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I 

 
Förord 
 
Vi vill först och främst tacka våra respondenter som tagit sig tid att svara på våra frågor. 
Utan deras medverkan hade vi inte kunnat genomföra denna kandidatuppsats. Vi vill 
vidare tacka våra opponenter under samtliga seminarier för deras konstruktiva kritik 
som hjälpt oss framåt i arbetet. Slutligen vill vi tacka vår handledare Jan-Olof Müller 
som har väglett oss under uppsatsprocessen. 
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II 
 

Sammanfattning 
 
 
Uppsatsens titel: Fastighetsägarnas strategi utifrån plan eller process 
 
Slutseminariedatum: 2017-05-30 
 
Kurs: Kandidatuppsats, 15 poäng 
 
Författare: Neda Mirtorabi, Claudia Rydén 
 
Examinator: Eva Berggren 
 
Handledare: Jan-Olof Müller 
 
Nyckelord: strategi som process, strategi som plan, strategiformulering 
 
Problemformulering: Hur resonerar fastighetsägarna kring strategiförändring i ett 
gemensamt fastighetsutvecklingsprojekt? 
 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att studera hur fastighetsägarna resonerar kring 
strategiförändring i ett gemensamt fastighetsutvecklingsprojekt. Det här specifika 
fastighetsutvecklingsprojektet handlar om högskoleområdet i Halmstad där 
fastighetsföretagen som ingår är Intea, Fragerus och Castellum. 
 
Metod: Vår studie bygger på en kvalitativ metod, där empiriska data har samlats in 
genom olika intervjumetoder. Studien genomfördes via en deduktiv ansats där vi utgått 
ifrån teorin. 
 
Slutsatser: Resultatet påvisade att det utifrån fastighetsbolagens resonemang är svårt att 
komma fram till om företagen har en strategi som plan eller strategi som process. Detta 
eftersom strategi som process och strategi som plan i ren form har inte visats i vår 
studie, utan endast visats en kombination av dessa. 
    
   
 
    
   
  
    
   
 
 
 
 
 

 

 

 



III 
 

Förenklade definitioner 

 
Här inleds uppsatsen med förenklade definitioner utan referenser. Längre fram i arbetet 
kommer dessa definitioner att förtydligas mer i detalj. 

 
 
 
Strategi = Företagets sätt att nå ett mål. 
 
Strategiformulering = En arbetsgång som mynnar ut till en bestämd strategi. 
 
Övergripande strategi = Företagets strategi som helhet. 
 
Projektstrategi = Strategin företaget har bestämt för högskoleområdet i Halmstad, som 
utgår från den övergripande strategin. 
 
Strategi som plan = En strategi som är fastställd och bestämd utan att någon förändring 
görs. Vi anser att strategin som plan är när den inte förändras inom tre år. 
 
Strategi som process = En strategi som från början är fastställd, men under tiden 
förändras. Vi anser att strategin som process är när den förändras inom ett år. 
 
Interna faktorer = Anställda, policyer, ledningen, organisationen. 
 
Externa faktorer = Kunder, konkurrenter, omgivning, lagstiftningar, politik. 
 
Formell strategiformulering = Bestäms hierarkiskt uppifrån och ner. 
 
Informell strategiformulering = Bestäms genom att alla anställda är involverade i 
strategin. 
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1. Inledning 
 

I detta kapitel presenteras bakgrunden och en diskussion till valt problemområde samt aktuell 
frågeställning som ska besvaras. Vidare ges också en förklaring av syftet med uppsatsen. 

 
 
1.1 Problembakgrund 
Tidigare har en Campusplan gällande högskoleområdet tagits fram av en arbetsgrupp 
med representanter från Högskolan och kommunen. Här har man tagit fram tre olika 
scenarion för utveckling av högskoleområdet gällande funktioner, utseende och 
placering. Campusplanens syfte är ta fram en plan för högskolan, där alla inblandade 
aktörer i Campusplanen strävar efter att förtäta och förbättra nuvarande användning av 
marken (Campusplan 2025, 2013). Under våren 2017 ägs högskoleområdet av tre 
fastighetsbolag, Fragerus, Castellum och Intea med varsin del. Fastighetsägarna har 
tillsammans med kommunen och högskolan påbörjat utvecklingsarbetet gällande 
högskoleområdet. De har tagit fram en förstudie med konkreta förslag som delvis 
bygger vidare på tidigare framtagna Campusplan 2025 (Hallandsposten, 2016). Vid ett 
större projekt är det viktigt att göra en grundlig projektering där inblandade är överens 
om vad och hur det kommande projektet ska göras (Fastighetsägarna, 2014). 
Utvecklingen av högskoleområdet i Halmstad kräver en strategi för att effektivt kunna 
utnyttja befintlig mark (Campusplan 2025, 2013). Strategi definieras som ett 
tillvägagångssätt med planerade handlingar, fastställda i förväg för att uppnå ett visst 
mål på lång sikt (Chandler, 1962; Nilsson et al., 2010; Roos et al., 2004). 
  
  
1.2 Problemdiskussion 
Forskning från Harvard visar att hela 95% av de strategier som utvecklas inte används. 
Luckan ligger mellan strategiformuleringen och strategiimplementering (Kaplan & 
Norton, 2005). Där Sinickas (2006) konstaterar att det är vanligt att anställda har en vag 
uppfattning om företagens strategier. En spridning av en tydlig information om 
företagets strategi är ett sätt att börja för att förtydliga strategin. Vidare tillägger 
Sinickas (2006) att det som påverkar är även hur länge samma strategi har funnits i 
företaget och omfattningen av större förändringar. Enligt Sriram och Anikeeffs (2006) 
forskning fokuserar ofta fastighetsbolag endast på resultat av strategier. Detta visar att 
strategiformuleringen är begränsad och fastighetsbolagen har svårt att utforma sin 
strategi. De Wit & Meyers (1998) antaganden talar för att strategiformuleringen och 
strategiimplementering är beroende av varandra. Enligt Hutzschenreuter & Kleindienst 
(2006) ger strategiformuleringen en vägledning och en riktlinje för företaget att följa för 
att uppnå sina mål. Mintzberg (1992) konstaterar att strategiformuleringen är antingen 
avsiktligt utformad som företag sedan agerar efter eller ostrukturerat utformad där 
lärande hela tiden sker. 
 
Rattanaprichavej (2012) anser i sin studie att fastighetsbolagen borde förändra och 
omformulera sin övergripande strategi utifrån vad som passar bäst i en föränderlig 
miljö, eftersom samma strategi inte skulle passa alla situationer eller miljöer. Hantering 
av den föränderliga miljön sker genom en anpassning till externa faktorer såväl som 
interna faktorer. En tydligare strategiformulering skulle öka förståelsen för den och 
resultera i ett bolag som skulle överleva på lång sikt genom att vara mer flexibel vid 
strategiformuleringen. Ett företags olika affärsenheter kräver olika strategier som 
bygger på den övergripande strategin (Rattanaprichavej, 2012). 
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1.3 Problemformulering 
Hur resonerar fastighetsägarna kring strategiförändring i ett gemensamt 
fastighetsutvecklingsprojekt? 
 
 
1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att studera hur fastighetsägarna resonerar kring 
strategiförändring i ett gemensamt fastighetsutvecklingsprojekt. Det här specifika 
fastighetsutvecklingsprojektet handlar om högskoleområdet i Halmstad där 
fastighetsföretagen som ingår är Intea, Fragerus och Castellum. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 3 

2. Teoretisk referensram 
 

Här tas relevant teori upp med en inriktning på strategiformulering. Inledningsvis definieras 
strategi och hur denna tar form. Den delas sedan in i strategi som plan och strategi som 
process, med en avslutning på förhållandet mellan de. 

 
 
2.1 Strategiskt tillvägagångssätt 
De flesta företag har någon form av strategi, där Chandler (1962); Grant, (2008); 
Nilsson et al., (2010); Roos et al., (2004) är överens om att strategi är ett sätt att nå 
målet. Men författarna är inte riktigt överens om hur företagen ska göra för att nå målen. 
Nilsson et al., (2010); Roos et al., (2004) konstaterar att målen uppnås genom medvetna 
handlingar med ett metodiskt och bestämt mönster på lång sikt. Chandler, (1962); Grant 
(2008) fokuserar mer på att strategin är tillvägagångssättet där målen uppnås genom att 
anpassa och fördela resurser inom företaget. Strategin enligt Grant (2008) är ett verktyg 
för att leda företaget genom förändringar i miljön. Genom en tydlig strategi kan 
företagens val bli mer självklara och därmed få lättare att utesluta andra handlingar 
(Nilsson et al., 2010). Tidigare har strategier endast förknippats med företagsledningen 
som ett begrepp men är nu mer inriktat på företagets förmåga att lyckas genom val av 
strategier. Enligt De Wit & Meyer (1998) finns det ingen optimal strategi för varje 
uppstående situation. Strategi handlar inte om att göra saker bättre utan att göra det 
annorlunda (Grant, 2008). 
 
Enligt Nilsson et al. (2010) borde företagen i god tid formulera sin strategi. Vanligtvis 
ingår formulering, genomförande och uppföljning i strategin. Strategin utgår ifrån 
företagens synsätt med olika erfarenheter och perspektiv. Det krävs då att hitta en 
förståelse från företagens upplevda verklighet för att utforma rätt strategi (Melander & 
Nordquist, 2008). Strategi innehåller långsiktiga mål, hantering av en föränderlig 
omgivning och resursfördelning, vilket tillsammans blir en effektiv implementering som 
därmed ger en lyckad strategi (Grant, 2008). Denna strategi är enligt Grant (2008) en 
länk mellan företaget och dess omgivning. I processen ingår dels implementeringen och 
formuleringen som hela tiden är beroende av varandra (De Wit & Meyer, 1998). 
Företag arbetar olika och borde skapa sin egen process utifrån vem som ska genomföra 
arbetet och vad som ska åstadkommas (Roos et al., 2004). För att formulera strategin är 
det ett bra alternativ att använda sig av en strategisk process. Detta görs genom 
analysmetoder för att inkludera och anpassa strategiska möjligheter och hot i företagets 
omgivning (Mintzberg, 1992). 

 
Figur 1. Steg i strategiprocessen (egen version, bearbetad och översatt från Mintzberg, 1992, 
s.274) 
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Analys, formulering och implementering är de olika stegen i en strategisk process. 
Tidigt i processen sker det en analys med hjälp av företagets styrkor och svagheter samt 
hot och möjligheter. Analysen skapar underlag för de strategiska valen som sedan ska 
formuleras (Mintzberg 1992). Formuleringen sker sedan genom en utvärdering och 
identifiering av flera strategiska alternativ. Det utgör även fastställande av företagets 
olika resurser samt personliga värderingar, med en bekräftelse av icke ekonomiskt 
ansvar för samhället (De Wit & Meyer, 1998). Identifieringen kan ske som en 
rangordning av möjligheter beroende på tidshorisonten och ändringar av beslut. När 
företaget har genomfört ett strategiskt val återstår det att slutligen genomföra den valda 
strategin utifrån bestämda riktlinjer, detta kallas strategiimplementering (Roos et al., 
2004).  
  
2.1.1 Strategiformulering 
Strategiformuleringen innebär att företaget bestämmer vad de ska göra i framtiden. Den 
består av en logisk följd av aktiviteter som inkluderar identifiering i företagets miljö (De 
Wit & Meyer, 1998). Om anställda saknar kunskap om företagets strategi, är det mindre 
sannolikt att korrekt implementering kommer att ske, vilket i sin tur leder till sämre 
resultat. Framgångsrik implementering sker genom en välformulerad och en lämplig 
anpassad strategi som gör det möjligt för företag att utvecklas bättre med tidens gång 
(Crittenden & Crittenden, 2008). 
 
Att upprätta en strategisk analys tidigt före strategiformuleringen är enligt Grant (2008) 
viktigt oavsett om formuleringen är formell eller informell. Utan analysen kan de 
strategiska besluten påverkas av trender, maktkamper eller individuella åsikter. Teorier, 
begrepp och analysverktyg ersätter inte erfarenhet, engagemang och kreativitet vid 
strategiformuleringen. Genom att använda alla dessa verktyg skapas riktlinjer för att 
organisera diskussion samt bearbeta åsikter och information såväl som bidra till en 
kommunikation och skapa en enighet för strategin (Grant, 2008). 
 
Det som påverkar en strategiformulering är att företagsledningen regelbundet ser framåt 
där fokus på mål, strategiska frågor och resursfördelning är viktiga aspekter. Vid 
formulering görs långsiktiga analyser men även kortsiktiga planer och tillfälliga beslut. 
Det tas även upp analysering och justering av tidigare bestämd strategiformulering 
(Mintzberg, 1992). 
 
 
2.2 Strategi som plan 
Strategi som plan beskriver hur företaget går tillväga på bästa sätt för att formulera en 
strategi (Roos et al., 2004). Strategiformulering tas fram genom en avsiktlig plan, där 
företagen tänker igenom, analyserar och sedan formulerar strategin som de sedan 
implementerar och agerar efter (Mintzberg, 1992). Enligt De Wit & Meyer (1998) är det 
lämpligt för företag att lägga tid och kraft på att formulera en tydlig plan genom att 
använda sig av all tillgänglig information och väga alla strategiska alternativ. Besluten 
tas och prioriteringarna måste fastställas, innan åtgärder vidtas. Åtgärden borde dock 
vara snabb, effektiv och kontrollerad. Att tänka innan man agerar är något som 
beskriver den strategiska planen. Genom att uttryckligt ta fram alla tillgängliga 
alternativ innan beslut fattas, kan företagen på det viset fördela sina resurser till det mest 
lovande tillvägagångssättet. Strategiplaneringen resulterar även i en samordning bland 
alla inblandade parter. Strategi som plan möjliggör formuleringen på ett strukturerat sätt 
och därmed strävar efter att förbereda sig på att skapa en önskvärd framtid (De Wit & 
Meyer, 1998). 
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Enligt Roos et al. (2004) är det viktigt att anpassa strategin för varje företag och 
organisation. Framtagningen av strategin inleds vanligtvis med framtidsfrågor och mål 
som genom företagets vision talar om hur företaget ska utvecklas. Strategin tas fram 
genom en rationell analytisk process av avsiktlig planering. Här är det långsiktiga mål 
som bestäms (Grant, 2008). Strategi som plan beskrivs enligt Mintzberg (1992) som en 
riktlinje för hantering av en situation samt ett medvetet tillvägagångssätt. Planen består 
av två huvudsakliga delar, där strategin är utarbetad i förväg genom bestämda metoder 
samt genom en målmedveten framtagen strategi. Strategin är en omfattande och 
integrerad plan som fokuserar på att säkerställa att företagets mål uppnås (Mintzberg, 
1992). Företag kan inte agera effektivt utan syften. Därför ger en strategisk plan 
företaget en riktning istället för att låta den glida med. Detta görs genom att först 
upprätta ett mål och sedan välja en strategi för att komma dit, då kan organisationen få 
en tydligare känsla av riktning. Företagsledningen väljer åtgärder som är effektiva inom 
ramen för strategin. En tydligare plan gör att företag lättare kan verkställa sina mål (De 
Wit & Meyer, 1998). 
  
Befinner sig företaget i en relativt stabil miljö kan de använda sig av en uppifrån och 
ner, formell metod för att planera strategin. I den formella framtagningen av strategin 
formuleras den fram genom styrelsemöten, möten med företagsledningen och inom den 
strategiska planeringsprocessen (Grant, 2008). Ett formellt planeringssystem driver 
chefer till att följa en planerad strategi för att kunna utforma en strategiformulering (De 
Wit & Meyer, 1998). Enligt Mintzberg (1992) är det ledningen i företaget som styr 
strategiformuleringen och aspekterna av strategi. Det är även ledningen som har en 
möjlighet att förändra och påverka, men lämnar det faktiska innehållet i strategin åt 
andra. 
 
Om inställningen är att strategierna ska vara planerade är det svårt att se någon nackdel 
med det. Ibland kan det vara en fördel med ändring av sin strategi om omständigheterna 
kräver det. Detta kan utveckla företaget i en annan riktning. (Mintzberg, 1992). 
  
2.2.1 Klassiska perspektivet och Systemteoretiska perspektivet 
Whittington (2002) presenterar två olika perspektiv på strategi som förklarar strategi 
som plan. Det klassiska perspektivet och det systemteoretiska perspektivet. 
 
Enligt det klassiska perspektivet går det att styra interna och externa faktorer genom att 
företag planerar noggrant för allt som kan tänkas hända och tar med det i beräkningen 
när de utformar strategin. Det slutgiltiga målet för denna strategi är vinstmaximering. 
Genom att analysera och beräkna är tanken att inget oförutsägbart ska uppkomma längst 
vägen utan allt ska redan ha övervägts och analyserats. Strategin tas fram genom en 
rationell analys, objektiva beslut och det är sedan strategin som avgör om företaget på 
lång sikt lyckas eller misslyckas (Whittington, 2002). 
 
Det systemteoretiska perspektivet ser precis som det klassiska perspektivet strategin 
som en rationell process. Men de skiljer sig från det klassiska perspektivet genom att de 
anser att människors sociala bakgrund spelar in i hur strategin uppkommer och 
utformas. Strategin är alltså beroende på i vilket socialt system det tas fram i. Här är 
kanske inte vinstmaximering det optimala målet, utan andra faktorer kan spela in 
beroende på vilka andra intressen och mål individerna har med sig från början. Andra 
saker som makt i företaget eller professionell stolthet kan spela in när strategierna 
utformas. Det lokala samhällets normer och regler påverkar även i hög grad 
utformningen av strategin enligt det systemteoretiska perspektivet (Whittington, 2002). 
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2.3 Strategi som process 
Strategi är en process av en utveckling och under vissa omständigheter när företag utsätts för 
hinder måste strategier tillåtas att växa fram (De Wit & Meyer, 1998). En strategisk process kan 
beskrivas som ett linjärt förlopp med ett flertal olika handlingar vid olika tidpunkter. Det är den 
plan som utformas och förändras med tiden (Roos et al., 2004). Enligt De Wit & Meyer (1998) 
borde företag vara engagerade redan i formuleringen och de nya strategierna måste då gå 
stegvist för att nya idéer ska ta form över tiden. 

 

Figur 2. Avsiktliga och uppdykande strategier (egen version, översatt från Mintzberg, 1992, 
s.14) 

Strategin kan ta form på ett annorlunda sätt i verkligheten och det är under 
strategiprocessen det ofta förekommer att planerad strategi inte blir som tänkt. Den 
planerade strategin leder till en avsiktlig strategi, där strategin är bestämd och den 
uppdykande strategin kan komma emellan för att genomföras. Företagens avancerade 
planer kan ändra sig under utvecklandet och genomförandet av strategin. Detta visar att 
det är viktigt att ta hänsyn till de olika dimensionerna i ett tidigt skede under 
utformningen av strategin (Mintzberg, 1992). Förändringar i den strategiska processen 
studeras med en helhetssyn på lång sikt som inte har någon start- och slutpunkt. Den 
pågår periodiskt och regelbundet där strategin är mer eller mindre intensiv (Melander & 
Nordqvist, 2008). 
 
Företaget saknar inte en strategi när den planerade strategin inte blir som tänkt, utan 
strategin kan likaväl vara ett resultat av en process som utvecklas med tiden (Roos et al., 
2004). I strategi som process vävs implementering och formuleringen av strategin i ett, 
detta i en process som lärande hela tiden sker där kreativa strategier bildas. Genom 
lärandet tillkommer effektiva strategier bättre. Här spelar känslor, engagemang och 
närhet till det som tas fram en stor roll (Mintzberg, 1992). Nya strategier växer fram 
över tiden, som chefer proaktivt lägger ihop till ett agerande eller anpassar sig till 
omständigheterna. En strategi är inte heltäckande och i strategiprocessen är det svårt att 
bestämma en strategi i förväg. Den går istället ut på att ta reda på vad som ska göras 
genom att genomföra en del av strategin och därefter mixa ihop olika initiativ till ett 
sammanhängande mönster av åtgärder. Den strategiska processen är ofta oförutsägbar, 
ostrukturerad och splittrad som strategi (De Wit & Meyer, 1998). 
 
Under komplicerade situationer och omgivningar handlar strategin om att anpassa 
företagets organisation till omgivningen, där strategi som process blir aktuell (Roos et 
al., 2004). Eftersom det idag sker förändringar i fastighetsbranschen väldigt snabbt och 
det är många nya krav som hela tiden dyker upp kan företagen lämpligen anpassa sig 
och ändra på sig snabbt för att kunna smälta in och utvecklas i denna nya och snabba 
miljö som förändras runt omkring dem. Det är även viktigt enligt Rattanaprichavej 
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(2012) för företag inom fastighetsbranschen att studera hur det ser ut i branschen vid 
tillfället och utifrån detta anpassa företagets strategi. Här är det viktigt att anpassa alla 
delar i företaget och inte bara ha en övergripande strategi. Vissa delar inom företaget 
gynnas kanske av en strategi, medan en annan del gynnas av en annan strategi. Trots att 
projektets strategier tas fram borde företagets övergripande strategi ändå uppfyllas 
(Rattanaprichavej, 2012). Företag som befinner sig i miljöer som ändras snabbt och är 
oförutsedda måste begränsa sin strategiska planering till få principer och riktlinjer, 
resten måste komma fram allteftersom omständigheter framkommer. Företag ändrar 
strategin beroende på att externa faktorer förändras (Grant, 2008). En globalisering och 
en snabb teknik har gjort att fastighetsutvecklingen går snabbare än tidigare, även krav 
och önskemål från kunder har blivit tuffare och mer krävande och fler aspekter bygger 
nu in i fastighetsbranschen. Företagen måste idag ha flera olika strategier beroende på 
vilka situationer de kommer i kontakt med och i vilken miljö de verkar. De måste hela 
tiden förnya och utveckla sin strategi för att kunna utveckla sitt företag. Så länge miljön 
är föränderlig, går det inte endast att ha en strategi att arbeta utefter. Det viktiga är dock 
att ha strategier som är flexibla och anpassningsbara. Företag borde hänsyn till den 
föränderliga miljön och inte endast fokusera internt vid strategiformulering 
(Rattanaprichavej, 2012). 
 
I ett mindre företag är den som implementerar strategin även den som formulerar den. 
Därmed kan strategiförändringar införas snabbt och enkelt när det sker förändringar i 
företagets omgivning (Mintzberg, 1992). Strategiprocessen i mindre företag innehåller 
vanligtvis en informell strategi som saknar en strukturerad strategisk planering 
(Melander & Nordqvist, 2008). Medan i stora företag förekommer det istället längre 
beslutsvägar och förändringar i strategin tar längre tid att genomföra (Mintzberg, 1992). 
Här kan medarbetare längre ner i kedjan ha friheten att ändra den bestämda strategin 
som är gjord. Alla får vara med och påverka hur strategin kommer att formuleras och 
ändras med tiden. Men det är kanske framför allt mellanledningen som påverkar 
ändringarna mest. Där analyseras det mindre och ingen klar plan med strategin finns 
(Grant, 2008). 
  
2.3.1 Evolutionistiska perspektivet och Processinriktade perspektivet 
De två andra perspektiven som Whittington (2002) presenterar är det evolutionistiska 
perspektivet och det processinriktade perspektivet. De förklarar strategi som en process 
där strategin uppkommer gradvist. 
 
Det evolutionistiska perspektivet är inriktat på att det inte går att planera och förutsäga 
framtiden på grund av marknadens dynamiska, fientliga och konkurrensinriktade natur. 
Där endast de företag som på något sätt lyckas utveckla en vinstmaximerande strategi 
kommer att lyckas och överleva. Det evolutionistiska perspektivet utgår ifrån att det 
endast är de starkaste som överlever och de som bäst kan anpassa sig till den nya 
verkligheten. Här är det marknaden som påverkar och inte beslutsfattarna i företaget, det 
gäller istället att hela tiden anpassa sig efter hur marknaden utvecklas och förändras 
(Whittington, 2002). 
 
Det processinriktade perspektivet anser inte heller att det finns någon mening med att 
planera långt fram i tiden. Men de är inte lika negativa som evolutionisterna i det 
hänseendet gällande att endast de som optimalt passar in i omgivningen överlever. De 
anser att strategin är en process som hela tiden förändras beroende på hur omvärlden 
förändrar sig, och att strategin är något som uppkommer genom att företaget och 
individerna handlar på ett visst sätt. Processualisterna anser i likhet med Mintzberg 
(refererat i Nilsson et al., 2010) att strategier uppkommer dels av att man planerat 
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strategin men också av misstag och oförutsedda händelser. Det finns flera faktorer som 
påverkar hur strategin i slutänden blir, som man inte i förväg kan ta med i analysen 
(Whittington, 2002). 
 
 
2.4 Skillnader och likheter mellan plan och process 
De fyra perspektiven på strategi visar en distinktion mellan plan och process. Den 
horisontella axeln visar hur mycket av strategin uppkommer genom tillfälligheter eller 
om de uppkommer ur genomtänkt planering. Den vertikala axeln visar istället på i hur 
hög grad strategin antingen skapar vinstmaximerande resultat eller där det är andra 
faktorer som påverkar. Denna vertikala axeln är dock inget vi fokuserar på. Studerar vi 
istället processer är det klassiska perspektivet och det systemteoretiska lika när det 
gäller att en strategi kan vara avsiktlig och genomtänkt. Medan här hör det 
evolutionistiska perspektivet ihop med processperspektivet istället där strategi uppstår i 
saker som sker och styrs av tillfälligheter och oklarheter (Whittington, 2002). 
  

 
Figur 3. Strategiska perspektiv (Whittington, 2002, s.9) 

  
 
Det finns många faktorer som påverkar ett företag såsom lagar och regler, 
naturpåverkan, flera globala aktörer och inte minst politiska aktörer. Detta på ett sätt 
som tidigare inte har påverkat fastighetsföretagen i samma skala (Rattanaprichavej, 
2012). Detta anser Rattanaprichavej (2012) att det påverkar hur fastighetsföretagens 
strategier utformas. Företagen har inte bara interna faktorerna att ta hänsyn till men även 
dessa externa. Genom att ta hänsyn till både interna och externa faktorer kan företag 
bygga upp ett starkt företag genom en bra strategi (Rattanaprichavej, 2012). Enligt De 
Wit & Meyer (1998) finns det ingen optimal strategi som passar för alla olika 
strategiska situationer. Den strategin beror på situationen och är en fortlöpande process. 
Om företaget inte gillar sin nuvarande situation har de möjlighet att ändra den, vilket 
blir en strategisk process. 
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Enligt Rattanaprichavej (2012) borde företagen utifrån deras miljö, om den är 
föränderlig eller statisk, anpassa sina strategier utefter detta. All strategiformulering i 
praktiken görs enligt Mintzberg (1992) genom en bestämd medveten del och en del som 
uppkommer ur mönster av handlingar. Här förekommer det oftast en blandning mellan 
dessa två. Det går inte att planera för precis allt i förväg och det går inte att lämna allt åt 
slumpen heller och ge upp all kontroll. Enligt Mintzberg (1992) finns det inte bara en 
väg som är bäst att följa. Det som framkommer ur studien av Rattanaprichavej (2012) är 
att små och medelstora företag har lättare att anpassa sig och vara flexibla än de stora 
företagen. De flesta stora och medelstora företag har en strategi som de använder under 
en lång tid där de tar mindre hänsyn till att det är en miljö som förändras under denna 
tidsperiod. Oftast är själva strategin inbäddad i företagets varumärke. Dock är det i 
verkligheten svårt att förändra sin strategi i en stor organisation i samband med 
omgivningen. Detta kan vara en fördel för små och medelstora företag som med deras 
mer flexibla struktur kan lättare anpassa sig till en föränderlig miljö (Rattanaprichavej, 
2012). 
 
En strategi enligt plan liknar mer att styra än ett hantera, medan strategi som process är 
tvärtom och hanterar hellre än att styra. Strategi som plan sker genom att analysera en 
situation och formulera en övergripande plan, medan i strategi som process sker genom 
förändringar i formuleringen. Genom att agera och tänka samtidigt kan företag fokusera 
på sin analys utifrån vad som är viktigt och därifrån successivt formulera en förståelse 
längst vägen (De Wit & Meyer, 1998).  
 

 
Figur 4. Skillnader på plan och process (egen version, bearbetad och översatt från De Wit & 
Meyer, 1998, s.158) 
 
 
Efter den teoretiska referensramen kommer uppsatsen hädanefter att studeras utifrån 
strategi som plan och strategi som process. Om fastighetsbolagen arbetar utefter strategi 
som plan, strategi som process eller en kombination av dessa två. 
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3. Metod 
 

Metoden är den del där vi presenterar hur vi har gått tillväga genom arbetet i förhållande till 
uppsatsens syfte. Här presenteras de val vi gjort och varför vi har gjort dem. 

 
 
3.1 Val av ämne 
Projektet som vi utgår ifrån och har valt att studera är Högskolan i Halmstad. Med fokus 
på den fysiska utvecklingen av området som ska göras och vilka strategiska möjligheter 
det då finns. På grund av utvecklingsarbetet på högskolans område ansåg vi att det vore 
lärorikt att studera fastighetsbolagens arbete med strategiformulering, hur 
fastighetsägarna hanterar ett sådant förändringsarbete rent strategiskt och ifall de 
förändrar sig. Eftersom projektet nyligen har påbörjats, kan vi endast titta på hur de 
resonerar kring projektets strategi. Vi kan enbart se hur de tänker och planerar hur 
projektets strategi ska vara. Slutresultatet om hur det blev som de tänkt och sagt kan vi 
inte kontrollera. Detta blir en begränsning som vi är medvetna om. Vi hade detta i 
åtanke under uppsatsens gång, där vi har anpassat den teoretiska referensramen och 
intervjufrågorna. 
 
 
3.2 Metodval 
Vid val av metod finns det två olika metoder att utgå ifrån, dels den kvalitativa metoden 
med fokus på process, innebörd och förståelse. Det går ut på att använda ord och bilder 
för att beskriva vad som studerats. Den kvantitativa metoden beskrivs istället genom 
siffror och statistik (Merriam, 2008). Vi ansåg att det var mest lämpat att välja en 
kvalitativ metod då vi ville förstå hur strategiformuleringen ser ut och jämföra vad det 
kan finnas för skillnader och likheter mellan Intea, Fragerus och Castellum beträffande 
deras strategiarbete. För att få en djupare kunskap inom strategier valde vi att börja med 
att samla in teori. Detta har vi gjort utifrån en deduktiv ansats, genom att skapa en 
uppfattning från vår teori i förhållande till vår empiri (Jacobsen, 2002). Eftersom vår 
teori är grunden till uppsatsen anser vi att den deduktiva ansatsen passar in väl för att 
vidare analysera resultatet. Fördelar med den kvalitativa forskningsmetoden är att den 
sätter få begränsningar på vilka svar man kan få. På detta sätt blir den väldigt öppen där 
vi kan få olika nyanser och det unika med uppgiftslämnaren, vilket vi märkte när 
respondenternas svar var nyanserade. En annan fördel är att eftersom vi inte i förväg 
hade bestämt vad vi skulle få fram då var den kvalitativa ansatsen lämplig eftersom den 
är mer flexibel (Jacobsen, 2002). Här fick vi under intervjuerna bland annat fram 
aspekter som vi inte från början hade tänkt på. Detta för att vi ställt öppna frågor till 
respondenterna och därmed fått deras resonemang kring frågan. Den kvalitativa 
metoden har hjälpt oss genom tolkningar av strategi att förstå ämnet vi studerar 
(Bryman & Bell, 2011). 
 
 
3.3 Insamling av data 
 
3.3.1 Val av företag och respondenter 
Val av intervjuobjekt grundar sig på vårt undersökningsområde. Högskoleområdet i 
Halmstad har tre fastighetsägare och valet av företag blev väldigt självklart. Vår 
empiriska undersökning bygger på intervjuer med Castellum, Intea och Fragerus. 
Respondenterna är Henrik Axelsson på Castellum, Henrik Lindekrantz på Intea och 
Göran Christiansson på Fragerus. De intervjupersoner vi valde grundar sig på vilka vi 
anser vara bäst insatta i projektets strategiarbete gällande högskoleområdet. Innan 
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intervjuprocessen tittade vi själva upp vilka som kunde vara bäst lämpade. Detta gjorde 
vi bland annat genom offentliga handlingar från kommunen som hjälpte oss att hitta rätt 
respondent från respektive företag. Vi fann våra respondenter genom en 
dokumenthandling från kommunen angående planarbete gällande kommande projekt på 
högskoleområdet. Där just våra respondenter var de ytterst ansvariga för området. 
 
3.3.2 Primärdata 
Primärdata är ett sätt att samla in kvalitativ data, den samlas in av forskaren själv i syfte 
att besvara en specifik problemställning som samlats in för första gången (Jacobsen, 
2002). Innan vi började med vår insamling av empiri genomförde vi en testintervju som 
utgick från vår teoretiska referensram. Detta för att undersöka och analysera om 
frågorna är utformade på rätt sätt för att vi ska få utförliga svar på våra frågor. Vi valde 
att intervjua en person från ledningsgruppen i Falkenbergs Bostads AB om företagets 
övergripande strategi. Denna intervju genomfördes via mail. Testintervjun har därmed 
hjälpt oss att omformulera och vidareutveckla frågorna utefter vår problemformulering. 
Detta eftersom vi såg att svaren på frågorna blev kortfattade då vi tidigare hade väldigt 
många frågor. Vi omformulerade därför frågorna och minskade även antalet frågor för 
att få mer utförliga svar. Vi insåg även att några frågor inte kunde hjälpa oss att besvara 
vår problemformulering och därför togs dessa sedan bort efter testintervjun. 
 
När vi tog fram de slutgiltiga intervjufrågorna hade vi i åtanke på hur frågorna skulle 
kunna hjälpa oss att få en förståelse om företagen hade en strategi som var plan eller 
som var process. Detta utan att behöva ställa frågan direkt till respondenterna, för att vi 
skulle kunna komma fram till en slutsats med hjälp av den teoretiska referensramen. 
 
Vår primärdata har samlats in genom olika intervjumetoder. Vi har valt att göra tre 
intervjuer som är grunden till vår empiri. Tillvägagångssättet gick till genom att 
intervjupersonerna i förväg fick våra bestämda frågor skickade till sig för att förbereda 
sig, där vi även förklarade syftet med uppsatsen. Detta för att hålla intervjun effektiv 
och inom tidsramen för vad respondenten kunde undvara. Eftersom våra frågor inte är 
av en känslig karaktär och där vi inte behöver en reaktion kunde vi skicka våra frågor i 
förväg till respondenten. Vi inledde intervjun med att intervjupersonerna fick svara på 
om de ville ingå i vår uppsats och ifall de ville vara anonyma eller inte. Enligt Kvale 
och Brinkmann (2014) bör respondenterna ha gett sitt informerade samtycke för att ingå 
i intervjun. Alla företag gav oss samtycke med att ingå med både namn och företag i vår 
uppsats. Intervjuerna gjorde vi enskilt med varje respondent där vi valde att spela in 
intervjun vi höll på plats och även telefonintervjun. Vi transkriberade sedan dessa två 
för att inte missa något de sagt. Enligt Bryman & Bell (2011) är detta nödvändigt för att 
återge citat som senare kan användas i analysen. Inspelningen gjorde vi samtidigt som 
anteckningar togs. Med tanke på detta krävdes det en hel del arbete att sammanställa 
underlaget från intervjuerna, som även gjorde att vi kunde lättare strukturera vårt 
empiriska resultat. Våra intervjuer genomfördes på tre olika intervjusätt genom en 
mailintervju, en telefonintervju och en platsintervju. Vanligtvis finns det en risk att 
informationen som fås inte är av kvalitét. Detta anser vi inte stämma i våra intervjuer 
eftersom kvaliteten och svaren är likvärdiga och jämförbara. Vi tror det kan bero på att 
de personer vi genomförde telefonintervjun och mailintervjun med har en akademisk 
bakgrund och hade lättare att ta till sig frågorna. 
 
Vår första intervju genomfördes via mail av praktiska skäl, då respondenten var 
placerad på en annan ort och inte har möjlighet att besvara våra frågor på annat sätt. Vi 
mailade våra intervjufrågor till Mia Ahmetasevic från Intea som vi tidigare hade kontakt 
med. Detta för att Mia Ahmetasevic skulle hjälpa oss att få fram svar från Henrik 
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Lindekrantz. Från början hade inte Henrik Lindekrantz tid för att besvara våra frågor. Vi 
mailade då Mia Ahmetasevic igen om hon kunde uppmana Henrik Lindekrantz att 
besvara våra frågor snabbt, eftersom vår tidsplan krävde detta. Den 23 mars 2017 fick vi 
svar och vi tror att Henrik Lindekrantz snabba svar ett dygn senare möjligtvis kan ha 
påverkat svaren, då vi ansåg att dessa var lite korta. Nu i efterhand när våran tidsplan 
ändrats hade vi inte behövt påskynda empiriunderlaget från Henrik Lindekrantz. 
 
Vår andra intervju var en besöksintervju på NCCs platskontor på högskoleområdet i 
Halmstad med Göran Christiansson från Fragerus den 28 mars 2017. En nackdel med 
platsintervju är att det tar längre tid att genomföra intervjun men fördelen är att vi kunde 
reda ut oklarheter med följdfrågor. Denna intervju tog cirka en timme att genomföra. Vi 
upplevde ibland att Göran Christiansson svävade iväg vid bevarandet av frågorna, där vi 
även behövde förtydliga fenomenet strategi. Detta tror vi kan bero på att fenomenet 
strategi inte var lika förankrat i utbildningen mellan 60- och 70-talet, då Göran 
Christiansson utbildade sig. Intervjun avslutades lite hastigt och vi var tvungna att 
skynda på mötet då Göran Christiansson hade annat inbokat möte på schemat. Detta 
påverkade intervjusvaren negativt, då de allra sista frågorna blev kortfattade. Men 
samtidigt vet vi inte om det hade hjälpt oss att få mer utförliga svar. 
  
Vår tredje och sista intervju genomfördes som en telefonintervju, då respondenten ansåg 
att detta passade bäst. Vi hade under en tid försökt få tag på Henrik Axelsson som inte 
var anträffbar på mail. Därför kontaktade vi honom via telefon och fick direkt bokat en 
telefonintervju tidigt på morgonen samma vecka. Telefonintervjun genomfördes den 29 
mars 2017 och tog cirka en halvtimme. Även om respondenten var förberedd där han 
fått frågorna i förväg var det korta och effektiva svar. Det som var bra var att vi snabbt 
kunde komma med följdfrågor eller lägga till frågor när vi kom på de under intervjun. 
Under intervjun var det dock svårt att avgöra om han tvekade på frågorna eller liknande, 
då han var på väg till jobbet i bil. Men vi tycker ändå att vi fick bra svar på våra frågor. 
 
När vi påbörjade analysen insåg vi att det vore bra med några kompletterande frågor till 
respektive företag. Eftersom alla tre fastighetsbolagen hade godkänt att vi fick 
återkomma med frågor. Vi genomförde därför ytterligare varsin intervju med företagen. 
Detta genomfördes genom samma intervjumetod som första intervjun, men denna 
gången svarade Mia Ahmetasevic på Intea via mail den 11 maj 2017. Vi valde att 
intervjua Mia Ahmetasevic på Intea för att hon är närvarande i projektet, där frågorna är 
projektspecifika. Den andra intervjun med Göran Christiansson på Fragerus 
genomfördes även denna gång via en platsintervju den 12 maj 2017 och Henrik 
Axelsson på Castellum genomfördes den andra intervjun via en telefonintervju den 12 
maj 2017, som tidigare. Vi upplevde inte någon skillnad gentemot den första intervjun 
med hur respondenterna betedde sig och svarade. Intervjuerna tillförde arbetet ett 
förtydligande gällande det gemensamma fastighetsutvecklingsprojektet. 
 
3.3.3 Sekundärdata 
Sekundärdata innebär insamling av data genom sekundärkällor och är när någon annan 
samlat in data till ett helt annat syfte (Jacobsen, 2002). Den data som samlades in var 
genom vetenskapliga artiklar, internetsidor samt litteratur. De vetenskapliga artiklarna 
har vi fått fram från databasen ABI som riktar sig främst inom företagsekonomi. 
Sökorden vi har använt för att hitta lämplig teori är: strategy, real estate, strategy 
process. Litteratursökningen har skett mestadels genom Högskolan i Halmstad men 
även i det ekonomiska biblioteket på Göteborgs Universitet. 
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Beroende på tidshorisonten på strategi och om den är tillräckligt lång kan då all strategi 
räknas som process. Vi diskuterade detta fram och tillbaka, eftersom att vi anser att det 
är svårt att definiera tiden. Detta på grund av att en specifik tidsaxel inte framkommer i 
den teoretiska referensramen med vad som menas med strategi som plan och strategi 
som process. Vår studie på projektets strategi befinner sig i början av sitt skede och är 
en pågående process med uppsatta delmål bland annat till detaljplanen är fastställd och 
till år 2025 när projektet beräknas vara färdigt. Om studien genomfördes vid ett senare 
skede i processen skulle det kunna resultera i ett annat utfall. Detta eftersom en strategi 
är en pågående process och förändringar kan ske under tiden. Den teoretiska 
referensramen förklarar strategi som process och strategi som plan som två tydligt 
definierade motsatser till varandra. Men samtidigt framkommer det att det inte är lätt att 
avgöra om något är endast är det ena eller det andra, då det kan vara kombinationer av 
de båda sätten. Vilket vi också har fått erfara genom vår empiri, där samma delar 
framkommit som strategi som plan och andra som strategi som process. Detta eftersom 
det inte alltid varit endast det ena eller det andra sättet. 
 
Uppsatsens huvudkällor är De Wit & Meyer (1998), Mintzberg (1992), Grant (2008), 
och forskarna är erkända inom strategiområdet samt behandlar bland annat strategi som 
plan och strategi som process. Övriga källor vi har använt är komplement till våra 
huvudkällor, där vissa aspekter har utvecklats med hjälp av dessa. En av dessa 
komplementkällor är Rattanaprichavej (2012) som har gett oss aspekterna kring 
förändringar och påverkan. Denna källan anser vi vara en “grå källa”, där forskaren är 
väl insatt i ämnet och befinner sig dagligen inom universitetsvärlden och ämnet 
företagsekonomi med fastigheter som inriktning. 
 
Under uppsatsens gång framkom det otydligheter om vilken av typ av strategier som 
diskuterades. Detta löste vi genom att benämna hela företagets strategi som 
övergripande strategi och strategin för projektet på det specifika området i Halmstad 
som projektets strategi. Den teoretiska referensramen gör ingen åtskillnad på 
övergripande strategi och projektets strategi. Denna uppdelning har vi själva gjort för att 
förtydliga vilken strategi vi menar. 
 
3.3.4 Validitet och Reliabilitet 
Enligt Merriam (2008) bör författarna validera det som intervjupersonen anser vara sant 
genom att de godkänner det som forskaren skrivit. Vi har efter intervjuerna låtit 
intervjupersonerna läsa igenom sina svar och godkänt dessa för att på så sätt säkerställa 
vår validitet. 
  
Den interna validiteten innebär om undersökningen besvarar frågeställningen samt 
stämmer överens med verkligheten. Problemet ska inte besvara sig självt och inte vara 
självklar (Merriam, 2008). Detta kan vi se genom vår problemformulering “Hur 
resonerar fastighetsägarna kring strategiförändring i ett gemensamt 
fastighetsutvecklingsprojekt?”. Vi är nöjda med resultaten vi fått fram på både den 
teoretiska referensramen samt den empiriska undersökningen för att kunna analysera 
och dra en slutsats. Däremot finner vi luckor i dessa där vi anser att det skulle vara 
omöjligt att få med all teoretisk förankring i den empiriska studien. Eftersom validiteten 
enligt Merriam (2008) måste bedömas utifrån tolkningar av erfarenheter har vi noggrant 
valt våra respondenter utifrån de som tar beslut och mest insatta i gemensamma 
fastighetsutvecklingsprojektet. Därför anses den inre validiteten i uppsatsen vara hög. 
Den yttre validiteten innebär att resultaten från undersökningen är tillämpliga även i 
andra situationer (Merriam, 2008). Resultatet skulle kunna få en användning av 
fastighetsägarna på högskoleområdet gällande strategiarbetet, dock anser vi inte att det 
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är generaliserbart eftersom vi har endast har studerat tre företag. Därmed en låg yttre 
validitet som har svårt att tillämpas för andra sammanhang. 
 
För att reliabiliteten ska anses vara hög bör studien vara tillförlitlig (Jacobsen, 2002). Vi 
tror dock att reliabiliteten kan ha påverkats genom våra respondenter. Då alla tre sitter i 
företagsledningen tänkte vi att det finns en risk att de inte ville försäga sig för mycket, 
vilket påverkas om respondenterna inte ger ärliga svar på frågorna för att de inte vill 
avslöja sina projektstrategiska val gällande högskoleområdet. Detta på grund av 
pågående förhandlingar där de kanske inte vill avslöja något i förväg till de resterande 
fastighetsägarna. Vi anser trots detta att våra intervjuer har skett på ett trovärdigt sätt, 
där vi upplevde att vi fick all information som vi frågade efter utan att de undanhöll 
något. Det är enligt Merriam (2008) inte är möjligt att ha en inre validitet utan en 
reliabilitet då båda ökar i förhållande till varandra. 
 
 
3.4 Operationalisering 
Operationalisering är en teknik för insamling av information utifrån teoretiska begrepp, 
vilket kan vara underlag för intervjufrågor (Patel & Davidson, 2011). Genom vår 
teoretiska referensram framkom begrepp som vi sedan formulerade frågor utefter. För 
att därigenom få fram empiriskt underlag som vi sedan kunde analysera fram till vår 
problemformulering. Vissa frågor har vi på två ställen för att svaren vi eventuellt får 
från respondenterna kan passa in. Begreppen i figuren finns även med i figur 4, som en 
sammanfattning i den teoretiska referensramen. 

Figur 5. Operationalisering utformad från figur 4 (egen version, bearbetad och översatt från De 
Wit & Meyer, 1998, s.158) 
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4. Empiri 
 

Här inleds kapitlet med det aktuella projektet på högskoleområdet i Halmstad. Sedan 
presenteras de genomförda intervjuerna med de tre fastighetsägarna Intea, Fragerus och 
Castellum. Vi inleder intervjuerna med en bakgrundsbeskrivning för att sedan gå djupare in på 
intervjuerna. 

 
 
4.1. Utvecklingen av högskoleområdet i Halmstad 
 
4.1.1 Högskolan i Halmstad 
Campusplanen är ett samrådsdokument där det diskuterats ett visionsarbete med 
möjligheter till förbättringar och diskussioner kring olika alternativ. Tanken med 
Campusplanen som togs fram var att Högskolan tillsammans med omgivningarna skulle 
kunna erbjuda attraktiva utbildningar, forskning, boende, stadsliv och studentliv allt på 
samma område. Här krävdes det att framtidsinrikta service och infrastruktur för att 
lyckas få fram en bra Campusplan (Campusplan 2025, 2013). 
 
“Mål: 
• Stärka sambanden mellan campus och den omgivande staden 
• Skapa ett vackert och attraktivt campus 
• Skapa rum för gränsöverskridande möten 
• Skapa en gemensam, tydlig identitet 
• Skapa miljöer som stöder forskning, utbildning och innovation 
• Skapa ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart campus” (Campusplan 2025, 
2013, s.7) 
 
Campusplanen mynnar ut i tre olika scenarion med hur högskolan kan se ut och var den 
kan placeras. Alla med olika för och nackdelar. Likheterna mellan de olika alternativen 
är att campusområdet förtätas och att det är mer organiserat kring tydliga stråk och 
noder. Detta görs för att effektivare utnyttja befintlig mark än vad som görs idag. 
Tidshorisonten för det nya campusområdet var att få det klart till år 2025 därav namnet 
Campusplan 2025. Campusplanen 2025 togs fram av en arbetsgrupp bestående av 
Högskolan i Halmstad, studenter och representanter från Halmstad kommun 
(Campusplan 2025, 2013). 
 
4.1.2 Nya Campus Halmstad 
Fastighetsägarna på högskoleområdet i Halmstad bestående av Castellum och Intea har 
tillsammans med högskolan tagit fram en förstudie av högskoleområdet. Denna bygger 
vidare på tidigare Campusplan 2025. De har i den nya förstudien lagt ihop två av 
alternativen från den gamla Campusplanen till en ny helhetslösning. Tanken med den 
nya Campusplanen är att samla alla intressenter kring en gemensam helhetsbild. 
Förslagen bygger vidare på de visioner, mål och strategier som framkom i Campusplan 
2025. I den nya förstudien är tanken att ta de gamla industrilokalerna i användning, där 
en ny campuspark kommer skapas i mitten av högskolan och även förtäta med bostäder 
i området. Sedan kommer även kontor, utbildningslokaler, verksamhetslokaler och 
kommersiell verksamhet i området att planeras in och byggas. Områdets struktur 
kommer att ändras, då tanken är att riva det befintliga kårhuset som idag inte används 
vilket påverkar områdets utseende och gators placering. Detta planförslag ska fortsättas 
att utarbetas och utvecklas (Nya Campus Halmstad, 2016). Kommunen anses att 
fastighetsägarnas förstudie ligger väl i linje med kommunens planer. Kommunen tar 
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även upp att det behöver förtätas med bostäder för att utveckla ett riktigt campus 
(Halmstad Kommun, 2016). 
 
Vi har skapat en tidslinje där en överblick ges över vad som har gjorts och vad som 
kommer att göras på högskoleområdet i Halmstad. Detta för att få en bättre förståelse 
och att lättare kunna se vad som gjorts och vad som kommer att göras. Förhandlingarna 
pågår från start och fortlöper under projektets gång. Efter att förstudien om Nya Campus 
Halmstad fastställts har det framkommit en ny skiss över området på högskolan. Bilden 
visar en överblick över nuvarande förslag på fastigheterna i området. I nuläget är endast 
allt förslag då detaljplanen inte är fastställd, vilken är tänkt att fastslås under juni 2019. 
  

 
Figur 6. Tidslinje över Högskolan i Halmstad (egen modell). 
 
 
4.2 Intea 
Intea är ett fastighetsbolag som är inriktat på social infrastruktur, innehållande 
samhällsfastigheter med offentliga hyresgäster. Där de huvudsakligen ägs av långsiktigt 
svenskt institutionellt- och pensionskapital. I dagsläget befinner sig företaget i en 
tillväxtfas (Intea, 2017). De strävar efter långsiktiga hyresförhållande med 
högkvalitativa objekt som ska utvecklas och förvaltas i samarbete med hyresgästerna. 
Bolaget grundades hösten 2015 och är ett svenskt aktiebolag med ett huvudkontor i 
Stockholm och lokalt kontor i Linköping. De har en totalyta på ca 183 000 kvm, varav 
31 900 kvm är på Högskolan i Halmstad. Intea har i nuläget ca tjugo medarbetare (Intea, 
2017). Andra övriga strategiska överväganden är att de inte investerar i bostäder 
(Ahmetasevic, 2017). 
 
Vår respondent Henrik Lindekrantz är grundare och delägare av Intea. Med en 
juristexamen från Lunds Universitet har Henrik Lindekrantz tidigare arbetat som 
bolagsjurist på ett stort bolag samt med fastighetsförvärv och andra internationella 
affärer. Vår intervju med Henrik Lindekrantz besvarar han via mail. Vår respondent 
under andra intervjun Mia Ahmetasevic arbetar som projektledare på Intea vid sidan om 
hennes sista år på civilingenjörsprogrammet i samhällsbyggnad på Kungliga Tekniska 
Högskolan. Även intervjun med Mia Ahmetasevic besvarade hon via mail. 
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4.2.1 Övergripande strategi 
Henrik Lindekrantz ser strategi som: ”Dels ett arbetssätt dels en inriktning i ett visst 
segment av en stor och bred bransch”. Den övergripande strategin för Intea är att 
definiera vad de ska investera i och hur de långsiktigt ska förvalta deras investeringar. 
Bolaget vill vara uthålliga inom ramen för såväl investeringsobjektens art som i 
arbetsmetoder och affärsinriktning. Intea har ingen direkt tidsgräns för sin övergripande 
strategi. Under vår andra intervju med Mia Ahmetasevic framkommer det att hon anser 
att deras strategi är bred. 
 
4.2.2 Strategiformulering 
När Intea formulerar sin övergripande strategi söker de efter en intressant nisch där det 
finns goda affärsmöjligheter, inom detta området arbetar de sedan beslutsamt och 
målinriktat. De bygger vidare på tidigare erfarenheter, från både andras och egna. 
Strategiformuleringen sker i ett tidigt skede där den växer fram gradvis genom att den 
testas internt. Vilket sker genom en dialog med framgångsrika externa aktörer inom 
samma bransch. Ägare och styrelse har sedan godkänt den övergripande strategin där 
den dokumenterats i företagets handlingar. Eftersom företagsledningen tidigare startat 
och drivit ett fastighetsbolag, har den nuvarande övergripande strategin delvis 
utvecklats och förbättrats från den tidigare övergripande strategin, enligt Henrik 
Lindekrantz. Inom Intea formuleras ett förslag till den övergripande strategin av 
företagsledningen som sedan bestäms av bolagsstämman. Strategiformuleringen anser 
de själva är både formell och informell. Här har de delat upp det i olika delar där den del 
som är affärsinriktningen är formell, medan den interna strategin är informell gällande 
affärsmetoder, arbetssätt och företagskultur. 
 
4.2.3 Förändringar och påverkan 
Vid betydande förändringar i omvärlden ändrar Intea sin övergripande strategi, i annat 
fall ligger den fast. Ändringarna sker endast ifall de anser att den övergripande strategin 
påverkar företaget negativt om den inte ändras, vilket isåfall sker genom en anpassning 
av den övergripande strategin. Inteas övergripande strategi är anpassad för att hantera 
mindre förändringar i omvärlden och så länge den övergripande strategin är hållbar och 
lönsam kan den bestå. Strategiformuleringen påverkas väsentligt av externa faktorer. 
Intea anser att de både befinner sig i en föränderlig miljö samt en icke föränderlig, där 
grundkonceptet är statiskt men affärsklimatet kan förändras över tid i cykler och 
påverkar företaget genom andra aktörers agerande.   
 
4.2.4 Projektets strategi på Högskolan i Halmstad 
Intea har en övergripande strategi i hela företaget och har inte någon annan 
projektstrategi gällande högskoleområdet i Halmstad. Samarbetet som görs med de 
resterande aktörerna på högskolan i Halmstad ändrar inte Inteas övergripande strategi 
för området. De ser dock att det kan uppkomma situationer där kompromisser krävs och 
sedan löser de detta resultatinriktat. Där är det möjligt att den övergripande strategin 
uppnås på längre sikt, trots kompromisserna. 
 
Under den andra intervjun med Mia Ahmetasevic framkommer det dock att de inte har 
en strategiformulering för projektet av Intea själva. Campusplanen 2025 är en framtagen 
projektstrategi över högskoleområdet i Halmstad som Intea har valt att följa eftersom de 
kommit in efter denna redan formulerats. Mia Ahmetasevic tar samtidigt upp att det 
finns oklarheter kring deras strategiformulering, då de är nya i processen på Högskolan i 
Halmstad. Fragerus och Castellum har tillsammans arbetat med projektet på 
högskoleområdet, vilket har gjort att Intea endast har följt med befintliga 
fastighetsägare. Mia Ahmetasevic berättar vidare att de inte har något ytterligare 
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material på högskoleområdet som de tagit fram förutom det som redan finns, alltså 
förstudien Nya Campus Halmstad. De har inte heller enligt Mia Ahmetasevic förändrat 
användningsområdena för de befintliga fastigheterna. Deras högskolesatsning i 
Halmstad är självklart viktig, men överstiger inte mer än 10-15% i relation till deras 
hela verksamhet. 
 
 
4.3 Fragerus 
Fastighetsbolaget Fragerus grundades 1990 och är ett svenskt aktiebolag. Bolaget har ett 
huvudkontor i centrala Göteborg med fem medarbetare. Den totala ytan Fragerus äger 
ligger på ca 50 000 kvm, där ca 35 000 kvm av ytan hyrs av Högskolan i Halmstad. 
Fragerus verksamhet är indelad i projektledning, ombyggnation och utveckling av 
fastighetsbolag och fastigheter. De strävar efter att ge möjligheter att uppnå kundens 
visioner och vara vägledande i miljön som de etablerade i. En långsiktig relation med 
sina hyresgäster tillsammans med övriga samarbetspartners anser Fragerus vara en del 
av sin övergripande strategi för att utveckla framtiden. Just nu äger och förvaltar de 
lokaler och senare kommer även bostäder att förvaltas, som de tidigare har gjort 
(Fragerus, 2017). 
 
Vår respondent Göran Christiansson är grundare och VD i Fragerus där han tillsammans 
med Hans Andersson, ekonomichef äger 50% vardera via sina respektive bolag. Göran 
Christiansson utbildade sig till civilingenjör på Chalmers med inriktning väg och vatten. 
Därefter arbetade han länge på NCC inom byggbranschen där han startade som 
arbetsledare och fortsatte småningom upp till regionchef. Göran Christiansson och Hans 
Andersson startade tillsammans bolaget Fragerus år 1991 som ett konsultbolag och har 
sedan dess drivit det gemensamt. Göran Christiansson arbetar engagerat och nära sina 
fastighetsprojekt. Intervjun genomfördes genom en besöksintervju. 
  
4.3.1 Övergripande strategi 
Göran Christiansson ser strategi som en idé. Bolaget anser att alla deras fastigheter och 
objekt har sin egen strategi. Där de utvecklar fastigheten och området utifrån dess 
förutsättningar. Att det finns en strategi hjälper genom att det finns målsättningar som 
företaget arbetar utefter, där en bra mix av hyresgäster ökar attraktiviteten på 
fastigheten. En rätt blandning av hyresgäster gör att värdet höjs på fastigheten och drar 
till sig bättre hyresgäster. Enligt Göran Christiansson är hans ursprungliga övergripande 
strategi “Try it, do it, fix it”. Som innebär att ta sämre, omöjliga objekt och göra om till 
bättre samt inte acceptera ett nej i första hand. Övergripande strategin är framför allt att 
skapa och höja värden för omöjliga objekt till bra objekt. Fragerus har ingen direkt 
tidsgräns för sin övergripande strategi. Göran Christiansson är närvarande och anpassar 
fastigheten utefter sina kunder och verksamheten. Han anser att företaget borde vara 
lyhörda och engagera sig i hyresgästerna. Detta resulterar i att värdet för fastigheten 
ökar och blir mer attraktiv. De strävar efter säkra och långa hyreskontrakt. Fragerus 
anser inte att något är omöjligt, utan de ser endast möjligheter utifrån helheten. Göran 
Christiansson berättar i vår andra intervju att de har en bred strategi, då den inte är 
detaljerad. 
 
4.3.2 Strategiformulering 
Strategin formuleras av delägarna Göran Christiansson, VD samt Hans Andersson, 
ekonomichef. Strategin formulerades tidigt, redan när Fragerus grundades. Den 
övergripande strategin är inte statisk utan den förändras hela tiden med vägen, vilket 
beror på arbetsutveckling och de fysiska förutsättningarna. Detta eftersom mycket inte 
kan förutses i framtiden och då gäller istället att ha ett tydligt mål. Fragerus har en 
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formell strategiformulering där ledningen bestämmer och formulerar strategin. Denna 
övergripande strategi är mindre tydlig och ändras med vägen. 
 
4.3.3 Förändringar och påverkan 
Fragerus anpassar sin övergripande strategi utifrån ett samarbete med olika externa 
aktörer, vilket de anser leder till ökad trivsel för hyresgästerna. Fragerus uppdaterar om 
behoven i lokalerna förändras under hyrestiden. De andra externa faktorerna som 
påverkar bolagets strategiformulering är byggregler, politik, planmonopol och kunder. 
Byggindustrin påverkas av externa faktorer, där t.ex. bättre lämpade anställda går över 
till den privata sektorn och ingen blir kvar som kan rita detaljplaner, vilket påverkar 
tiden att få färdigställt byggplaner. Ägarförändringar inom högskoleområdet och även 
ändrade förutsättningar har dels försenat arbetet och förändrat projektstrategin. 
Förutsättningarna på det aktuella området där fastigheten är placerad påverkar hur 
strategin formuleras. Vid frågan om företaget befinner sig i en föränderlig miljö, anser 
Göran Christiansson att hela samhället påverkas av lagar och regler. Fragerus påverkas 
genom olika cykler i fastighetsbranschen, t.ex. bostadsbristen och dylikt. 
 
4.3.4 Projektets strategi på Högskolan i Halmstad 
Göran Christiansson anser inte att projektets strategi för Fragerus skiljer sig gentemot 
företagets övergripande strategi. Sedan Göran Christiansson grundade bolaget har 
projektets strategi varit att utveckla högskoleområdet genom att omvandla området till 
en konkurrenskraftig kunskapsstad. Fragerus köpte fastigheterna på högskoleområdet år 
1996, då bestämdes också en projektstrategi utifrån gällande förutsättningar. 
Projektstrategin formulerades utifrån att utveckla ett område, som först bestod av ett 
fabriksområde. De lyssnade på vad högskolan hade för önskemål och byggde det ena 
efter det andra. Men eftersom fabriken på högskolan fortfarande låg kvar, blev företaget 
begränsade i sin projektstrategi. När sedan fabriken beslutades att läggas ner, kunde 
Fragerus i och med det utveckla sin projektstrategi och förvalta den kunskapsstad som 
idén var från början. 
 
Tillsammans med Castellum, Intea och kommunen samarbetar bolaget med planarbetet. 
För mer än två år sedan startades planarbetet men försenades för att delar av 
högskoleområdet fick en ny ägare, Castellum. Där Castellum behövde mer tid för att 
fördjupa sig i högskoleområdet. Men även för att detaljplanen inte stödjer bostäder. 
Detaljplanen ska vara klar år 2019. Fragerus samarbetspartner Intea har det formella 
ägandet på delar av högskoleområdet. Det är Fragerus enligt Göran Christiansson som 
utvecklar fastigheten, skapar värdena och Intea förvaltar sina fastigheter. 
 
Göran Christiansson var med när högskolan tog fram Campusplan 2025, och delgav 
hans synpunkter. Då var man tvungen att ta planen utifrån att det låg en industri mitt i 
området. Sedan korrigerade man detta i detaljplanen, då industrilokalen inte skulle ligga 
kvar. Högskoleområdet är nu en stor del av Fragerus övergripande strategi. Första målet 
är under år 2020, då ska Fragerus första del utifrån Campusplanen vara klar och under 
2025 ska hela Campusplanen vara genomförd. Då blir högskoleområdet som de önskat 
med projektets strategi, men inte kunde på grund av att fabriken Dormer var i vägen. 
 
Vid frågan om de har en nedskriven strategiformulering för projektet under andra 
intervjun, berättar Göran Christiansson att han har en plan men denna har han bara i 
huvudet. Göran Christiansson fortsätter sedan med att berätta att deras högskolesatsning 
motsvarar ungefär 50% av deras totala verksamhet. Fragerus tillägger att deras 
användning av respektive fastighet på högskolan inte har förändrats och att inga 
offentligt nya planer har tagits fram. 
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4.4 Castellum 
Castellum grundades som ett svenskt aktiebolag under fastighetskrisen år 1990 och har 
ett fastighetsbestånd i fem olika tillväxtregioner runt om i Sverige, där 17 orter är 
representerade. Bolaget är främst inriktat på kommersiella fastigheter. De har ett totalt 
fastighetsbestånd på 4 292 000 kvm varav de i Halmstad har ca 80 000 kvm. Castellum 
har totalt ca 400 st medarbetare i Sverige. Den övergripande strategin är att fokusera på 
kunderna genom lokalt engagemang, där det sker fastighetsutveckling i tillväxtregioner. 
Men även hållbarhet och stabil tillväxt för bolaget ingår i den övergripande strategin. De 
strävar efter långsiktiga relationer genom en stark och tydlig närvaro med sina kunder 
och där hållbarhet är centralt (Castellum, 2017). 

Henrik Axelsson som är vår respondent har utbildat sig på Chalmers till civilingenjör 
inom väg och vatten. Han har arbetat på Castellum i 2,5 år där hans position just nu är 
projektutvecklingschef. Tidigare har han arbetat på större byggbolag och 
fastighetsbolag. Intervjun genomfördes via en telefonintervju. 
 
4.4.1 Övergripande strategi 
Henrik Axelsson ser strategi som en inriktning på vad som ska göras, där det t.ex kan 
vara en företagsidé, en produkt eller ett område som i det här fallet gäller Högskolan i 
Halmstad. Genom en huvudinriktning uppnås detta. Det är ett brett perspektiv på var 
företaget vill befinna sig på lång sikt. Enligt Henrik Axelsson är strategin “hur man ta 
sig till målet”. Castellums formella övergripande strategi fokuserar på aspekterna inom 
tillväxt, portfölj, uthyrning- och förvaltning, hållbarhet och finansiering. Det är den 
övergripande strategin utifrån de fem hörnstenarna som de får förhålla sig inom. Henrik 
Axelsson tar upp att strategin innefattar kommande uthyrning med hyresgäster och 
samarbetet med de. Inom Castellum upprättas en affärsplan vilken görs inom ramen för 
den övergripande strategin. Det är affärsplanen som de arbetar utefter till vardags. 
Bolaget försöker ha ett längre perspektiv på den övergripande strategin, men där delar 
av den kan ha ett kortare perspektiv på upp till tre år. En gång om året sker 
avstämningar och uppdateringar inför kommande budgetår. Den övergripande strategin 
är förhållandevis fast, dock kan denna ändras.  Ur den andra intervjun med Henrik 
Axelsson tillägger han att strategin de har är ganska bred, översiktlig och rymmer 
ganska mycket. 
 
4.4.2 Strategiformulering 
Strategin formuleras av Castellums styrelse samt koncernledningen. Den tas fram av 
koncernledningen och fastställs årligen av styrelsen genom ett strategidokument. 
Ledningen arbetar fram en affärsplan utifrån den fastställda övergripande strategin. 
Varje år planeras även strategidagar på Castellum inför kommande årsbudget, där alla är 
mer eller mindre delaktiga i strategiformuleringen. Huvudansvaret ligger dock hos 
styrelsen och koncernledningen gällande de strategiska frågorna. Henrik Axelsson anser 
att Castellum har en formell strategiformulering där vissa ramar sätts upp av 
koncernledningen och styrelsen. Sedan anpassas affärsplanen till verksamheten utefter 
den övergripande strategin men justeras till varje affärsenhet. 
 
4.4.3 Förändringar och påverkan 
Den övergripande strategin är förhållandevis fast, dock kan denna ändras. Eventuella 
ändringar beror på omgivningarna och världsomvälvande situationer t.ex konjunkturen. 
Här gäller det för företaget att agera snabbt och ändra sin övergripande strategi. Den 
övergripande strategin får omvärderas om exempelvis ett fastighetsbestånd kommer till 
försäljning. “Man måste ha örat mot rälsen och känna vad som händer i sin omgivning” 
anser Henrik Axelsson. Castellum anser att de borde vara lyhörda om saker händer 
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runtomkring som gör att företaget måste anpassa sin strategi och inte bara hålla fast vid 
den tidigare övergripande strategin. 
 
Vid frågan om företaget befinner sig i en föränderlig miljö, tycker Henrik Axelsson att 
Castellum förändras mycket och de ställer om i förhållande till utvecklingen för att vara 
mer hållbara och energieffektiva. De interna faktorerna som påverkar 
strategiformuleringen tycker Henrik Axelsson främst är resurserna där personalstyrkan 
och rätt personer är viktigt. Inom fastighetsbranschen sker det generationsskiften, vilket 
gör att ny personal behövs för en mer nytänkande organisation. De externa faktorerna är 
omvärlden, ränteläget och konjunkturen i stort. På grund av bostadsbristen driver 
kommunerna och städerna att områden som går att omvandla till bostäder görs. Där ett 
tidigare fokus varit på lokaler och industrier görs dessa om till bostadsområden. Detta 
gör att Castellum måste ändra sina övergripande strategier beroende på 
omständigheterna. En ändrad förutsättning från kommunen och städerna kan påverka 
var Castellum vill befinna sig. 
 
4.4.4 Projektets strategi på Högskolan i Halmstad 
Henrik Axelsson anser inte att projektets strategi för högskoleområdet i Halmstad skiljer 
sig gentemot deras övergripande strategi. Campusplanen togs fram genom synpunkter 
från Halmstad högskola, där även Henrik Axelsson var med och förhandlade. Det är 
utefter dessa synpunkter som Castellum får förhålla sig till, där de har tagit fram ett 
förslag på hur det kan komma att se ut. Detaljplanen med hur byggnaderna och området 
kan komma att se ut ska vara fastställt år 2019. Henrik Axelsson tar i vår andra intervju 
upp att en affärsplan tagits fram för högskoleområdet, vilket endast är tillgängligt för 
Castellum. Henrik Axelsson anser inte att affärsplanen är en projektstrategi, utan den är 
en plan för respektive affärsområde. 
 
Samarbetet mellan de olika fastighetsägarna påverkar Castellums övergripande strategi 
gällande projektets strategi för högskoleområdet. Henrik Axelsson berättar att de får 
anpassa sig till varandra, det blir inte optimalt om alla går sin egen väg. För att få fram 
en bra och hållbar detaljplan måste aktörerna titta på det från allas perspektiv. Här är 
ändå verksamheten det viktigaste där kundens fokus och behov ska uppfyllas för att 
därigenom få ett bra samarbete. Den övergripande strategin överlag frångås inte av 
Castellum gällande olika områden. I Castellums övergripande strategi ingår att de ska 
vara anpassningsbara mot omvärlden, vilket de är genom sådana här samarbeten. Men 
samtidigt ska den övergripande strategin följas där Castellum ska satsa på vissa 
områden och bli en ledande aktör. Henrik Axelsson tillägger i vår andra intervju att de 
på högskoleområdet har ca 80 000 kvm, vilket kommer utökas med ytterligare 30 000 
kvm. Castellum har i nuläget, maj 2017 ännu inte ändrat sina planer för området på 
högskolan i Halmstad. Henrik Axelsson förtydligade i vår andra intervju att de tittar på 
helheten och balanserar detta beroende på samarbetet löpande under projektets gång. 
Vid frågan om hur stor del av högskoleområdet är i relation till Castellums övriga 
verksamhet efter de byggt färdigt svarar han att fastigheterna i Halmstad står för ca 2%. 
  

  

 

 

 



 

 22 

5. Analys
I analyskapitlet ställer vi den teoretiska referensramen och det empiriska underlaget mot 
varandra. Inledningsvis tar vi upp en analysmodell som ger läsaren en överblick över vår 
analys. Vi kommer därefter att resonera kring begreppen i analysmodellen, som ger en grund 
till vår slutsats. Vi presenterar även en tabell över analysresultatet.

 
 5.1 Analysmodell 
I vår analysmodell börjar vi med att studera fastighetsägarnas strategiformulering. 
Strategiformuleringen leder till en övergripande strategi och projektets strategi på 
högskoleområdet i Halmstad. Vidare studerar vi den övergripande strategin och 
projektets strategi, samt om projektets strategi förändras utifrån den övergripande 
strategin och fastighetsägarnas resonemang kring denna. Men även om 
strategiformuleringen, den övergripande och projektets strategi förändras samt 
eventuellt påverkas av olika faktorer. Vi analyserar sedan om detta leder till strategi som 
plan eller strategi som process, vilket vi först tydliggör i vår slutsats. Därför har vi valt 
att inte använda rubriker som strategi som plan och strategi som process, utan detta ska 
istället framkomma som ett resultat från analysen. Sammanställningen av vår 
analysmodell utgår från den teoretiska referensramen och det empiriska underlaget. Vi 
vill analysera den strategiska formuleringen för de tre fastighetsägarna, Intea, Fragerus 
och Castellum. Det innebär att vi undersöker om strategin växer fram med vägen eller 
består, innan den genomförs. De tre aktörerna möts och förhandlar inom ramen för 
Campusplanen 2025 på Högskolan i Halmstad. 

 

Figur 7. Analysmodell (egen modell). 
 



 

 23 

5.2 Företagets syn på strategi 
Strategin är enligt Henrik Axelsson på Castellum en väg till målet och hur företaget tar 
sig till målet, vilket påminner om Chandler (1962); Nilssons et al. (2010); Roos et al. 
(2004) sätt att se strategin, där den är en riktlinje för att uppnå långsiktiga mål. Även 
Grant (2008) konstaterar att strategin är ett viktigt verktyg för att leda företaget framåt. 
En tydligare strategi gör att företag lättare kan välja rätt handlingar där valen blir mer 
självklara (Nilsson et al., 2010). Detta stämmer väl överens med hur Henrik Lindekrantz 
på Intea och Göran Christianssons på Fragerus ser på strategi. Där Henrik Lindekrantz 
ser strategin som ett långsiktigt arbetssätt och en riktlinje för olika typer av beslut som 
företaget kan förhålla sig till. Göran Christiansson anser att strategi ger företag en 
långsiktig målsättning att arbeta utefter. Respondenterna lägger även in fler betydelser i 
fenomenet strategi. Göran Christiansson menar att strategi är som en idé, vilket även 
Henrik Axelsson nämner. Vidare tar Henrik Axelsson upp inriktning i ett område som 
en strategi, där han tar upp Högskolan i Halmstad som ett exempel. Henrik Lindekrantz 
lägger även ordet inriktning till förklaringen av strategi. Enligt Roos et al. (2004) är 
strategi ett fenomen med många betydelser för företagen. Detta framkommer också ur 
empirin då företagen förklarar fenomenet strategi med olika definitioner där de inte är 
konsekventa med vilka definitioner de använder. Nilsson et al. (2010) menar att en 
tydlig strategi resulterar i självklara val och handlingar som ska genomföras inom 
företaget. 
 
 
5.3 Strategiformulering 
En strategiformulering innebär att företaget avgör vad de ska göra i framtiden (De Wit 
& Meyer, 1998), vilket alla tre fastighetsbolagen håller med om. Nilsson et al. (2004) 
anser att strategin lämpligen borde formuleras tidigt. Genom en rationell analys och 
objektiva beslut tas strategin fram (Whittington, 2002). Detta stämmer överens med alla 
de tre fastighetsbolagen där strategin formuleras av företagsledningen i ett tidigt skede. 
Inteas strategiformulering sker genom att ett förslag tas fram av företagsledningen som 
testas internt, som sedan fastställs av bolagsstämman. Vilket stämmer väl in med De 
Wit & Meyer (1998); Grant (2008); Mintzberg (1992) där de konstaterar att även 
strategiformulerigen tas fram avsiktligt genom en tydlig plan, som företaget analyserar 
och tänker igenom innan den implementeras. Grant (2008) tar även upp att det är i 
strategiformuleringen som de långsiktiga målen bestäms. Inom Castellum formuleras 
strategin avsiktligt med långsiktiga mål av koncernledningen där de får inspel genom 
strategidagar från Castellums medarbetare. Strategidagarna planeras varje år inför 
kommande årsbudget, därefter tas den fram av koncernledningen och fastställs av 
styrelsen årligen. Enligt Mintzberg (1992) implementeras strategin av den som 
formulerar den i mindre företag. Detta stämmer överens med hur det går till för 
Fragerus där det är delägarna Göran Christiansson och Hans Andersson som formulerar 
strategin, det är också de som sedan implementerar den. Om strategin är som process är 
den ofta oförutsägbar och ostrukturerad (De Wit & Meyer, 1998). Vilket inte stämmer 
överens med de tre fastighetsbolagen, där istället struktur och analys finns med i 
strategiarbetet som framkommer ur empirin. Här finns likheter med De Wit & Meyers 
(1998); Mintzberg (1992) resonemang att formuleringen sker på ett medvetet och 
strukturerat sätt är detta strategi som plan. Enligt Roos et al. (2004) är strategi som 
process en plan som utformas och förändras med tiden. Vilket passar in på de tre 
fastighetsbolagen där de endast gör små förändringar av sin strategi enligt dem själva. 
Fastighetsbolagen har inte fastställt någon direkt tidsgräns för strategierna eftersom de 
själva anser att deras strategier är förhållandevis fasta. Inteas strategi bygger på tidigare 
erfarenheter som har utvecklats och förbättrats från den tidigare övergripande strategin. 
Som återspeglar Melander & Nordqvists (2008) resonemang att den övergripande 



 

 24 

strategin utgår från företagens synsätt där olika erfarenheter och perspektiv spelar in. 
För att utforma rätt strategi krävs det att företaget har en förståelse för den upplevda 
verkligheten. 
 
Fragerus strategiformulering är formell. Det innebär att den formuleras och bestäms av 
ledningen. Detta motsägs av Melander & Nordqvist (2008) där de anser att det 
vanligtvis är en informell strategi i mindre företag och den ofta är ostrukturerad. 
Däremot stämmer Grants (2008) resonemang in på hur Fragerus tar fram sin strategi där 
den formella framtagningen av strategin tas fram genom styrelsemöten och tillsammans 
med företagsledningen enligt. Den formella strategiformuleringen gör att 
företagsledningen följer en planerad strategi vid utformningen (De Wit & Meyer, 1998). 
Mintzberg (1998) visar på att det är ledningen som styr formuleringen och aspekterna 
kring strategin, men där andra medarbetare får vara med och påverka innehållet i 
strategin. Det syns i Inteas strategiformulering, eftersom den både är formell och 
informell där medarbetare får vara med och påverka. Den formella avser 
affärsinriktningen och den informella är den interna som innehåller arbetssätt, 
affärsmetoder och företagskultur. Det finns likheter med Castellums affärsplaner där 
dessa utgår ifrån den övergripande strategin. Men som utformas med utgångspunkt från 
den övergripande strategin av andra personer än företagsledningen som formulerat 
strategin. Castellums strategiformulering bestäms formellt av koncernledningen och 
styrelsen. Grant (2008) konstaterar att medarbetare får vara med och påverka om hur 
strategin formuleras och ändras efter att den övergripande strategin är fastställd. Inteas 
och Castellums medarbetare får vara med och påverka innan formuleringen är gjord. 
Där Castellums medarbetare får påverka genom strategidagarna, men efter att strategin 
är fastställd genom koncernledningen får Castellums medarbetare och företagsledning 
påverka genom affärsplanerna. Detta stämmer överens med De Wit & Meyers (1998) 
resonemang kring att företagsledningen borde välja åtgärder som är effektiva inom 
ramen för strategin. Den formella strategiformuleringen går att använda när företaget 
befinner sig i relativt stabil miljö (Grant, 2008). 
 
 
5.4 Övergripande strategi 
Inteas övergripande strategi innebär enligt Henrik Lindekrantz att definiera hur 
långsiktiga företaget ska vara, vad de ska investera och hur detta ska förvaltas. Utifrån 
vem som ska genomföra och vad som ska åstadkommas borde företag skapa sin egen 
strategi (Roos et al., 2004). Där en aspekt Mia Ahmetasevic (2017) tar upp är att de inte 
investerar i bostäder. Att höja värdet och göra omöjliga objekt till värdefulla objekt 
enligt Göran Christiansson är Fragerus övergripande strategi. Grant (2008) konstaterar 
dock att strategin inte handlar om att göra saker bättre utan att göra detta annorlunda. 
Vidare anser Göran Christiansson att en del av den övergripande strategin för att 
utveckla företaget för framtiden är att ha långsiktiga relationer tillsammans med sina 
hyresgäster och övriga samarbetspartners. Detta stämmer med Grant (2008) som talar 
för att strategin består av framtidsfrågor och mål som genom företagets vision visar hur 
företaget ska utvecklas. Castellums övergripande strategi är att genom långsiktiga 
relationer skapa en stark och tydlig närvaro med sina kunder inriktat på kommersiella 
fastigheter. Henrik Axelsson anser att fastighetsutveckling i tillväxtregioner ska ske 
genom att fokusera på kunderna i lokala engagemang. De koncentrerar sig bland annat 
på uthyrning och förvaltning. Alla tre fastighetsbolagen anser att deras övergripande 
strategi är bred, översiktlig och mycket ryms inom ramen av strategin. Som uppfylls av 
De Wit & Meyers (1998) resonemang där de anser att företag lättare kan verkställa sina 
mål genom en tydligare plan, där företagsledningen väljer åtgärder som passar inom 
ramen för strategin. 
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5.5 Förändringar och påverkan 
Fastighetsbolagen tar upp att deras övergripande strategi delvis förändras. Fragerus 
anser att deras övergripande strategi hela tiden förändras längst vägen. Medan den 
övergripande strategin för Castellum och Intea ligger mer fast. Vilket hör väl ihop med 
Mintzbergs (1992) resonemang, där den planerade strategin leder till en avsiktlig 
strategi som är bestämd och stämmer väl in på Castellum och Inteas syn på att den 
övergripande strategin inte förändras. Mintzbergs (1992) resonemang om den 
uppdykande strategin som kan komma emellan för att genomföras, stämmer väl in på 
Fragerus syn på strategin. Trots att Castellum och Intea anser att deras strategi är fast, 
nämner de att deras strategi kan förändras beroende på vad som uppkommer. Vilket 
även Mintzberg (1992) styrker om att strategin kan förändras beroende på vad som kan 
uppkomma längst vägen. Alla tre fastighetsbolagen anser att strategin kan förändras 
beroende på olika faktorer. I mindre företag som Fragerus, anser Mintzberg (1992); 
Rattanaprichavej (2012) att förändringar i strategin kan ske snabbare. Medan de säger 
att i större företag som Castellum och Intea tar det längre tid på grund av längre 
beslutsvägar. Där det som avgör strategiförändringarna är flexibiliteten i företagen 
beroende på storlek på företagen (Mintzberg 1992; Rattanaprichavej 2012). Dock anser 
Castellum att det är viktigt att snabbt förändra sin strategi vid förändringar i omvärlden. 
  
Enligt Whittington (2002) borde företag lämpligen överväga och analysera i förväg så 
att inget oförutsägbart uppkommer. Detta är enligt det klassiska perspektivet något som 
företag tar med när de utformar strategin. Där likheter finns med Inteas övergripande 
strategi som är anpassad i förväg för att kunna hantera mindre förändringar som uppstår 
i omvärlden. Ur empirin är detta inget som direkt framkommer från Fragerus och 
Castellum. Mintzberg (1992); Roos et al. (2004) anser att det kan vara till en fördel att 
ändra sin strategi, beroende på omständigheterna som kan leda företaget till en annan 
riktning än vad som var tänkt, där företaget anpassas till omgivningen. Alla tre 
fastighetsägarna tar upp att det är externa faktorer som påverkar deras strategier i olika 
grad. Där fokus från Fragerus ligger mer på lokala externa faktorer, medan Castellum 
och Intea fokuserar mer på större externa faktorer i omvärlden. Detta framkommer 
också ur Grant (2008); Rattaprichavej (2012); Whittington (2002), där de anser att 
externa faktorerna påverkar förändringar i företagens strategier. Det evolutionistiska 
perspektivet styrker även detta (Whittington, 2002). En viktig aspekt ur de externa 
faktorerna som tas upp är kundernas påverkan på företaget. Detta märks att kundfokuset 
har blivit mer centralt i Castellum och Fragerus. Rattanaprichavej (2012) tar även upp 
att företag har interna faktorer att ta hänsyn till, vilket även Castellum tar upp där 
generationsskiftet i fastighetsbranschen kan påverka. Grant (2008); Rattanaprichavej 
(2012) anser att förändringar i fastighetsbranschen sker snabbt och företag lämpligen då 
förändrar sin strategi lika snabbt för att anpassa sig till denna nya miljö. Alla tre 
fastighetsbolagen anser att de befinner sig i en föränderlig miljö, vilket de vidare anser 
att de behöver anpassa sig till mer eller mindre beroende på omständigheterna. När 
företagen förändrar sin strategi beroende på omgivningen blir strategi som process 
aktuell (De Wit & Meyer, 1998; Roos et al., 2004). En och samma strategi går inte att 
använda till alla olika uppkomna situationer, eftersom all planering inte går att göra i 
förväg. Men det går inte heller att lämna allt åt slumpen och ge upp all kontroll (De Wit 
& Meyer, 1998; Mintzberg, 1992; Rattanaprichavej, 2012). 
  
 
5.6 Projektets strategi på Högskolan i Halmstad 
De tre fastighetsbolagen anser inte att deras övergripande strategi skiljer sig gentemot 
projektets strategi, utan det är den övergripande strategin som de anser sig följa. Detta 
skiljer sig mot vad Rattanaprichavej (2012) tar upp i sin studie att företagen borde 
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formulera en projektstrategi utifrån den övergripande strategin. Strategi som plan enligt 
Mintzberg (1992); Roos et al. (2004) är något som utformas och inte förändras med 
tiden, den är en riktlinje och ett medvetet tillvägagångssätt. Samarbetet mellan de tre 
fastighetsägarna anser de är en självklarhet, där kompromisser och anpassning 
möjligtvis uppkommer på längre sikt. Vanligtvis växer nya strategier fram över tiden 
där företag anpassar sig till omgivningarna, vilket gör det svårt att bestämma en strategi 
i förväg där strategi som process blir aktuell (Roos et al., 2004; De Wit & Meyer, 1998). 
Anpassning och samarbete sker på grund av att en ny detaljplan ska antas. Enligt 
Whittington (2002) är oklarheter och tillfälligheter något som påverkar strategin, vilket 
hör samman med det evolutionistiska perspektivet ihop med processperspektivet. 
 
Högskolan i Halmstad har tagit fram en Campusplan 2025 där mål, vision och strategi 
är formulerade för högskoleområdet (Campusplan, 2013). Mia Ahmetasevic på Intea 
berättar att företaget inte har en egen strategiformulering för projektet på 
högskoleområdet, utan de följer Campusplanen 2025 och befintliga fastighetsägare. 
Enligt Göran Christiansson på Fragerus finns projektets strategi för högskoleområdet i 
hans bakhuvud, där den utgick från högskoleområdet då den bestod av ett 
fabriksområde. Fabriken lades ner och Fragerus kunde utveckla sin projektstrategi som 
idén var från början. Whittington (2002) konstaterar att företag analyserar och beräknar 
att inget oförutsägbart ska uppkomma längst vägen och det är något som avgör om 
företaget lyckas eller misslyckas på lång sikt, enligt det klassiska perspektivet. Henrik 
Axelsson på Castellum nämner att de har en affärsplan som innefattar högskoleområdet 
i Halmstad, dock anser inte Henrik Axelsson att detta är en projektstrategi utan en plan 
för respektive affärsområde och endast tillgänglig för Castellum. Däremot arbetas 
affärsplanen fram inom ramen för den övergripande strategin som företaget har 
formulerat sedan tidigare. Castellums övergripande strategi frångås inte gällande de 
olika områdena för projektets strategi. Vilket motsägs av Rattanaprichavej (2012) som 
anser att företag borde anpassa sina olika delar i företaget, där delarna gynnas av olika 
typer av strategier. Men Henrik Axelsson anser att Castellums övergripande strategi 
ingår det att de ska vara anpassningsbara mot omvärlden, som de är genom samarbeten. 
Däremot håller Rattanaprichavej (2012) med om att affärsplanen lämpligen formuleras 
utifrån den övergripande strategin. 
 
Henrik Axelsson och Göran Christiansson anser sig ha varit med och delgett sina 
synpunkter på högskoleområdet, när högskolan tog fram Campusplan 2025. Detta 
framkommer dock inte officiellt ur Campusplanen (Campusplan 2025, 2013). Alla tre 
fastighetsbolagen nämner att Campusplanen är något de utgår ifrån och måste förhålla 
sig till. Rattanaprichavej (2012) konstaterar att företagen beroende på situationen, borde 
ha olika strategier som anpassar sig till miljön. Där flexibilitet och anpassningsbarhet är 
centralt. Men ingen av de tre fastighetsägarna har ändrat den planerade användningen 
för respektive fastighet på högskoleområdet i Halmstad från hur de från början bestämt. 
Detta stämmer överens med De Wit & Meyers (1998) synsätt när analys av en situation 
och en formulering av en övergripande plan sker är det strategi som plan. Däremot 
nämner Henrik Axelsson på Castellum att det finns tankar om att möjligtvis ändra 
användningen. Detta är dock inget han vill gå ut med offentligt om vad det innebär, men 
han nämner att kommande förändringar kan bero på samarbetet och på grund av att man 
vill få en balans till helheten på området. Vilket styrker Roos et al. (2004); Whittingtons 
(2002) resonemang gällande att företaget anpassar sig till hur marknaden förändras och 
utvecklas, som gör att det blir strategi som process. 
Fastighetsföretagens satsning i procent på högskoleområdet i relation till deras totala 
verksamhet skiljer sig åt där Fragerus står för en andel av 50%. Inteas andel är 10-15% 
och Castellum har ca 2%. Ur intervjun med Göran Christiansson framkom det tydligt att 
projektet på högskolan var betydelsefullt för Fragerus. Detta kan ha att göra med att 
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projektet står för så pass mycket som 50% av företagets totala verksamhet, även att 
företaget har verkat länge på högskoleområdet och är väl insatta i området och 
fastigheterna. Under intervjun med Henrik Axelsson framkommer det inte direkt att 
projektet på högskoleområdet har en lika stor avgörande del för företagets fortlevnad, 
därmed inte sagt att projektet på högskolan inte har betydelse för företaget. Men att det 
inte är lika viktigt eller avgörande för Castellum som det är för Fragerus är tydligt 
genom intervjun. Detta kan vara eftersom projektet bara består av en liten andel av 
företagets totala verksamhet. Då intervjun med Intea skedde över mail är det svårare att 
avgöra hur viktigt det är för dem. Dock står projektet för en ansenlig summa av 10-15% 
av företagets totala verksamhet. 
 
 
Utifrån vår studie konstateras det att strategiformuleringen gällande strategi som process 
ska vara informell, ostrukturerad och uppdykande. Strategi som plan innefattar 
strategiformuleringen som formell, strukturerad och medveten. Den övergripande 
strategin och projektets strategi studeras utifrån om strategin förändras vilket tyder på 
strategi som process. Eller ligger fast vilket visar på strategi som plan. Utifrån våra 
empiriska undersökningar framkommer det vid en första anblick nedan i tabellen att alla 
tre fastighetsbolagen kan kopplas till strategi som plan, eftersom de har en formell 
strategiformulering. Detta eftersom företagsledningen formulerar företagets strategi. 
Inteas och Castellums övergripande strategi tyder på strategi som plan, eftersom deras 
övergripande strategi ligger mer fast utan att förändras. Däremot anser Fragerus att 
deras övergripande strategi förändrar sig, vilket stämmer överens med strategi som 
process. Vid vidare studerande på deras projektstrategier gällande högskoleområdet i 
Halmstad framkommer det att Intea, Castellum och Fragerus inte förändrar sina 
projektstrategier utefter vad de från början hade bestämt, vilket blir strategi som plan. 
Det framkommer att de tre fastighetsägarna inte frångår sina övergripande strategier 
gentemot projektets strategi, vilket visar på strategi som plan. 
 
 

 
Figur 8. En första anblick på det empiriska underlaget som leder till strategi som plan eller 
strategi som process i tabell med förkortningar (egen modell). 
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6. Slutsats 
 

Här presenteras de slutsatser som har kommit fram utifrån analysen. Slutsatserna presenteras i 
en tabell som redogör för om företagen har sin övergripande strategi och sin projektstrategi 
utifrån strategi som plan eller strategi som process. Avslutningsvis ges förslag till fortsatt 
forskning med utgångspunkt från det här arbetet. 

 
  
Slutsatserna grundar sig på vårt empiriska underlag och svarar på vår slutliga 
problemformulering: 
Hur resonerar fastighetsägarna kring strategiförändring i ett gemensamt 
fastighetsutvecklingsprojekt? 
 
Vid en närmare fördjupad analys i tabellen nedanför på vad företagen egentligen 
säger och vad de gör i verkligheten, skiljer sig vårt resultat något jämfört med det som 
framkom vid en första anblick från analysen, figur 8. Intea har en formell 
strategiformulering genom att företagsledningen tar fram den övergripande strategin. 
Samtidigt låter de medarbetarna påverka, vilket leder till en informell framtagning. 
Dock har Intea en strukturerad och medveten strategi, ur vår studie framkommer det då 
att strategi som plan blir aktuell. Fragerus och Castellum har även vid en djupare analys 
en strategi som plan vid deras strategiformulering, trots att Fragerus har en aningen 
ostrukturerad strategi, vilket påminner om strategi som process. Fragerus övergripande 
strategi stämmer överens med vad de själva anser sig vara, alltså strategi som process 
eftersom de förändrar sig. Vidare konstateras att Castellum och Inteas övergripande 
strategi stämmer överens med strategi som plan, då denna ligger fast men möjligtvis kan 
förändras beroende på vad som uppkommer längre fram i tiden. Vår studie indikerar på 
att fastighetsbolagens projektstrategier som framkommer vid en första anblick delvis 
stämmer vid en djupare analys. Där endast Fragerus i det avseendet fortfarande kan 
kopplas som strategi som plan, då denna ligger fast. Förändringen som sker visar istället 
att Intea och Castellum stämmer överens med strategi som process eftersom de följer 
Campusplan 2025 i verkligheten. Båda anser sig följa sina egna strategier, men 
samtidigt tillägger de att de följer Campusplan 2025, vilket då inte utgör deras egen 
strategi. Jämförs slutligen den övergripande strategin mot projektets strategi har Intea 
och Castellum förändrat sig eftersom de följer Campusplanen 2025. Medan Fragerus 
ständigt har tagit Campusplan 2025 som sin egna projektstrategi. 
 
  

 
Figur 9. En fördjupning på det empiriska underlaget som leder till strategi som plan eller 
strategi som process i tabell med förkortningar (egen modell). 
 
 
Studiens resultat leder oss även till ett resonemang om att det inte är entydigt om ett 
företag kan kopplas till strategi som plan eller strategi som process. Detta beror på att 
inte alla delar som studerats visar antingen det ena eller andra. Beroende på vilken del 
som studeras, t.ex. en formell strategiformulering påvisas en strategi som plan, 
samtidigt om strategiformuleringen förändras påvisas det en strategi som process. Vilket 
leder till en svårighet med att komma fram till en klar slutsats med vad företagens 
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strategier kategoriserar sig enligt strategi som plan eller strategi som process. 
Tidsaspekten ställer även till det eftersom vid en lång tidshorisont betraktas alla företag 
att vara strategi som process förr eller senare. En otydlighet infinner sig hur det 
empiriska underlaget ska tolkas. 
 
Utefter studiens resultat dras slutsatsen att alla tre fastighetsägarnas strategier till att 
vara generella och inte så detaljerade. Vilket leder till att det finns en mindre chans att 
de frångår sin strategi, vilket gör att de tre fastighetsbolagen har en strategi som plan. 
En allmänt hållen strategi gör att företagen kan handla på flera olika sätt och trots 
allt ändå hålla sig inom den. 
 
Studien indikerar på att högskoleområdet befinner sig i en stabil miljö eftersom det 
inte sker större förändringar innan detaljplanen fastställs. Detta visar att företagen 
lämpligen följer strategi som plan. Samtidigt kan samarbetet på högskoleområdet 
resultera i att kompromisser om förändringar och anpassningar behöver ske under tiden 
förhandlingar pågår, vilket också leder till att fastighetsbolagen måste förändra sin 
projektstrategi gentemot deras övergripande strategi. Studien visar att det krävs att 
fastighetsbolagen lämpligen borde vara strategi som process, eftersom de måste 
samarbeta och anpassa sig till varandra. Detta resulterar i en omöjlighet att ha en 
fastställd projektstrategi som företagen inte frångår. 
 
En anledning till varför Fragerus gjort Campusplanen 2025 till sin egen strategi kan 
vara att projektet står för en så pass stor del av deras verksamhet. Medan Castellum 
och Intea kan följa Campusplanen 2025 och ändra sin projektstrategi eftersom 
projektet står för en liten del av deras totala verksamhet, vilket kan påverka deras 
flexibilitet kring projektets strategi. 
 
 
6.1 Förslag till fortsatt forskning 
Efter vår uppsatsprocess har vi kommit fram till att det hade varit intressant att studera 
djupare i Campusplan 2025 och hur den påverkar fastighetsägarnas strategier på ett 
djupare plan, där fler aktörer såsom kommunen och Högskolan i Halmstad möts. Detta 
för att få en bättre förståelse hur Campusplan 2025 påverkar fastighetsägarens val och 
begränsningar, samt hur mycket de har varit med och påverkat. Vidare finner vi 
intressant att studera fortsättningen av strategiformuleringen genom att studera 
strategiimplementering av högskoleområdet, då endast möjlighet funnits att studera 
resonemanget kring strategiformuleringen. 
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Bilagor 
Intervjuguide 
  
  
Inledande frågor 

• Vill ni medverka med namn och företag i vår uppsats? 
• Är det okej om vi kontaktar er igen för eventuellt fler frågor eller 

kompletteringar? 
• Berätta lite kort om er själv. 

o Hur länge har ni jobbat på företaget? 
o Vilken position har ni inom företaget? 

 
Övergripande strategi 

• Vad är strategi för er? 
• Under hur lång tid gäller er strategi? 
• Ändrar ni er strategi under denna tidsperiod? 

o Om nej, varför inte? 
o Om ja, varför? 

• Anser ni att er nedskrivna strategi är bred eller snäv? (Andra intervjun) 
 

Strategiformulering 
• Hur går ni tillväga för att formulera en strategi? 
• När formulerar ni er strategi? 
• Vem eller vilka är det inom företaget som formulerar er strategi? 
• Vilka faktorer påverkar er strategiformulering? 

o Interna? 
o Externa? 

• Skulle ni säga att ni har en informell eller formell strategiformulering? 
• Anser ni att ert företag befinner sig i en föränderlig miljö? 

 
 

Projektets strategi 
• Vilken är er strategi? 
• Skiljer sig er strategi för högskoleområdet i Halmstad? 

o Om ja, vad har ni för strategi för högskoleområdet i Halmstad? 
• Eftersom att ni samarbetar med olika aktörer på ett gemensamt område, har ni då 

förändrat er strategi för detta område under tiden? 
• Har ni en nedskriven strategiformulering för projektets högskoleområde? (Andra 

intervjun) 
• Hur viktig är er högskolesatsning i relation till övrig verksamhet? (Andra 

intervjun) 
o Hur stor del är den i procent till övrig verksamhet? 

• Har er bestämda användning för era respektive fastigheter på högskoleområdet 
förändrats? T.ex. planerad lokalyta förändrats till bostäder/grönområden eller 
liknande? (Andra intervjun) 

• Har ni tagit fram något material förutom "Förstudie Nya Campus Halmstad" 
som visar era kommande fastigheter och vad dessa ska användas till? (Andra 
intervjun) 

• Kan vi tolka affärsplanen som projektets strategi? (Andra intervju med 
Castellum)



 

 

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Claudia Rydén

Neda Mirtorabi


