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Sammanfattning 

 

Titel: Strategiformulering hos byggherrar  

Författare: Jennifer Kovacs och Robin Olsson 

Handledare: Olga Yttermyr 

 

Bakgrund: Det råder ett utbudsunderskott på bostäder i Stockholmsområdet vilket till stor del 

beror på att fastighetsmarknaden präglas av ett dåligt samarbete mellan dess aktörer. 

Byggherrar har i uppgift att ansvara för helheten av ett fastighetsutvecklingsprojekt och de 

möter dagligen en omgivning som besitter en komplex karaktär med många osäkra faktorer 

att ta hänsyn till. Denna omgivning gör att strategiformulering är av stor vikt för byggherrar 

och det rådande samarbetsproblemet på marknaden gör det viktigare än någonsin att förstå 

hur de formulerar sina strategier och vad som kan tänkas påverka likheter och skillnader i 

deras strategiformuleringar. 

 

Syfte: Studien syftar till att skapa förståelse för hur byggherrar verksamma på 

Stockholmsmarknaden formulerar sina strategier. Studien syftar även till att belysa vad 

eventuella likheter och skillnader i bolagens strategiformuleringar kan påverkas av. 

 

Genomförande: Studien är en kvalitativ multipel fallstudie med ett abduktivt angreppssätt. 

Studiens urval består av fem stycken selektivt utvalda byggherrar som data har samlats in från 

via semistrukturerade intervjuer. Vidare utgår studien från ett fenomenologiskt perspektiv. 

     

Slutsats: Byggherrars strategiformulering påbörjas med att identifiera deras utmaningar för 

att sedan följas upp med en fördjupad analys av utmaningarna för att förstå dem bättre. I 

slutskedet av strategiformuleringen genereras flera strategialternativ där ett av 

strategialternativen väljs genom diskussioner mellan involverade beslutsfattare. Det går att 

urskilja många likheter i startfasen av byggherrarnas strategiformulering där samtliga följer 

ett marknadsorienterat strategiskt perspektiv. När det sedan kommer till genereringen och det 

slutgiltiga valet av strategi är det svårare att se en enhetlig struktur i processen då 

byggherrarnas skillnader blir mer framträdande. Detta beror på att slutfasen av 

strategiformuleringen är väldigt diskussionsdriven och påverkas av beslutfattarnas 

individuella och subjektiva uppfattning av såväl organisationen som omgivningen.  
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Abstract 

 

Title: Strategy Formulation of Real Estate Developers 

Authors: Jennifer Kovacs and Robin Olsson 

Supervisor: Olga Yttermyr 

 

Background: There is a shortage of supply of housings in the Stockholm area, which is due 

to the fact that the real estate market there is characterized by poor cooperation between its 

actors. Real estate developers are responsible of the entirety of property development and they 

daily face an environment that possesses a complex character with many uncertain factors. An 

environment like this increases the importance of strategy formulation to real estate 

developers and the market’s existing collaborative problem makes it more important than ever 

to understand how they formulate their strategies and what might affect similarities and 

differences in their strategy formulations. 

 

Aim: The study aims to create an understanding of how real estate developers on the 

Stockholm market, formulate their strategies. The study also aims to highlight what possible 

similarities and differences in the companies' strategy formulations can be affected by. 

 

Completion: The study is a qualitative multiple case study with an abductive approach. The 

study’s sample consists of five selectively chosen real estate developers that has provided data 

through semi-structured interviews. The study is based on a phenomenological perspective. 

     

Conclusion: Real estate developers’ strategy formulation begins with identifying their 

challenges and is followed up with an in-depth analysis of the challenges to achieve a better 

understanding of them. In the final stage of strategy formulation, several strategic alternatives 

are generated, where one gets selected by the involved decision makers. It is possible to 

discern many similarities in the starting phase of the real estate developers strategy 

formulation, which all follow a market-oriented strategic perspective. In the generation and 

the final strategic choice it is harder to distinguish an uniform structure in the process since 

the differences of the real estate developers become more prominent. This is due to the final 

stages of strategy formulation being very discussion-driven, which influences it with the 

decision-makers' individual and subjective perception of the organization as well as the 

surroundings. 
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1.   Inledning 
1.1 Bakgrund 
Bostadsbyggandet är en viktig samhällsfråga som ständigt diskuteras i samhällsdebatter. 

I dagsläget råder det ett utbudsunderskott på bostäder i Stockholmsområdet där flera av 

fastighetsmarknadens aktörer, exempelvis byggbranschaktörer och myndigheter, önskar att 

bygga mer men misslyckas att bygga i den takt som krävs (Region Gotland, 2014). Då 

Stockholmsområdet är det snabbast växande geografiska området i Europa (Skanska, 2015) 

samt den stad i Sverige där folkmängden förväntas öka mest (Regeringskansliet, 2015) är det 

kritiskt att öka byggtakten (Centerpartiet, 2015). I en rapport av Stockholmsgruppen för 

tillväxt (2014) framhålls det att en av de största anledningarna till att det inte byggs tillräckligt 

mycket bostäder beror på det dåliga samarbetet mellan marknadens aktörer. Rapporten 

redogör att det ineffektiva samarbetet grundar sig i att de inblandade aktörerna, främst 

byggföretag och myndigheter, skyller på varandra istället för att föra en konstruktiv dialog där 

aktörernas intressen beaktas (Stockholmsgruppen för tillväxt, 2014). Övriga aktörer i 

byggbranschen som påverkas av det ineffektiva samarbetet innefattar anläggningsföretag, 

fastighets- och förvaltningsbolag, arkitekter, konsultbyråer samt byggmaterialindustrin. 

Utöver byggbranschaktörerna har kapitalmarknaden (Barr, 2011), konsumenter och 

myndigheter en stor inverkan på byggbranschen (Sveriges Byggindustrier, 2015). Exempelvis 

styr kapitalmarknaden finansiering av byggprojekt (Barr, 2011), konsumenterna styr 

efterfrågan (Nicholson, 2002) på byggbranschaktörernas produkter och myndigheterna 

beslutar hur mark- och vattenområden ska nyttjas (Ankarbreanth, 2015).  

  

Byggherrar kallas den byggbranschaktör som har i uppgift att ansvara för helheten av ett 

fastighetsutvecklingsprojekt så att ägares, kunders och samhällets krav tillfredsställs. I 

projekten axlar de rollen som beställare, projektledare, projekteringsledare samt byggledare 

(ByggherreForum, 2005). De byggherrar som är aktiva på Stockholms marknad kan skilja sig 

från varandra genom att ägna sig åt olika verksamheter så som utveckling av infrastruktur, 

bostäder och kommersiella fastigheter (Byggherrarna). En del byggherrar är även verksamma 

inom olika affärsområden så som arkitektur, konstruktion (NCC, 2015) och förvaltning av 

fastigheter (HSB, 2015). En ytterligare faktor som kan skilja byggherrar åt är vilken typ av 

ägarstruktur de tillämpar, så som en kooperativ (HSB, 2015), börsnoterad (PEAB, 2016), 

privat (Index International) eller kommunal ägarstruktur (Familjebostäder, 2016).   
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Den byggprocess som byggherrar genomgår under ett projekt involverar flertalet aktörer och 

aktiviteter vilket resulterar i att den är väldigt komplex (Kalbro, 2010). Några av dessa aktörer 

är byggentreprenörer, kommuner, länsstyrelser, mark- och miljödomstolar, 

intresseorganisationer, fastighetsägare, arkitekter och politiker. Processen, som kallas för 

plan- och byggprocessen, tar avstamp i en idé om ett byggprojekt, till exempel bostäder, och 

avslutas när en färdig bostad är utvecklad och redo för försäljning. Då antalet involverade 

aktörer är så pass högt är plan- och byggprocessen lång och kan ta mellan åtta till tio år att 

slutföra (Sveriges Byggindustrier, 2015). Processen innefattar ett antal steg som byggherrar 

måste genomgå för att färdigställa ett byggprojekt. Dessa steg består enligt Kalbro (2010) 

utav; Initiering, planläggning och projektering, tillståndsprövning, markförvärv och 

finansiering. När dessa steg är slutföra sker slutligen byggnation som vanligtvis följs av 

försäljning eller uthyrning av fastigheten.   

 

Den omgivning som byggherrar omges av besitter en komplex karaktär då den, som tidigare 

nämnt, inkluderar många olika aktörer och intressenter som byggherrar måste förhålla sig till. 

Dessutom är fastighetsindustrin, vilken byggbranschen är en del av, en av de mest cykliska 

industrierna med högre toppar och lägre bottnar än många andra industrier. Små förändringar 

i ekonomin kan med andra ord få en stor inverkan på industrin vilket i sin tur även ger en stor 

inverkan på byggherrar (Hewlett, 2013). I en sådan dynamisk omgivning är det viktigt för 

byggherrar att vara uppmärksamma på alla förändringar som kan uppstå utanför deras 

organisation (Hrebiniak & Joyce, 1985), då de är kopplade till olika grader av osäkerhet 

(Shank & Govindarajan, 1993). Osäkerhet kan enligt Gailbraith (1973) definieras som 

skillnaden mellan den information som behövs för att genomföra något och den information 

som är tillgänglig. När en byggherre opererar i en osäker omgivning är det med andra ord 

svårare för dem att förutse både stora och små förändringar som kan komma att påverka dem. 

Tidigare forskare har därför riktat mycket uppmärksamhet mot vilken effekt graden av en 

omgivnings osäkerhet har på en organisations strategi (Shank & Givindarajan, 1993). 

Exempelvis innefattar en organisations omgivning enligt Hrebinak & Joyce (1985) flertalet 

osäkra faktorer som sätter gränser och påverkar vad som är möjligt för en organisation att 

åstadkomma. Faktorer som präglar byggherrars omgivning är samhällsfaktorer, så som 

demografi och kunder, politiska faktorer, så som lagstiftningar, ekonomiska faktorer, så som 

räntor, konkurrensfaktorer, så som marknadsandelar, leverantörsfaktorer, så som 

insatskostnader, samt marknadsfaktorer, så som produktanvändningsområden (Power et al. 
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1986). Särskilt den komplexa och långa utvecklingsprocessen som byggherrar dagligen 

handskas med är en faktor som hämmar deras förmåga att agera på förändringar i 

omgivningen vilket sätter deras strategi på prov (Brauer, 2003; Gehner, 2008). Enligt Archer 

& Otley (1991) är en organisations strategi intermediär mellan organisationen och dess 

omgivning. Det vill säga, det är genom strategin som omgivningen påverkar organisationen. 

Begreppet strategi har ingen given definition utan har haft olika betydelser när det kommer 

till dess omfattning och komplexitet (Dess & Lumpkin, 2007; Fairholm & Card, 2009, 

Häkansson & Snehota, 2006). I grunden handlar strategi dock om hur och med vilka medel 

man ska nå ett eller flera mål (Freedman, 2013). Den process som resulterar i en strategi 

benämns strategiformulering (De Wit & Meyer, 2010) och handlar om att definiera 

organisationens karaktär och verksamhet (Bourgeois, 1980). Bland strategiforskare råder det 

en allmän enighet om att strategiformulering inkluderar att utveckla en mission, att sätta mål, 

att bedöma externa och interna miljöer samt att utvärdera och välja strategialternativ (Hopkins 

& Hopkins, 1997). 

1.2 Problemformulering 
Tidigare forskning om byggherrars strategiformulering är i dagsläget ytterst begränsad. Den 

befintliga forskningen berör istället främst relationen mellan byggherrars implementerade 

strategi och deras prestation, där Sriram och Anikeeff (2006) använde sig av Miles och Snows 

(1978) strategitypologi för att testa sambandet mellan de två. I deras studie återfanns ingen 

relation mellan strategityp och prestation, bortsett från ett fall där byggherrar som utvecklade 

flerfamiljshus i kombination med en nischad produkt presterade bättre än byggherrar som 

utvecklade flerfamiljshus i kombination med andra strategier (Sriram & Anikeeff, 2006). Då 

studien inte fann något samband mellan strategityp och prestation kan frågan uppstå om vad 

som påverkat de berörda byggherrarnas strategiformuleringar. Denna fråga blir ännu mer 

påtaglig efter Greens (1988) studie gällande strategiarbetet hos byggherrar som överlevt på 

marknader som har karaktäriserats av hög ekonomisk volatilitet. Studien visar att byggherrars 

strategiarbete skiljer sig beroende på den ekonomiska och marknadsmässiga miljön de är 

verksamma i samt att byggherren behöver vara flexibel och alert. I enlighet med detta visar 

Armstrongs (1982) forskning att betydelsen av strategiformulering ökar när en organisation 

bedriver en komplex verksamhet på en ineffektiv marknad och behöver hantera osäkerhet i en 

dynamisk omgivning. Då Stockholms fastighetsmarknad karaktäriseras av många aktörer med 

samarbetsproblem (Stockholmsgruppen för tillväxt, 2014) samt ett flertal omvärldsfaktorer att 
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förhålla sig till skulle det i linje med Armstrong (1982) kunna argumenteras för att 

strategiformulering är av stor vikt för byggherrar verksamma där. Hur byggherrar på en 

ineffektiv och dynamisk marknad formulerar dessa viktiga strategier är dock ännu oklart då 

forskning rörande detta i dagsläget är obefintlig.  

 

Inom litteraturen är man överens om att strategiformulering är viktigt, men huruvida 

strategiformuleringen ska utgå från en organisations styrkor och svagheter eller en 

omgivnings möjligheter och hot är forskare inte överens om (De Wit & Meyer, 2010). Oavsett 

valet av utgångspunkt kommer strategiformuleringen att påverkas och i slutändan även den 

formulerade strategin (Paladino, 2006). Rattanaprichavej (2012) menar dock att byggherrar 

måste förhålla sig till både fastighetsmarknaden och organisationens struktur för att lyckas 

formulera en framgångsrik strategi. Enligt De Wit och Meyer (2010) är det i verkligheten 

dock väldigt svårt att förändra strukturen i en organisation så att den synkroniserar med 

strategi och omgivning. Ho Hok Keung (2001) tillägger att byggherrars komplexa verksamhet 

och deras omgivnings osäkerhet också måste beaktas i det strategiska arbetet och i 

formuleringar av strategier. Huruvida en omgivning uppfattas som osäker skiljer sig 

emellertid enligt Ireland et al. (1987) mellan olika organisationer. Med andra ord kan Ireland 

et al. (1987) och Ho Hok Keungs (2001) forskning tillsammans tolkas som att byggherrars 

strategiformulering kan skilja sig beroende på organisation. På en fastighetsmarknad där det 

idag råder ett samarbetsproblem (Stockholmsgruppen för tillväxt, 2014) är det viktigare är 

någonsin att de inblandade aktörerna har förståelse för varandra. Då byggherrar opererar i en 

turbulent miljö (Ho Hok Keung, 2001), det vill säga snabbföränderlig, oförutsägbar (Vorhies, 

1998) och komplex (Smart & Vertinsky, 1984), kan det tänka sig vara svårare för andra 

marknadsaktörer att förstå hur just byggherrars strategiformulering går till. Dålig samverkan 

mellan byggherren och andra aktörer kan enligt Tiesdall och Adams (2011) bero på bristande 

förståelse för varandras agerande och vad som påverkar det. Eftersom strategiformulering 

enligt Mintzberg och Water (1985) är en planeringsprocess för hur organisationen ska agera i 

framtiden är det intressant att studera både hur byggherrar formulerar sina strategier och vad 

som påverkar strategiformuleringen. En ökad förståelse för detta skulle kunna främja 

samarbetet på fastighetsmarknaden. 
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1.3 Studiens syfte 
Syftet med denna studie är att skapa förståelse för hur byggherrar verksamma på 

Stockholmsmarknaden formulerar sina strategier. Studien syftar även till att belysa vad 

eventuella likheter och skillnader i bolagens strategiformuleringar kan påverkas av. 

1.4 Frågeställningar 
• Hur ser byggherrars strategiformuleringar ut? 

• Vad påverkar eventuella likheter och skillnader i byggherrars strategiformuleringar? 

1.5 Kunskapsbidrag 
För att öka förståelsen för byggherrars agerande vill vi med denna studie förklara hur 

byggherrar formulerar sina strategier och vad som påverkar likheter och skillnader i deras 

strategiformulering. En ökad förståelse för byggherrars agerande skulle kunna leda till bättre 

samverkan på en marknad som idag karaktäriseras av ett ineffektivt samarbete och 

utbudsunderskott på bostäder.  
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2.   Metod 
2.1 Ansatsmetod 
Det finns två olika val av ansatsmetoder som en studie kan tillämpa (Bryman, 2011). Den ena 

är kvantitativ metod, vilken innefattar undersökningsmetoder som ger ett empiriskt resultat 

som antingen grundar sig i tal eller siffror och som ger kvantifierbara analyser. Med denna 

metod är målet att få fram material som är möjligt att behandla kvantitativt genom olika 

beräkningar, till exempel statistiskt. Syftet med den kvantitativa metoden är vanligtvis att ge 

en förklaring till olika förhållandens relation (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Då denna studie 

inte syftar till att förklara varför byggherrar formulerar sina strategier på ett visst sätt, utan 

istället vill beskriva hur de formulerar dem, har vi valt att inte använda oss av en kvantitativ 

ansats. Istället passar den kvalitativa ansatsmetoden denna studie bättre eftersom den lämpar 

sig när forskare syftar till att beskriva och ge ökad förståelse för ett fenomen (Justesen & Mik-

Meyer, 2011), vilket i denna studie definieras som byggherrars strategiformulering. En 

kvalitativ metod bäddar även för rik och fyllig data eftersom den registrerar detaljerade 

redogörelser i sin datainsamling. Även detta talar för användandet av en kvalitativ metod 

eftersom det ger ett mer beskrivande underlag om hur byggherrar formulerar sina strategier 

vilket passar denna studies frågeställningar väl.   

 

Definitionen av den kvalitativa metoden är ibland svår att fastställa (Bryman & Bell, 2013). 

Enligt Denzin och Lincoln (2002) innebär den kvalitativa ansatsen att fokusera på entiteters 

kvaliteter samt på skeenden och innebörder som inte är möjliga att mätas i förhållande till 

mängd, kvantitet, intensitet eller frekvens. Åsikter går dock isär gällande om kvalitativ 

forskning ska kunna kvantifieras eller inte. Enligt Bryman & Bell (2013) är det därför enklast 

att definiera den kvalitativa metoden genom vad många forskare menar på att den inte är, 

nämligen statistiskt verifierbar eller mätbar. Denna studie är inte statistiskt verifierbar eller 

mätbar då den endast inkluderar kvalitativ data som berör byggherrarnas egna åsikter och 

beskrivningar om deras strategiformulering samt omgivning. Studien innefattar alltså ingen 

kvantitativ data som genom statistiska beräkningar skulle tillföra något till uppfyllandet av 

studiens syfte. 
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2.2 Angreppssätt 
Det finns två primära riktningar att gå vid valet av en studies angreppssätt (Wigblad, 1997). 

Den ena riktningen kallas för induktion och menar på att ett empiriskt observerat samband 

mellan flera enskilda fall kan ses som generellt giltigt. Med andra ord innebär den induktiva 

ansatsen att; om något aldrig varit på ett visst sätt förut, är det sannolikt att det är inte är så nu 

heller. Baksidan med detta är att det endast tas hänsyn till yttre samband och att den 

underliggande situationen saknas i bilden. Den deduktiva ansatsen utgår istället från att ett 

särskilt enskilt fall kan förklaras av en allmänt gällande regel, det vill säga teorier (Alvesson 

& Sköldberg, 2008). Även i den deduktiva ansatsen finns det avsaknad av underliggande 

faktorer vilket enligt Alvesson och Sköldberg (2008) gör den näst intill intetsägande. 

 

Induktionens och deduktionens svagheter har lett till en vidareutveckling av angreppssätt som 

kallas abduktion. Abduktion har flera likheter med induktion och deduktion men det är viktigt 

att notera att abduktion tillför nya aspekter och bör inte ses som någon simpel “mix”. När ett 

abduktivt angreppssätt tillämpas utvecklas både det empiriska och teoretiska 

tillämpningsområdet parallellt under processens gång (Alvesson & Sköldberg, 2008). Både 

Hansen (2008) och Alvehus (2013) understryker svårigheten med att använda sig av ett rent 

induktivt eller deduktivt angreppssätt. Hansen (2008) anser att eftersom induktion bekräftar 

argument genom empirisk data och deduktion använder en hypotes för att skapa logiska 

lösningar, har forskare endast möjligheten att bekräfta eller förkasta något de prövar. Med 

abduktion å andra sidan upptäcker man hur saker kan vara med hjälp av en samverkande 

empiri och teori, och anses därför vara enda riktiga vägen till ny kunskap (Hansen, 2008). 

Med detta som grund har denna studie använt sig av ett abduktivt angreppssätt där vi har tagit 

avstamp i tidigare forskning inom strategi parallellt med insamlad empiriska data för att 

komma fram till studiens resultat. Under processens gång har studiens empiriska data 

utvecklats successivt och teorier har både lagts till eller tagits bort utefter behov, så som 

abduktion förespråkar. 

2.3 Design 
För att möjliggöra registrering av eventuella likheter samt skillnader i byggherrarnas 

strategiformulering har en multipel fallstudiedesign tillämpats. Detta innebär att studien 

innehåller fler än ett fall, vilket ger forskare bättre förutsättningar att undersöka om en teori är 

tillräcklig (Yin, 2003). I denna studie har vi valt att se de intervjuade byggherrarna som de 
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olika fallen och deras strategiformulering som det beskrivna fenomenet utifrån byggherrarnas 

perspektiv. Detta designval har möjliggjort beskrivandet av både gemensamma och 

särskiljande faktorer i byggherrarnas strategiformuleringar och ökat vår förståelse för vad 

dessa kan bero på (Bryman, 2011). Studiens urval har varit till hjälp när jämförelserna mellan 

fallen gjorts. Exempelvis har studiens urvalskriterier säkerställt att de valda byggherrarna 

opererar under liknande förutsättningar. Dessa förutsättningar är exempelvis att byggherrarna 

är privata aktörer, att de är aktiva på Stockholmsmarknaden och därför påverkas av samma 

regleringar samt möter liknande konkurrens. Detta anser vi vara av väsentlig betydelse för att 

studien ska ge en sammanhängande beskrivning av byggherrarnas verklighet. Däremot har vi 

medvetet utelämnat andra tänkbara kriterier, så som storlek, omsättning och antal anställda, 

för att inte gå miste om orsaker till eventuella skillnader som kan varit intressanta för studiens 

frågeställningar. 

2.4 Urval 
Studiens urval består av fem stycken selektivt utvalda byggherrar. När vi säger “selektivt 

utvalda” menar vi att det funnits vissa kriterier som de valda byggherrarna har behövt 

uppfylla. Dessa kriterier är att alla byggherrar som deltagit i denna studie är privata aktörer, 

de är aktiva på Stockholmsmarknaden och att de endast utvecklar nya bostäder eller att 

bostadsutveckling är en av flera verksamheter. Kriterierna ställdes för att ha några 

gemensamma variabler hos byggherrarna att utgå ifrån för att enklare kunna förstå vad olika 

skillnader och likheter i deras strategiformuleringar kan bero på. Exempelvis behandlar 

studien endast Stockholmsområdet på grund av att det är det geografiska område som växer 

snabbast inom EU (skanska.se). Stockholm är även den stad i Sverige där folkmängden 

förväntas öka mest, vilket troligtvis kommer medföra en starkt ökad bostadsefterfrågan 

(regeringen.se) vilket påverkar byggherrarnas marknadsmiljö och därpå även deras 

strategiformulering. Vidare valdes privatägda byggherrar för att de opererar på marknaden 

under liknande förutsättningar. Vi hade kunnat sätta fler kriterier än dessa tre men avstod från 

detta då vi anser att för många kriterier skulle göra urvalet för litet, samt skulle begränsa 

möjligheten till intressanta jämförelser mellan byggherrarna. 

 

Samtliga byggherrar i studiens urval valde att vara anonyma på grund av att studien behandlar 

ämnet strategi. Strategi kan ses som ett företags personliga recept till framgång vilket inte 

alltid önskas delas med konkurrenter. Detta var den vanligaste anledningen till att 
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byggherrarna inte ville att deras namn skulle användas öppet tillsammans med information 

om deras strategiformulering i denna studie. Vi hade valet att nämna byggherrarnas 

företagsnamn utan att sammankoppla dem till deras specifika empiridel men avstod från detta. 

Detta val grundade sig i att det inte skulle vara svårt för läsare att gissa sig till vilka företag 

studien behandlade när vi även redovisar företagsegenskaper i samband med empirin.  

2.5 Datainsamling 
Det finns två typer av data, primärdata och sekundärdata. Primärdata är data som samlats in 

av forskaren för ett speciellt syfte, exempelvis en studie, (Alvehus, 2013; Bryman & Bell, 

2013) och kan beskrivas som en förstahandsrapport (Patel & Davidson, 2011). I denna studie 

har primärdata samlats in från semistrukturerade engångsintervjuer med personer som besitter 

positioner som innefattar en aktiv roll i byggherrarnas strategiformulering. Dessa personer 

valdes på grund av att deras formella roll i företagen utsätter dem för den typ av information 

som vi eftersöker i studien, det vill säga byggherrars strategiformulering (Burgess, 1989). 

Enligt Burgess (1989) bör en ideal nyckelinformatör inte bara exponeras för den information 

som forskare söker utan även absorbera den på ett meningsfullt sätt. För att säkerställa att rätt 

personer kontaktades, det vill säga personer med mycket kunskap om företagens 

strategiformulering, valde vi att kontakta personer som innehar en VD- eller styrelseposition. 

Personer med sådana positioner kan förväntas veta deras företags strategi då strategifrågor 

ingår i deras arbetsuppgifter, men för att vara helt säkra frågade vi alltid om vi talade med rätt 

person efter att ha förklarat studiens syfte. 

 

Under de semistrukturerade intervjuerna har en intervjuguide funnits tillgänglig med noga 

utvalda teman som har diskuterats med intervjuobjekten. Trots intervjuguiden har 

intervjuobjekten haft stor frihet att uttrycka sina svar på sitt egna vis, vilket har gett studien en 

tydligare bild av deras personliga tankar kring strategiformulering. Om den intervjuade har 

nämnt något som varit intressant att gräva djupare i har frågor som inte redan ingick i 

intervjuguiden ställts. Detta kan enligt Bryman (2011) vara till forskares fördel då det tillåter 

intervjuer att röra sig i olika riktning när det behövs. Enligt Gillham (2005) lämpar sig 

användandet av semistrukturerade intervjuer till studier som vill finna ny kunskap på ett 

explorativt sätt, vilket passar väl in på målet med denna studie. Anledningen till att 

datainsamlingen gjordes genom semistrukturerade intervjuer beror på att vi velat säkerställa 

att en viss nivå av jämförbarhet uppnåddes. Eftersom denna studie rymmer flera byggherrar 
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krävdes det en viss dos av struktur för att med säkerhet kunna jämföra specifika delar av 

strategiformuleringar hos dem. Hade vi istället valt att tillämpa ostrukturerade intervjuer, som 

tenderar att utspela sig som ett vanligt samtal (Burgess, 1984) utan specifikt förberedda frågor 

(Bryman, 2011), hade jämförelsebarheten i studien hotats. Vid val av datainsamling valdes 

även fokusgrupper bort, det vill säga intervjuer i grupp (Bryman, 2011), eftersom det inte 

varit i vårt intresse att undersöka intervjuobjektens samspel eller hur de reagerar på varandras 

åsikter. Om vi använt oss av fokusgrupp hade det även funnits en risk att det skadat 

uppfyllandet av studiens syfte då de medverkande troligtvis inte velat delat med sig av sina 

strategier direkt till sina konkurrenter.   

 

Sekundärdata är data som samlats in av annan forskare för ett eget syfte men som trots det går 

att tillämpa i en ny studie (Bryman & Bell, 2013). För att skapa ett så välgrundat underlag 

som möjligt för denna studie har vi använt oss av sekundära källor så som vetenskaplig 

litteratur och elektroniska källor. Insamlingen av sekundärdata har vanligtvis tagit avstamp i 

en sökning på internet efter begrepp som vi trott vara lämpliga för studien och dess 

fortskridande. När detta gjorts har sedan relevansen och trovärdigheten på sökresultaten av 

sekundärdata bedömts genom att jämföra dem mot varandra för att kunna bekräfta eller 

ifrågasätta den (Jacobsen, 2002). Vi har även försökt bedöma sekundärkällorna efter vad för 

typ av organisation eller författare som skrivit dem. Exempel på sekundära källor som vi 

undersökt djupare i denna studie är Sveriges Byggindustrier (2015, sid. 3) vilket är en 

”bransch- och arbetsgivarorganisation för 3.200 bygg-, anläggnings- och specialföretag 

verksamma på den svenska byggmarknaden”. Denna beskrivning tillsammans med flertalet 

publikationer från Sveriges Byggindustrier ledde till att vi anser dem vara en legitim 

sekundärkälla. Gällande information som hämtats från nyhetsartiklar har vi alltid haft i åtanke 

att media kan visa upp en vinklad bild av verkligheten.   

2.6 Val av teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen kan delas upp i tre delar och utgör det underlag som 

tillsammans med den insamlade empirin besvarar studiens frågeställningar. Den första 

definierar en turbulent omgivning, dess karaktärsdrag och hur den påverkar en organisations 

strategiska arbete. En teoretisk grund om organisationens omgivning ser vi som en 

självklarhet för att förstå byggherrars strategiformulering och vad den påverkas av. 
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Den andra delen syftar till att ge en enkel och överskådlig bild av hur strategiformuleringen 

går till i en organisation genom en kategorisering av tre huvudaktiviteter. De Wit & Meyer 

(2010) tar även upp en fjärde aktivitet, implementering, som inte kommer att analyseras i 

detta arbete. Däremot kan implementeringen ligga till grund för formuleringen av en ny 

strategi varför den ändå beskrivs under den teoretiska referensramen. Strategiformuleringen, 

som beskriven av De Wit & Meyer (2010), har möjliggjort en kartläggning av de aktiviteter 

som byggherrar inkorporerar i deras strategiska arbete. 

 

Den tredje delen presenterar strategiformuleringen utifrån två motsatta perspektiv, det 

marknadsorienterade och det resursorienterade. Sedan 60-talet och fram till idag har 

akademiker studerat och argumenterat för antingen en marknadsorienterad, resursorienterad 

strategi eller något mitt emellan. Genom att presentera och integrera element från de två 

utmärkande sidorna av diskussionen har vi skapat ett brett analysunderlag för en ökad 

förståelse för byggherrars strategiformulering.     

2.7 Analys av data 
Analys av studiens insamlade data påbörjades efter att samtliga intervjuer hade transkriberats. 

Det första steget var att tillämpa en så kallad öppen kodning vilket innebar att vi bröt ner, 

studerade, jämförde och kategoriserade data för att få en bättre överblick (Strauss & Corbin, 

1990). Under hela denna process fördes en ständig diskussion oss författare emellan för att 

vidga vår tolkningsförmåga och på så sätt skapa förutsättningar för en kreativare analys. För 

att säkerställa att endast de koder som var viktiga för studiens analys användes i efterföljande 

analysarbete använde vi oss av vad Charmaz (2006) kallar för fokuserad kodning. Detta 

innebar att vi utifrån de kategorier som skaptas vid den öppna kodningen istället la tyngd på 

de som vi fann mest framstående och som genererade mest analyserbar information 

(Charmaz, 2006). Med andra ord lades fokus på de kategorier som upplevdes vara av störst 

analytiskt vikt och som vi fann viktiga att fördjupa oss i för att kunna besvara studiens 

frågeställningar. Under kodningen valde vi att inte koda data som vi ansåg vara irrelevant 

men som trots det kommit på tal under intervjuer. Exempel på irrelevant data var berättelser 

om hur byggherrarna formulerade strategi i andra delar av sin verksamhet än 

bostadsutveckling, då det inte ligger inom ramarna för denna studies syfte. 
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I analyskapitlet har studiens första frågeställning ”Hur ser byggherrars strategiformuleringar 

ut?” primärt analyserats med hjälp av De Wit och Meyers (2010) 

strategiformuleringsaktiviteter. För att förklara en del av De Wit och Meyers (2010) teori har 

den kompletterats med omgivningsteorier av bland annat Dill (1958). Även det 

marknadsorienterade och resursorienterade synsättet har tillämpats i denna del av analysen för 

att undersöka ifall något av perspektiven är mer framträdande i byggherrarnas 

strategiformuleringar. Studiens andra frågeställning ”Vad påverkar eventuella likheter och 

skillnader i byggherrars strategiformuleringar?” har analyserats med hjälp av teorier kring 

en organisations omgivning och dess påverkan på det strategiska arbetet. Även här har det 

marknadsorienterade och resursorienterade perspektivet tillämpats för att skapa en djupare 

analys kring vad som kan påverka eventuella likheter och skillnader i byggherrarnas 

strategiformulering. En ytterligare dimension som användes för att fördjupa analysen var att 

även ta hänsyn till byggherrarnas olika egenskaper för att även där undersöka 

påverkningsfaktorer för eventuella likheter och skillnader.  

2.8 Vetenskapligt perspektiv 
Det vetenskapsteoretiska perspektivet behandlar vilken grundläggande kunskapssyn och 

förståelse av omvärlden en teori grundar sig i. En studie kan utgå ifrån många olika 

perspektiv, men realism, konstruktivism och fenomenologi är vanligast förekommande inom 

organisationsforskning. Det realistiska perspektivet utgår ifrån att världen utanför är objektiv 

och att den inte är beroende av personen som undersöker den. Viktigt inom realismen är 

antagandet av att det endast finns en verklighet och att objekt inom denna verklighet besitter 

inneboende, vitala kvaliteter. Vi har valt att inte använda detta perspektiv i denna studie då 

vårt intresse har varit att beskriva alla intervjuobjekts personliga verklighet, vilket betyder att 

vi utgått från att det finns flera verkligheter som skiljer sig från varandra. I detta perspektiv 

ska forskaren anta ett så objektivt och neutralt förhållandesätt som möjligt till föremålet för 

undersökningen (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Konstruktivismen anser, till skillnad från 

realismen, att verkligheten är gemensamt konstruerad av människors samhällsbestämda 

tolkningar. Ur konstruktivismens perspektiv är det viktigt att fokusera på hur språket och en 

persons egen roll i ett sammanhang skapar verkligheten (Berger & Luckmann, 1966) men 

finner det inte intressant att leva sig in i aktörers livsvärld (Jørgensen Winther & Philips, 

2000). Även detta perspektiv har valts bort i denna studie då vi anser det viktigt att förstå 

byggherrarnas livsvärld, det vill säga deras egen verklighet, för att uppfylla syftet. 
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I denna studie har det fenomenologiska perspektivet tillämpats, vilket menar på att det inte 

existerar någon ren, enkel fakta (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Istället är grunden för 

fenomenologin uppbyggd på subjektivitet och har som gemensam nämnare med 

socialkonstruktivismen att fakta alltid är tolkad (Schütz, 2002).  Subjektiviteten är viktig då 

dess existens är ett måste när ett fenomen behöver framträda för någon. Med andra ord kan ett 

fenomen framträda olika för olika subjekt. I denna studie ses byggherrars strategiformulering 

som fenomenet som undersöks och studiens intervjupersoner är subjekten som beskriver 

fenomenet. Fenomenologer strävar oftast efter att identifiera grundläggande motiv till en 

aktörs handling för att förstå ett fenomen snarare än att förklara dem (Justesen & Mik-Meyer, 

2011). Då denna studie baserats på Hur- och Vad-frågor, som söker både förståelse och 

beskrivningar av viktiga faktorer inom studiens fenomen, anser vi detta perspektiv mest 

lämpligt för studien. 

2.9 Kvalitetsaspekter 
För att säkerställa en studies kvalitet finns det vissa bedömningskriterier som forskare bör ta 

hänsyn till. Vissa av dessa kvalitetskriterier är applicerbara på alla vetenskapliga perspektiv 

och anses därför ha en mer legitim giltighet vid forskningsarbetens kvalitetsbedömning. Två 

sådana kriterier som välgjorda projekt bör innehålla är koherens och konsistens. Koherens 

innebär att ett projekts olika delar ska vara sammanhängande på ett logiskt sätt. Konsistens 

har en liknande innebörd men tar mer fokus på att metoder, teorier och begrepp ska användas 

på ett likartat sätt under projektets gång (Justesen & Mik-Meyer, 2011). För att säkerställa att 

dessa kriterier är uppfyllda i denna studie har vi varit noggranna med att kontrollera att inget i 

studien motsäger sig själv genom att alltid kontrollera hur väl studiens delar hänger ihop efter 

att nya val gjorts. Justesen och Mik-Meyer (2011) nämner även transparens- eller 

genomskinlighetskriteriet som ett viktigt kriterium vid kvalitetsbedömning. Detta kriterium 

beskrivs av andra som öppenhet (Hansen, 2003) men har samma innebörd, nämligen att alla 

metodologiska och teoretiska val gjorda av forskarna ska vara väl motiverade och tydliga i ett 

projekt. Detta har säkerställts i denna studie genom att vi alltid ställt oss frågan varför vi gjort 

våra metodologiska och teoretiska val, för att sedan förklara detta tydligt i studien. 

Exempelvis förklarar vi varför vi valt att göra kvalitativa intervjuer, varför vi valt ett 

fenomenologiskt perspektiv och varför vi valt de teorier som denna studie baserats på, istället 

för att använda andra möjliga alternativ. 
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Begreppen validitet och reliabilitet belyses som två viktiga kvalitetskriterier inom kvalitativa 

metoder (Yin, 2003). Validitet innefattar hur väl en studies resultat är kopplat till den ställda 

forskningsfrågan, med andra ord, om det som är sagts ska mätas faktiskt mäts (Justesen & 

Mik-Meyer, 2011). För att garantera att denna studies forskningsfrågor har besvarats på bästa 

sätt har vi endast använt oss av intervjufrågor som vi verkligen velat ha svar på för att 

säkerställa relevanta intervjusvar. Har intervjuobjektet svävat iväg i sina svar har vi sett till att 

föra diskussionen tillbaka till det vi ansett viktigt.  

 

Inom det fenomenologiska perspektivet talas det om en specifik variant av validitet som 

kallas för kommunikativ validering. Kvale (1997:228) beskriver detta som en “uppföljande 

utvärdering av kunskapspåståenden genom dialog”. I denna studie har detta kvalitetskriterium 

uppfyllts genom att de berörda intervjurespondenterna har fått tagit del av studiens resultat för 

att bekräfta att den beskrivning som förmedlats är riktig (Bryman, 2011). Detta har gjorts 

genom att först låtit intervjurespondenterna läsa igenom deras transkriberade intervju för att 

godkänna att det som sagts får användas i studien. Sedan har de även fått ta del av den 

slutgiltiga studien för att godkänna att vi har tolkat dem rätt, både i studiens empiri- och 

analysdel. Om någon ansett att de har tolkats fel eller velat ändra sitt uttalande har vi tagit 

hänsyn till detta och gjort de ändringar som önskats. 

 

Reliabilitet innebär att en studies metod är så tydligt fastställd att exakt samma resultat skulle 

erhållas om undersökningen skulle upprepas på nytt (Bryman, 2011). Detta kvalitetskriterium 

är väldigt generellt och behöver ofta praktiseras på annorlunda sätt beroende på vilket 

vetenskapligt perspektiv som tillämpas. Exempelvis anses reliabilitetskriteriet vara mest 

passande för realistiska och kvantitativa undersökningar där intresset ligger i en 

undersöknings mätinstrument och dess förhållande till insamlad data (Justesen & Mik-Meyer, 

2011). På grund av detta ställer sig vissa forskare kritiska till detta kriterium (Hazen, 1993) 

och argumenterar för att det saknar relevans i sammanhanget (Justesen & Mik-Meyer, 2011). 

Då detta är en kvalitativ studie som använt ett fenomenolgiskt perspektiv är dess reliabilitet 

begränsad eftersom det är svårt att erhålla exakt samma resultat om den skulle göras på nytt 

(Bryman, 2011). Detta hade kunnat undvikas om en kvantitativ ansats istället hade tillämpats, 

men det hade i sin tur påverkat datainsamlingens beskrivande utförlighet samt uppfyllandet av 

studiens syfte. Detta beror på att kvantitativ data inte hade varit lika deskriptiv som vår 

kvalitativa data är.   
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Gällande generaliserbarhet finns det många kritiker som anser att det är svåruppnått inom 

kvalitativa studier. Detta beror på att det anses väldigt svårt att generalisera ett resultat som 

endast bygger på intervjuer från ett fåtal individer till en annan miljö (Bryman, 2011). 

Williams (2000) delar dock inte denna åsikt utan menar att det är möjligt för kvalitativa 

forskare att göra så kallade “måttliga generaliseringar”. Detta innebär att en undersöknings 

fokus, exempelvis på en grupp som byggherrar, “kan betraktas som exempel på en bredare 

uppsättning av identifierbara drag” (Williams, 2000, s. 215). Yin (2003) och Kvale (1997) 

resonemang kring “analytiskt generalisering” liknar Williams (2000) åsikter. De menar att en 

studies resultat kan vara vägledande för sådant som kan inträffa i en annan situation (Yin, 

2003; Kvale, 1997). Vi finner det därför viktigt att nämna att denna studies generaliserbarhet 

har sina begränsningar i och med att den bygger på kvalitativ data. Däremot anser vi att 

studien kan användas till måttliga generaliseringar till andra privata byggherrar som opererar 

på marknader med liknande karaktärsdrag som  Stockholmsmarknaden, det vill säga ett 

ineffektivt samarbete och ett utbudsunderskott. 

2.9 Etiska aspekter         
Vetenskapsrådet (2011) har satt upp fyra olika forskningsetiska principer som har till syfte att 

bibehålla en god relation mellan forskare och uppgiftsgivare samt undvika att konflikt uppstår 

sinsemellan. Det första kravet kallas informationskravet och innebär att forskare ska 

informera berörda om vad syftet är med forskningen och vad de deltagandes uppgift är för att 

uppfylla detta (Vetenskapsrådet, 2011). I denna studie har vi uppfyllt informationskravet 

genom att informerat studiens deltagare om studiens syfte, hur den var planerad att utföras 

och genom att betona vad deras deltagande kunnat leda till för nya kunskapsvinster. Det andra 

kravet, samtyckeskravet, innebär att alla deltagare i en studie själva ska ha rätten att 

bestämma över sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2011). För att uppfylla detta har vi alltid sett 

till att ha deltagarnas samtycke när vi samlat information från dem. Vi har även varit tydliga 

med att de medverkande alltid haft rätten att själva bestämma om, på vilka villkor och under 

vilken tidsperiod de vill delta. Deltagarna har heller aldrig blivit utsatta för någon påtryckning 

som gjort att de stått i ett beroendeförhållande till oss som forskare. Vetenskapsrådets (2011) 

tredje krav är konfidentialitetskravet vilket menar på att alla uppgifter om deltagarna i en 

studie ska hanteras med största konfidentialitet och på ett sätt där obehöriga ej kan ta del av 

dem. Detta krav har uppfyllts genom att vi varit noggranna med att anteckna, lagra och 
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avrapportera data om identifierbara personer och företag på ett sådant sätt att utomstående ej 

kan känna igen dem. Det sista kravet, nyttjandekravet, innebär att insamlad data inte får 

användas till annat än för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2011). För att uppfylla detta 

har denna studies insamlade data inte använts eller lånats ut till icke-vetenskapliga syften eller 

kommersiellt bruk. 
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3. Teoretisk referensram 
3.1 Organisationens omgivning 
En organisations omgivning kan definieras som allt utanför organisationen (Katz & Kahn, 

1966; Duncan, 1972; Javidan, 1984) och den påverkar organisationens struktur, interna 

processer och beslutsfattande (Duncan, 1972; Pfeffer and Salancik, 1978). Omgivningen är 

heterogen och består av flera dimensioner (Javidan, 1984; Betton & Dess, 1985). 

Omgivningens förändringshastighet och förändringarnas förutsägbarhet är två av tre 

dimensioner som avgör hur turbulent en omgivning är (Vorhies, 1998). Den tredje 

dimensionen är omgivningens komplexitet som berör antalet faktorer som organisationen 

måste beakta i sitt beslutsfattande (Smart & Vertinsky, 1984). 

 

Dill (1958) var en av de första att studera omgivningens påverkan på organisatoriskt beteende. 

I sin artikel, Environment as an Influence on Managerial Autonomy, beskriver Dill 

omgivningen som tvådelad från en organisations perspektiv, en närliggande omgivning 

(“Task environment”) och en allomfattande (“General environment”). Den närliggande 

definieras som den del av omgivningen som påverkar organisationens dagliga verksamhet och 

måluppfyllelse. Inom den närliggande omgivningen återfinns vanligtvis fyra dominerande 

sektorer som har direktkontakt med organisationen vilka består av konkurrenter, leverantörer, 

myndigheter och kunder. Den allomfattande omgivningen inkluderar sociala, demografiska 

och ekonomiska sektorer. Vidare kommenterar Bourgeois (1980) att vad som ingår i den 

närliggande respektive den allomfattande omgivningen påverkas av organisationens 

verksamhet. Således kan även de sociala, demografiska och ekonomiska sektorerna vara en 

del av den närliggande omgivningen.  

 

Den osäkerhet som är ett resultat av en turbulent omgivning blir känd för organisationen 

genom beslutsfattarnas uppfattning av omgivningen (Anderson & Paine, 1975; Downey et al, 

1975). Enligt Weick (1969) så behöver inte individers uppfattning av omgivningen 

överensstämma med den objektiva verkligheten vilket resulterar i att en organisation kan 

uppleva omgivningen som stabil samtidigt som en annan organisation som möter samma 

omgivning upplever den som turbulent. En organisations handlingar överensstämmer således 

mer med den subjektiva än den objektiva omgivningen (Ho Hok Keung, 2001). Hur stor 

inverkan en viss extern faktor har på det strategiska arbetet beror således på hur stor osäkerhet 
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beslutsfattarna hänför till faktorn. Tolerans för osäkerhet kommer därför vara avgörande för 

hur en organisation agerar på externa förändringar (Smart & Vertinsky, 1984). De är därför 

inte säkert att olika organisationer uppfattar deras omgivning på samma sätt vilket gör att dom 

inte hanterar samma faktorer i strategiformuleringen (Ho Hok Keung, 2001; Child, 1972, 

1997). 

3.2 Strategiprocessen 
Konceptet strategi har många olika definitioner men framtidsaspekten återfinns i alla (De Wit 

& Meyer, 2010). Strategiformuleringen kan därför ses som en planeringsprocess för hur 

organisationen ska agera i framtiden (Mintzberg & Waters, 1985). Fördelarna med strategisk 

planering är många (De Wit & Meyer, 2010). Strategiska planer gör att organisationen och 

individerna som utgör den vet vad de jobbar mot och vad som är effektivt beteende (se 

Ansoff, 1965; Chakravarthy & Lorange, 1991). De skapar engagemang genom att sätta upp 

mål och en väg att nå målen (se Ghemawat, 1991; Marx, 1991) samt koordinerar aktiviteter 

och initiativ så att organisationens delar jobbar åt samma håll (se Ackoff, 1980; Andrews, 

1987). De strategiska planerna optimerar också användandet av resurser (se Ansoff & 

McDonell, 1990; Bower, 1970) och ser till att organisationens aktiviteter hanteras på ett 

konsekvent och tillförlitligt sätt (Steiner, 1979).  

 

Strategiformulering består enligt De Wit och Meyer (2010) av fyra övergripande aktiviteter 

vilka innefattar identifiering och diagnostisering av strategiska utmaningar samt utformning 

och implementering av strategier. Det logiska tillvägagångssättet är att genomföra processen i 

ovannämnda ordning men så är inte alltid fallet. Identifiering, diagnostisering, utformning och 

implementering blandar sig och pågår inte sällan samtidigt (De Wit & Meyer, 2010). 

Storleken på organisationen har en stor inverkan på hur strukturerad strategiformuleringen är 

eftersom en liten organisations interna processer oftast hanteras av en eller ett fåtal 

beslutsfattare (Mintzberg, 1979; Powell, 1994). Nedan följer en beskrivning av varje aktivitet 

som är beskrivna av De Wit och Meyer (2010). 
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Figur 1. Strategiprocessen enligt De Wit och Meyer (2010)  

 

Identifiering 

Den första aktiviteten i en strategiprocess är identifieringen av den utmaning som ska 

adresseras. För att kunna göra det krävs det en god förståelse för vilka faktorer som påverkar 

organisationens förmåga att uppfylla sitt syfte. Vad en organisation ser som ett problem beror 

delvis på deras mission som bland annat innefattar organisationens kärnvärden, syfte och 

varför organisationen existerar. Missionen kan vara explicit beskriven eller implicit genom 

organisationens kultur. Vilka utmaningar som organisationen fokuserar på beror även på 

beslutsfattarnas agenda och förmåga att identifiera vad som är relevanta utmaningar, i 

omgivningen såväl som i organisationen. Även gruppkultur, kommunikationsförmåga och 

maktfördelning kommer påverka vad som identifieras som utmaningar. Vanligtvis är således 

inte identifieringen av strategiska utmaningar ett resultat av en objektiv observation, utan en 

subjektiv tolkning (De Wit & Meyer, 2010). Det subjektiva synsättet gör att styrkor, 

svagheter, möjligheter och hot värderas annorlunda av beslutsfattarna vilket gör att vissa 

strategiska utmaningar behandlas och andra inte (Dutton, 1988; Ocasio, 1997).  

 

Diagnostisering 

När en utmaning är identifierad krävs det en djupare förståelse för utmaningens struktur och 

orsaker. För att skapa denna djupa förståelse innefattar den andra aktiviteten i 

strategiformuleringen, diagnostisering, en analys av omgivningen och organisationen. 

Omgivningsanalysen berör vanligtvis både den direkta närliggande omgivningen och den 

bredare, allomfattande omgivningen. Syftet med omgivningsanalysen är att förstå industrins 
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och marknadens struktur, dess aktörer och drivkrafter för att estimera den framtida 

utvecklingen. Syftet med den interna analysen av organisationen är att förstå organisationens 

struktur, kontrollprocesser och kultur samt att identifiera vilka resurser och aktiviteter som 

skapar värde (De Wit & Meyer, 2010). 

 

Utformning 

För att hantera utmaningen måste organisationen hitta en lösning, en strategi som möjliggör 

uppfyllandet av organisationens syfte. I strategiformuleringens tredje aktivitet, utformning, 

genererar organisationen ett eller flera antal potentiella strategialternativ. Alternativen kan 

skilja sig i detaljrikedom, alltifrån en allmän översikt av åtgärder till en strategisk 

handlingsplan som specificerar mål, åtgärder, ansvar, resursallokering, milstolpar och 

effektivitetsindikatorer. Strategialternativen utvärderas sedan baserat på kriterier, till exempel 

risk, vinstgenereringspotential och organisationens förmåga att fullfölja strategin. Ibland är 

dessa kriterier uttalade men oftast baseras utvärderingen delvis på beslutsfattarnas bedömning 

och erfarenhet (De Wit & Meyer, 2010). 

 

Implementering 

En strategisk utmaning kan endast hanteras om strategin implementeras och skapar resultat. 

Den fjärde aktiviteten, implementering, rör organisationens dagliga verksamhet och kan 

resultera i korrigeringar organisatoriskt såväl som marknadsmässigt. När implementeringen 

skett behöver strategin kontinuerligt följas upp för att säkerställa att den absorberats av 

organisationen och att resultaten är i linje med vad som förväntats. Med hjälp av 

kontrollsystem kan olika aktiviteter i organisationen jämföras med tidigare uppsatta mål och 

effektivitetsindikatorer och vid avvikelser från den strategiska handlingsplanen kan 

organisationen vidta korrigerande åtgärder. Avvikelser kan även ligga till grund för 

formuleringen av nya strategier (De Wit & Meyer, 2010). 

3.3 Olika perspektiv på strategiprocessen 
Flertalet teoretiker argumenterar för en så kallad matchning mellan organisationen och dess 

omgivning. De föreslår att en välgrundad strategi beaktar och matchar organisationens styrkor 

och svagheter med omgivningens möjligheter och utmaningar (Hofer and Schendel, 1978; 

Andrews, 1980; Porter, 1980; Higgins, 1983). En strategis framgång vilar således på 

förmågan att matcha de interna med de externa faktorerna vilket sällan är enkelt då de två 
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sidorna ofta drar åt olika håll. Frågan och dilemmat som uppkommer är vilken av dessa två 

sidor som organisationens beslutsfattare ska utgå ifrån och vilken som ska anpassas till den 

andra. Ska organisationen anpassa sig till omgivningen eller ska man försöka anpassa 

omgivningen till organisationen? Ska beslutsfattare utgå från omgivningen, söka en 

marknadsposition och sedan bygga och anpassa resurserna för att uppnå denna eller ska 

organisationen utgå från sina resurser och sedan välja den omgivning som matchar 

organisationens styrkor (De Wit & Meyer, 2010)? 

 

Åsikterna om hur en organisation ska balansera marknaden och resurserna är vitt skilda bland 

teoretiker och beslutsfattare och det är upp till varje organisation vilket perspektiv som tas 

(De Wit & Meyer, 2010). Beroende på om en organisation lägger fokus på dess externa 

omgivning eller dess resurser och förmågor kommer strategiformuleringen att skilja sig 

(Paladino, 2006). För att läsaren ska förstå implikationerna av perspektivval och dessa teoriers 

bidrag till analysen kommer efterföljande kapitel att redogöra för dessa. Det teoretiska 

perspektiv som stödjer en utgångspunkt i de externa faktorerna kommer hädanefter benämnas 

”marknadsorientering” och det som stödjer en utgångspunkt i de interna faktorerna kommer 

att benämnas ”resursorientering”. 

3.4 Marknadsorientering 
Teoretiker som stödjer ett marknadsorienterat perspektiv anser att omgivningen alltid ska vara 

utgångspunkten i formuleringen av en strategi. Marknadsorienterade organisationer följer 

utvecklingen inom deras industri och är fokuserade på att anpassa sig till nya möjligheter och 

hot på marknaden (Paladino, 2006). För dessa organisationer handlar strategi om 

marknadspositionering och förmågan att förstå och att agera på förändringar i omgivningen 

(De Wit & Meyer, 2010). De söker tecken på förändringar i efterfrågan, i den teknologiska 

utvecklingen och på diskontinuiteter i det sociala och politiska samtidigt som de utvärderar 

sina befintliga marknaders framtida attraktivitet. Skulle en viss marknad förmodas bli 

olönsam kommer den marknadsorienterade organisationen att lämna den för att söka nya 

möjligheter (Ansoff & Sullivan, 1993). 

 

Omgivningen är nästintill omöjlig att förändra samt kontrollera och som ett resultat av detta 

bör en organisation anpassa sina interna strukturer för att möta dess omgivning (Burns & 

Stalker, 1961; Lawrence & Lorsch, 1967; Thompson, 1967, Rattanaprichavej, 2012). Med 
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andra ord måste en organisation göra en djupgående undersökning av omgivningen för att 

etablera relevanta interna strukturer (Morgan, 1986). I en turbulent omgivning bör en 

organisation ha en flexibel struktur för att kunna anpassa sig till förändring och exploatera 

möjligheter i sin omgivning (Dreyer & Grønhaug, 2004). Mintzberg (1979) tillägger att 

mindre organisationer är mer flexibla än större vilket Volberda (1998) samt Fahy och Smithee 

(1999) relaterar till förmågan att ändra och utveckla produkter samt att gå in på nya 

marknader.  

 

Marknadsorienteringens förespråkare förkastar inte betydelsen av resurser utan argumenterar 

för att dessa är viktiga för att kapitalisera på de externa möjligheter som man har identifierat 

(De Wit & Meyer, 2010; Mintzberg, 1981). Det är lönlöst att formulera en strategi som 

organisationen inte kan implementera. Därför måste marknadsorienterade chefer även 

identifiera organisationens styrkor och svagheter för att avgöra om till exempel en 

marknadsposition är uppnåelig. Dom interna faktorerna är inte startpunkten i formuleringen 

av en strategi utan sätter begränsningar som organisationen behöver förhålla sig till (De Wit 

& Meyer, 2010).  

 

Andrews (1987) systematiska syn på strategiformulering innehåller fyra aktiviteter. (1) I den 

första aktiviteten ska organisationen identifiera möjligheter och hot i omgivningen. 

Möjligheterna ska sedan kopplas ihop med den risk som förväntas uppkomma om man väljer 

att agera på respektive möjlighet. Organisationer kommer agera annorlunda beroende på 

vinstmål och riskaptit. (2) I den andra aktiviteten ska organisationen analysera sina styrkor 

och svagheter och värdera sina resurser för att avgöra om organisationen kan utnyttja 

möjligheterna och hantera den medföljande risken. (3) Den tredje aktiviteten är att formulera 

strategialternativ vilken sedan följs av den fjärde aktiviteten där (4) strategialternativen 

utvärderas och en strategi väljs. Den tredje och den fjärde aktiviteten kommer enligt Andrews 

(1987) att påverkas av organisationens ledning, där det återfinns flera individer vars 

värderingar, ambitioner och ideal som påverkar det slutgiltiga valet av strategi. 

Strategiformuleringen har även etisk aspekt där skyldigheter mot andra intressenter i 

samhället, utöver aktieägarna, kan ha inverkan på valet av strategi (Andrews, 1987).  
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Figur 2. Strategiformulering enligt Andrews (1987) 

 

3.5 Resursorientering 
Teoretiker som stödjer ett resursorienterat perspektiv anser att en organisations strategi ska 

utgå från organisationens interna styrkor (Grant, 1991; De Wit & Meyer, 1998) för att skapa 

externa möjligheter (Barney, 1991; Wernerfelt, 1984). Enligt Grant (1991) är en organisations 

resurser relativt stabila över tiden, till skillnad från organisationens omgivning, och bör därför 

lägga grunden för den långsiktiga planeringen och strategin. Strategiformulering handlar 

således om att identifiera och bygga den resursbas som skapar bäst konkurrensfördelar (De 

Wit & Meyer, 2010). En hållbar strategi borde därmed rimligen grunda sig i vad 

organisationen är kapabel till att utföra och inte det behov organisationen söker att 

tillfredsställa (Grant, 1991). För att generera en konkurrensfördel krävs det att en resurs, 

förutom att skapa ekonomiskt värde, är svår att få att få tag på, svår att imitera och svår att 

överföra (Barney, 1986; Dierickx and Cool, 1989; Peteraf, 1993). I vissa fall kan en 

organisations unika resurser till och med skapa en helt ny marknad ifall inget substitut ännu 

finns tillgängligt (Prahalad & Hamel, 1990). 
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Grant (1991) presenterar i sin artikel, The resource-based theory of competitive advantage, en 

femstegsmodell för strategiformulering. Först bör organisationen (1) identifiera resurser, (2) 

identifiera och värdera förmågor, (3) analysera resursernas och förmågornas 

vinstgenereringspotential, (4) formulera strategin och sen (5) utveckla resursbasen. Efter 

Figur 3 följer en närmre beskrivning av vardera steg i modellen.  

  

 

 
 

Figur 3 - Strategiformulering enligt Grant (1991) 

 

 

Identifiera resurser 

En klassificering av företagets resurser är en bra utgångspunkt och Hofer and Schendel (1978) 

föreslår sex stycken resursklassificeringar: finansiella, fysiska, mänskliga, teknologiska, 

ryktemässiga och organisatoriska. Det kan uppstå svårigheter när man ska identifiera en 

organisations resurser eftersom informationssystem, så som finansiella rapporter och 

informationsdatabaser, inte ger en helhetsbild över organisationens resursbas (Grant, 1991). 

Exempelvis missar finansiella rapporter de kanske strategiskt viktigaste resurserna - 

immateriella resurser som individers färdigheter (Itami & Roehl, 1991).  
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Identifiera och värdera förmågor 

De viktigaste förmågorna en organisation besitter är oftast de som uppstår genom en 

integration av funktionella förmågor. Funktionella förmågor kan till exempel vara relaterade 

till produktutveckling, marknadsanalys och ledning (Snow & Hrebiniak, 1980). I grunden 

handlar det om att man ska värdera organisationens förmågor mot konkurrenternas då en 

framgångsrik strategi utnyttjar organisationens relativa styrkor. Detta kan däremot vara 

problematiskt på grund av bristande objektivitet (Stevenson, 1976). Misslyckande hänger inte 

sällan samman med en strategi som involverar aktiviteter utanför ramarna för organisationens 

förmågor (Grant, 1991). 

 

Analysera resursernas och förmågornas vinstgenereringspotential  

En analys av resursers och förmågors vinstgenereringspotential bör utgå från hållbarheten hos 

de konkurrensfördelar som dessa skapar och en organisations förmåga att tillägna sig 

avkastning från resurserna och förmågorna. På lång sikt kommer de konkurrensfördelar och 

den avkastning som associeras med en resurs eller förmåga att gradvis minska på grund av 

konkurrenters imitation. Hur snabbt denna minskning sker beror på resursen eller förmågans 

karaktär. Konkurrenskraftiga resurser och förmågor är varaktiga, svåra att identifiera och 

förstå, problematiska att överföra och svåra att replikera (Grant, 1991). 

 

Formulera strategin 

Från en analys av resurser och förmågors vinstgenereringspotential kan slutsatsen dras att en 

organisations viktigaste resurser och förmågor är de som är svårast att imitera (Grant, 1991). 

Enligt Barney (1986) är en organsitations kultur en sådan resurs och han tillägger att en 

organisation inte kan söka aktiviteter som kräver en modifikation av deras kultur eftersom en 

modifierad kultur sällan är svår att imitera. En organisations förmåga att behålla den 

konkurrensfördel som resurser och förmågor ger är av yttersta vikt i strategiformulering. Om 

tillgångarna i en konkurrensutsatt bransch är ovaraktiga, lätta att identifiera, lätta att överföra 

och lätta att replikera krävs det en strategi som maximerar nyttan på kort sikt eller 

kontinuerligt fokuserar på att investera i nya konkurrensfördelar. Det skulle endast vara 

möjligt att behålla dessa konkurrensfördelar om marknaden är väldigt liten eller att företaget 

lyckas undangömma källan till konkurrensfördelarna (Grant, 1991). 
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Utveckla resursbasen 

Den resursbaserade teorin fokuserar inte endast på hur man ska maximera användningen av 

befintliga resurser och förmågor utan den berör också utvecklingen av dessa. Att ha en hållbar 

strategi i en ständigt föränderlig miljö kräver att man utvecklar och utökar organisationens 

resurser och förmågor. I den mån som resurser och förmågor utvecklas genom repetition 

kommer en strategi som tvingar dessa att prestera över gränsen att leda till utveckling av 

organisationens resurser och förmågor (Grant, 1991).  
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4. Empiri 
4.1 Plan- och byggprocessen 
Det första steget i utvecklingsprocessen, initiering av ett exploateringsprojekt, framkommer 

vanligtvis när ett markområde inte utnyttjas optimalt eller när det finns ett behov av 

bebyggelse. Ett initiativ kan komma från kommunen, fastighetsägaren eller annan aktör med 

behov av bebyggelse och de arbetar då fram en idé kring exploatering (Kalbro och Lindgren, 

2015). 

 

Efterkommande steg, planläggning och projektering, påbörjas för att höja ett initierat 

exploateringsprojekts detaljgrad. Planläggningen innefattar allokering av ett markområde för 

skilda ändamål och resulterar i en så kallad detaljplan som specificerar exploateringen inom 

området. Det är kommunen som äger detaljplaneprocessen men den aktör som är ansvarig för 

exploateringen av ett markområde kan också ta fram en detaljplan (Kalbro och Lindgren, 

2015). Projekteringen syftar till konstruktionen och utformningen av olika byggnationer. Det 

är vanligtvis byggherren som ansvarar för projekteringen, vilket innebär framtagning av 

detaljerade beskrivningar och ritningar för anläggningar och byggnader. Det är inte ovanligt 

att projekteringen fortskrider parallellt med planläggningen och att detaljnivån ökar successivt 

från projektets början till slut (Kalbro och Lindgren, 2015). 

 

Tillståndsprövning avser en prövning av en byggnads utformning samt placering och finns till 

för att undkomma negativa konsekvenser för omgivningen när något byggs. En godkänd 

tillståndsprövning ger en aktör byggtillstånd, vilket är ett krav för att en byggherre ska få 

påbörja bygga sitt projekt. Tillståndsprövningsprocessen ägs av kommunen och innefattar 

bland annat utredningar och beskrivningar om byggkonsekvenser (Kalbro och Lindgren, 

2015). 

                                 

Markförvärv kan ske både före och efter detaljplanen. Ett markförfärv före ger byggherren en 

större frihet i utformningen av detaljplanen och möjligheten att tillgodogöra sig den 

värdestegring på marken som kan uppkomma (Kalbro, 2015). Sker markförvärvet efter, eller 

som ett led i detaljplanen, handlar det mer om att anpassa ägarförhållanden och 

fastighetsindelningen efter planen (Karlbro, 2015). 
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Finansieringen av ett bostadsutvecklingsprojekt kräver stora summor kapital, eget kapital 

såväl som lånat. Vanligtvis erbjuds byggherren ett byggnadskreditiv från banken för löpande 

utgifter under byggnadsprocessen som sedan övergår till att bli ett fastighetslån (Boverket, 

2014) när de framtida kostnaderna är kända (Kalbro, 2015). 

 

Det slutgiltiga steget, byggandet av ett projekt, ansvarar byggherren för, det vill säga 

beställaren av byggprojektet. För att utföra projekteringen behöver byggherren i många fall 

anlita byggentreprenörer och konsulter till hjälp, men om ett byggföretag agerar byggherre 

kan de bygga själva (Kalbro och Lindgren, 2015). 

4.2 Aktörer byggherrar möter på marknaden 

4.2.1 Beslutande organ och myndigheter 

I Sverige är det regeringen som beslutar vilka lagar och verksamhetsförutsättningar som olika 

myndigheter på bostadsmarknaden ska följa (Regeringskansliet, 2015). Regeringen arbetar 

även fram förslag på regleringar som kan komma att beröra byggherrar på bostadsmarknaden. 

Den senaste bestämmelsen som regeringen överlämnade till riksdagen berörde 

amorteringskrav för nya bolån. Bestämmelsen syftar till att minska svenska hushålls 

skuldsättning på sikt och på så sätt minska risken för finansiell oro (Regeringskansliet, 2016). 

Bestämmelser som dessa påverkar i slutändan inte bara hushållens finansiella styrka utan styr 

även efterfrågan hos byggherrarnas konsumenter (Sveriges Byggindustrier, 2015). 

 

Myndigheter, så som Sveriges kommuner, påverkar också byggherrars verksamhet. Dessa har 

som uppgift att ansvara för bostadsförsörjningen och beslutar hur mark- och vattenområden 

ska nyttjas (Ankarbreanth, 2015) samt sätter regler gällande markanvändning och utformning 

av anläggningar och byggnader som byggherrar måste följa (Länsstyrelsen Stockholm). 

4.2.2 Kapitalmarknaden 

Byggherrar är likt andra bolag beroende av finansiering utöver eget kapital för att kunna 

genomföra investeringar (Barr, 2011). Banker är de dominerande finansiärerna men på senare 

år har det dock blivit svårare och dyrare att erhålla banklån på grund av de regleringar som 

införts efter finanskrisen 2008. Ett exempel är Basel III, som ställer tuffare krav på bankernas 

utlåning. Detta har lett till att några byggherrar, framförallt stora börsnoterade, har sökt andra 

finansieringsalternativ så som obligationer (Fastighetstidningen, 2013). Tillgången på eget 
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kapital beror på aktiemarknadens efterfrågan på investeringar och avkastningskrav. Med 

dagens låga ränteläge är fastigheter ett attraktivt investeringsalternativ med en god avkastning 

till relativt låg risk (Savills, 2016). 

4.2.3 Konkurrenter 

Det är inte ovanligt att stora nationella aktörer både samarbetar och konkurrerar med mindre 

aktörer på flera lokala marknader. Detta beror på att väldigt få aktörer har möjligheten att 

konkurrera på den nationella marknaden eller på flertalet lokala eller regionala marknader på 

samma gång. Inträdesbarriärer för bolag som vill gå in i byggbranschen är inte särskilt höga 

och det finns stora möjligheter att etablera sig i liten skala utan särskilt stora 

inträdeskostnader. Det är inte ovanligt att dessa mindre bolag agerar byggherre vid 

projektering samt byggande av hyres- eller bostadsrätter (Konkurrensverket, 2015). 

4.2.4 Konsumenter 

Stockholms byggherrar opererar för tillfället på en marknad där det råder bostadsbrist. 

Samtidigt gör riksdagens bestämmelser om tvingande amorteringskrav det svårare med 

bostadsfinansiering för den yngre generationen som antingen är studenter eller är nyinflyttade 

till storstäder för en karriärsbörjan. Gemensamt för denna grupp är att de vanligtvis har en 

mindre inkomstkälla än hushåll som består av äldre personer, vilket leder till att de är 

underrepresenterade när det kommer till förvärv av bostäder och nyproducerade hyresrätter. 

Detta betyder med andra ord att konsumenter som redan är etablerade på den regionala 

bostads- och arbetsmarknaden är den grupp som efterfrågar byggherrars nyproducerade 

bostäder mest (Sveriges Byggindustrier, 2015). 

4.2.5 Leverantörer 

Leverantörer som byggherrar kan använda sig av innefattar arkitekter, konstruktörer, bygg-

och installationstekninker samt andra specialister (ByggherreForum, 2005). I dagsläget anlitar 

vissa byggherrar utländska underentreprenörer då de upplever att det råder brist på kompetens 

i Sverige. En annan faktor som leder till att utländsk arbetskraft används är pågrund av det 

svenska löneläget (Grant Thornton, 2015).  
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4.3 Intervju – Byggherre A 
Tillgångar	  	  (mkr)	   Nettoomsättning	  (mkr)	   Ägare	   Andra	  verksamheter	   Grundades	  

>	  20	  000	  	   >	  10	  000	   Publikt	  
Bygg,	  infrastruktur,	  industriell	  och	  
kommersiell	  fastighetsutveckling	   1950	  -‐	  1990	  	  

 
4.3.1 Definition av strategi 

Intervjuobjekt A anser att strategi handlar om att hitta en bärande tanke om vart ett företag 

ska. Han menar att det handlar om att hitta en riktning för företaget att gå och sedan försöka 

få med sig organisationen genom att förklara varför en strategi satts. Strategi är viktigt för att 

Byggherre A ska hitta en gemensam bild och ett antal frågeställningar att fokusera på.  

4.3.2 Strategiprocessen 

Byggherre A:s strategiformulering drivs främst av företagets koncernledning. En bit in i 

processen involveras även linjearbetare via work streams och ledningsgrupper inom 

affärsområdena arbetar fram affärsmål utifrån de framtagna strategiinitiativen. Enligt 

Intervjuobjekt A är själva strategiformuleringen en strukturerad process.  

 

Strategiformuleringens första steg är att undersöka megatrender vilka sedan har en väldigt 

styrande roll genom hela processen. Byggherre A använder sig av olika metoder när de 

analyserar dessa megatrender och omgivningen kring dem. Till exempel inhämtar Byggherre 

A:s affärschef regelbundet data från kunder. De köper även in makroanalyser samt analyserar 

anbudstatistik. Efter att faktorer som påverkar Byggherre A och dess bransch har identifierats 

börjar koncernledningen att diskutera olika förslag till vad företagets nästa steg ska bli. 

Intervjuobjekt A berättar att koncernledningen tog sex dagar till att ta fram ett antal 

strategiinitiativ under Byggherre A:s senaste strategiprocess. Dessa initiativ gavs sedan vidare 

till Byggherre A:s olika affärsområden som fick i uppgift att ta fram specifika 

affärsområdesstrategier. Intervjuobjekt A beskriver den senaste strategiformuleringen som: 

 

”En lång process, vi började ganska brett. Lite trattformad kan man säga. Vi började titta på 

omvärldstrender och utifrån det vaskade vi fram 14-15 möjliga strategiska initiativ att borra 

djupare i. Så valde vi bort några och slog ihop några”. 
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Mer i detalj gick valet av strategi till på så vis att de strategiska initiativen ställdes mot 

varandra i en matris och efter en gemensam bedömning av koncernledningen valdes en 

strategi. I slutändan resulterade Byggherre A:s senaste strategiformulering i tre 

strategiinitiativ rörande intern effektivitet, kunder och investeringar. Först efter att strategin är 

formulerad sätts Byggherre A:s strategiska mål men ibland kan de även växa fram under 

strategiformuleringen. Utmaningar som Intervjuobjekt A anser kan uppkomma under 

strategiformuleringen är att hitta relevant data när Byggherre A inte använder sig av externa 

konsulter. Han förklarar vidare: ”Det är väl en utmaning generellt att hålla ihop en sådan här 

process. Det är väldigt lätt att man bär iväg och inte är så speciellt fokuserad”. 

Intervjuobjekt A menar att det kan vara svårt att välja bort strategiförslag som Byggherre A 

inte bör använda. 

 

Byggherre A:s strategi brukar gälla under en femårsperiod och är enligt Intervjuobjekt A 

ganska traditionsbaserad. Han uttalar: ”Det finns en ganska stark kultur och det är ganska 

svårt att rucka på den, så det blir inga sådana där dramatiska svängningar”. Däremot 

påpekar Intervjuobjekt A att om det sker kraftiga förändringar på marknaden måste företaget 

vara beredd på förändras. Byggherre A har som mål att följa upp sina strategier fyra gånger 

per år genom olika leverabler som är kopplade till specifika nyckeltal. Varje nyckeltal har en 

skala kopplade till som hjälper Byggherre A att betygsätta hur väl de har nått sina strategiska 

mål.  

4.3.3 Externa faktorers påverkan på strategiformulering 

Intervjuobjekt A anser att strategiformuleringen är väldigt påverkad av externa faktorer men 

menar samtidigt att interna faktorer spelar stor roll de med. De externa faktorer som 

Byggherre A påverkas mest av är vad Intervjuobjekt väljer att kalla för ”megatrender”. Dessa 

trender består enligt Intervjuobjekt A av demografi, hållbarhet, digitalisering och 

globalisering. Med demografi syftar Intervjuobjekt A på tillväxten i storstäder. Hållbarhet är 

den trend som Intervjuobjekt A anser vara starkast och som generar många affärsmöjligheter 

för Byggherre A, så som energieffektiva byggnader. Med digitalisering syftar han på den nya 

tillgången av samlade informationsmängder om projekt, vilket spelar en viktig roll för 

Byggherre A. Digitaliseringen möjliggör även framtagningen av mer spännande gestaltningar 

inom bostadsutvecklingen. Den sista megatrenden, globalisering, handlar enligt Intervjuobjekt 

A om leverantörer och internationell konkurrens. Leverantörer av material ses inte som en 

särskilt hög osäkerhetsfaktor för Byggherre A då de bedriver en stor internationell verksamhet 
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som köper in material direkt och har byggt upp en egen leverantörskedja. Däremot anser 

Intervjuobjekt A att dagens överhettade marknad medför en osäkerhet kring 

underentreprenörer då det kan uppstå brist av dessa vilket leder till ökade priser. Angående 

konkurrensen anser Intervjuobjekt A att den är väldigt hård och att antalet aktörer är många. 

Dessutom har antalet internationella konkurrenter till Byggherre A ökat på senare tid. En 

ytterligare extern faktor som Intervjuobjekt A anser påverka Byggherre A:s 

strategiformulering mycket är makroekonomin. Han förtäljer: ”Man kan säga att bygg följer 

BNP, så vi är extremt beroende av den ekonomiska utvecklingen. Tittar man på bostadssidan 

är den ju extremt konjunkturkänslig”. Däremot anser Intervjuobjekt A att dagens 

makroekonomiska situation för tillfället är ganska stark men påpekar att om den skulle vända 

så vänder det för Byggherre A också. Kunder är även det en extern faktor som påverkar 

Byggherre A:s strategiformulering. Intervjuobjekt A påpekar att kunderna är det som styr allt 

men att Byggherre A trots det behöver bättra sig på att arbeta mer proaktivt mot dem. Även 

den politiska miljön påverkar strategiformuleringen hos Byggherre A, främst deras 

bygginvesteringar. Intervjuobjekt A nämner även att politiska processer, så som 

planprocessen, gör att det tar väldigt lång tid att få fram bygglov och starta projekt. 

 

Byggherre A:s finansieringsmöjligheter är inte en extern faktor som Intervjuobjekt A anser är 

särskilt osäker. Han förklarar: ”Nu har vi en så stark balansräkning så vi kan ju finansiera 

upp våra bostadsprojekt själva”. Intervjuobjekt A tillägger att det är en bra marknad nu både 

för privatpersoner samt kommersiella eller offentliga kunder.  

4.3.4 Interna faktorers påverkan på strategiformulering 

Byggherre A:s viktigaste resurser är deras tekniska expertkompetens, det vill säga deras 

ingengörskompetens. Även deras kompetens kring digitalisering är något som Intervjuobjekt 

A anser vara en viktig resurs för Byggherre A. För att identifiera dessa resurser använder sig 

Byggherre A av sin HR-avdelning. Enligt Intervjuobjekt A handlar det om att, genom HR-

avdelningen, marknadsföra sig till rätt grupper som besitter de kompetenser som de 

eftersöker. Intervjuobjekt A anser att dessa resurser har mycket inverkan på deras 

strategiformulering eftersom det inte skulle gå att genomföra den strategi som de formulerar 

utan dem. 

 

Intervjuobjekt A anser att Byggherre A:s styrkor är att de är bra på inköp och digitalisering, 

men erkänner samtidigt att de är väldigt lika två av deras största konkurrenter. Intervjuobjekt 
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A kommenterar Byggherre A:s svagheter genom att berätta: ”Det handlar ju om att 

koordinera stora bolag. Att få till stordriftsfördelar utan att för den delen slå ihjäl den här 

entreprenöriella kraften som finns i att vi har så mycket duktigt folk”. Intervjuobjekt A tror 

även att mindre byggherrar har en fördel gentemot Byggherre A då de troligen är mer 

snabbfotade och kan spela ut olika aktörer mot varandra för att pressa priserna. 

4.4 Intervju – Byggherre B 

Tillgångar	  (mkr)	   Nettoomsättning	  (mkr)	   Ägare	   Andra	  verksamheter	   Grundades	  

10	  000	  -‐	  20	  000	   5	  000	  -‐	  10	  000	  	   Kooperativt	   Förvaltar	   <	  1950	  

 
4.4.1 Definition av strategi 

Intervjuobjekt B definierar strategi som ”vägen framåt” och förklarar: ”Det handlar om hur vi 

ska ta oss framåt, hur den vägen ser ut och hur vi ska kunna kommunicera det till våra 

medarbetare så att alla förstår det vi vill och varför”. Strategi är viktigt för Byggherre B för 

att alla i företaget enkelt ska förstå hur de förväntas agera i olika arbetssituationer. 

4.4.2 Strategiprocessen 

Det är koncernledningen och ägarna, som dessutom är deras kunder, som har grundansvaret i 

Byggherre B:s strategiformuleringsprocess. För att få fler synpunkter brukar även Byggherre 

B:s operativa ledningsgrupper bli involverade i strategiformuleringen under processens gång. 

Det första steget i Byggherre B:s strategiformulering är en analys av marknaden. Denna 

analys görs både av en grupp anställda som Byggherre B anser duktiga inom olika områden 

samt av företag som säljer marknadsanalyser. De arbetar också med SWOT-analyser för att få 

en bättre överblick över både ett internt och externt perspektiv. Andra parametrar som 

Byggherre B analyserar i början av strategiformuleringen är bland annat resultat, 

kundmätningar, lojalitetsmätningar och varumärkesmätningar. Intervjuobjekt B anser att 

sådan information behövs för att Byggherre B ska kunna gå vidare till nästa steg i processen, 

valet av strategi. Intervjuobjekt B förklarar: ”Så här ser omvärlden ut just nu, såhär har vi 

presterat, det här tycker våra kunder och det här säger forskare ska hända. Hur ska vi då 

förhålla oss till detta?”. 
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Intervjuobjekt B anser att Byggherre B:s strategiformulering oftast handlar om att justera och 

addera till den grundstrategi som företaget haft i 75 år. Trots det tycker inte Intervjuobjekt B 

att deras strategiformulering är särskilt traditionsbaserad utan menar på att deras strategi idag 

har utvecklats till något helt annat än vad den var förut. När en strategi formuleras så brukar 

den gälla i fyra till fem år framåt men det brukar alltid göras en revision för att utvärdera om 

det hänt något i omvärlden som gör att strategin måste justeras. Gällande strukturen på 

strategiformuleringen anser Intervjuobjekt B att: ”Den är strukturerad men tillåts vara fluffig. 

Processen får inte styra strategiarbetet […]. Strategin är viktigare än processen i nuläget”. 

Utmaningar som Intervjuobjekt B kan uppleva under strategiformuleringen är 

intressekonflikter mellan olika intressenter inom företaget då Byggherre B delvis ägs av sina 

kunder men även av intresseföreningar och bostadsrättsföreningar.  

 

När Byggherre B står inför ett val mellan flera olika strategialternativ bedömer Intervjuobjekt 

B att det är svårt att ha uttalade kriterier och att strategialternativen istället borde ställas mot 

varandra och diskuteras innan man kan göra ett val. Byggherre B:s strategiska mål sätts i 

slutet av strategiformuleringen och ses av Intervjuobjekt B som ett resultat av strategin. För 

att utvärdera en strategi använder sig Byggherre B av en så kallad ”dashboard” där de följer 

upp både ekonomiska och icke-ekonomiska mått från den strategiska planen. Denna 

inkluderas sedan i en styrelserapport som lämnas till Byggherre B:s ägare. 

4.4.3 Externa faktorers påverkan på strategiformulering 

Enligt Intervjuobjekt B påverkar externa faktorer Byggherre B:s strategiformulering mer än 

vad deras resurser gör. De externa faktorer som har störst inverkan är befolkningstillväxten 

och urbanisering, med andra ord demografi. Dessa spelar en avgörande roll i valet av vart 

företaget ska bygga, valet att starta ett nytt affärsområde samt valet att köpa mer hyresrätter. 

Intervjuobjekt B anger även makroekonomin som en extern faktor som påverkar Byggherre 

B:s strategiformulering mest. Han förklarar att på grund av dagens makroekonomiska läge har 

företaget tvingats att flytta pengar från säkra placeringar och istället investera dem operativt. 

Intervjuobjekt B berättar vidare att de makroekonomiska faktorerna varit hyfsat förutsägbara 

för några år sen men att det inte är så längre. Han konstaterar: ”Nu lever vi i ett experiment på 

något sätt, där inte bara pengar har ett litet värde utan även företagens stora pengar har 

inget värde. Det har påverkat oss jättemycket”. Intervjuobjekt B berättar även att det 

makroekonomiska läget tvingat Byggherre B att stänga specialinlåningsaffärer eftersom de 

inte längre har råd att behålla pengarna i bolaget och samtidigt ge sina ägare avkastning. 
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Politik är en annan extern osäkerhetsfaktor som Intervjuobjekt B upplever påverkar 

Byggherre B:s strategiformulering. Däremot anser Intervjuobjekt B att eftersom Sverige har 

en sittande minoritetsregering idag så har de svårt att få igenom några politiska ändringar 

vilket har gjort politiken lite stillastående. 

 

Konkurrensen på marknaden handlar enligt Intervjuobjekt B mest om att få tag på mark, 

medarbetare och bra projektledare än om försäljning av slutprodukten. Med detta menar han 

att bostadsefterfrågan från kunderna övervinner konkurrensen eftersom underskottet på 

bostäder leder till att alla tillgängliga bostäder säljs oavsett. Eftersom kundefterfrågan är så 

hög idag anser Intervjuobjekt B att det inte finns särskilt mycket osäkerheter kring denna 

externa faktor just nu heller. Han förklarar: ”Hyresrätts- och bostadsrättsinnehavare har 

inget val idag på grund av utbudsbristen. Så just nu är det inget hot eller problem, men 

sådant kan ju ändras”. Leverantörer är en annan extern faktor som Byggherre B inte påverkas 

särskilt mycket av. En eventuell leverantörsbrist kommenterar han med: ”Det skulle kunna 

bli, men vi ser inte det än”. Intervjuobjekt B upplever inte heller att Byggherre B har några 

finansieringssvårigheter då dagens ekonomiska läge gör finansiering väldigt billigt för 

tillfället.  

4.4.4 Interna faktorers påverkan på strategiformulering 

Byggherre B:s viktigaste resurser anses av Intervjuobjekt B vara företagets personal. Hur de 

identifierar dessa resurser är dock något som Intervjuobjekt B inte upplever att de har någon 

särskild strategi för på Byggherre B. Personalen spelar stor roll för Byggherre B när det gäller 

att förmedla företagets fyra kärnvärden till deras kunder. Byggherre B:s styrkor är enligt 

Intervjuobjekt B att företaget finns över hela Sverige, vilket inget annat företag i Sverige gör. 

Byggherre B:s största utmaning som de arbetar med just nu är att öka lönsamheten ytterligare 

två av deras affärsområden. Intervjuobjekt B tror även att bostadsproduktion på trånga 

resurser, till exempel projektledare, kommer bli en framtida utmaning för Byggherre B. 
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4.5 Intervju – Byggherre C  

Tillgångar	  (mkr)	   Nettoomsättning	  (mkr)	   Ägare	   Andra	  verksamheter	   Grundades	  

<	  10	  000	   <	  5000	   Privatägt	   Bygger,	  äger	  och	  förvaltar	  	   1950	  -‐	  1990	  	  

 
4.5.1 Definition av strategi 

Intervjuobjekt C ser strategi som den inriktning ett företag vill göra affärer på och hur 

företaget skaffar de resurser som behövs för att få fram önskad slutprodukt. Han anser att 

strategiformuleringen är viktig för Byggherre C eftersom den handlar om att få alla anställda 

att arbeta mot samma mål. 

4.5.2 Strategiprocessen 

Byggherre C:s ägare, styrelse och koncernledning är delaktiga i företagets strategiformulering 

men de försöker även engagera så många medarbetare som möjligt i strategifrågor. Enligt 

Intervjuobjekt C är det svårt att säga ifall de strategiska målen sätts före eller efter 

strategiformuleringen och förklarar att: ”Det är lite som med hönan och ägget, det är 

jättesvårt”. För att välja vilken marknad en produkt ska lanseras på kan Byggherre C använda 

sig av marknadsanalyser. Däremot händer det även att företagets redan valda strategi 

bestämmer vilken typ av produkt och marknad som fungerar för dem. Enligt Intervjuobjekt C 

är Byggherre C:s strategiformulering väldigt strukturerad och den handlar om att analysera 

marknaden, diskutera strategiska alternativ och att mäta. För att analysera marknaden har 

Byggherre C inköpschefer och affärsutvecklingschefer som ansvarar för att övervaka 

marknadsfrågor. De abonnerar även på olika informationstjänster som ger dem tillgång till 

information angående vad konkurrenter gör. Diskussionen kring strategiformuleringen utgår 

från Byggherre C:s grundstrategi, vilken består av den affärsidé som ägarna investerade i när 

företaget startades. Denna strategi revideras åtminstone en gång per halvår och diskussionen 

styrs då av vilka möjligheter och utmaningar Byggherre C står för just då. Intervjuobjekt C 

exemplifierar: ”Man håller på och finslipar och då kan man ju se in i sina strategier – kan vi 

expandera eller inte? Vad krävs för det?”. Intervjuobjekt C berättar även att Byggherre C 

gärna tar inspiration från hur företag opererar på den amerikanska marknaden för att 

möjligtvis kunna applicera detta på den svenska marknaden. Det är viktigt för Byggherre C att 

hålla sig till sin grundstrategi men de får samtidigt inte bli för låsta och riskera att förkasta 
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förslag som kan förbättra dem. Intervjuobjekt C menar på att Byggherre C inte har en särskilt 

traditionsbaserad strategi utan snarare är mycket efterfråge- och potentialstyrt. 

 

Utmaningar som Byggherre C kan stöta på under deras strategiformulering är deras 

personalomsättning. Denna kan medföra merarbete till strategiformuleringen då företaget 

måste se till att alla fortfarande är med på samma strategiska tankebana. Intervjuobjekt C 

förklarar: ”Nu är det inte samma människa här längre. Har de nya förstått vår värdegrund 

eller?”. När Byggherre C står inför ett val av olika strategialternativ sker det enligt 

Intervjuobjekt C oftast en diskussion om vilken strategi företaget ska gå med utifrån 

ledningens och styrelsens bedömningar. När Byggherre C sedan utvärderar sina strategier 

granskar de resultat och är enligt Intervjuobjekt C fokuserade på mått så som internräntan. 

4.5.3 Externa faktorers påverkan på strategiformulering 

Intervjuobjekt C upplever att externa faktorer har lika stor inverkan på Byggherre C:s 

strategiformulering som interna faktorer. De externa faktorer som Intervjuobjekt C upplever 

påverkar företagets strategiformulering mest är kunder. Intervjuobjekt C menar att man det 

kan bli väldigt fel om företaget skulle glömma kundperspektivet. Gällande osäkerheten hos 

kundefterfrågan så kommenterar han: ”Ni ser ju vad folk är villiga att betala liksom!” och 

syftar på de höga marknadspriserna. Intervjuobjekt C påpekar dock det faktum att 

kundefterfrågan kan förändras genom och att Byggherre C måste vara beredd på det. 

Intervjuobjekt C upplever dagens makroekonomiska osäkerhet som måttlig och förklarar att 

Byggherre C:s investeringar ofta styrs av vart det finns jobb, utbildning och natur. Finansiella 

faktorer anser Intervjuobjekt C som ganska svåra att förutspå. I dagens läge anser han att 

kapital är otroligt billigt men samtidigt frågar han sig hur länge det kommer att fortsätta vara 

så. Intervjuobjekt menar att så länge det går bra för Sverige så går det bra för Stockholm, och 

då kommer pengarna automatiskt. Angående politiska externa faktorer uttrycker 

Intervjuobjekt C ett missnöje kring hur politikerna arbetar strategiskt med boendefrågan. Han 

påpekar: ”Politikerna vet ju inte riktigt vad de ska göra med den här typen av fråga. De vet 

liksom inte hur de ska jobba strategimässigt”. Intervjuobjekt C förklarar att det är så många 

olika bolag som försöker påverka politikerna att det resulterar i att politikerna inte vet vilka de 

ska lyssna på och istället blir handlingsförlamade. Politiken är således en osäkerhetsfaktor för 

Byggherre C men accepterar att det är en del av branschen. Även konkurrenter är en 

osäkerhetsfaktor för Byggherre C, om än lite mer förutsägbar än tidigare nämnda externa 

faktorer. Anledningen till att denna externa faktor är mer förutsägbar beror enligt 
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Intervjuobjekjvt C på att Byggherre C besitter ett brett kontaktnät som kan förmedla hur deras 

konkurrenter tänker. Ytterligare en extern faktor som påverkar Byggherre C:s 

strategiformulering är leverantörer. Intervjuobjekt C upplever särskilt svenska leverantörer 

som osäkra, då det råder brist på dem vilket leder till höga priser. Han menar att Sverige 

motarbetar ett utbud av internationella leverantörer och konstaterar: ”Vi har liksom valt att 

inte bli internationaliserade och det är ju inte klokt. Verkligen galet”. 

4.5.4 Interna faktorers påverkan på strategiformulering 

Intervjuobjekt C anser att Byggherre C:s viktigaste resurs är de personer som arbetar och äger 

företaget. Detta beror enligt honom på att personalen är de som bidragit till företagets meriter 

och som ständigt arbetar med att förfina strategierna och produkten, vilket gör dem viktiga för 

strategiformuleringen. För att kunna identifiera dessa resurser använder sig Byggherre C av 

olika rekryteringsprocesser som försöker fånga upp människor som drivs av mer än endast 

pengar. Byggherre C:s styrkor är att de är relativt snabbfotade och kreativa. Intervjuobjekt C 

tror även att deras amerikanskt inspirerade syn på sina hyresgäster är en styrka som går hand i 

hand med deras fokus på hög kundtillfredsställelse. Byggherre C:s svagheter är att de på 

grund av brist på resurser inte alltid har möjligheten att satsa på önskade områden och istället 

får fokusera på det dom är bra på. Intervjuobjekt C menar även att deras mindre 

företagsstorlek kan göra det lite jobbigare för dem att omgruppera vid situationer där till 

exempel en leverantör faller.  

4.6 Intervju – Byggherre D 

Tillgångar	  (mkr)	   Nettoomsättning	  (mkr)	   Ägare	   Andra	  verksamheter	   Grundades	  

>	  20	  000	  	   5	  000	  -‐	  10	  000	  	   Kooperativt	   Bygger	  och	  förvaltar	   <	  1950	  

 
4.6.1 Definition av strategi 

Intervjuobjekt D beskriver strategi som en övergripande formulering för vart ett företag ska 

under en viss tidshorisont. Han menar på att det är svårt att veta vad Byggherre D ska göra 

utan en formulerad strategi. 
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4.6.2 Strategiprocessen 

Byggherre D:s ägs av sina bospararmedlemmar och består inte av några aktieägare som 

kräver en viss avkastning. Företagets strategiformulering grundar sig i 

bospararmedlemmarnas behov och önskningar, vilka insamlas via olika utskott som träffar 

medlemmarna för att ta del av deras åsikter. Det är sedan Vd:n och ledningsgruppen 

bestående av åtta personer som börjar strategiformuleringen med att fastställa strategiska mål 

baserade på medlemmarnas behov. Byggherre D har även en egen marknadsorganisation som 

arbetar med att analysera marknaden som de opererar på. Marknadsorganisationens 

analysmaterial används sedan tillsammans med material från bolag som arbetar med 

marknadsanalyser för att ge en samlad bild utav dagens marknad. När målen är 

färdigformulerade ställs frågan om vad som måste göra för att uppfylla dem och en 

företagsstrategi börjar formuleras. Processen anses av Intervjuobjekt D vara väldigt 

strukturerad och de har tre fördefinierade styrkort som de utgår ifrån från start. Dessa styrkort 

består av effektivisering, medlemsnytta samt långsiktighet och i varje styrkort arbetas fem 

stycken huvudstrategier fram. Beroende på vad som formulerats i de tre styrkorten bryts 

strategierna ner mer och mer tills en färdig och applicerbar strategi har formulerats. När en 

strategi är färdigformulerad lämnas den över som ett förslag till företagets styrelse som 

antingen antar eller nekar den. Om styrelsen inte antar strategiförslaget måste vd:n och 

koncernledningen omarbeta strategin efter styrelsens önskemål. Detta inträffade förgående år 

då Byggherre D:s styrelse ansåg att det framarbetade strategiförslagen varit för stora och 

innehållit för många nyckeltal som var svåra att följa upp. 

 

Utmaningar som Byggherre D kan uppleva under strategiformuleringen är att lyckas hålla 

strategin på en begriplig nivå. Intervjuobjekt D förklarar: ”Strategi kan bli stora ord som sen 

är väldigt svårt att koka ner till någonting […] Det måste gå att få en förståelse”. Andra 

utmaningar som också påverkar strategiformuleringen kan vara externa faktorer, så som 

politiska eller makroekonomiska händelser. Enligt Intervjuobjekt D skulle sådana händelser 

kunna vara en bankkrasch eller markanvisningar där endast en bestämd upplåtandeform ges 

ut. Gällande potentiella interna utmaningar för strategiformuleringen är det inget som 

Intervjuobjekt D ännu har upplevt. 

 

Tidsperiodsmässigt har Byggherre D en treårig strategi som är på en övergripande nivå. 

Utöver denna strategi sätts årliga strategier som förtydligar den treåriga strategin där 
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underaktiviteter och nyckeltal för året fastställs. Intervjuobjekt D förklarar att de har den 

treåriga strategin för att få kontinuitet i sin strategi medan de årliga sätts inför varje höst. 

Vidare berättar Intervjuobjekt D att den treåriga strategin oftast är sig ganska lik och att stora 

ändringar inte brukar göras. ”Jag skulle vilja säga att man har gjort samma sak sen vi 

startades. Man har en företagsidentitet som absolut ligger i botten.” 

 

Vid val av flera olika strategialternativ anser Intervjuobjekt D att det i slutändan alltid är 

medlemsnyttan och Byggherre D:s bosparares behov som är viktigast. Byggherre D 

utvärderar sedan sina valda strategier genom månadsenliga uppföljningar. Dessa 

strategiutvärderingar sköts av strategiansvariga som märker strategierna med färgerna grönt, 

gult eller rött beroende på hur strategierna går. Här representerar färgen grönt att man tror att 

strategimålet kommer att nås vid årets slut medan rött betyder att man inte kommer nå det. 

Om ett strategimål märks med färgen rött går den upp till styrelsen som sedan arbetar fram en 

åtgärdsplan för att kunna nå målet. 

4.6.3 Externa faktorers påverkan på strategiformulering 

Intervjuobjekt D upplever att externa faktorer är det som har störst inverkan och kan ge 

direkta konsekvenser på Byggherre D:s strategiformulering. Han fastställer att de har ett 

”utifrån-in”-tänk och att de mannar upp utifrån vad marknaden antyder att de behöver. De 

externa faktorer som påverkar mest är politiska utspel, demografi och bankväsen. Med 

politiska utspel syftar Intervjuobjekt D på exempelvis ett regeringsskifte, vilket påverkar hur 

mycket markanvisningar som delas ut till den privata sektorn respektive allmännyttan. Dock 

påpekar Intervjuobjekt D att dagens rådande bostadsbehov gör att alla politiska block är 

överens om att det behövs byggas mer bostäder och att det därför inte är något som påverkar 

dem särskilt mycket just nu. Bankväsen är den externa faktorn som kontrollerar Byggherre 

D:s finansieringsmöjligheter vilket intervjuobjekt D menar ”[…] styr nästan allting”. Han 

förtäljer att om Byggherre D inte skulle få pengar så behöver de tänka om strategiskt. 

Däremot förklarar Intervjuobjekt D att på grund av dagens låga ränta är pengar i princip 

gratis, vilket han ser som ett lyxproblem. Han understryker dock att räntan inte alltid kommer 

vara som den är idag och att det är en av de största riskbedömningar som Byggherre D gör. 

En ytterligare faktor som påverkar Byggherre D:s strategiformulering är konkurrenterna som 

tvingar dem att vara mer alerta. Intervjuobjekt D förklarar vidare: ”[…] just nu så är det ju 

300 bolag i Stockholm som vill ha samma markanvisningar […] Priset blir ju att alla köpslår 

med varandra och då påverkas vi jättemycket. Det blir ju inte billigare att bygga”.  
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Kunder är en extern faktor som Byggherre D för tillfället inte anser vara en osäkerhetsfaktor 

för dem. Intervjuobjekt D tydliggör genom att berätta: ”Stockholms marknad har ju ett 

lyxproblem. Vi kan erbjuda vad som helst, vart som helst – det bara köps”. Däremot 

konstaterar Intervjuobjekt D att detta kan vara tillfälligt och att kundernas köpförmåga lätt 

kan förändras negativ om bankerna börjar bli oroliga för kundernas belåningsgrad. En annan 

faktor som Intervjuobjekt D menar inte är särskilt osäker i vanliga fall är leverantörer. Dock 

har den rådande bostadsbristen lett till att leverantörerna i nuläget levererar till max vilket 

sätter begränsar hur mycket Byggherre D kan bygga. Byggherre D upplever även att bristen 

på arbetskraft trissar upp priserna. 

4.6.4 Interna faktorers påverkan på strategiformulering 

Byggherre D utgår inte från sina resurser när de formulerar sina strategier. Istället utgår de 

från sina medlemmar och mannar upp med det som krävs. Enligt Intervjuobjekt D är deras 

viktigaste resurser all personal i bolaget samt deras goda organisationsförmåga. Med 

organisationsförmåga menar Intervjuobjekt D på ett tydligt ledarskap som lyckas skapa en 

förståelse för strategin genom hela organisationen. För att identifiera sina resurser använder 

sig Byggherre D av NMI (Nöjd medarbetarindex) och säkerställer att all personal har 

personliga mål kopplade till strategin. Gällande Byggherre D:s styrkor anser Intervjuobjekt D 

att det är deras möjlighet att inte behöva leverera på kort sikt utan istället tänka långsiktigt. 

Byggherre D:s svaghet är att de inte riktigt kan vara riktigt spjutspetsvassa i sin 

affärsmässighet. Intervjuobjekt D förklarar: ”Vi är inte villiga att ta den där sista, sista 

kronan på bekostnad av våra kunder, ägare och medlemmar”. Intervjuobjekt D upplever att 

det alltid varit en utmaning för Byggherre D att kombinera medlemsnyttan med 

affärsmässigheten. 
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4.7 Intervju – Byggherre E 

Tillgångar	  (mkr)	   Nettoomsättning	  (mkr)	   Ägare	   Andra	  verksamheter	   Grundades	  

<	  10	  000	   <	  5000	   Privatägt	   Äger	   >	  1990	  

 
4.7.1 Definition av strategi 

Intervjuobjekt E definierar strategi som att vara synkroniserad i hur ett företag upplever sig 

själva och hur andra upplever dem. Intervjuobjekt E upplever Byggherre E som ett 

premiumbolag med ett utbud som är i lite större volym än bolag som är ännu mer premium. 

4.7.2 Strategiprocessen 

I Byggherre E är det vd:n och de två ägarna som tillsammans sköter strategiformuleringen. 

Intervjuobjekt E förklarar att deras strategiformulering inte är särskilt genomarbetat och att 

den inte innehåller några strukturerade processer. Istället styrs strategiformuleringen av en 

diskussion mellan vd:n och ägarna när de undersöker strategiska möjligheter. Han förklarar 

vidare om strategiformuleringen: ”Men jag tycker nog, i ärlighetens namn, att man kan bli 

mycket bättre på det. […] ett sådant här entreprenörsbolag kan jobba ännu mer med det, det 

får för lite plats”. Det som genomsyrar strategiformuleringen är dock att Byggherre E alltid 

utgår ifrån deras slutkonsument. För att förstå konsumenten på bästa sätt använder de sig 

mycket av statistik på hyresnivåer och prisnivåer på bostadsrätter. Även marknadsanalyser 

kring politik, makroekonomi och finans köps och används som underlag under 

strategiformuleringen. Byggherre E:s strategiska mål kan både sättas innan 

strategiformulering eller vara ett resultat av strategiformuleringen. 

 

Utmaningar som Byggherre E kan möta under strategiformuleringen är att vara konsekventa i 

sitt strategiarbete trots att företaget är ägardrivet. Intervjuobjekt E nämner att: ”[…] det gäller 

att vara konsekvent i det arbete man gör för att cyklerna är så pass långa och det tar tid”. En 

ytterligare utmaning är företagets tillväxt och att ha en bemanning som kan klara av en tuff 

arbetsbelastning då Byggherre E är rätt små resursmässigt. Deras strategiformuleringar brukar 

vanligtvis sträcka sig över en tidsperiod mellan tre till fem år och är inte särskilt 

traditionsbaserade. Intervjuobjekt E anser tvärtom att Byggherre E är rätt flexibla när det 

kommer till att utforska nya strategiska inriktningar. Han berättar: ”Vi nosar på allt möjligt. 

Kontorshotell till extended stay och mixfastigheter”. När det kommer till valet av strategi 
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säger Intervjuobjekt E att det sker genom en diskussion mellan vd:n och de två ägarna. För att 

utvärdera hur en strategi har presterat använder Byggherre E sig uteslutande av finansiella 

nyckeltal. 

4.7.3 Externa faktorers påverkan på strategiformulering 

Enligt Intervjuobjekt E påverkas Byggherre E:s strategiformulering som mest av de externa 

faktorerna på marknaden. Han förklarar: ”Marknaden ser ut såhär, därför måste vi vara bäst 

på det här. Så är det”. De externa faktorer som påverkar Byggherre E:s strategiformulering 

mest är makroekonomiska och i viss mån även politiska. Intervjuobjekt X menar att det är 

ekonomin som är avgörande för priset på mark och ett projekt samt hur mycket företaget 

tjänar i slutändan. Intervjuobjekt E upplever makroekonomin som väldigt föränderlig men 

påstår samtidigt att om man bortser från händelser som terrorism och flyktingvågor så är de 

ekonomiska cyklerna mer förutsägbara. Dessa cykler är så pass långa att Byggherre E måste 

vara öppna i sitt strategiarbete och alltid tänka några steg längre fram. Intervjuobjekt E 

förklarar: ”[…] om vi ska bygga, utveckla och sälja allt det här i en marknad, då tar det sju 

år. Då kan man fundera, om sju år, vart är vi då i cykeln?”. För att hantera cyklerna på bästa 

sätt händer det att Byggherre E behöver riskhantera genom att gå i produktion med en del av 

projekten själva och sedan utveckla detaljplaner och sälja resterande projekt. Politiken är det 

som bestämmer om företaget kan få en viss produkt på ett visst ställe och vilka tidsramar ett 

projekt kommer ha beroende på bland annat detaljplanen. Intervjuobjekt E upplever att det tar 

lång tid för politiken att förändra sig och att den skulle behöva vara mer flexibel. Han menar 

att den inflexibla politiken kan hämma Byggherre E:s typ av verksamhet. Konkurrenter är en 

annan extern faktor som enligt Intervjuobjekt E har växt sig hårdare under de senaste fem 

åren. Detta upplever han har gjort det svårt för Byggherre E att få in bra byggrätter till rätt 

pris. Han beskriver vidare: ”Vissa projekt som vi ser köps… Vi klarar inte av de prisnivåerna 

för de är alldeles för dyra, med vårt sätt att se på det”. Däremot påpekar Intervjuobjekt E att 

det även finns positiva sidor av den höga konkurrensen, såsom mer mångfald, inriktningar 

och nischer i branschen. Även leverantörer är en extern faktor som bidrar till högre priser på 

marknaden. Intervjuobjekt E menar att leverantörernas orderböcker är för stora för tillfället 

och att de därför kan ta mer betalt vilket blir en utmaning för Byggherre E. 

 

Kunder är en extern faktor som Intervjuobjekt E anser vara säker just nu på grund av den 

väldigt starka efterfrågan som råder idag. Han påpekar dock tydligt att detta är något som kan 

förändras och att man på Byggherre E frågar sig själva hur länge den extrema efterfrågan 
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kommer hålla i sig. Gällande finansiella externa faktorer anser Intervjuobjekt E att dessa inte 

är särskilt problematiska för Byggherre E tack vare deras storlek samt soliditet. Han anser att 

efter Basel III-reglerna trätt i kraft så har Sverige fått en mer likvid finansieringsmarknad med 

fler finansieringsalternativ än endast banker. 

4.7.4 Interna faktorers påverkan på strategiformulering 

Byggherre E utgår inte från sina resurser när de formulerar sina strategier, utan det är den 

externa marknaden som styr deras strategi. Intervjuobjekt E anser att företagets viktigaste 

resurs är dess personal med förklaringen att företaget aldrig kan bli bättre än vad han och hans 

kollegor är. För att identifiera rätt personal använder de sitt egna nätverk vilket oftast 

resulterar rekrytering av personer som är bekanta. Intervjuobjekt E bedömer att Byggherre E:s 

största styrka är branding och marknadsföring av deras projekt och företag. Byggherre E:s 

svaghet är att de ibland släpar efter med det organisatoriska. Intervjuobjekt E förklarar: ”Vi 

gör väldigt mycket på väldigt få människor och det har gått bra. Vi levererar bra men det 

skulle kunna gå snett om vi har lite oflyt och bommar någonting för att vi inte har kapacitet”. 
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4.8 Sammanfattning av empirin  
Nedan följer en sammanställning av de externa faktorer som byggherrarna anser att de 
påverkas av i dagsläget samt byggherrarnas strykor, svagheter och viktigaste resurs. 
 
	  
Byggherre	   A	   B	   C	   D	   E	  
Externa	  
faktorer	  

	  	   	  	   	  	   	  	  

Makroekonomi	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Politik	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Konkurrens	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Kunder	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Leverantörer	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Finansiering	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Övriga	  externa	  
faktorer	  som	  
påverkar	  	  

Urbanisering,	  
hållbarhet,	  
digitalisering	  &	  
globalisering	  

Demografi	   Demografi	   Demografi	   Ingen	  nämnd	  

Interna	  	  
faktorer	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Styrkor	   Inköp	  &	  

Digitalisering	  	  
Verksamma	  i	  
hela	  Sverige	  

Snabbfotade	  
&	  kreativa	  

Långsiktigt	  fokus	   Branding	  &	  
marknadsföring	  	  

Svagheter	   Inflexibel	   Svag	  
lönsamhet	  

Resurssvaga	   Saknar	  
affärsmässighet	  	  

Organisatoriska	  
brister	  

Viktigaste	  
resurs	  

Personalen	  med	  
teknisk	  
expertkompetens	  

Personalen	   Personalen	   Personalen	  med	  
deras	  
organisationsförmåga	  

Personal	  
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5. Analys 
5.1 Hur ser byggherrars strategiformulering ut? 
Identifiering 

Enligt De Wit och Meyer (2010) är identifierandet av en strategisk utmaning utgångspunkten 

i en organisations strategiformulering. Vad som anses vara en relevant utmaning för en 

organisation påverkas bland annat av dess mission, vilken vanligtvis innefattar 

organisationens kärnvärden, syfte och existensberättigande (De Wit & Meyer, 2010). Detta är 

något som återspeglar sig i fyra av byggherrarnas strategiformuleringar då det framgår att 

dessa utgår ifrån den grundstrategi som etablerades när verksamheterna startades. Byggherre 

D nämner exempelvis att de har en stark företagsidentitet och att de har ägnat sig åt samma 

verksamhet sedan de etablerades för mer än 66 år sedan. Med andra ord har de en mission 

som genomsyras av deras grundstrategis syfte och existensberättigande. Samtliga av de fyra 

byggherrarnas strategiformuleringar utgår således vanligtvis ifrån ett identifierande av 

utmaningar som anses relevanta i relation till deras missioner. Byggherre E skiljer sig från de 

andra byggherrarnas strategiformulering då de i sin identifiering av utmaningar inte låser sig 

till någon form av mission utan istället är kontinuerligt utforskar nya strategiska riktningar.  

 

Eftersom byggherrar opererar i en turbulent omgivning bör de enligt Dreyer och Grønhaug 

(2004) ha en flexibel struktur för att kunna anpassa sig till förändringar och exploatera 

möjligheter i sin omgivning. Exakt hur flexibla byggherrarna i denna studie är i sina 

strategiformuleringar är svårt att säga då det kräver en djupare undersökning om deras 

förmåga att ändra och utveckla produkter samt att gå in på nya marknader framgångsrikt 

(Volberda, 1998; Fahy & Smithee, 1999). Två av byggherrarna, Byggherre A och E, uttalade 

sig dock självmant om deras flexibilitet i samband med deras strategiformuleringar. 

Byggherre A nämnde flexibilitet i samband med deras svagheter då de inte anser sig vara lika 

snabbfotade som vissa av deras konkurrenter. Byggherre E å andra sidan ansåg sig själva vara 

flexibla i sitt val av strategiinriktningar. 

 

Identifierandet av en strategisk utmaning kan ske i omgivningen såväl som i organisationen 

(De Wit & Meyer, 2010). Teoretiker med ett marknadsorienterat perspektiv, som till exempel 

Andrews (1986), anser att omgivningen och dess möjligheter alltid ska vara utgångspunkten i 

en strategiformulering. Det resursorienterade perspektivet hävdar däremot att en 
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strategiformulering istället bör utgå från en organisations styrkor (Paladino, 2006). I empirin 

framgår det tydligt att det marknadsorienterade perspektivet är dominerande bland samtliga 

byggherrar då de alla identifierar sina strategiska utmaningar utifrån sin omgivning. Enligt 

Ansoff och Sullivan (1993) söker en marknadorienterad organisation även tecken på 

förändringar i dess omgivning, bland annat inom efterfrågan och teknologisk utveckling, 

vilket är tydligt att de ägnar sig åt. Exempelvis utgår Byggherre D:s strategiformulering från 

de behov och önskningar, med andra ord den efterfrågan, som presenterats av deras 

bospararmedlemmar. Byggherre A:s strategiformulering utgår istället från bland annat 

digitalisering, som kan liknas vid teknologisk utveckling, vilken sedan har en styrande roll i 

deras strategiformulering.  

 

Diagnostisering 

Efter att en organisation har identifierat potentiella utmaningar krävs det enligt De Wit och 

Meyer (2010) en djupare förståelse för utmaningarnas struktur och orsaker. Då det i 

identifieringsfasen framgått att samtliga byggherrar präglas av ett marknadsorienterat 

perspektiv bör de enligt Morgan (1986) fokusera sin djupgående analys på omgivningen. Det 

är väldigt tydligt att samtliga byggherrar fokuserar sin analys på omgivningen då de alla 

använder sig av flertalet olika metoder för att förbättra förståelsen för den. Exempelvis 

använder sig alla byggherrar av marknadsanalyser som köps in av extern part. Byggherre A, 

B, C och D utför även marknadsanalyser på egen hand genom att exempelvis hämta data från 

kunder. Utifrån marknadsanalyser har Byggherrarna A, B, C och E skaffat sig uppfattningen 

om att deras omgivning är turbulent då den karaktäriseras av komplexitet, innefattar många 

olika påverkande faktorer, samt har ett oförutsägbart och föränderligt makroekonomiskt läge 

(Smart och Vertinsky, 1984; Vorhies, 1998). De omgivningsfaktorer som byggherrarna anser 

påverkar deras strategiformulering mest är de som enligt Dill (1958) utgör deras så kallade 

närliggande omgivning. Nedan presenteras samtliga byggherrars närliggande omgivningar. 

 

Byggherre A: Makroekonomi, Politik, Konkurrens, Kunder, Leverantörer, Demografi, 

Hållbarhet, Digitalisering, Globalisering 

 

Byggherre B: Makroekonomi, Politik, Konkurrens, Demografi 

 

Byggherre C: Makroekonomi, Politik, Konkurrens, Kunder, Leverantörer, Finansiering, 

Demografi  



	   54	  

 

Byggherre D: Makroekonomi, Konkurrens, Leverantörer, Finansiering, Demografi  

 

Byggherre E: Makroekonomi, Politik, Konkurrens, Leverantörer 

 

En intern organisationsanalys ingår i diagnosteringsfasen med syftet att identifiera de resurser 

och aktiviteter som skapar värde för en organisation (De Wit & Meyer, 2010). Den interna 

analysen används enligt Andrews (1987) för att analysera organisationen styrkor och 

svagheter för att avgöra om en organisation kan hantera sina externt identifierade utmaningar. 

Denna typ av analys förekommer dock endast hos Byggherre B som enligt egen utsago 

använder sig av SWOT-analyser för att få både ett externt och internt perspektiv. Resterande 

byggherrar nämnde ingenting gällande analysering av deras styrkor och svagheter i sina 

strategiformuleringar. Däremot framgår det att samtliga byggherrar, precis som Itami och 

Roehl (1991), identifierar personalen och dess kompetens som deras viktigaste resurser, vilket 

enligt Byggherre A och C skett genom HR-avdelningar och rekryteringsprocesser. Byggherre 

E arbetar istället utifrån deras personliga nätverk vid rekrytering av nya personalresurser. 

Enligt Byggherre A, C, D och E anses personalen skapa värde för dem då det är de som gör 

det möjligt att utföra de strategier som har formulerats. Detta stämmer överens med det 

marknadsorienterade synsättet på att resurser är viktiga för att utnyttja externa möjligheter 

(De Wit & Meyer, 2010; Mintzberg, 1981) och att det är lönlöst att formulera en strategi som 

inte går att implementera (De Wit & Meyer, 2010). 

 

Utformning  

När den strategiska utmaningen är identifierad samt diagnostiserad behöver en organisation 

utforma en lösning, eller med andra ord, en strategi (De Wit & Meyer, 2010). Enligt De Wit 

och Meyer (2010) fastslår vissa organisationer en strategi direkt utan att jämföra den mot 

andra strategialternativ. Det är dock vanligast att en organisation först genererar ett antal 

strategialternativ för att sedan välja ut den som bäst möjliggör uppfyllandet av 

organisationens syfte (De Wit & Meyer, 2010). Det sistnämnda tillvägagångssättet är något 

som återfinns hos samtliga av byggherrarna då de utifrån sina marknadsanalyser genererar fler 

än ett strategialternativ. Exakt hur byggherrarnas strategigenerering går till skiljer sig dock 

mellan vardera en av dem. Byggherre D står exempelvis för den mest strukturerade 

strategigenereringen vilken utgår från tre fördefinierade styrkort där fem stycken strategier tas 

fram inom vardera. Dessa strategier bryts i slutändan ner tills att en användbar strategi har 
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formulerats. Byggherre E representerar, till skillnad från Byggherre D, en mer ostrukturerad 

strategigenerering som endast styrs av en diskussion mellan vd:n och ägarna. De resterande 

byggherrarna placerar sig sporadiskt mellan Byggherre D:s välstrukturerade 

strategigenerering och Byggherre E:s ostrukturerade strategigenerering. Eftersom det redan 

framgått i identifierandet av utmaningar att byggherrarna är marknadsorienterade resulterar 

deras strategigenerering i strategialternativ som är anpassade till nya möjligheter och hot på 

marknaden (Paladino, 2006) som sedan de interna resurserna anpassas till, precis som 

marknadsorienterade teoretiker förespråkar (Burns & Stalker, 1961; Lawrence & Lorsch, 

1967; Thompson, 1967, Rattanaprichavej, 2012). Detta är exempelvis väldigt tydligt hos 

Byggherre D och E som uttalar att de anpassar sina interna resurser utifrån hur marknaden ser 

ut.  

 

Enligt De Wit och Meyer (2010) specificeras strategialternativens detaljer, så som en 

organisations mål, under strategigenereringens gång. Däremot är det endast en av 

byggherrarna, Byggherre A, som explicit uttrycker att de utformar sina strategiska mål under 

sin strategigenerering. Dock händer det även att utformningen av Byggherre A:s strategiska 

målsättning även sker efter de har valt en strategi. Resterande byggherrar överensstämmer 

inte med De Wit och Meyers (2010) teori då Byggherre D uttalar att formuleringen av mål 

sker innan strategigenereringen, Byggherre B uttalar att det sker efter och Byggherre C och E 

påpekar att det kan ske både före och efter strategigenereringen. 

 

För att välja ett av de genererade strategialternativen kan en organisation utvärdera dem 

utifrån olika kriterier, men vanligtvis sker valet genom beslutsfattarnas egna bedömningar och 

erfarenheter (De Wit & Meyer, 2010). De som besitter beslutsfattarrollen i fyra av 

byggherrarnas strategiformulering är främst koncernledningen. Endast Byggherre E skiljer sig 

från resterande byggherrar då det enbart är deras vd samt två ägare som agerar beslutsfattare i 

strategiformuleringen. Ingen av byggherrarna framhåller att det uttalade kriterier när de 

genererar strategialternativ utan vanligtvis sker valet av strategi genom diskussion mellan 

beslutsfattarna i organisationen vilket överenstämmer med De Wit och Meyers (2010) teori. 

Något som motsäger De Wit och Meyers (2010) teori gällande att strategikriterier ska 

förekomma under strategivalet är att Byggherre D använder sig av styrkort redan från 

strategiformuleringens början. Dessa styrkort är fördefinierade och rör måtten effektivisering, 

medlemsnytta och långsiktighet vilka även skulle kunna gå under benämningen kriterier då de 

precis som dessa filtrerar vilka strategialternativ som genereras.  
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Figur 4. Strategiformulering hos byggherrar 

5.2 Vad påverkar eventuella likheter och skillnader i 
byggherrars strategiformuleringar? 
 

Identifiering 

En likhet som framgår i frågeställning 1 är att fyra av byggherrarna anser att deras 

strategiformulering grundar sig i organisationens mission. Detta kan påverkas av att samtliga 

av de fyra byggherrarna är äldre organisationer där tydliga företagskulturer troligtvis har 

etablerats under deras många verksamhetsår. Byggherrarnas företagskulturer borde ha en 

direkt påverkan på deras missioner eftersom de enligt Barney (1986) påverkar vilka aktiviteter 

som en organisation kan eftersträva framgångsrikt. De Wit och Meyer (2010) menar att 

beroende på vad en organisation har för mission kommer en organisations uppfattning om 

vilka deras strategiska utmaningar är att påverkas. Med andra ord påverkas vad byggherrarna 

uppfattar som strategiska utmaningar av vad de har för företagskulturer. Samtliga av de fyra 

byggherrarna menar själva att deras grundstrategi är viktig för dem och att de därför inte gör 

några drastiska strategiska förändringar. Byggherre E å andrasidan skiljer sig från dessa fyra 

byggherrar eftersom de gärna utforskar helt nya strategiska inriktningar. Detta beror troligtvis 

på att deras verksamhet är yngre än de andra byggherrarnas vilket gör att de förmodligen inte 

har en lika etablerad företagskultur än. Utan en lika stark företagskultur kan det tänkas att 
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beslutsfattarna är friare i sin identifiering av utmaningar då de inte behöver ta lika stor hänsyn 

till grundstrategin. För att få en ökad förståelse för vad som påverkar vad byggherrar uppfattar 

som utmaningar bör man därför undersöka byggherrens företagskultur.  

 

De två byggherrar som tog upp flexibiliteten i deras strategiformulering skiljde sig vitt från 

varandra, då Byggherre A ansåg sig vara oflexibla och Byggherre E ansåg sig vara flexibla. 

Skillnaden i dessa byggherrars flexibilitet skulle enligt Mintzberg (1979) kunna påverkas av 

deras organisationsstorlek då han menar på att mindre organisationer är mer flexibla än större 

organisationer. Ser man till Byggherre A och E:s organisationsstorlekar ser man tydligt att de 

även där skiljer sig mycket. Byggherre A besitter tillgångar över 20 miljarder kronor medan 

Byggherre E besitter tillgångar under 10 miljarder kronor, vilket därför överensstämmer med 

Mintzbergs (1979) teori. En förklaring till vad som påverkar att större organisationer, som 

Byggherre A, är mindre flexibla är enligt deras egna utsago för att det är svårt att kombinera 

stordriftsfördelar utan att hämma den entreprenöriella andan. För att förstå vad som påverkar 

byggherrars flexibilitet kan man därför behöva ta hänsyn till deras storlek.  

 

Ytterligare en likhet i byggherrarnas strategiformuleringar är att samtliga utgår ifrån deras 

omgivning när de identifierar sina strategiska utmaningar. Enligt Smart och Vertinsky (1984) 

är det beslutsfattarnas tolkning om omgivningens osäkerhet som avgör hur mycket 

omgivningen påverkar en organisations beslutsfattande. Då alla byggherrar upplever att deras 

omgivning innefattar flertalet osäkra omgivningsfaktorer bör dessa alltså ha en betydande 

påverkan i byggherrarnas val av att identifiera sina strategiska utmaningar i omgivningen. Ho 

Hok Keung (2001) påstår även att en organisations handlingar överensstämmer mer med 

beslutsfattarnas subjektiva uppfattning än den objektiva uppfattningen av omgivningen. Med 

detta i åtanke skulle denna likhet mellan byggherrarnas strategiformuleringar kunna påverkas 

av att deras beslutsfattares subjektiva bedömning om omgivningens osäkerhet stämmer så 

pass väl överens med varandra att de alla bedömer att deras strategiska utmaningar ligger i 

deras omgivning och inte internt. För att verkligen förstå vad som påverkar vad en byggherre 

väljer att identifiera som utmaningar i omgivningen krävs det alltså att man förstår vad det är 

som påverkar beslutsfattarnas uppfattning. Enligt Dutton (1988) och Ocasio (1997) värderas 

en organisations styrkor, svagheter, möjligheter och hot annorlunda av beslutsfattarna vilket 

gör att vissa strategiska utmaningar behandlas och andra inte. Detta betyder att beroende på 

vilka egenskaper ett företag besitter kan beslutsfattarnas identifiering av utmaningar i 

omgivningen påverkas. Ett exempel på en sådan korrelation är Byggherre A:s uppfattning om 
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att finansiering inte är en osäker omgivningsfaktor och deras starka balansräkning som gör att 

de kan finansiera sina bostadsprojekt själva. Hade Byggherre A inte haft en stark 

balansräkning hade troligtvis beslutsfattarens uppfattning om huruvida finansiering är osäkert 

eller inte varit annorlunda. Ett annat exempel som även det visar på en korrelation är 

Byggherre E:s uppfattning om att konkurrenter upplevs som en osäker faktor då den gjort att 

Byggherre E inte klarar av de höjda prisnivåerna när projekt ska köpas. Denna korrelation 

skulle kunna förklaras av att Byggherre E är en organisation av mindre storlek som besitter 

mindre finansiella tillgångar än en stor organisation, vilket gör att de påverkas hårdare av de 

ökade priser som konkurrenterna ger upphov till. Hade Byggherre E haft mer finansiella 

tillgångar hade de troligtvis klarat av de höjda prisnivåerna bättre vilket hade påverkat deras 

beslutsfattares uppfattning om hur osäker konkurrenterna är. Anledningen till att alla 

byggherrars strategiformulering utgår från omgivningen kan alltså påverkas av hur osäker 

deras beslutsfattare uppfattar att den är. För att i sin tur öka förståelsen för vad som påverkar 

hur beslutsfattarna uppfattar omgivningen kan det vara lönt att se till hur de uppfattar 

byggherrarnas egenskaper. 

   

Diagnostisering 

En likhet i diagnosteringsfasen är att alla byggherrar fokuserar sina fördjupade analyser på 

omgivningen och att fyra av fem byggherrar använder sig av marknadsanalyser gjorda av 

både interna och externa parter. Då det enligt De Wit och Meyer (2010) krävs en djupare 

analys av den identifierade utmaningen har denna likhet troligtvis påverkats av att den 

strategiska utmaningen i tidigare fas identifierades i just byggherrarnas omgivning istället för 

internt i organisationen. Detta bör från ett logiskt synsätt även leda till att den fördjupade 

analysen fokuserar på omgivningen för att förbättra byggherrarnas förståelse för utmaningens 

struktur och utmaning. Att fyra av byggherrarna använder sig av marknadsanalyser gjorda av 

både interna och externa parter skulle kunna påverkas av att byggherrarna eftersträvar en så 

god förståelse för industrin och marknadens struktur som möjligt, precis som De Wit och 

Meyer (2010) förespråkar. Det framgår tydligt att samtliga byggherrar upplever sin 

närliggande omgivning som mer omfattande än vad Dill (1958) beskriver i sin teori då 

faktorer som Dill menar ingår i den allomfattande omgivningen även ingår i byggherrarnas 

närliggande. Då byggherrarna upplever att deras närliggande omgivning består av flera osäkra 

faktorer kommer det enligt Smart och Vertinsky (1984) få en större påverkan på deras 

strategiska arbete än vad en säker omgivning skulle få. Att byggherrarna använder sig av både 
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internt och externt framtagna marknadsanalyser kan vara ett exempel på hur deras osäkra 

omgivning påverkat omfattningen av deras analysarbete.  

 

Av fyra byggherrar framkommer det att en internanalys inte är en del av deras 

strategiformuleringar vilket enligt De Wit och Meyer (2010) kan påverkas av beslutsfattarnas 

agenda och förmåga att identifiera relevanta utmaningar i organisationen.  Beslutsfattarnas 

förmåga att identifiera interna resurser hos byggherrarna påverkas av hur god helhetsbild de 

har över organisationen (Grant, 1991). Då informationssystem exempelvis missar 

immateriella resurser (Itami & Roehl, 1991) kan helhetsbilden av organisationen bli 

missvisande och på så sätt försvåra byggherrarnas förmåga att identifiera sina interna resurser 

och utmaningar. Att en intern analys endast förekommer hos Byggherre B kan påverkas av att 

operativa ledningsgrupper, utöver koncernledningen och ägarna, brukar bli involverade under 

deras strategiformulerings gång. De operativa ledningsgrupperna tillför ytterligare 

beslutsfattare till strategiformuleringen och besitter en annan uppfattning av organisationen än 

koncernledningen och ägarna. Detta kan enligt Dutton (1988) och Ocasio (1997) göra att de 

värderar styrkor, svagheter, möjligheter och hot annorlunda. Då den operativa 

ledningsgruppen är mer involverade i verksamheten än koncernledningen och ägarna besitter 

de ytterligare kunskap om Byggherre B:s styrkor och svagheter. Då ingen annan av 

byggherrarna varken använder sig av interna analyser eller involverar operativ personal skulle 

Byggherre B:s val att involvera operativa ledningsgrupper i strategiformuleringen kunna 

påverka varför en intern analys används.  

 

Utformning 

Samtliga byggherrar genererar flera strategialternativ vilket enligt Smart och Vertinsky (1984) 

skulle kunna förklaras av att alla hänför osäkerhet till flera externa faktorer som påverkar 

deras måluppfyllelse. När flera faktorer påverkar organisationens måluppfyllelse skulle man 

således kunna anta att byggherrarna genererar flera strategialternativ för att kunna jämföra 

dessa. När byggherrarna har flera omgivningsfaktorer att ta hänsyn till medkommer även flera 

vägar att gå när det gäller strategi, speciellt när det även är fler än en beslutsfattare involverad 

i strategigenereringen. Eftersom varje beslutsfattare har sin egna uppfattning om 

organisationen och omgivningen (Dutton, 1988; Ocasio, 1997) är det högst troligt att dessa 

påverkar att flera strategialternativ diskuteras. 
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Hur strukturerade byggherrarna är i genereringen av strategialternativ skiljer sig mellan dem. 

Byggherre E har en ostrukturerad strategigenerering vilket enligt Powell (1994) kan påverkas 

av att de är den minsta byggherren i studien. Att Byggherre E:s interna processer kan hanteras 

av ett fåtal beslutsfattare, vd:n och deras två ägare, påverkas alltså av deras mindre storlek. 

Byggherre D och A har de mest strukturerade genereringarna av strategialternativ vilket enligt 

Powell (1994) kan förklaras av att de är de två största byggherrarna i studien. För att förstå 

vad som påverkar strukturen på genereringen av strategialternativ bör man ta hänsyn till 

storleken på en byggherres organisation.  

 

Samtliga byggherrar skiljer sig från varandra när det kommer till formulering utav strategiska 

mål. Inte ens de två kooperativa byggherrarna, Byggherre B och D, sätter sina mål vid samma 

tidpunkt vilket kan tyckas förvånande då de ägs av sina kunder vars önskemål torde styra 

strategiformuleringen. Byggherre D sätter målen först medan Byggherre B sätter målen sist i 

formuleringen. Hos Byggherre B, som inte låter sina medlemmars mål styra 

strategiformuleringen, framkommer det dock att det ibland uppstår intressekonflikter som 

enligt dem grundar sig i att de har så många olika intressenter som ska beaktas. Alla de andra 

byggherrarna gör även de olika vilket gör det svårt att urskilja ett samband mellan någons 

målsättningstidpunkt. Vad som påverkar tidpunkten när målen sätts är därför svårt att säga då 

även byggherrarna själva påstår att de skiljer sig från gång till gång. Vad som påverkar att 

byggherrarna saknar uttalade kriterier när de väljer en strategi framgår inte heller av studien 

men det är enligt De Wit och Meyer (2010) vanligast att det sker genom beslutfattarnas 

bedömning och erfarenhet. Att byggherrarna inte har en speciell tidpunkt när de sätter sina 

strategiska mål kan i sin tur även påverka varför ingen av byggherrarna har uttalade kriterier.  
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Figur 5. Strategiformulering, likheter och skillnader samt påverkningsfaktorer hos 

byggherrar 
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6. Slutsats 
Utgångspunkten för att förstå hur byggherrar verksamma på en marknad som karaktäriseras 

av ett ineffektivt samarbete och ett utbudsunderskott på bostäder formulerar sina strategier 

ligger i hur de identifierar sina utmaningar. Detta påverkas i första hand av hur byggherrarnas 

beslutsfattare uppfattar deras omgivning och vad byggherrarna har för mission. Då 

byggherrarnas beslutsfattare i denna studie upplever att deras omgivning är turbulent och 

osäker påverkas de till att identifiera sina utmaningar i omgivningen istället för i deras interna 

organisation. Detta följer ett tydligt marknadsorienterat perspektiv vilket genomsyrar hela 

deras efterföljande strategiformulering. Trots att byggherrarna uttrycker att de anpassar sig 

efter förändringar på marknaden har även deras väletablerade företagskulturer genom deras 

mission en tydlig påverkan på vad de identifierar som utmaningar. Detta är intressant då 

byggherrarna trots sitt marknadsorienterade förhållningssätt uttrycker att deras mission 

påverkar dem till att inte göra några drastiska förändringar i sina strategier. Med andra ord blir 

byggherrarnas identifiering av utmaningar en balansgång mellan att ta hänsyn till vad som 

sker i deras osäkra omgivning och att samtidigt uppfylla sin grundläggande mission, vilket sin 

tur kan påverka deras flexibilitet i strategiformuleringen. Flexibiliteten kan även påverkas av 

vilken storlek byggherren har, då en mindre byggherre har påvisats var mer flexibel än en 

större. För att förstå hur en byggherre identifierar sina utmaningar och hur flexibla de kan 

vara i sin strategiformulering krävs det med andra ord kunskap om deras uppfattning om 

omgivningen, deras mission samt deras organisationsstorlek.  

 

Nästkommande steg i byggherrarnas strategiformulering är att de fördjupar sig i de 

utmaningar som de identifierat i sin omgivning. Eftersom byggherrarna i denna studie är 

marknadsorienterade fokuserar de sina analyser på marknaden som de är verksamma på. 

Detta görs genom både internt och externt framtagna marknadsanalyser vilket kan påverkas 

av att deras osäkra omgivning, som innefattar många faktorer, kräver ett mer extensivt 

strategiskt arbete för att skapa förståelse för de identifierade utmaningarna. Det är tydligt att 

byggherrarna inte fokuserar på interna analyser vilket kan påverkas av att de inte har 

förmågan att identifiera sina interna resurser. Den byggherre som involverar operativ personal 

i sin strategiformulering är den enda som använder sig av interna analyser vilket kan påverkas 

av att den operativa personalen besitter ytterligare kunskap om byggherrens styrkor och 

svagheter.  
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När utmaningen har identifierats och dess orsaker analyserats påbörjar byggherrarna sin 

generering av flera olika strategialternativ vilket kan påverkas av att byggherrarna har flera 

omgivningsfaktorer och flera beslutsfattares uppfattningar att ta hänsyn till i diskussionen.  

Hur pass strukturerad byggherrarnas generering av strategialternativ är kan i sin tur påverkas 

av deras storlek, där en mindre byggherre kan vara mindre strukturerad än en större byggherre 

på grund av att de har lätthanterligare interna processer. För att förstå hur byggherrar 

genererar sina strategier bör hänsyn alltså tas till antalet påverkande omgivningsfaktorer samt 

antalet beslutsfattare i deras organisation, men även till deras storlek då det påverkar 

genereringens struktur. Tidpunkten för byggherrars målsättning skiljer sig beroende på 

byggherre och beroende på situation. Därför går det inte att dra någon slutsats om vad som 

påverkar vilken tidpunkt en målsättning skapas av en byggherre. Slutligen när valet av strategi 

ska göras förs en diskussion mellan de beslutsfattare som är involverade i 

strategiformuleringen. Det strategialternativ som i slutändan blir valt kommer att påverkas av 

beslutsfattarnas egna bedömningar och erfarenheter. 

6.1 Diskussion  
Det finns en del aspekter i tidigare forskning som presenterats i problematiseringen som vi 

finner intressant att diskutera utifrån iakttagelser som har gjorts i denna studie. Green (1988) 

fann i sin studie att byggherrar på en volatil marknad måste vara flexibla och alerta i sitt 

strategiarbete. Detta anser vi inte riktigt stämmer överens med denna studies resultat då 

majoriteten av byggherrarna uppger att de begränsas till sin mission och därför inte gör några 

drastiska strategiska förändringar. Att flexibiliteten skiljer sig mellan den största och minsta 

byggherren i denna studie visar även det på att det går att operera på marknaden med olika 

grad av flexibilitet. En anledning som vi kan se till att denna studies resultat skiljer sig från 

Greens studie (1988) är att flexibilitetens roll kan ha förändrats sedan hans studie gjordes för 

29 år sedan.  

 

Rattanaprichavej (2012) anser i sin forskning att byggherrar måste förhålla sig till både 

marknaden och en organisations struktur. Detta framgår dock inte tydligt i denna studie då 

samtliga byggherrar besitter ett väldigt marknadsorienterat förhållningssätt i sin 

strategiformulering. Majoriteten använder exempelvis inte någon typ av interna analyser utan 

analyserar endast marknaden. Detta skulle kunna bero på att de byggherrar som 

Rattanaprichavej studerat inte uppfattade deras omgivnings osäkerhet likadant som 
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byggherrarna i denna studie uppfattade sin omgivnings osäkerhet. En annan anledning till att 

byggherrarna i Rattanaprichavejs studie även förhöll sig till deras organisationsstrukturer kan 

bero på att de även identifierat sina utmaningar internt och inte bara externt.  

 

Armstrongs (1982) forskning visar att betydelsen av strategiformulering ökar när en 

organisation bedriver en komplex verksamhet på en ineffektiv marknad och behöver hantera 

osäkerhet i en dynamisk omgivning. Det framgår av byggherrarnas egna uttalanden i denna 

studie att strategiformulering är viktigt. Dock framgår det inte att det beror på verksamheten 

eller marknadens karaktärsdrag utan snarare på byggherrens förmåga att styra organisationen i 

önskad riktning. Däremot visar denna studie att byggherrarna hanterar omgivningens unika 

karaktärsdrag och verksamhetens komplexitet i sin strategiformulering för att kunna styra sin 

organisation i önskad riktning. Därför vill vi påstå att vår studies resultat är i linje med 

Armstrongs (1982). 

 

Ireland et al.s (1987) forskning visar att olika organisationer uppfattar omgivningens 

osäkerhet olika. Tillsammans med Ho Hok Keungs (2001) forskning om att byggherrar måste 

beakta deras komplex verksamhet och omgivningens osäkerhet i formuleringen av strategier 

kan det tolkas som att byggherrars strategiformuleringen bör skilja sig. Byggherrarna i vår 

studie har inte samma uppfattning om omgivningens osäkerhet vilket studien visar är en 

bidragande faktor till att deras strategiformulering skiljer sig.  
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7. Förslag till vidare studier 
Till följd av studiens begränsade tid har endast hur byggherrar formulera sina strategier och 

vad som påverkar deras strategiformulering studerats. Vidare finner vi det intressant att 

studera sambandet mellan strategiformulering och prestation för att undersöka vad som utgör 

en framgångsrik strategiformulering. Då denna studie endast berör strategiformulering anser 

vi att det även vore intressant att vidare undersöka hur byggherrarna implementerar sina 

formulerade strategier.  
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9. Bilagor 
9.1 Intervjuguide 
Denna intervjuguide ligger till grund för vår empiri. Frågorna kombinerades med relevanta 

följdfrågor för ytterliggare förståelse. 

 

Processen 

Vad är strategi för er? 

• Hur ser strategiformuleringsprocessen ut? 

o Vad utgår ni ifrån, vilka faktorer? 

• Vilka är inblandade i processen? 

• Är de strategiska målen ett resultat av  strategiformuleringen eller är 

strategiformuleringen byggd på målen? 

• Vilka utmaningar/problem uppkommer under formuleringsprocessen? 

• Varför är strategiformuleringen viktig för er? 

• Vilken tidsperiod brukar strategin gälla? 

o Hur långt i framtiden planerar ni? 

• Hur traditionsbaserade är strategierna? (Är ni låsta på samma kurs eller har ni 

möjlighet att vända skutan när vinden vänder) 

• Hur utvärderar ni strategin? 

 

Externa faktorer 

• Vilka externa faktorer påverkar er strategiformulering mest? 

o Varför?  

• Hur mycket spelar uppfattningen om omgivningen roll i formuleringsprocessen?  

• Får kraftiga förändringar i omgivningar direkta konsekvenser på 

strategiformuleringen?  

• Hur analyserar ni omgivningen?  

• Externa faktorer: Diskussion fördes kring osäkerhet, förändringshastighet och 

förutsägbarhet för respektive faktor och dess påverkan på strategin.  

o Ekonomiska 

o Politiska 
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o Konkurrens 

o Teknologiska 

o Kunder 

o Leverantörer 

o Finansiella 

 

Interna faktorer 

• Vilka är era viktigaste resurser och förmågor? 

• Hur identifierar ni dem? 

• Vilken betydelse har era resurser för strategiformuleringsprocessen? 

• Jämfört med konkurrenter, vad är era relativa styrkor? 

• Svagheter? 

 

Övrigt 

• Omgivning vs. resurser, vad är viktigast/ har störst inverkan på 

strategiformuleringsprocessen 

o Varför är det så? 
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