till +6 

(bäst). För CA och ES så betygssätts varje variabel från -6 (sämst) 
till -1 (bäst). På FS och CA axlarna görs jämförelsen mot konkurren-
ter, på IS och ES axlarna görs jämförelsen mot andra industrier. 

3. Beräkna ett medelvärde på variablernas betygsättning för varje di-
mension och plotta på x-axeln (ES till FS) och y-axeln (CA till IS).    

4. Plotta skärningspunkten och dra en vektor från origo mot skärnings-
punkten. Vektorns position ger typen av strategier som rekommen-
deras för den kvadrant där vektorn hamnar. 

Följande slutsatser kan dras angående strategierna för de olika kvadranterna: 
• Aggressiva kvadranten (övre högra kvadranten) 

o Firman är i en mycket bra position för att använda sina inter-
na styrkor. 

o Strategier för aggressiva kvadranten – Marknadspenetrering, 
marknadsutveckling, produktutveckling, integration framåt, 
bakåt och horisontellt, diversifiering koncentriskt, horison-
tellt och i konglomerat, eller en kombination av strategier. 

• Konservativa kvadranten (övre vänstra kvadranten) 
o Firman bör fokusera på sina baskompetenser och inte ta för 

stor risk. 
o Strategier för konservativa kvadranten – Marknadspenetrer-

ing, marknadsutveckling, produktutveckling och koncentrisk 
diversifiering. 

• Defensiva kvadranten (nedre vänstra kvadranten) 
o Firman bör fokusera på att förbättra interna svagheter och 

undvika externa hot. 
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o Strategier för defensiva kvadranten – Nedskärningar i verk-

samheten, avstå från något, nedläggning och koncentrisk di-
versifiering. 

• Konkurrensbetonade kvadranten (nedre högra hörnet) 
o Firman bör satsa på att öka sin konkurrensförmåga 
o Strategier för konkurrens kvadranten – Integration framåt, 

bakåt och horisontellt, marknadspenetrering, marknadsut-
veckling, produktutveckling och joint venture. 

3.3.6 Boston Consulting Group (BCG) matris 
BCG matrisen29 används för att åskådliggöra skillnaderna mellan en firmas 
olika divisioner eller produktområde när det gäller relativ marknadsandel 
och tillväxt. 

Relativ marknadsandel definieras som förhållandet mellan firmans mark-
nadsandel i förhållande till marknadsandelen för firmans största konkurrent 
inom ett och samma produktområde. 

Matrisen har fyra kvadranter med olika egenskaper efter den marknads-
andel och tillväxt som identifierats. 
 

BCG Stor marknadsandel -  
Dominerande 
 

Liten marknadsandel -  
En av många 

Tillväxt 
Marknader 

1. Stjärnor 3. Frågetecken 

Mogna 
Marknader 

2. Kassakor 4. Hundar 

Figur 7  BCG matrisen 

1. Stjärna – En affärsenhet eller en produkt som har hög tillväxt och i 
vilket företaget har hög marknadsandel. En ideal situation för ett fö-
retag. 

2. Kassakor – Dominerande andel av en mogen marknad som kan utgö-
ra ett potentiellt problem eftersom tillväxten är begränsad. 

3. Frågetecken – Affärsenheter och produkter som företaget bör satsa 
på för att erövra en större marknadsandel inom en tillväxtmarknad. 

4. Hundar – Låg tillväxt och låg marknadsandel. Ingen bra situation för 
ett företag.  

 
Den stora fördelen med BCG matrisen är att den uppmärksammar kassaflö-
det, karaktären på investeringen, och behovet hos företagets olika divisio-
ner/produktområde. 

3.3.7 Internal-External (IE) matris 
Matrisen IE – Internal-External Matrix30, kan positionera ett företags divi-
sioner i en matris med nio celler. IE matrisen är precis som BCG matrisen 

                                                
29 Juslin & Hansen (2003) Strategic Marketing in the Global Forest Indus-
tries p. 243 
30 Fred R David (2007) 11th edition of Strategic Management p. 233 
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en portföljmatris som kan användas när man vill särskilja ett företags olika 
divisioner eller produktområde vid definieringen av strategier. 

Varje division skall ta fram sin EFE och IFE matris (se kapitel 3.3.1 och 
3.3.2), därefter sammanställs en IE matris på koncernnivå.  

 
 Starkt IFE Medel IFE Svag IFE 
Hög EFE I - Tillväxt II - Tillväxt III - Bibehåll 
Medium EFE IV- Tillväxt V - Bibehåll VI - Avyttra 
Låg EFE VII - Bibehåll VIII - Avyttra IX - Avyttra 

Tabell 5  IE – Internal-External Matrix 

Matrisens x-axel är det viktade IFE värdet, och y-axeln är det viktade EFE-
värdet. 

Tre olika kategorier kan utläsas. 
• Tillväxt och uppbyggnad (celler I, II och IV). Tillväxtsstrategier el-

ler integrationsstrategier är lämpligast. 
• Bibehålla (celler III, V, eller VII). Marknadspenetrering och pro-

duktutveckling är två vanliga strategier för denna kategori. 
• Skörda eller avyttra (celler VI, VIII, eller IX).  

 
Framgångsrika företag har en förmåga att positionera sig i eller i närheten 
av cell I, som har högsta IFE och EFE.  

3.3.8 Grand Strategy Matrix 
Grand Strategy Matrix31 är en matris som består av fyra kvadranter. Matri-
sens två dimensioner är konkurrenskraft och marknadstillväxt. 
 
 Snabb marknadstillväxt 

 
 

Kvadrant 2 
 

Kvadrant 1 
 

Svag  
konkurrenskraft 

Kvadrant 3 
 

Kvadrant 4 

Stark  
konkurrenskraft 

 Långsam marknadstillväxt 
 

 

Tabell 6  Grand Strategy Matrix 

För kvadranterna kan följande strategier identifieras: 
• Kvadrant 1 (överst till höger) 

o Fortsatt koncentration på dagens marknader (marknadspene-
trering och marknadsutveckling) och produkter (produktut-
veckling) utan att avvika för mycket från företagets konkur-
rensövertag. 

o Om företaget har stora resurser, så kan integrationsstrategier 
(bakåt, framåt och horisontellt) vara lämpliga. 

o Om företaget är kraftigt beroende av en enda produkt, så kan 
diversifiering vara en lämplig strategi. 

                                                
31 Fred R David (2007) 11th edition of Strategic Management p. 237 
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o Ett företag i kvadrant ett kan kosta på sig att vara aggressiva 

och ta risker för att kunna dra nytta av externa möjligheter. 
• Kvadrant 2 (överst till vänster) 

o Företaget är inte konkurrenskraftigt i en expansiv marknad 
och behöver därför satsa på intensiva strategier (motsatsen 
till integration och diversifiering).  

o Om företaget saknar kompetensfördelar eller andra konkur-
rensfördelar så kan horisontell integration vara att fördra som 
strategi. 

o Som en sista utväg kan avyttring eller likvidering övervägas. 
En avyttring kan inbringa kapital som kan användas för att 
förvärva annat företag eller för att köpa tillbaks aktier. 

• Kvadrant 3 (nederst till vänster) 
o Företaget har en svag position konkurrensmässigt på en svag 

marknad. Drastiska förändringar måste göras kvickt för att 
förhindra fortsatt tillbakagång och möjlig likvidering av 
verksamheten. 

o Omfattande reduktion av kostnader och tillgångar behöver 
först övervägas (nedskärning av verksamheten). 

o En alternativ strategi är att flytta resurser från nuvarande af-
fär till andra affärsområde (diversifiering) 

o Om allt annat misslyckas, så återstår enbart avyttring eller 
likvidering av verksamheten. 

• Kvadrant 4 (nederst till höger) 
o Företaget är konkurrenskraftigt på en marknad som är svag. 

Företagen har oftast finansiell styrka att implementera strate-
gier som innebär att verksamheten bedrivs på expansiva 
marknader. 

o Både diversifiering och joint venture har möjlighet att få 
verksamheten att dra nytta av mer expansiva marknader.   
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3.3.9 Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) 
Matrisen QSPM –  Quantitative Strategic Planning Matrix32, är ett verktyg 
på tredje steget i ramverket för strategiformuleringen. Den används för att 
välja ut strategier ur ett urval av strategier som tagits fram med hjälp av 
verktygen på steg 2. Matrisen är lämplig att använda när man vill välja en av 
två liknande strategier som exempelvis när man vill välja vilken geografisk 
marknad man skall gå in i. 

 
Nyckelfaktorer  Strategi 1 Strategi 2..n 
 Vikt 

faktor 
Betyg Viktat 

betyg 
Betyg Viktat 

betyg  
Externa möjligheter 0..1 1..4 1..4 1..4 0..4 
Externa hot 0..1 1..4 1..4 1..4 0..4 
Summa externa faktorer 1,0  1..4  1..4 
Interna styrkor 0..1 1..4 1..4 1..4 0..4 
Interna svagheter 0..1 1..4 1..4 1..4 0..4 
Summa interna faktorer 1,0  1..4  1..4 
Totala attraktionsvärdet 2,0  2..8  2..8 
Tabell 7  QSPM –  Quantitative Strategic Planning Matrix 

Nyckelfaktorerna (interna styrkor och svagheter, samt externa möjlighe-
ter och hot) som tagits fram i steg 1, listas i kolumnen längst till vänster i 
matrisen. I nästa kolumn anges viktfaktorerna som hämtas från IFE och EFE 
matriserna. Den översta raden i matrisen listar de alternativa strategierna 
som tagits fram med hjälp av steg 2 matriserna. För varje strategi anges ett 
attraktionsvärde från 1 (oattraktiv) till 4 (mycket attraktiv). Viktfaktorn mul-
tipliceras med attraktionsvärdet för att få det totala attraktionsvärdet. Det 
summerade värdet för totala attraktionsvärdet används när man jämför två 
alternativa strategier. 

3.4 Balanserade styrkort och strategikarta 
Robert Kaplan och David Norton vid Harvard tog fram modellen för balan-
serat styrkort33 (Balanced Scorecard) i mitten av 1990 talet. Syftet var att få 
en mer balanserad verksamhetsstyrning med fler kriterier än de rent finansi-
ella. I modellen kopplas dessutom mätetal till förverkligandet av strategier-
na, för att på så sätt få en närmare anknytning till den dagliga verksamheten. 
Genom att bygga en strategikarta så kan man koppla ihop sambanden mel-
lan orsak och verkan. Strategikartan är ett sätt att kunna uttrycka och bear-
beta strategierna så att det blir lättare att mäta resultaten.34 

 

                                                
32 Fred R David (2007) 11th edition of Strategic Management p. 239 
33 Kaplan/Norton (1996) “Balanced Scorecard: Translating Strategy into 
Action” 
34 Kaplan/Norton (2004) “Strategy Maps: Converting Intangible Assets into 
Tangible Outcomes” 
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Figur 8 Exempel på en strategikarta35 

Strategikartan ger företagsledningen möjlighet att balansera styrningen mel-
lan olika perspektiv. De mätbara målens resultat kan matas in så att man får 
en kontinuerlig återkoppling mellan de ursprungliga strategierna och de 
framsteg som gjorts i organisationen. 

Strategikartan är ett sätt att visualisera ett helt företags verksamhet och 
dess strategiska strävande. Konceptet bygger på uppfattningen att allt före-
taget gör skall dömas efter vilket resultat som åstadkoms. Allt som utförs 
skall kategoriseras och måluppfyllnaden skall mätas. 

Strategikartan och balanserade styrkort är mycket användbara i uppfölj-
ningen av hur strategierna blir utförda i praktisk handling. Eftersom den 
delen ligger utanför rapportens syfte, så kommer inte teorin att användas i 
denna rapport. Den är dock viktig för sammanhanget eftersom en strategi-
framtagning aldrig är något värd förrän handlingar satts i verket och resultat 
börjat levereras. 

3.5 Tidigare arbeten 
Det finns en del tidigare arbeten utfört kring strategiframtagning för 

skogsbruk. LRF har genom olika initiativ tagit fram strategier. 

3.5.1 Strategi för svenskt familjeskogsbruk 2010 
År 2003 tog LRF Skogsägarna fram en strategi för familjeskogsbruk kallad 
“Strategi för svenskt familjeskogsbruk 2010“36 som vänder sig till den egna 
                                                
35 
http://www.valuebasedmanagement.net/methods_strategy_maps_strategic_c
ommunication.html 
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organisationen samt till övriga intressenter som exempelvis politiker, myn-
digheter, skogsindustri, miljöorganisationer m.fl. Den har använts som dis-
kussionsunderlag, för opinionsbildning och till politiskt påverkansarbete 
som hjälp och vägledning för förtroendevalda och tjänstemän i deras arbete. 
Strategierna var också ämnade till att öka förståelsen för och kunskapen om 
både problem och möjligheter i familjeskogsbruket och i skogsnäringen. Det 
finns en stor skillnad i mellan LRF:s strategiarbete och detta arbete när det 
gäller själva utgångspunkten för arbetet. Strategiframtagningen i detta arbete 
vilar på grunden att externa hot måste undvikas. LRF:s strategier bygger på 
att politisk lobbying kan användas för att på så sätt påverka externa para-
metrar. 

3.5.2 Kraftsamling skog 2007-2010 
LRF:s vision är: ”VI FÅR LANDET ATT VÄXA så att de gröna näringarna 
2010 intar en tätposition i Sverige vad gäller tillväxt, lönsamhet och attrak-
tionskraft”37 

”Kraftsamling skog” är ett projekt som startats av LRF Skogsägarna. Det 
handlar inte om någon strategiframtagning utan istället om att sätta strategi-
er i verket. Projektet ingår i LRF:s landsomfattande kraftsamling för att nå 
visionen om lönsamhet, tillväxt och attraktionskraft i de gröna näringarna.  

Ett långsiktigt mål för projektet är att skogsproduktionen på landets fa-
miljeskogsbruk skall öka med ca 20 % på längre sikt (50-100 år). De aktivi-
teter som LRF skall starta är information, rådgivning och kompetensutveck-
ling av landets skogsägare. Lönsamheten på skogsgården skall ökas genom 
aktivare skogsskötsel och höga miljöambitioner.  

Skogsägare som är medlemmar i LRF kan haka på den vision som är 
framtagen och välja de strategier och aktiviteter som lämpar sig för den 
egna skogsgården. 

Det är dock viktigt att sätta sina egna mål och strategier eftersom en an-
passning till skogsgården och skogsägaren behöver göras så att de långsikti-
ga målen kan uppfyllas.  

3.6 Beskrivningsmodell 
Relevanta data vid strategiframtagning är företagets externa och interna fak-
torer. 

De externa faktorerna brukar kategoriseras som ”möjligheter” och ”hot”. 
Det är faktorer som inte företaget kan ändra på själv, utan istället krävs att 
företaget tar mått och steg för att dra nytta av möjligheterna och undvika 
hoten. För att få fram hoten och möjligheterna så krävs det att man gör en 
omvärldsanalys. Det är viktigt att använda aktuell information som beskri-
ver de senaste trenderna. Typen av information som samlas in kan inte be-
gränsas för hårt. Det är lämpligt att söka brett, för att så småningom sovra i 
materialet. Mycket information kan man få genom branschtidskrifter som 
Skogsland, ATL, tidningen Skogen, Södra kontakt, Vi Skogsägare, Skogs-
sällskapets tidning Skogsvärden, Skogsindustriernas tidning Skog & Indu-
stri, Skogsstyrelsens tidning Skogs-Eko, Sågverksföreningens tidning Skog 
                                                                                                                        
36 Björklund T. et al. (2003). Strategi för svenskt familjeskogsbruk 2010 
37 www.lrf.se 
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& Såg, med flera. Den främsta källan är nyhetsartiklar som beskriver de 
trender och forskningsresultat som är aktuella.    

De interna faktorerna brukar kategoriseras som ”styrkor” och ”svaghe-
ter”. Det är faktorer som företaget själv kan styra över, och som skall utnytt-
jas för att verksamheten skall kunna dra nytta av styrkorna och förbättra de 
svaga områdena. Det är lämpligt att först utgå från en uppdaterad skogs-
bruksplan och göra en bedömning av fastigheten. Man bör analysera bonitet, 
virkesförråd, trädslagsfördelning, behov av gallring, röjning och plantering. 
Kvaliteten på produkterna granskas. Verksamhetens utvecklingspotential 
bedöms. Byggnader och maskiner klassas efter nyttan de skapar. Nuvarande 
arbetssätt bedöms. Nästa steg är att göra en självkritisk bedömning av den 
egna insatsen som skogsägare. Det kan vara lämpligt att ta hjälp av en 
skogskunnig person som kan ge en objektiv bild av skogsgården och skogs-
ägarens styrkor och svagheter.  

3.7 Analysmodell 
Analysen av den insamlade externa och interna faktorerna kommer att utfö-
ras inom ramen för strategiframtagningsmetodiken. 

De externa faktorerna prioriteras och betygssätts med hjälp av EFE-
matrisen. För de interna faktorerna används IFE-matrisen. 
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4 Data och Empiri 
Metoden för strategiframtagning skall vara allmängiltig och möjlig att an-
vända för de flesta skogsägare. Metoden kommer dock att prövas på en spe-
cifik skogsgård som ett pilotfall.  

4.1 Beskrivning av målbilden för metoden. 
Metoden för strategiframtagning skall kunna användas av familjeskogsbruk 
med en storlek på ca 20 till 300 hektar. Större fastigheter än så kan behöva 
riktad finansiell rådgivning eftersom det ofta rör sig om ägare som är aktiva 
inom flera verksamheter. Grunden i metodiken är dock samma. 

Den valda ägarprofilen för detta examensarbete är en aktiv privat skogs-
ägare som har goda kunskaper och intresse för skogsbruk och ekonomi. 
Skogsägaren förvaltar själv aktivt sin fastighet och sköter även den ekono-
miska planeringen. Däremot lejs det mesta praktiska arbetet ut på entrepre-
nörer, och endast lättare arbete utförs själv som viss plantering och röjning. 
Skogsbruket skall bedrivas på ett ekonomiskt effektivt sätt men samtidigt 
vara miljöcertifierat. Näringskällan skall av skogsägaren hanteras som en 
fristående enhet som skall vara självbärande och bära sina egna kostnader 
samtidigt som inkomsterna skall disponeras i rörelsen. Skogsägaren behöver 
inte några inkomster från skogsfastigheten för egen privat konsumtion.  

Skogsägaren fokuserar på näringskällans kärnverksamhet, och väljer att 
återinvestera vinster i den egna rörelsen som fokuserar på förvaltning och 
drift av skogsfastighet och försäljning av råvaror från skogen. Vid expan-
sion av rörelsen så förutsätts därför en horisontell integration av värdeked-
jan vilket i detta fall kan innebära investeringar i nyförvärv av mark, inten-
sivare skogsodling, satsningar på turism, jakt mm. Det finns ingen begräns-
ning rent geografiskt, istället är det snarare så att den operativa ledningen 
och förvaltningen skall ha möjlighet att nå världsklass vilket innebär att ex-
pansion även utsocknes måste övervägas. Efter stormen skall det frigjorda 
kapitalet återinvesteras i rörelsen.  
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4.2 Beskrivning av skogsgården som kommer att an-
vändas som tillämpningsfall. 

 
Figur 9  Stensered i Hallands län.  
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Figur 10  Skogsfastigheten Stensered 1:3 

För att prova metodiken kommer en skogsgård användas som tillämpnings-
fall. 

Fastighetsbeteckningen är Stensered 1:3 i Drängsereds socken, Årstad 
härad och Hallands län. Det är en gammal släktgård och i första hand en 
skogsgård. Den har brukats av släkten sedan den danska tiden och friköptes 
från dansk adel någon gång på 1700-talet. 1819 gjordes en utskiftning av 
inägorna. Motsvarande för utmarken skedde 1867. Fastigheten har delats, 
slagits ihop och därefter delats igen, allt efter generationernas växlingar. 
Idag finns det Stensered 1:2, Stensered 1:3 och Stensered 1:4. Huvudfastig-
heten är Stensered 1:3 som har sina byggnader på det ursprungliga läget i 
byns centrum. 

Gården har ett bra läge vid en sjö med tillgång till fiskevatten. Den består 
av ca 92 ha produktiv skogsmark, 12 ha skogsimpediment och 3ha åker och 
betesmark. Det finns odlingsröse i det som idag räknas som skogsmark vil-
ket betyder att den uppodlade arealen var betydligt större några generationer 
bakåt.  

Fastigheten har varit huvudsakliga inkomstkällan för tidigare generatio-
ner. Det är dock egentligen först efter andra världskriget som skogen har 
gett ett rejält bidrag som inkomstkälla. På 1880 talet åkte farfar till USA och 
arbetade. När han kom hem strax innan sekelskiftet så var planen att sälja 
gården och flytta över för gott, men planerna sattes aldrig i verket. Pappa 
slutade med mjölkkorna redan i mitten på 60-talet och satsade istället på 
skogen. Stormen -69 innebar en kraftig förändring av fastighetens skogsbe-
stånd. Den tilltagande mekaniseringen gjorde att arbetet gick från total 
självverksamhet till att lägga ut slutavverkningar och själv utföra gallringar, 
planteringar och röjning. Avverkningarnas storlek har präglats av en stor 
försiktighet. Virkesförråden har byggts upp, enda avvikelsen var stormen -
69. 
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Jag tog över fastigheten i början 1980-talet och har i stort sett följt den 

inslagna vägen. Det är egentligen först nu efter stormarna Gudrun och Per 
som jag har tvingats att tänka om och undersöka fastighetens uppkomna 
situation. Fastighetens nuvarande situation är inte unik, utan delas med öv-
riga fastigheter i samma stormdrabbade region. 

Före 2005 så fanns ett ganska stort virkesförråd på fastigheten. Även om 
inte åldersfördelningen var jämn rakt över, så fanns det både äldre och yngre 
skog. 

 

 
Figur 11  Åldersklassfördelning 2004, innan stormen Gudrun38 

                                                
38 Skogsbruksplan för Stensered 1:3 
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Figur 12  Åldersklassfördelning 2006, efter stormen Gudrun 

 
Figur 13  Virkesförråd och bonitet 2006, efter stormen Gudrun 

Efter Gudrun så är nästan hälften av fastigheten kalmark. Åldersklassen 70-
79 år är helt utraderad. Det finns nu ett stort tomt gap mellan 40 och 80 år. 
Stormen Per har medfört att virkesförrådet ytterligare decimerats. Upparbet-
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ningen är utförd men ännu finns inga siffror på mängden. Totalt har dock 
ytterligare ca 500 m3sk blåst ner på ca 2-3 hektars yta. 

Det finns nu stora möjligheter att forma fastigheten på ett genomgripande 
sätt genom att utnyttja kalmarken till en eventuell ny inriktning av verksam-
heten. 

4.3 Omvärldsfaktorer våren 2007. 
Ett antal olika trender har studerats via dagstidningar, branschtidningar och 
via internet. Informationen är av betydelse vid strategiframtagningen som de 
externa faktorer strategierna skall bygga på. 

Trend 1. Efter stormen har fastigheterna snabbt ökat i pris. Även uppåt 
landet har fastighetspriserna ökat allt eftersom de stormdrabbade sett 
sig om efter ersättningsmark. 

Trend 2. Det finns ett stadigt utbud av nya skogsfastigheter till salu.39 
Trend 3. Under de senaste åren har flera av världens största skogsbolag 

baserat mer och mer av sin produktion av pappersmassa från planta-
ger som har en betydligt gynnsammare kostnadsbild än motsvarande 
råvara från svenska skogar.  Nya fabriker byggs nära den billiga rå-
varan. De industriella plantageskogsbruken breder ut sig i Sydameri-
ka och i Asien. Med omloppstider på mellan 5-15 år så blir det allt 
svårare för svenskt skogsbruk att konkurrera.40 

Trend 4. LRF:s projekt ”Kraftsamling Skog” har till syfte är att genom 
information, rådgivning och kompetensutveckling kraftigt stimulera 
skogsägarrörelsens ambitioner att öka lönsamheten på skogsgården 
genom aktivare skogsskötsel och med höga miljöambitioner. Målet 
är att genomsnittligt öka skogsproduktionen på skogsgården med 20 
procent på längre sikt (50-100 år)41 

Trend 5. Danskarna börjar ge upp sina julgransodlingar för andra grö-
dor. Lantbruksstöden lades om för två år sedan, man får inte längre 
stöd för att odla julgranar. I perioden 1998-2004 var priserna dessut-
om så dåliga att många odlare sålde julgranarna med förlust. Nu har 
marknaden vänt, mycket tack vare att utbudet har minskat.42  

Trend 6. Svenska Bioenergiföreningen pekar på att lönsamheten för 
bioenergi ökar. Handeln av bioenergi blir global. För svensk skogs-
industri innebär det att biobränslet bidrar till konkurrensförmågan.43 

Trend 7. I USA styckas skogsmarken upp i mindre markområde. På 
marken byggs rancher som annonseras ut med löftet att den nya äga-
ren skall få avskildhet och slippa se några grannfastigheter från sin 

                                                
39 www.konsult.lrf.se 
40 Skogssallskapets tidskrift Skogsvärden (2005) nr 4 
41 www.lrf.se 
42 www.dr.dk Juletræsdyrkere endelig i medvind 18 dec 2006. Intervju med 
direktören för Dansk juletræsdyrkerforening Kaj Østergaard 
43 Södrakontakt nr 6 2006. Biobränsle, allt större på den globala arenan. 
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gårdsplan. Arealen rancher ökar stadigt samtidigt som arealen pro-
duktiv skogsmark minskar i motsvarande grad.44 

Trend 8. Efter stormen kommer det att under ca 10 års tid vara gott om 
bete och mat för viltet, därefter kommer mattillgången bli mindre allt 
eftersom skogen växer upp. Under denna period kommer jakten att 
vara viktig och troligen kommer en ökad avskjutning vara nödvändig 
för att på så sätt anpassa viltstammen efter mattillgången. Det är 
främst tillgången på älgar och rådjur som kommer att öka under 
denna period.45 

Trend 9. Upplevelseturism bedöms som ett expansivt område, som 
dessutom gynnas av EU-bidrag. Projekt som utvecklar en konkur-
renskraftig turistverksamhet kan få bidrag.46 

Trend 10. Det är idag möjligt att på ett enkelt sätt att sälja sitt virke till 
uppköpare som säljer på utlandet.47 

Trend 11.   Vi befinner oss i en högkonjunktur i Europa, men i USA har 
tecken kommit på att en vändning är på gång. 

Trend 12.   Den Svenska valutan är fortsatt stark medan den Amerikans-
ka dollarn legat på en mycket låg nivå. 

Trend 13.   Stålpriserna har legat på mycket höga nivåer. Det finns en 
stor efterfrågan framförallt från Kina. 

Trend 14.   Idag anses det som ekonomiskt fördelaktigt att bygga vind-
kraftverk på skogsfastigheter. En förutsättning är dock att vindför-
hållandena är sådana att en tillräckligt hög generering kan åstad-
kommas.48 

Trend 15.   Efterfrågan på tidningspapper minskar i Nordamerika.49 
Eventuellt kan det vara en föraning av ett befarat minskat läsande av 
dagstidningar. Internet spelar en allt större roll som ersättningsme-
dia. 

Trend 16.   Miljöcertifieringen har givit skogsbruket en bättre anseende i 
miljökretsar, men miljöorganisationerna hotar att hoppa av samarbe-
tet inom FSC – Forest Stewardship Council. Det kan innebära större 
påtryckningar på skogsbruket och en kraftigare opinion mot det sätt 
som skogsbruket idag sköter skogen.50 

Trend 17.   Klimatförändringen gör sig allt mer gällande som en större 
faktor att ta hänsyn till. Under de senaste 100 åren har jordens me-
deltemperatur stigit med 0,6 grader. Forskarna uppskattar att tempe-

                                                
44 Stein, Susan et.al. 2005. Forests on the edge: housing development on America’s private 
forests. Gen.Tech. Rep. PNW-GTR-636. Portland, OR: U.S. Department of Agriculture, 
Forest Service, Pacific Northwest Research Station. 
45 Svenska Jägareförbundet Göran Bergqvist et.al., Stormen Gudrun – effek-
ter på hjortdjuren och viltfoder  
46 Jordbruksverket 
47 Skogssällskapet 
48 Tidskriften Skogsvärden, Miljöinsats och mervärden med den nya vind-
kraften. 
49 www.paperprovince.com 
50 www.sr.se, 20070420, Intervju av Linda Ellegaard Nordström, ordförande 
i Fältbiologerna 
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raturen kommer att stiga med mellan 1,4 till 5,8 grader under de 
närmaste 100 åren.51 

Trend 18.   Stubbrytning har ökat kraftigt i Finland och bedöms bli viktig 
även i Sverige.52 

Trend 19.   ”Martin Timell effekten” håller i sig. Allt fler väljer att reno-
vera själva och svenskarnas inköp av "gör-det-själv-varor" väntas 
öka med en miljard konor under 2007 och 2008. Det visar en pro-
gnos från Industrifakta.53  

Trend 20.   Sverige har inte infört några undantagsregler för de nya EU-
staterna, utan alla EU-medborgare kan komma till Sverige för att ar-
beta utan att söka något arbetstillstånd. Det finns därför gott om ar-
betskraft. 

Trend 21.   Fortsatt aggressiv etablering av nya byggvaruhus i Sverige. 
Trend 22.   Uppvärmningen av bostäderna kommer att gå från olja till 

förnyelsebar energi i allt större omfattning. Mellan 1999-2004 för-
dubblades den svenska pelletsförbrukningen.54  

Trend 23.   Kemikalieinspektionen kommer att införa ett förbud för an-
vändningen av Merit Forest WG och Cyper Plus mot snytbaggar på 
barrträdsplantor fr.o.m. år 2010. Godkännandet för dessa bekämp-
ningsmedel upphör år 2007, men Kemikalieinspektionen kommer att 
föreskriva att medlen får användas ytterligare två år dock längst 
t.o.m. 2009.55  

                                                
51 www.sida.se Uppgift från SIDA, Styrelsen för internationellt utvecklings-
samarbete.  
52 Tidskriften Skogsvärden, Intervju med Christer Backlund, utvecklings-
chef UPM Kymmene. 
53 Aftonbladet 2007-02-26 Allt fler väljer att renovera själva. 
54 Statoil, Energirapporten 2004 
55 KEMI Diarienr F-213-507-04, F-2278-548-04 
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5 Metodgenomgång för skogsgårdens strategi-
framtagning 

Utgående från teorin i kapitel 3, så tar jag här fram generella råd för hur 
skogsgården kan ta fram sina strategier. 

Den grova uppdelningen följer ramverket som presenterades i kapitel 3.3: 
• Indatasteg 
• Matchningssteg 
• Beslutssteg 

5.1 Steg 1 – Ta fram en vision och en mission. 
När man börjar strategiarbetet, så bör man starta med att formulera åtmin-
stone den existerande visionen och missionen även om dessa inte finns utta-
lade eller nedskrivna. För skogsgården i den stormdrabbade regionen så 
innebär det en beskrivning av fastighetens vision och mission innan stor-
marna härjade. Vissa delar av den gamla planen kan komma att leva vidare i 
den nya planen. 

5.1.1 Identifiera existerande vision, mission (uppdrag), mål och 
strategier. 

Knappt någon annan verksamhet är lika tacksam att studera. Historiken 
finns rakt framför ögonen på en när man vandrar genom en fastighet. Man 
kan se spår av hur fastigheten har brukats under flera hundra år. Det som 
ligger närmast i tiden är de senaste ca 100 åren vars skogsbestånd finns del-
vis kvar på fastigheten. 

En annan informationskälla är förra ägaren eller förvaltaren. Man kan få 
mycket intressant tilläggsinformation. Vilka satsningar blev misslyckade 
och som idag inte lämnar några synliga spår på fastigheten? Vilken satsning 
var lyckad och kan tjäna som ett gott exempel vid skapandet av nya strategi-
er? 

5.1.2 Utveckla den nya visionen och missionen 
Visionen är kopplad till ägaren och ägarfamiljens personliga situation och 
till fastighetens möjligheter. Det blir därför en högst personlig beskrivning 
som kan skilja sig markant åt. När det rör sig om en samägd fastighet, så är 
det lämpligt att var och en tar fram sin vision. Om det går att komma över-
ens om en vision genom att resonera om saken, så är det att föredra. Annars 
återstår det att utföra en omröstning bland ägarna för att välja den vision 
som bäst passar för den samägda fastigheten i fråga. 

Missionen är en avsiktsförklaring som kommer att vara högst individuell 
för de olika skogsägarna och skogsfastigheterna. Dock skall missionen inte 
vara för specifik. Det kommer istället strategierna och målen behöva vara. 

Följande nio komponenter bör ingå i skogsägaren och skogsfastighetens 
mission: 

1. Kunder. 
Beskriv vem som är huvudkunden för skogsgårdens produkter 

2. Produkter/Tjänster 
Beskriv vad som erbjuds kunderna 
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3. Geografisk marknad. 

Beskriv var kunderna till gårdens produkter och tjänster befinner 
sig. 

4. Teknologi. 
Beskriv tekniskt skarpsinne, för skogsgården kan det handla om de 
försålda produkternas egenskaper och tjänsternas innehåll. 

5. Visa angelägenhet för överlevnad/tillväxt/vinster. 
Beskriv finansiell sundhet. 

6. Filosofi.  
Beskriv värderingar, etik, tilltro 

7. Public Image. 
Beskriv vad skogsgården bidrar med till samhället 

8. Anställda (I förekommande fall) 
Beskriv på vilket sätt som personalen är viktig för skogsgården 

9. Speciell kompetens och fördelar. 
Beskriv vad som skiljer denna skogsgård från övriga.   

5.2 Steg 2 – Utför en granskning av externa faktorer. 
Aktiviteten innebär att en granskning och evaluering görs av skogsgårdens 
externa möjligheter och hot. Fem områden som bör fokuseras är: 
1. Ekonomiska förutsättningar och fakta. 
2. Sociala, kulturella, demografiska trender och fakta. 
3. Politiska, legala och statliga faktorer. 
4. Teknologiska förändringar. 
5. Konkurrens. 
 
En skogsgårds externa möjligheter och hot inom dessa områden inkluderar 
faktorer som exempelvis: växlingskursen mellan dollar och svenska kronan, 
populationsförändringar, minskat tidningsläsande, nya trender inom bygg-
nadsbranschen, nya trender hos ledande arkitekter, förändringar i skogspoli-
tiken, nya lagar, förändringar inom miljöpolitiken, nya skogsmaskiner, kon-
kurrens från plantageskogsbruk. Tag med de faktorer som inte skogsägaren 
själv kan styra, men som tydligt påverkar den aktuella skogsgårdens drift. 
 
Till dessa fem, kan nu även ett sjätte område läggas: 
6. Klimatförändringen. 
 
Klimatförändringen har gått ifrån att vara ett påstått fenomen till att bli en 
allmänt accepterad företeelse. Den statistik som man grundar sig på visar att 
medeltemperaturen är ständigt i ökande. Även tidigare har det funnits starka 
stormar, så även utan klimatförändringar kommer det att storma. Men med 
en klimatförändring så kommer det att storma mer och oftare. Klimatföränd-
ringen innebär även ändrade förutsättningar för skogens tillväxt och för ska-
deinsekternas inverkan. 

5.2.1 Tag fram en External Factor Evaluation (EFE) matris. 
Matrisen EFE – External Factor Evaluation Matrix, evaluerar externa möj-
ligheter och hot. 
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De externa möjligheter och hot som identifierats för skogsgården, skall 
nu listas upp. En viktfaktor skall sättas för varje möjlighet och hot. Viktfak-
torn är en subjektiv bedömning av hur viktig faktorn bedöms för skogsgår-
dens verksamhet. Syftet med matrisen är att kunna välja nya strategier som 
bättre kan utnyttja möjligheterna och undvika hoten. För att uppskatta hur 
de existerande strategierna fungerar, så kan man göra en betygssättning och 
på så sätt få ett resultat på det aktuella läget. När man får en siffra på det 
aktuella läget i förhållande till ett optimalt läge så får man en fingervisning 
på hur mycket en ny strategiframtagning kan förbättra resultatet. 

5.3 Steg 3 – Utför en granskning av interna faktorer. 
Skogsgården och dess ägare skall bedöma sina styrkor och svagheter. Det 
handlar om sådana faktorer och interna aktiviteter som skogsgården själv 
kan styra såsom olika verksamheter, produkter, skogsfastighetens beskaf-
fenhet, byggnader, maskinell utrustning, skogsägaren, arbetssätt, marknads-
relationer, och alla andra interna områden. 

In intern granskning är viktig för skogsgårdens strategiframtagning så att 
styrkorna utnyttjas och förbättringar sker inom de områden som bedömts 
som svagheter. 

LRF, Hushållningssällskapet och andra organisationer har ibland möjlig-
het att hjälpa till vid en intern granskning. Det är inte alltid lätt att se sina 
egna styrkor och svagheter. Därför kan en coachning från någon bransch-
kunnig person vara att föredra. 

5.3.1  Tag fram en Internal Factor Evaluation (IFE) matris. 
Matrisen IFE – Internal Factor Evaluation Matrix, evaluerar interna styrkor 
och svagheter. Matrisen är uppbyggd på motsvarande sätt som EFE matri-
sen. 

Varje styrka och svaghet viktas med avseende på dess påverkan på 
skogsgårdens resultat. Viktningen blir subjektiv, men behöver vara så pass 
noga utförd att det går att få vägledning. Dagens strategier ger en betygs-
sättning som ger ett mått på hur skogsgården tar hand om de interna styr-
korna och svagheterna. Det ger en vägledning för hur nya strategier kan 
väljas som bättre tar till vara de interna faktorerna på skogsgården. 

5.4 Steg 4 – Skapa långsiktiga mål. 
De långsiktiga målen är specifika resultat som skogsgården skall uppnå un-
der en tidsperiod på cirka 2-5 år, när den genomför sin mission (sitt upp-
drag). De långsiktiga målen rör sig inte bara om förbättringar av de produk-
ter och tjänster som skogsgården erbjuder. Målen bör även öka skogsäga-
rens intresse och fokusering på sin skogsfastighet. Även anställda och famil-
jemedlemmar skall känna ökat engagemang med hjälp av målen. 

Det är viktigt att målen är utmanande utan att för den skull vara för svåra 
att uppnå. Målen skall vara specifika och åstadkomma särskilda strategier 
som svarar för måluppfyllnaden. Strategierna kommer sedan vara sättet på 
vilka de långsiktiga målen kommer att uppnås. 

De långsiktiga målen bör innehålla tillväxtmål för tillgångarna, tillväxt-
mål för försäljning, lönsamhet, graden och typen av diversifiering, graden 
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och typen av vertikal integrering, räntabilitet på investeringar, socialt ansvar 
och hållbar utveckling. 

5.5 Steg 5 – Skapa strategier. 
Strategierna är det sätt på vilket de långsiktiga målen uppnås.  

Strategierna skall gå att härleda från skogsgårdens vision, mission, exter-
na möjligheter och hot, interna styrkor och svagheter och de långsiktiga 
målen.  

Det är viktigt att förstå att strategierna är aktiviteter som kan ta stora de-
lar av skogsgårdens ekonomiska resurser i anspråk. Även skogsägarens egen 
tid är en kritisk resurs som kommer att styras och fördelas efter de strategier 
som väljs. De valda strategierna är oftast långsiktiga. Det är helt enkelt inte 
möjligt att göra snabba förändringar av vissa strategier eftersom förändring-
ar ibland inte är möjliga. Man får exempelvis ibland leva med effekterna 
från en äldre strategi och hantera de negativa effekterna innan en ändring 
kan komma till stånd. Ett exempel är när vissa planterade träslag tappar i 
marknadsvärde, eller när viltskador förstör kvaliteten på tallskogen. 

För att ta fram strategierna finns ett antal matriser till hjälp. För skogs-
gårdens alternativa strategier kan det räcka med att ta hjälp av matriserna: 
1. SWOT - Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats 
2. SPACE - Strategic Position and Action Evaluation 
3. IE - Internal-External 

 
Precis som teoriavsnittet visat så finns det ytterligare ett antal matriser till 

förfogande. Det kan vara på sin plats att ta till dessa om situationen är mer 
komplex, exempelvis om skogsgården bedriver ett antal olika verksamheter 
eller om en konkurrenssituation finns inom en eller flera produktområden. 

Efter att ett antal alternativa strategier tagits fram, så kan de slutliga stra-
tegierna väljas med hjälp av matrisen QSPM - Quantitative Strategic Plan-
ning Matrix. QSPM matrisen är lämplig att använda om det finns flera lik-
nande strategier och det finns ett behov av att begränsa antalet strategier. 

5.6 Steg 6 – Implementera strategier. 
Att implementera strategierna är oftast svårare än att formulera strategier. 
När man implementerar strategierna så måste alla inblandade motiveras till 
att utföra och prestera. 
För en ensam skogsägare är fördelen att det räcker att man själv är motive-
rad. Nackdelen kan vara att uppföljningen av prestationerna inte blir utförd 
när det är de egna prestationerna som skall följas upp. Det är en fördel om 
någon utomstående kan engageras för att utföra en oberoende uppföljning.  

Varje långsiktigt mål behöver kompletteras med ett antal årliga mål, så 
att strategierna kan genomföras. När skogsägaren kommer ner på de årliga 
målen, så blir hela strategiarbetet konkret och mer greppbart. Det blir up-
penbart hur mycket tid som måste läggas och vilka ekonomiska satsningar 
som behöver göras för innevarande år. 

Till de årliga målen kopplas aktiviteter för att uppnå målen. Varje aktivi-
tet skall kunna mätas, så att man kan få en uppdaterad bild under året på hur 
strategierna håller på att genomföras. 



                                                                                 TD 080/2007 

  33 

Skogsägaren kan använda sig av en strategikarta för att visualisera 
skogsgårdens verksamhet och dess strategiska strävande genom att koppla 
långsiktiga mål till årets mål och därefter till de mätbara aktiviteterna. Kar-
tan används för att följa upp aktiviteternas genomförande under året.  

5.7 Steg 7 – Evaluera strategier. 
Evalueringen av strategierna är viktigt för att försäkra sig om att de långsik-
tiga målen blir uppfyllda. Även de bäst formulerade och implementerade 
strategier blir föråldrade när skogsgårdens externa och interna miljö ändras. 

Det är främst tre aktiviteter som behöver genomföras för att evaluera 
strategier: 
1. Revidera den underliggande basen för strategierna. 
2. Mät prestation och gör jämförelser. 
3. Korrigera strategierna. 
 
Skogsgården bör åtminstone varje år gå igenom Steg 1-7. Om en större för-

ändring sker så behöver punkterna omgående arbetas igenom igen.  
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6 Tillämpningsfall för skogsgårdens strategi-

framtagning 
Skogsgården Stensered 1:3 används för tillämpningsfallet. 

6.1 Steg 1 – Ta fram en vision och en mission. 
 

6.1.1 Identifiera existerande vision, mission (uppdrag), mål och 
strategier. 

Någon nedtecknad vision, mission, mål och strategier har aldrig funnits. 
Däremot har det funnits en planerad verksamhet som jag här skall försöka 
beskriva. 

Visionen under 1950-1990 talet kan sägas ha varit: Gården skall stanna i 
släktens ägo. Gårdens skogsbestånd skall öka för att skapa värde för nästa 
generation.  

För att återskapa den existerande missionen, så går jag igenom innehållet 
i de olika punkterna: 

1. Kunder. 
Beskriv vem som är huvudkunden för skogsgårdens produkter: 
Skogsägarföreningen. Slakteriföreningen. Mejeriet. 

2. Produkter/Tjänster 
Beskriv vad som erbjuds kunderna: 
Barkad massaved, Virke, Ved, mjölk, kalvar, ungdjur, tjurar, lamm, 
får.  

3. Geografisk marknad. 
Beskriv var kunderna till gårdens produkter och tjänster befinner 
sig: 
Halland. 

4. Teknologi. 
Beskriv tekniskt skarpsinne, för skogsgården kan det handla om de 
försålda produkternas egenskaper och tjänsternas innehåll: 
Hög virkeskvalitet. Kvistfri tall.  

5. Visa angelägenhet för överlevnad/tillväxt/vinster. 
Beskriv finansiell sundhet: 
Successiv uppbyggnad av fastighetens virkesförråd. 

6. Filosofi.  
Beskriv värderingar, etik, tilltro: 
Fortsatt drift av gården i släktens ägo. 

7. Public Image. 
Beskriv vad skogsgården bidrar med till samhället: 
Kontinuitet, virke, ved. 

8. Speciell kompetens och fördelar. 
Beskriv vad som skiljer denna skogsgård från övrig: 
Praktiskt läge vid sjön.    

Med hjälp av svaren på de olika punkterna kan jag nu skriva den existerande 
missionen som: 

Skogsgården är ett lantbruk med djurhållning och skogsbruk. Gården är 
en släktgård som satsar på långsiktigt brukande för nästa generations nytta. 
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Skogsgårdens produkter säljs till lantbrukskooperationens föreningar i 
Halland.  

6.1.2 Utveckla den nya visionen och missionen 
Visionen efter stormarna får nu bli: Nyskapad skogsfastighet med satsningar 
för nästa generation. 

Den nya missionen bygger på följande svar: 
1. Kunder. 

Beskriv vem som är huvudkunden för skogsgårdens produkter: 
Södra Skogsägarna, Arrendatorn av åker och betesmark, Arrendator 
av jakten.  

2. Produkter/Tjänster 
Beskriv vad som erbjuds kunderna: 
Virke, massaved, energived. Arrendatorerna erbjuds nyttjandet av 
arrendet. 

3. Geografisk marknad. 
Beskriv var kunderna till gårdens produkter och tjänster befinner 
sig: 
Idag: Halland, Danmark, Imorgon: Världsmarknad 

4. Teknologi. 
Beskriv tekniskt skarpsinne, för skogsgården kan det handla om de 
försålda produkternas egenskaper och tjänsternas innehåll: 
Sitka gran, Inhägnad plantering av lärk. Hög virkeskvalitet från 
gran. 

5. Visa angelägenhet för överlevnad/tillväxt/vinster. 
Beskriv finansiell sundhet: 
Eftersträva positivt kassaflöde även de kommande 20 åren efter 
Gudrun. 

6. Filosofi.  
Beskriv värderingar, etik, tilltro: 
Fortsatt drift av gården i släktens ägo. 

7. Public Image. 
Beskriv vad skogsgården bidrar med till samhället: 
Förnyelsebart byggnadsmaterial och energi. 

8. Speciell kompetens och fördelar. 
Beskriv vad som skiljer denna skogsgård från övriga: 
Vackert läge vid sjön. Gammal kulturbygd. Vandringsleden 
Hallandsleden och North Sea Trail går igenom fastigheten. Hög bo-
nitet och riklig nederbörd.     

Med hjälp av svaren på de olika punkterna kan jag nu skriva den nya mis-
sionen som: 

Skogsägaren skall plantera och sköta skogen för nästa generations nytta. 
Skogsägaren skall ta vara på nya möjligheter för att skapa en lönsam av-
kastning. Ett positivt kassaflöde skall skapas även under de följande 20 åren 
efter stormarna Gudrun och Per med hjälp av en expanderande verksamhet. 
Skogsägaren skall bedriva ett hållbart skogsbruk, leverera förnyelsebara 
byggmaterial och energi, samt minska CO2 belastningen.  
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6.2 Steg 2 – Utför en granskning av externa faktorer. 
Aktiviteten innebär att en granskning och evaluering görs av skogsgårdens 
externa möjligheter och hot. 

För varje fokuserat område har ett antal hot och möjligheter tagits fram 
med hjälp av tillgänglig aktuell information från branschtidskrifter och in-
ternet. Varje faktor går att härleda till en trend som var aktuell under våren 
2007. 
 
Externa faktorer Hot Möjligheter 
Ekonomiska förutsätt-
ningar och fakta 

Låg dollarkurs. 
Höga fastighetspriser. 
Dyrare transporter. 
Högre energipriser. 
Små vinstmarginaler. 
Dyra planteringskost-
nader på grund av 
mycket manuellt arbe-
te. 

 

Just nu är det lätt att 
låna pengar. 
Det finns ett stort utbud 
av skogsfastigheter till 
salu. 
Det är lätt att få tag på 
arbetskraft. 
Ersättningsmaterial 
(stålreglar mm.) har ökat 
kraftigt i pris. 
 
 

Sociala, kulturella, 
demografiska trender 
och fakta 

Motstånd bland all-
mänheten mot avverk-
ning av skog. 
Skogsbruket kommer 
att få allt hårdare mil-
jöopinion mot sig. 
Minskat tidningsläsan-
de. 
Tändstickor används 
inte lika mycket längre. 

Ökad efterfrågan på 
förnyelsebara material. 
Ökad efterfrågan på 
förnyelsebar energi. 
Ökande befolkning. 
Efterfrågan på miljö-
mässigt korrekta pro-
dukter (ex. riktig julgran 
istället för plastgran) 
Ökad efterfrågan på 
upplevelseturism. 
”Martin Timell-
effekten” som ökat ef-
terfrågan på råvaror från 
skogen. 
Möbler köps inte längre 
för livet utan byts med 
jämna mellanrum. 
Ökad etablering av stora 
byggbutiker för en 
ökande GDS-marknad.  
Ökad efterfrågan på 
emballagevirke. 
 

Politiska, legala och 
statliga faktorer 

Miljölagstiftning ger 
inskränkningar på 
skogsbruket. 
Inskränkningar i ägan-

Nya EU-satsningar på 
glesbygdens företag. 
Ingen arvsskatt. 
De nya EU-ländernas 
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derätten. 
Förbud mot giftiga 
kemikalier vid behand-
ling mot snytbaggar. 
Det tar lång tid att få 
tillstånd för utländska 
åkare att köra i Sverige. 

arbetskraft får komma 
hit och arbeta. 
 

Teknologiska föränd-
ringar 

Material som ersätter 
trä. 
Större dataskärmar som 
gör att man ersätter 
pappersutskrifter. 
Plantageskogsbruk. 

Etablering av vindkraft-
verk  
Etablering av basstation 
för telefoni  
Plantering av hybrid-
plantor 
Skogsplantor från föräd-
lat frö ger träd med 
snabbare tillväxt. 
Lägre avverkningkost-
nader med förarlösa 
avverkningsmaskiner. 
Nya behandlingar håller 
på att tas fram för att 
minska skadorna från 
skadeinsekter. 
Fullt mekaniserad plan-
tering. 
Ökad effektivitet genom 
LRF:s nystartade kam-
panj ”Kraftsamling 
Skog” 

Konkurrens Internationell konkur-
rens från plantage-
skogsbruk. 
Ökad konkurrens från 
låglöneländer. 

Internationell efterfrå-
gan på råvaror från sko-
gen. 
Goda prognoser på stör-
re efterfrågan av virke. 
Den svenska marknaden 
håller på att gå från att 
vara provinsiell till att 
bli global, med högre 
konkurrens som följd. 
Konkurrensen från 
danska julgransodlare 
minskar i takt med att 
EU-bidrag försvinner. 

Klimatförändringen Ökad stormrisk 
Invasion av skadein-
sekter 
Större markskador vid 
vinteravverkning pga 
våtare och mildare vä-

Snabbare växande skog i 
Sverige 
Nya träslag. 
Ökad efterfrågan från 
länder som fått torrt och 
varmare klimat. 
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der. 
Torra somrar ger pro-
blem för plantorna. 

 

 

Tabell 8  Externa faktorer 

6.2.1 Tag fram en External Factor Evaluation (EFE) matris. 
Matrisen EFE – External Factor Evaluation Matrix, evaluerar externa möj-
ligheter och hot. 

Utav den totalt inventeringen, så väljs nu de 10 största möjligheterna och 
de 10 största hoten.  En viktfaktor skall sättas för varje extern faktor. Sum-
man av viktfaktorerna är 1. Viktfaktorn är en subjektiv bedömning av hur 
viktig faktorn bedöms för skogsgårdens verksamhet. Betyget är ett mått på 
hur gårdens nuvarande strategier tar hand om de externa möjligheterna och 
hoten. Betyget sätts mellan 1-4, där 1=under medel, 2=medel, 3=över medel 
och 4= mycket över medel. 
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Nr Externa faktorer Vikt 

faktor 
Betyg Viktat 

betyg  
 Möjligheter **** **** **** 
1 Det finns relativt många skogsfastigheter 

till salu, som gör en expansion möjlig. 
0,02 1 0,02 

2 Ökad efterfrågan på förnyelsebara material 
och förnyelsebar energi 

0,06 2 0,12 

3 Ökad efterfrågan på upplevelseturism 0,06 1 0,06 
4 ”Martin Timell-effekten” som ökat efter-

frågan på råvaror från skogen 
0,04 3 0,12 

5 Nya EU-satsningar på glesbygdens före-
tag. 

0,04 1 0,04 

6 Arvsskatten tas bort 0,08 4 0,32 
7 Etablering av vindkraftverk 0,04 1 0,04 
8 Plantering av hybridplantor och plantor 

från förädlade frö 
0,02 1 0,02 

9 Ökad effektivitet genom LRF:s nystartade 
kampanj ”Kraftsamling Skog” 

0,06 1 0,06 

10 Den svenska marknaden håller på att gå 
från att vara provinsiell till att bli global, 
med högre konkurrens som följd. 

0,07 1 0,07 

 Hot **** **** **** 
11 Höga fastighetspriser gör att fastighetsköp 

blir dyrt. 
0,02 1 0,02 

12 Små vinstmarginaler. 0,06 3 0,18 
13 Dyra planteringskostnader 0,06 3 0,18 
14 Miljölagstiftning ger inskränkningar på 

skogsbruket. 
0,02 4 0,08 

15 Förbud mot giftiga kemikalier vid behand-
ling mot snytbaggar. 

0,06 4 0,24 

16 Mindre efterfrågan på tidningspapper och 
kontorspapper medför lägre massavedspri-
ser. 

0,02 2 0,04 

17 Internationell konkurrens från plantage-
skogsbruk i låglöneländer. 

0,05 1 0,05 

18 Ökad stormrisk på grund av klimatföränd-
ringen 

0,08 1 0,08 

19 Invasion av skadeinsekter på grund av 
klimatförändringen 

0,08 1 0,08 

20 Torra somrar ger problem för plantorna. 0,06 1 0,06 
 Summa 1,00  1,88 

Tabell 9  External Factor Evaluation Matrix 

Skogsgårdens totalbetyg ligger under medel=2. En ny strategiframtag-
ning är viktig att göra för att på så sätt få en bättre status på hur skogsgården 
hanterar de externa möjligheterna och hoten. 
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6.3 Steg 3 – Utför en granskning av interna faktorer. 
Skogsgården och dess ägares styrkor och svagheter skall bedömas. Det 
handlar om sådana faktorer och interna aktiviteter som skogsgården själv 
kan styra. 

 
Interna faktorer Styrkor Svagheter 
Skogsfastighetens be-
skaffenhet 

Hög bonitet 
Bra arrondering 
Bra vägnät 
God vattentillgång, väl 
utförd dikning. 
Del av sjö ingår i fas-
tigheten. 
Hallandsleden går ge-
nom fastigheten. 
Placerad i Halland med 
närhet till kontinenten. 
God samverkan med 
grannar. 

Virkesförrådet är för-
hållandevis litet. 
Snedfördelad ålders-
klassfördelning. 
Hög risk för insektsan-
grepp av barkborre på 
återstående skogsbe-
stånd. 
Inget grustag på fastig-
heten. 
 

Skogsägaren Har stort intresse. 
Har kunskap, både teo-
retisk (40p Hållbart 
Familjeskogsbruk) och 
praktisk. 
Har tidigare utfört all 
plantering själv. 
Har någon gång utfört 
slutavverkning, gall-
ring, röjning.  
Återinvesterar i fastig-
heten. 
 

Har ont om tid. 
Bor inte på fastigheten 
 

Verksamheter Traditionellt skogsbruk 
är hela verksamheten 
idag. 

Utnyttjar inte möjlighe-
ten till upplevelsetu-
rism. 
Utnyttjar inte möjlighe-
ten till julgransodling, 
pyntegrönt och liknan-
de. 
Utnyttjar inte vinden 
till vindkraft. 
Utnyttjar inte den 
omoderna ladugården 
till något vettigt. 
 

Produkter Virket från granskogen 
håller för det mesta hög 
kvalitet. 
Den inhägnade lärk-

Virket från bokskogen 
säljs som massaved på 
grund av kvalitets- och 
avsättningssvårigheter. 
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skogen som plantera-
des för fem år sedan ser 
ut att trivas. 
Bra mark för lövskog 
på vissa delar av fas-
tigheten. 
Den friska marken till-
sammans med regnig 
trakt bör ge bra förut-
sättning för sitka gran. 

Kvaliteten på den nya 
tallskogen kommer inte 
vara lika bra som den 
gamla på grund av vilt-
skador mm. 
Vissa delar av skogs-
marken har problem 
med rotröta. 

Byggnader Modern maskinhall  Omodern ladugård som 
trots allt är i gott skick 
men som saknar ända-
mål idag. 
Omodernt ”brygghus” 
som kommer kräva 
ganska mycket repara-
tioner för att hålla 
istånd. 

Maskinell utrustning Ganska nya motorsågar 
Ganska ny röjsåg 
Star vajerkran 
Sonny skogskärra 
Terrängbil Volvo 1111 
 

FMV griplastare som 
monteras på trepunkts-
lyften. (svårhanterad) 
Gamla traktorer: Volvo 
320 Buster och Volvo 
BM 430. 

Arbetssätt Hyggesvila och mark-
beredning har använts 
framgångsrikt för att 
undvika snytbaggean-
grepp. 
Ett förenklat sätt för att 
själv sätta upp vilt-
stängsel på 2,20 m 
höjd, har tagits fram.  
Skogsmaskiner för-
bjuds att gå in i skogen 
om marken inte bär. 
 

Röjningen av skogen 
har inte alltid skett i 
tid. 
Gallringen av skogen 
har under senaste åren 
skett på maskinernas 
villkor vilket gett onö-
digt glesa bestånd. 
Besprutning mot rotrö-
ta har inte blivit utförd. 
Planteringen av lärk 
besprutades först mot 
viltangrepp, vilket 
misslyckades. 
All röjningsverksamhet 
ligger nere efter 2005 
eftersom en förvärrning 
av barkborreinvasionen 
förväntas. 

Marknadsrelationer Säljer det mesta till 
Södra och är trogen 
kund som därför får bra 
service. 

Missar kanske ”bästa 
pris” på grund av den 
långvariga relationen 
med Södra. 
Har inte så bra direkt-
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kontakt med entrepre-
nören när Södra anlitas. 
Har inte så stort nät-
verk när det gäller att 
anlita entreprenörer. 

Tabell 10  Interna faktorer 

Den interna granskningen är viktig för skogsgårdens strategiframtagning 
så att styrkorna utnyttjas och förbättringar sker inom de områden som be-
dömts som svagheter. 

6.3.1 Tag fram en Internal Factor Evaluation (IFE) matris. 
Matrisen IFE – Internal Factor Evaluation Matrix, evaluerar interna styrkor 
och svagheter. Matrisen är uppbyggd på motsvarande sätt som EFE matri-
sen. 

Utav den totalt inventeringen, så väljs nu de 10 största styrkorna och de 
10 största svagheterna.  En viktfaktor skall sättas för varje intern faktor. 
Summan av viktfaktorerna är 1. Viktfaktorn är en subjektiv bedömning av 
hur viktig faktorn bedöms för skogsgårdens verksamhet. Betyget är ett mått 
på hur gårdens nuvarande strategier tar hand om de interna möjligheterna 
och hoten. Betyget sätts mellan 1-4, där 1=under medel, 2=medel, 3=över 
medel och 4= mycket över medel. 
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Nr Interna faktorer Vikt 

faktor 
Betyg Viktat 

betyg  
 Styrkor **** **** **** 
1 Goda förutsättningar för skogsproduktion: 

Hög bonitet, Bra arrondering, Bra vägnät, 
God vattentillgång, väl utförd dikning 

0,10 3 0,30 

2 Goda förutsättningar för upplevelseturism: 
Del av sjö ingår i fastigheten. Hallandsle-
den går genom fastigheten. Placerad i 
Halland med närhet till kontinenten 

0,06 1 0,06 

3 Skogsägaren har stort intresse och kun-
skap. 

0,06 1 0,06 

4 Skogsägaren återinvesterar vinster i fastig-
heten, och satsar på fastigheten. 

0,04 3 0,12 

5 Hög kvalitet på granvirket. Bra förutsätt-
ningar för sitka gran. 

0,07 1 0,07 

6 Lämplig utrustning för begränsad egen-
verksamhet. Låg investeringskostnad. 

0,03 4 0,12 

7 Använda miljövänliga metoder för att 
undvika snytbaggeangrepp. 

0,02 2 0,04 

8 Enkel uppsättning av viltstängsel 0,03 3 0,09 
9 Ser till att skydda mot sönderkörning av 

mark och skogsvägar. 
0,05 3 0,15 

10 Medlem och försäljning till Södra Skogs-
ägarna 

0,06 1 0,06 

 Svagheter **** **** **** 
11 Virkesförrådet är förhållandevis litet, med 

en snedfördelad åldersklassfördelning. 
0,04 1 0,04 

12 Hög risk för insektsangrepp av barkborre 
på återstående skogsbestånd 

0,04 1 0,04 

13 Skogsägaren har ont om tid. Han bor inte 
på fastigheten. 

0,06 2 0,12 

14 Möjligheter till upplevelseturism, julgra-
nar, pyntegrönt, vindkraft mm. används ej. 

0,06 1 0,06 

15 Problem med rotröta på del av marken. 0,05 1 0,05 
16 Kvalitets och avsättningsproblem med 

virket från bokskogen. 
0,03 2 0,06 

17 Kvalitetsproblem med virket från den yng-
re tallskogen. 

0,04 1 0,04 

18 Omoderna byggnader som kostar mycket 
att underhålla. 

0,04 1 0,04 

19 Eftersatta och felaktigt utförda åtgärder i 
skogen. 

0,07 2 0,14 

20 Dålig direktkontakt med entreprenörerna 
när Södra sköter skogsuppdragen. 

0,05 1 0,05 

 Summa 1,00  1,71 

Tabell 11  Internal Factor Evaluation Matrix 
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Skogsgårdens totalbetyg ligger under medel=2. En ny strategiframtag-

ning är viktig att göra för att på så sätt få en bättre status på hur skogsgården 
hanterar de interna styrkorna och svagheterna. 

6.4 Steg 4 – Skapa långsiktiga mål. 
När man skapar långsiktiga mål skall dessa utgå från den vision och mission 
(uppdrag) som har tagits fram. 

De långsiktiga målen är specifika resultat som skogsgården skall uppnå 
under en tidsperiod på cirka 2-5 år, när den genomför sin mission (sitt upp-
drag). 

För skogsgården i detta tillämpningsfall har följande långsiktiga mål ska-
pats:  
 
 Långsiktiga mål 
1 Generationsskifte skall ske år 2037, med ett virkesförråd på minst 140 

m3sk/ha. Om fem år skall virkesförrådet vara cirka 110 m3sk/ha. 
2 Skogsgårdens avkastning på investerat kapital skall långsiktigt ligga på 

minst 3 % + inflation. Intäkten skall senast 2017 till minst en tredjedel 
komma från annan verksamhet än traditionellt skogsbruk. Om fem år 
skall dessa intäkter stå för 10 %. 

3 Skogsbruket skall vara fortsatt miljöcertifierat enligt nuvarande och 
kommande regler. 

4 CO2 belastningen skall minskas.  
5 Ett hållbart skogsbruk skall bedrivas, men samtidigt skall effektiviteten 

mätt i skogstillväxt och virkeskvalitet ökas med totalt 10% under de 
kommande fem åren. 

Tabell 12  Långsiktiga mål 

Målen är specifika och skall nu uppnås genom att särskilda strategier tas 
fram som svarar för måluppfyllnaden.  

6.5 Steg 5 – Skapa strategier. 
Strategierna är det sätt på vilket de långsiktiga målen uppnås. Strategierna 
skall gå att härleda från skogsgårdens vision, mission, externa möjligheter 
och hot, interna styrkor och svagheter och de långsiktiga målen. 

 För att ta fram strategierna finns ett antal matriser till hjälp. Det är lämp-
ligt att göra ett urval och välja ett begränsat antal verktyg som kan ge största 
möjliga vägledning för den aktuella skogsgården. 

För skogsfastigheten Stensered 1:3 väljs verktygen IE-matrisen,  SPACE 
matrisen och SWOT matrisen.  

IE-matrisen ger ett svar på hur bra de nuvarande strategierna tar hand om 
externa möjligheter och hot, samt de interna styrkorna och svagheterna. 
Man får ett svar på om de nuvarande strategierna fungerar. Blir svaret nega-
tivt så betyder det att strategierna behöver förnyas. I extremfall så blir rådet 
att skogsfastigheten bör avyttras. 

SPACE matrisen ger ett mått på vilka typer av strategier som är mest 
lämpade för skogsgården. Det kommer att hjälpa till vid sållningen av de 
olika strategiförslagen. 
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SWOT matrisen är huvudmatrisen för skogsgårdens strategier. Den 
kommer att positionera strategierna med avseende på de interna och externa 
faktorerna.  

6.5.1 IE - Internal-External 
Matrisen IE – Internal-External Matrix, används främst för att positionera 
ett företags divisioner eller produktområde i en matris med nio celler. Me-
ningen är sedan att företaget kan använda matrisen för att satsa på vissa de-
lar och välja att sälja ut andra delar. 

IE matrisen får följande datasättning: 
x-axeln är det viktade IFE-värdet, enligt kapitel 6.3.1: 1,71 
y-axeln är det viktade EFE-värdet, enligt kapitel 6.2.1: 1,88 
 
Med dessa värden inmatade i matrisen så fås bedömningen ”skörda eller 

avyttra”. Eftersom IFE och EFE bedöms utifrån dagens strategier, så inne-
bär resultatet att dagens strategier måste ändras. Alternativet är att sälja 
skogsfastigheten, vilket dock visionen klart motsäger. 

6.5.2 SPACE - Strategic Position and Action Evaluation 
Matrisen SPACE – Strategic Position and Action Evaluation Matrix, är ett 
koordinatsystem med fyra kvadranter som indikerar om en aggressiv , kon-
servativ, defensiv eller konkurrenskraftig/tävlingsinriktad strategi är mest 
lämplig för en firma. SPACE matrisens axlar representerar två interna di-
mensioner (FS – Financial Strength / Finansiell styrka, CA – Competitive 
Advantage / Konkurrensfördelar) och två externa dimensioner (ES – Envi-
ronmental Stability / Marknadsstabilitet, IS – Industry Strength / Industriell 
styrka).  

En betygssättning görs för FS och IS från +1 (sämst) till +6 (bäst). För 
CA och ES så betygssätts varje variabel från -6 (sämst) till -1 (bäst). På FS 
och CA axlarna görs jämförelsen mot konkurrenter, på IS och ES axlarna 
görs jämförelsen mot andra industrier. 

 
För skogsgården beaktas basnäringen, skogsbruksdelen: 
 

Dimension Innehåll Betyg 
Finansiell styrka  Avkastning, likviditet, arbetande kapi-

tal, kassaflöde, lönsamhet. 
4 

Konkurrensfördelar Marknadsandel, produktkvalitet, kund-
lojalitet, know-how, styrning av leve-
rantörer och distributörer. 

-4 

Industriell styrka Tillväxtpotential, vinstpotential, finan-
siell stabilitet, kapacitetsutnyttjande. 

3 

Marknadsstabilitet Teknologiska förändringar, inflations-
takt, förändringar av efterfrågan, pris-
fluktuationer, marknadsbarriärer, kon-
kurrenstryck. 

-3 

Tabell 13 Betygssättning av SPACE-matrisens olika dimensioner. 

Resultanten hamnar i andra kvadranten vilket innebär konservativa stra-
tegier. Man bör hålla sig till skogsgårdens basala näringar och ägarens kom-
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petensområde. Onödiga risker skall undvikas. Konservativa strategier inne-
bär marknadspenetrering, marknadsutveckling, produktutveckling och kon-
centrisk diversifiering (nya men relaterade produkter introduceras). 

6.5.3 SWOT - Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats 
Matrisen SWOT – Strength-Weaknesses-Opportunities-Threats Matrix, an-
vänds för att ta fram fyra olika huvudtyper av strategier: 

• SO strategier använder en firmas interna styrka för att dra fördel av 
externa möjligheter. Varje företag bör sträva att komma i en posi-
tion så att SO strategier kan genomdrivas. 

• WO strategier försöker att förbättra den interna svagheten genom att 
dra fördel av externa möjligheter. 

• ST strategier använder en firmas styrka för att undvika och reducera 
inverkan från externa hot. 

• WT strategier är defensiv taktik för att reducera intern svaghet och 
undvika externa hot. 

 
Det gäller att vid denna övning koncentrera sig på att ta fram förslag som 
kan relateras till de två olika faktorerna. De är lämpligt att för varje föresla-
gen strategi skriva en hänvisning till vilka externa och interna faktorer som 
strategin syftar mot. 
 
SWOT-Matris Strength – Styrkor 

Enligt 1-10 i Tabell 11  
Internal Factor Evaluation 
Matrix 

Weaknessess – Svagheter 
Enligt 11-20 i Tabell 11  Inter-
nal Factor Evaluation Matrix 

Opportunities-
Möjligheter 
Enligt 1-10 i 
Tabell 9  Ex-
ternal Factor 
Evaluation 
Matrix 

SO – Strategier: 
1. Plantera hybridplantor 
och plantor från förädlat 
frö. (S1, S3, O8)  
2. Plantera sitka gran (S1, 
S5, O2) 
3. Plantera stora plantor. 
(S1, S7, O2, O4) 
4. Satsa på upplevelsetu-
rism (S2, S3, O3, O5) 
5. Satsa på att producera 
förnyelsebar energi (S1, 
S4, O2, O7, O8, O9) 
6. Försäljning skall ske till 
en världsmarknad (S1, 
O10) 
 

WO – Strategier: 
1. Öka skogsarealen (W11, O1, 
O4, O9, O10) 
2. Var proaktiv och undvik 
misskötsel. Lej bort allt nöd-
vändigt arbete som inte hinns 
med själv. (W13, W19, O2, 
O4) 
3. Skapa skötselprogram för att 
höja virkeskvaliteten från bok-
skogen. (W16, O2, O9) 

Threats – Hot 
Enligt 11-20 i 
Tabell 9  Ex-
ternal Factor 
Evaluation 
Matrix 

ST – strategier: 
1. Utför provplantering 
med miniplantor. (S1, S3, 
T12, T13, T17, T20) 
2. Använda miljövänliga 
metoder för att undvika 

WT – strategier: 
1. Satsa på olika typer av plan-
tor (löv, barr) för att sprida 
riskerna. (W12, W15, W16, 
W17, T15, T18, T19, T20) 
2. Satsa på plantor med olika 
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 snytbaggeangrepp. (S7, 
T14, T15) 
3. På lämpliga områden 
prioriteras förnyelsebar 
energi framför massaved. 
(S3,  
4. Satsa på masurbjörk och 
andra specialsortiment. 
(S1, S3, S8, T12, T16, 
T17) 

växthastighet för att få bättre 
åldersklassfördelning. (W11, 
T11) 
 

Tabell 14  SWOT Matrix 

6.5.4 Val av strategier 
Med hjälp av resultatet från de olika matriserna så skall nu strategierna 
grupperas och väljas ut.  

Enligt IE matrisen så skall skogsgården avyttras. Skogsgårdens vision 
och mission är inriktad på att fortsätta brukandet och att kunna överlämna 
skogsgården i gott skick till nästa generation. Därför behöver nya strategier 
att tas fram som bättre gynnar skogsgården. 

Enligt SPACE matrisen så skall konservativa strategier tas fram. Konser-
vativa strategier innebär marknadspenetrering, marknadsutveckling, pro-
duktutveckling och koncentrisk diversifiering (nya men relaterade produkter 
introduceras). 

Med hjälp av SWOT matrisen har totalt 14 olika strategier tagits fram. 
Strategierna grupperas efter definitionen av tillväxtstrategier enligt ”Ansoffs 
fönster” och med tillägget ”processutvecklingsstrategier”: 
 
Marknadspenetrering: 
WO1. Öka skogsarealen. 
 
Marknadsutveckling: 
SO6. Försäljning skall ske till en världsmarknad. 
 
Produktutveckling: 
SO1. Plantera hybridplantor och plantor från förädlat frö. 
SO2. Plantera sitka gran. 
SO3. Plantera stora plantor. 
ST1. Utför provplantering med miniplantor. 
ST4. Satsa på masurbjörk och andra specialsortiment. 
WT1. Satsa på olika typer av plantor (löv, barr) för att sprida riskerna. 
WT2. Satsa på plantor med olika växthastighet för att få bättre åldersklass-
fördelning. 
Förenklad strategi som ersätter produktutvecklingsstrategierna:  

- Plantera olika specialsortiment och förädlade plantor. 
 
Koncentrisk diversifiering: 
ST3. På lämpliga områden prioriteras förnyelsebar energi framför massa-
ved. 
SO4. Satsa på upplevelseturism. 
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SO5. Satsa på att producera förnyelsebar energi.  
Förenklade strategier: 

- Satsa på upplevelseturism 
- Satsa på att producera förnyelsebar energi (både skogsprodukter och 

annan energi som vindkraft). 
 
Processutvecklingsstrategier: 
ST2. Tillämpa hyggesvila och markberedning för att undvika snytbaggar. 
WO2. Var proaktiv och undvik misskötsel. Lej bort allt nödvändigt arbete 
som inte hinns med själv. 
WO3. Skapa skötselprogram för att höja virkeskvaliteten från bokskogen. 
 
Vi har nu kommit ner i 8 strategier som vi ämnar att gå vidare med. Strate-
gier är sättet på vilka långsiktiga mål kommer uppnås. Därför bör strategier-
na nu grupperas efter de långsiktiga mål som skall uppnås: 
 
 Långsiktiga mål Strategier 
1 Generationsskifte skall ske år 

2037, med ett virkesförråd på 
minst 140 m3sk/ha. Om fem år 
skall virkesförrådet vara cirka 
110 m3sk/ha. 

- Öka Skogsarealen 
- Plantera olika specialsor-

timent och förädlade 
plantor 

2 Skogsgårdens avkastning på 
investerat kapital skall långsik-
tigt ligga på minst 3 % + infla-
tion. Intäkten skall senast 2017 
till minst en tredjedel komma 
från annan verksamhet än tradi-
tionellt skogsbruk. Om fem år 
skall dessa intäkter stå för 10 %. 

- Satsa på upplevelsetu-
rism 

- Försäljning av produkter 
skall ske till en världs-
marknad. 

3 Skogsbruket skall vara fortsatt 
miljöcertifierat enligt nuvarande 
och kommande regler. 

- Använda miljövänliga 
metoder för att undvika 
snytbaggeangrepp. 

 
4 CO2 belastningen skall minskas. - Satsa på att producera 

förnyelsebar energi. 
 

5 Ett hållbart skogsbruk skall be-
drivas, men samtidigt skall ef-
fektiviteten mätt i skogstillväxt 
och virkeskvalitet ökas med 
totalt 10% under de kommande 
fem åren. 

- Var proaktiv och undvik 
misskötsel. Lej bort allt 
nödvändigt arbete som 
inte hinns med själv. 

- Skapa skötselprogram 
för att höja virkeskvalite-
ten från bokskogen. 

 

Tabell 15  Strategiernas koppling mot de långsiktiga målen. 
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6.6 Steg 6 – Implementera strategier. 
För att implementera strategierna så behöver årliga mål definieras. Till de 

årliga målen kopplas aktiviteter för att uppnå målen. Varje aktivitet skall 
kunna mätas, så att man kan få en uppdaterad bild under året på hur strategi-
erna håller på att genomföras. 

Här används tabeller för att visualisera skogsgårdens strategiska strävan-
de genom att koppla långsiktiga mål till årets mål och därefter till de mätba-
ra aktiviteterna. Mätning av aktiviteterna utförs för att följa upp aktiviteter-
nas genomförande under året. 

För att nu ge en komplett bild av strategiframtagningen, så återupprepas 
även skogsgårdens vision och mission. 

 
Vision Nyskapad skogsfastighet med satsningar för nästa generation. 
Mission Skogsägaren skall plantera och sköta skogen för nästa generations 

nytta. Skogsägaren skall ta vara på nya möjligheter för att skapa en 
lönsam avkastning. Ett positivt kassaflöde skall skapas även under de 
följande 20 åren efter stormarna Gudrun och Per med hjälp av en 
expanderande verksamhet. Skogsägaren skall bedriva ett hållbart 
skogsbruk, leverera förnyelsebara byggmaterial och energi, samt 
minska CO2 belastningen.  

 
 Långsiktiga mål Strategier Årets mål Aktiviteter 
1 Generationsskif-

te skall ske år 
2037, med ett 
virkesförråd på 
minst 140 
m3sk/ha. Om 
fem år skall vir-
kesförrådet vara 
cirka 110 
m3sk/ha. 

1. Öka Skogs-
arealen 
 
2. Plantera olika 
specialsortiment 
och förädlade 
plantor 

1.1 Köpa 
skogsmark om 
lämplig fastighet 
finns utbjuden. 
 
2.1. Planera näs-
ta säsongs plan-
tering av cirka 
15 hektar.  

1.1.1. Ge anbud på 
minst två olika fas-
tigheter. 
1.1.2. Vara med på 
minst fyra visningar. 
 
2.1.1. Kontakta 
skogsstyrelsen för 
eventuellt planter-
ingsbidrag för löv-
skog. 
2.1.2. Beställa mark-
beredning och stubb-
brytning 
2.1.3. I god tid be-
ställa förädlade plan-
tor och specialsorti-
ment. 
2.1.4. Kontraktera 
plantörer för planter-
ingen. 
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2 Skogsgårdens 

avkastning på 
investerat kapi-
tal skall långsik-
tigt ligga på 
minst 3 % + 
inflation. Intäk-
ten skall senast 
2017 till minst 
en tredjedel 
komma från 
annan verksam-
het än traditio-
nellt skogsbruk. 
Om fem år skall 
dessa intäkter 
stå för 10 %. 

1. Satsa på upp-
levelseturism 
 
2. Försäljning 
av produkter 
skall ske till en 
världsmarknad. 

1.1 Skapa akti-
viteter som kan 
marknadsföras. 
 
2.1 Alla affärs-
aktiviteter skall 
sträva efter bästa 
erbjudande. 
 

1.1.1. Bilda fiske-
vårdsområde för att 
kunna försälja fiske-
kort. 
1.1.2. Bilda vilt-
vårdsområde för 
gemensamhetsjakt 
med inbjudna gäster. 
1.1.3. Tag fram 
minst tre förslag till 
ytterligare aktiviteter 
förutom jakt och 
fiske. 
1.1.4. Marknadsföra 
aktiviteterna. 
1.1.5. Sälj minst två 
upplevelseaktiviteter 
i år. 
2.1.1. Marknadsför 
gårdens produkter 
och tjänster på minst 
en internationell 
marknad. 
2.1.2. Tag kontakt 
med flera internatio-
nella aktörer för att 
skapa kontakter och 
förbereda avtal och 
försäljningar. 
2.1.3. Ta in anbud 
från aktörer både 
inom och utom lan-
det. 
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3 Skogsbruket 
skall vara fort-
satt miljöcertifi-
erat enligt nuva-
rande och kom-
mande regler. 

1. Använda mil-
jövänliga meto-
der för att und-
vika snytbag-
geangrepp. 
 

1.1 Detta är sista 
året som giftiga 
kemiska medel 
mot snytbaggar 
används på fas-
tigheten. 
 

1.1.1. De plantor 
som sattes efter 
stormen sprutas för 
sista gången strax 
före sommaren. 
1.1.2. Planterings-
planen skall beskriva 
specifika åtgärder 
för att undvika be-
sprutningen av plan-
tor med giftiga ke-
mikalier. 
1.1.3. Inhämta 
skogsstyrelsens syn-
punkter och råd till 
de föreslagna alter-
nativa åtgärderna. 
1.1.4. Kontakta Söd-
ra och Svenska 
Skogsplantor för 
synpunkter och råd.    

4 CO2 belastning-
en skall mins-
kas. 

1. Satsa på att 
producera för-
nyelsebar ener-
gi. 
 

1.1. Gör en plan 
på hur leveran-
serna av bränn-
ved kan öka. 
 
1.2. Gör en ut-
redning på vil-
ken potential 
som finns för att 
bygga vind-
kraftverk på 
fastigheten.  
 
1.3. Skogsgår-
den skall fram-
stå som ett gott 
exempel. Förny-
elsebara driv-
medel skall an-
vändas till 
skogsgårdens 
fordon. 

1.1.1. En parameter i 
planteringsplanen 
skall vara beräknad 
mängd brännved 
från det planerade 
beståndets omlopps-
tid. 
1.1.2. Stubb-
brytning skall utfö-
ras på lämpliga ob-
jekt. 
1.1.3. I samband 
med att hagmarker 
snyggas till så skall 
brännved huggas.  
 
1.2.1. Energimyn-
dighetens nya vind-
kartor skall användas 
som utgångspunkt 
för att lokalisera och 
utreda tänkbara eta-
bleringar. 
1.2.2. Kontakter 
skall tas med kom-
munen för en even-
tuell etablering. 
1.2.3. Skogsägaren 
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skall gå en introduk-
tionskurs kring vind-
kraft. 
 
1.3.1. Traktorerna 
skall modifieras så 
att de går att köra på 
biodiesel. 
1.3.2. Terrängbilen 
skall modifieras så 
att den kan köras på 
E85. 
1.3.3. Motorsåg och 
röjsåg skall modifie-
ra så att de kan köras 
på E85. 

5 Ett hållbart 
skogsbruk skall 
bedrivas, men 
samtidigt skall 
effektiviteten 
mätt i skogstill-
växt och virkes-
kvalitet ökas 
med totalt 10% 
under de kom-
mande fem åren. 

1. Var proaktiv 
och undvik 
misskötsel. Lej 
bort allt nöd-
vändigt arbete 
som inte hinns 
med själv. 
 
2. Skapa sköt-
selprogram för 
att höja virkes-
kvaliteten från 
bokskogen. 
 

1.1. Gå igenom 
den uppdaterade 
skogsbrukspla-
nen och priorite-
ra åtgärder som 
skall utföras i år 
och som bör 
lejas bort. 
 
2.1. Skogsäga-
ren behöver öka 
sina kunskaper 
inom lövskogs-
skötsel. 

1.1.1 Uppdatera 
skogsbruksplan. 
1.1.2. Gör en konse-
kvensutredning med 
avseende på bark-
borrehotet. (Vissa 
åtgärder i skogen bör 
man eventuellt avstå 
ifrån tills barkborre-
invasionen är över)  
1.1.3. Kontraktera 
entreprenörer. 
 
2.1.1. Sök till ”Håll-
bart Familjeskogs-
bruk, Löv” 

Tabell 16  Årets mål och dess motsvarande mätetal. 
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6.7 Steg 7 – Evaluera strategier. 
Det är främst tre aktiviteter som behöver genomföras för att evaluera 

strategier: 
1. Revidera den underliggande basen för strategierna. 
2. Mät prestation och gör jämförelser. 
3. Korrigera strategierna. 
 
Skogsgården skall gå igenom steg 1 - 7 varje år i januari månad. Om en 
större förändring sker så behöver punkterna omgående arbetas igenom igen. 

I mitten av året sker en uppföljning och en första mätning mot mätetalen. 
En prognos görs på vad som eventuellt behöver korrigeras för att årets mål 
skall kunna nås. I slutet av året görs slutkontrollen och resultaten dokumen-
teras. 

Resultaten från årets måluppfyllnad kommer att bli en grund för nästa års 
målsättning.  
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7 Resultat 
En metodik för strategiframtagning har tagits fram. Metodiken är skalbar 
och kan anpassas efter den situation som skogsgården befinner sig i. Det 
finns en verktygslåda med metoder att välja ur och som alla kan vara vägle-
dande för valet av strategier och mål. 

Ett tillämpningsfall, gården Stensered 1:3, har använts för att på ett rea-
listiskt sätt se hur metodiken kommer till användning. Sju steg har genom-
löpts: 

1. Ta fram en vision och en mission. 
2. Utför en granskning av externa faktorer. 
3. Utför en granskning av interna faktorer. 
4. Skapa långsiktiga mål. 
5. Skapa strategier. 
6. Implementera strategier. 
7. Evaluera strategier. 

 
Det sista steget som är evalueringen av strategierna, ger själva svaret på 

hur framgångsrika strategierna har varit för att bidra till att de långsiktiga 
målen blir uppfyllda. För detta examensarbete har det inte varit möjligt att få 
ett mått på de framtagna strategiernas lämplighet, eftersom det kräver en 
längre tids uppföljning och mätning. Däremot går det att konstatera att me-
toden innehåller periodvisa uppföljningar av resultatet som årets mål har lett 
till. Om måluppfyllnaden helt eller delvis uteblir, så kommer det ge upphov 
till åtgärder för att korrigera verksamheten så att de långsiktiga målen på 
sikt blir uppfyllda och i slutändan även få skogsgårdens vision och mission 
uppfylld. 

Nyckeln till metoden är att arbetsprocessen är iterativ. Det handlar alltså 
inte bara om att ”göra rätt från början” utan istället att mäta prestationer, 
revidera och korrigera.  

Man skall dock vara medveten om att en strategi kan vara svår att ändra 
och det kan kosta mycket pengar. För en skogsgård så kan exempelvis en 
strategi leda till att ett visst trädslagsval görs vid planteringen. Om man efter 
några år kommer fram till att omvärldsfaktorer ändrats och att ett annat träd-
slag är bättre, så finns det sällan någon möjlighet att ändra den inslagna stra-
tegin. En strategi kan påverka skogsgårdens ekonomi under mycket lång tid, 
därför bör de årliga målen vara så avpassade att åtgärderna går in stegvis. 
Först bör man göra en utredning, därefter en tidsplanering och en kostnads-
uppskattning. Innan stora beslut skall tas så bör man göra en förnyad evalue-
ring av strategierna. 
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8 Slutsatser 
En skogsgård har oftast inte någon anledning till något större strategiarbete i 
vanliga fall. Strategin är oftast utstakad genom de planteringar, ungskog och 
äldre skog som fastigheten består av. Den enda större händelse som brukar 
kräva en del planering är ett förestående generationsskifte. Men i och med 
stormarna i mitten på 2000 talets första decennium så har ett stort antal 
skogsfastigheter i södra Sverige anledning att ta en funderare på hur skogs-
fastighetens verksamhet skall bedrivas. 

Genom att använda en väldokumenterad och gängse arbetsprocess för 
strategiframtagning och målsättningsarbete så har en metodik tagits fram 
som kan användas av privata skogsägare som bedriver familjeskogsbruk. 
Metoden har sedan använts på en speciell skogsfastighet för att få en realis-
tisk tillämpning. 

För att få kontinuitet i förändringsarbetet så har en återkommande revide-
ring av strategiarbetet föreslagits. Det är bara genom ett enträget och lång-
siktigt arbete som gamla mönster kan förändras och som kan få driften av 
fastigheten att följa den nya inriktningen. 

Tack vare den omvälvande förändring som stormskadorna har medfört så 
har nu de drabbade skogsägarna möjlighet att genomföra långtgående för-
ändringar av verksamheten. Med ett målmedvetet strategiarbete så går det 
nu att kraftigt påverka skogsgårdens avkastningsförmåga och inriktningen 
på driften. 

  



                                                                                 TD 080/2007  

56 

 
9 Källförteckning 
 

Bergqvist G. et al. (2005). Stormen Gudrun - effekter på hjortdjuren och 
viltfoder. Svenska Jägarförbundet. 

Björklund T. et al. (2003). Strategi för svenskt familjeskogsbruk 2010. 
Stockholm. Lantbrukarnas Riksförbund.  

David Fred R. (2007) 11th edition of Strategic Management: concepts and 
cases. Upper Saddle River, NJ : Pearson Prentice Hall. 

David Fred R., (1988). How Companies Define Their Mission, Long Range 
Planning 22, no. 3 

Harrison, S., Herbohn, J. & Niskanen, J. (2002). Non-industrial, Small-
holder, Small-scale and Family Forestry: What's in a Name? Small-
Scale Forest Economics, Management and Policy 1:1, 1-11.  

Ingemarson F. 2004. Small-scale forestry in Sweden. Owners objectives 
silvicultural practices and management plans. Uppsala. Doctoral the-
sis.  

Juslin H., Hansen E. (2003) Strategic Marketing in the Global Forest Indus-
tries. Corvallis, Or. : Authors Academic Press 

Kaplan Robert S., Norton David P. (1996) Balanced Scorecard: Translating 
Strategy into Action. Boston, Mass. Harvard Business School Press 

Kaplan Robert S., Norton David P. (2004)   Strategy maps : converting in-
tangible assets into tangible outcomes. Boston, Mass. Harvard Busi-
ness School Press 

Kotler P., Keller K.L. (2006). Marketing Management12e. Upper Saddle 
River, NJ : Pearson Prentice Hall 

Lidestav G., Nordfjell T. (2002) Med skogsägaren i fokus. LRF skogsägar-
na. 

Stein, Susan et.al. (2005). Forests on the edge: housing development on 
America’s private forests. Gen.Tech. Rep. PNW-GTR-636. Portland, 
OR: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Pacific North-
west Research Station. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Institutionen för teknik och design 
351 95 Växjö 

tel 0470-70 80 00, fax 0470-76 85 40 
www.vxu.se/td�

 
 

 


