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Sammanfattning 

Problembakgrund: Byggindustrin har under flera års tid varit en blomstrande bransch tack 

vare högkonjunktur och bristen på bostäder i Sverige. Det finns anledning att tro att 

byggbranschen snart kommer gå in i en lågkonjunktur eftersom det har blivit en minskning i 

efterfrågan på bostäder samt det faktum att konjunkturer går i cykler.  

 

Problemdiskussion: Det extrema lågränteläge som råder i Sverige idag är ännu en anledning 

till att misstänka att en lågkonjunktur är på väg. Byggindustrin spelar en viktig roll för 

samhället med tanke på den rådande bostadsbristen, det är viktigt att byggsektorn producerar 

även i en lågkonjunktur, därför är det intressant att ta reda på hur byggföretag kan förbereda 

sig inför en sådan.  

 

Syfte: Syftet med den här kandidatuppsatsen är att undersöka hur byggföretag förbereder sig 

inför en lågkonjunktur avseende strategisk planering och styrning. Den här studien avser att 

analysera, jämföra och utvärdera teori med empiri. Problemställningen lyder: Hur förbereder 

sig byggföretag inför en lågkonjunktur avseende strategisk planering och styrning?. 

 

Metod: En kvalitativ studie med abduktiv ansats har genomförts med personliga intervjuer 

som tillvägagångssätt. De representanter som har intervjuats arbetar samtliga på företag inom 

bygg- och anläggningsbranschen. 

 

Slutsats: En slutsats är att alla företag som deltagit i undersökningen arbetar med strategisk 

planering och styrning. De slutsatser som kunnat dras utifrån den här studien angående hur 

byggföretag förbereder sig inför en lågkonjunktur avseende strategisk planering och styrning 

är:  

● Att förberedelse ökar chanserna för att ett företag ska klara av en lågkonjunktur. 

● Att diversifiera affärsområden. 

● Att planera långsiktigt. 

● Att ta lärdomar av tidigare kriser och misstag. 

● Att få personalen att trivas och undvik nedskärning av arbetskraft i den mån det är 

möjligt.  

● Att arbeta aktivt med FoU samt utveckling av kompetens. 

● Att anpassa organisationen efter den omvärld och förhållanden som företaget verkar i. 

 

Fortsatt forskning: För att forska vidare inom detta område hade en mer långtgående studie 

om byggföretags förberedelser inför en lågkonjunktur kunnat göras som sträcker sig över en 

lång tidsram. Genom att följa företagen under en längre period hade de varit möjligt att se 

resultaten av respektive företags förberedelser. 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund  

Den här studien handlar om strategisk planering och styrning i byggbranschen. Fokus ligger 

på att undersöka hur byggföretag förbereder sig inför en lågkonjunktur. Ämnet är intressant 

att undersöka eftersom byggbranschen har en stor och betydande roll i samhället. Industrin 

påverkar Sveriges BNP i hög utsträckning. Enligt undersökningar från 2018 bor 93% av 

Sveriges befolkning i en kommun med bostadsbrist (Hyresgästföreningen, 2018) och det 

beräknas behöva produceras 93 000 bostäder årligen fram till 2020. Därefter och fram till  

2025 uppskattar Boverket att det måste byggas 51 000 bostäder varje år för att eliminera 

bostadsbristen. Sammanfattningsvis innebär det att Sverige har ett behov av 535 200 nya 

bostäder inom loppet av sju år (Boverket, 2018). Bristen på bostäder har bidragit till många 

goda år för byggbranschen och sedan 2013 har bostadsbyggandet ökat med 203% (Henricson, 

2018). Byggbranschen har en mycket central och betydelsefull roll i samhället, speciellt när 

det är brist på bostäder. I slutet av 2016 sysselsatte byggsektorn över 300 000 personer 

(Statistiska centralbyrån, 2018) och byggindustrin utgjorde 10% av Sveriges BNP (Sveriges 

byggindustrier, u.å) vilket gör att staten får in mycket pengar från just den här industrin. Dock 

är byggandet inte bara viktigt för staten, utan det har även betydelse på individnivå. 

Bostadsbristen slår hårt mot de svagaste i samhället. Allt eftersom att bostadsbristen har blivit 

större har fler blivit hemlösa i Sverige (Swärd & Swärd, 2014) och var tredje person i 

åldrarna 18-30 saknar egen bostad, vilket i sin tur bidrar till att psykisk ohälsa ökar (Sköld, 

2016). Genom att producera och bygga om fler fastigheter minskar bristen på bostäder, därför 

är det av största vikt både för staten och samhället i stort att byggsektorn producerar även i en 

lågkonjunktur. 

 

Sedan 2015 har Sveriges marknad befunnit sig i en högkonjunktur. Med anledning av det 

fördelaktiga marknadsläget i kombination med brist på bostäder har det varit en extrem 

efterfrågan på bygg- och anläggningsentreprenörer. Den högkonjunktur som rått har mattats 

av enligt nya prognoser från 2018, (Carlgren, 2019) därav är frågan om byggföretag och dess 

förberedelse inför en lågkonjunktur aktuell. Nedgången beror på att de nyproduktioner som 

anbragts är mycket dyra att både köpa och hyra. Marknaden för nya bostäder har blivit mättad 

då det inte finns tillräckligt många i Sverige som är villiga att betala de höga summor som 

krävs för att bo i en nyproduktion (Hellekant, 2017). Bostadsbristen är störst för unga 

människor som sällan har betalningsförmåga för en nyproducerad lägenhet (Sköld, 2016). I 

kombination med att bankerna är restriktiva med utlåning innebär detta att färre personer kan 

byta till en dyrare bostad, vilket i sin tur ger upphov till att bostadspriserna sjunker. Från 

byggbolagens perspektiv kommer kostnaden för att producera byggnader i stort sett inte 

förändras, men den minskade efterfrågan på bostäder kommer leda till att vinsten per projekt 

blir mindre. Ökad konkurrens kan tvinga byggbolag att lämna låga anbud vilket även 

resulterar i att byggbolagen försätts i en sämre position på marknaden (Henricsson, 2018). 
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1.2 Problemdiskussion 

I Sverige har reporäntan varit extremt låg de senaste tre åren. Sedan i början på 2015 har det 

varit så kallad minusränta, det vill säga att reporäntan är negativ (Riksbanken, 2018). 

Riksbanken har kritiserats i tidskrifter och media för sitt beslut att låta räntan vara fortsatt låg 

under en lång period. I en artikel från Dagens Industri (2016) påtalar före detta vice 

riksbankschef Lars Nyberg och före detta riksdagsledamot Carl B Hamilton de negativa 

konsekvenser som följer av låg reporänta. Nyberg och Hamilton beskriver att den låga räntan 

trissar upp bostadspriserna. Eftersom det i dagsläget är billigt att ta lån, men huspriserna är 

mycket höga har det lett till att hushåll kan ta stora lån till liten kostnad. I framtiden är det 

tänkbart att reporäntan stiger vilket gör att räntekostnaden för huslån kommer att öka, det kan 

leda till att människor med hög skuldsättning inte kan betala sina huslån alternativt måste 

sälja sina hus. Detta alternativa scenario liknar händelseförloppet före finanskrisen i USA 

som bröt ut 2008 (Ohlin, 2018). Även riksbankschef Stefan Ingves beskriver att hög 

skuldsättning hos hushåll och företag gör ekonomin svag, vilket i sin tur kan orsaka hög 

arbetslöshet (Ingves, 2012). Ränteläget har alltså väckt en oro i samhället för att Sveriges 

ekonomi urholkas samt att Sverige löper risk att drabbas av en finansiell kris. En kris kommer 

att påverka hela samhället och därför är det ett aktuellt ämne att diskutera idag. Det är 

intressant att titta på hur byggbranschen förbereder sig inför ett sådant scenario eftersom det 

kan medföra praktiska problem för fastighetsägare, byggentreprenörer, hyresgäster och 

staten. En omfattande nedgång inom byggandet kan leda till att en ekonomisk kris utlöses. 

Företagens hantering av denna utveckling kan dock vara avgörande för huruvida en kris 

utlöses eller inte, men företagens förutsättningar för att undvika ett sådant scenario är mycket 

begränsade på grund av den negativa räntan som hämmar det penningpolitiska 

handlingsutrymmet. (Mellwing och Sjögren, 2018) 

 

Det finns mycket tidigare forskning som behandlar finanskriser och lågkonjunkturer ur ett 

nationalekonomiskt perspektiv, ofta hur och varför de uppstår samt hur effekten av en kris 

kan dämpas. Bigelow och Chan (1992) har forskat inom företagsekonomi och då konkret hur 

företag bör förbereda sig inför en lågkonjunktur. Även näringslivet och individers agerande 

vid en lågkonjunktur är något som redan studerats. I många studier undersöks ekonomiska 

konjunkturer och dess inverkan, däremot verkar det saknas forskning kring byggbranschens 

förberedelser inför en lågkonjunktur. I en studie av Cullberg och Svensson (2017) har deras 

förslag till fortsatt forskning varit att studera om konjunkturen är en påverkansfaktor för ett 

företags ekonomiska situationsanpassning. Det finns forskning om hur byggindustrin har 

påverkats av finansiella kriser eller lågkonjunkturer, men de är främst utförda i utlandet. 

Mycket forskning är av kvantitativ karaktär med fokus på insamling av data i stor skala. 

Exempel på sådan forskning är Gostkowska-Drzewicka (2014) samt Aghimien, Aghimien, 

Fadiyimu och Taiwo (2018) som undersöker byggindustrin i Polen samt Nigeria. Det finns 

mycket forskning som utgår från ett flertal olika länder i världen, bland annat Storbritannien, 

Australien, Malaysia och Nya Zeeland. Gulko, Hyde och Seppala (2017) har gjort en 

kvalitativ studie som undersöker byggbolag innan, under samt efter en lågkonjunktur, även 

Zou, Zillante, Xia, Chan och Zhao (2015) har forskat på området. Det finns både ett teoretiskt 

och empiriskt problem att studera eftersom det inte finns särskilt mycket forskning om hur 



 3 

svenska byggföretag förbereder sig inför en lågkonjunktur. Till följd av ovanstående faktorer 

är byggbranschens strategiska planering och styrning inför en lågkonjunktur intressant att 

studera genom kvalitativa intervjuer. Dessutom har aktörer inom byggbranschen bekräftat att 

det är ett nödvändigt ämne att undersöka i de förberedande samtal som genomfördes innan 

studien påbörjades. 

1.3 Problemställning 

 

Hur förbereder sig byggföretag inför en lågkonjunktur avseende strategisk planering och 

styrning? 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att beskriva och förklara hur byggföretag förbereder sig inför en 

lågkonjunktur avseende strategisk planering och styrning. Studien avser att analysera, 

jämföra och utvärdera teori med empiri. 
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2. Teoretisk referensram 

2.1 Vad är en konjunktur? 

En lågkonjunktur uppstår i genomsnitt var femte år, vilket innebär att företag som funnits 

länge mest troligt har ställts inför en lågkonjunktur och tvingats att hantera denna. Företag 

och individer bemöter lågkonjunkturer utifrån tidigare erfarenheter. Även om lågkonjunkturer 

uppstår med en viss regelbundenhet är alla unika vilket innebär att företag måste anpassa sina 

beslut utifrån varje enskilt fall. Det är svårare för företag att förbereda sig inför en ekonomisk 

nedgång än exempelvis en teknisk störning. Detta beror på att en lågkonjunktur ofta 

uppkommer plötsligt utan förvarning, medan en teknisk störning har mer tydliga 

varningssignaler. Konjunkturnedgångar har dessutom inte någon bestämd tidsram. Detta 

medför att företags osäkerhet kring strategiska beslut och investeringar ökar ytterligare 

eftersom de inte vet när nedgången når sitt slut (Latham & Braun, 2011). En konjunkturcykel 

avser variationer i ekonomin som pågår i flera månader eller år. Vanligtvis innebär dessa 

variationer att det blir ett skifte mellan perioder med hög- respektive lågkonjunktur. En 

högkonjunktur avser en cykel med relativt snabb ekonomisk tillväxt medan en lågkonjunktur 

istället avser en cykel med ekonomisk stagnation eller nedgång. (Bormotov, 2009) 

2.2 Tidigare finanskriser i Sverige 

2.2.1 Finanskrisen på 90-talet 

Fagerfjäll, Lundström, Pettersson, Söderström & Åsbrink (2005) beskriver att banksektorns 

villkor för kreditgivning förändrades under 80- och 90-talet. De nya villkoren tog bort de 

begränsningar gällande utlåning för banker och finansbolag som tidigare funnits vilket gjorde 

att bankerna kunde låna ut stora summor till finansbolag, som i sin tur lånade ut till 

fastighetsbolag. Syftet med att förändra kreditgivningen var att bromsa ned den höga 

inflationen. Istället bidrog förändringen till att en bank-, finans- och fastighetskris utlöstes i 

Sverige. Krisen orsakade enorma värdeminskningar på fastigheter. Flera stora fastighetsägare 

sålde delar av sitt bestånd i ett försök att rädda kapital, det gjorde situationen enbart värre. 

Kommersiella fastigheter drabbades hårdast och förlorade upp till två tredjedelar av sitt 

värde, men många bostadsrätter och hus hade lika stor värdeminskning. Nästan alla bostäders 

värde minskade med minst 15-20%. 1992 kraschade växelkursen, och på grund av att Sverige 

då hade fast växelkurs var riksbanken tvungen att höja styrräntan till 500% för att försvara 

kronans värde. Det gick från ett normalt ränteläge till ett extremt högt ränteläge. Under de tre 

dagar som räntan var 500% stoppades utlåningen och bankomater stängdes, men 

försäljningen av tillgångar utomlands bromsades vilket var önskvärt. Till slut kunde 

riksbanken inte längre skydda kronans värde och tvingades släppa den fasta växelkursen för 

att gå över till rörlig istället. Kronan tappade då 25% av sitt värde. Under krisen försvann en 

halv miljon jobb och det tog 10 år innan hushållens köpkraft hade återhämtat sig till läget före 

krisen. Än idag är arbetslösheten fortfarande högre än den var på 80-talet. (Fredriksson, 

2012). 
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2.2.2 Finanskrisen 2008 

Finanskrisen 2008 beskrivs som en av de värre kriserna som någonsin inträffat (Gulko, et al., 

2017). Bostadmarknaden i USA var kraftigt överbelånad till följd av att privatpersoner fått 

belåna hus utan säkerhet. I mitten av 2007 ledde det till att bostadsmarknaden kollapsade och 

bostadsbubblan sprack. Till en början var det bara bankväsendet som drabbades, men krisen 

spred sig efter hand till andra branscher och länder varav även byggbranschen blev utsatt. 

Krisen kom att påverka hela världen. Det har tagit lång tid för ekonomin att återhämta sig, 

fem år efter krisen utlöstes kan man fortfarande se efterdyningar av den (Hwang, 2014). 

 

I Storbritannien stod byggindustrierna inför väldigt svåra förhållanden på grund av 

finanskrisens inverkan som visade den djupaste årliga nedgången på huspriser samt en stor 

påverkan på ekonomin i helhet. Det hjälpte inte att branschens utförande till en början 

påminde om tidigare nedgångar. Mellan åren 2006 och 2008 visade marknadsvärdet en 

minskning som berodde på ett minskat förtroende för företagens förmåga att överleva 

krisperioden. Ett antal marknadsledande företag inom byggindustrin i Storbritannien 

minskade marknadsvärdet med över 90%. Detta medförde en rädsla hos många finansiella 

analytiker som blev oroliga att omständigheterna av finanskrisen 2008 samt den stora 

värdeminskningen av företagen skulle medföra brytningar mot bankavtal (Gulko, et al., 

2017). 

 

Enligt Appelbaum, Keller, Alvarez & Bédard (2012) är det av stor vikt att företag lär sig av 

sina misstag och ständigt uppdaterar sin strategiska planering inför en lågkonjunktur. Det är 

oftast felaktig förberedelse som orsakar de flesta negativa följderna för ett företag under en 

kris. Stora företag bör därför inte överskatta sin förmåga att klara sig välbehållna i en 

ekonomisk kris, vilket finanskrisen 2008 är ett exempel på då Wall Street’s största företag 

kollapsade. Väldigt få företag kunde identifiera eller till och med erkänna bostadsmarknadens 

anomali som låg till grund för krisens utlösande. De företag som däremot kände igen 

varningssignalerna och agerade därefter klarade sig mer lindrigt undan än de resterande. 

Lärdomar av den ekonomiska krisen 2008 och riktig planering är två viktiga förutsättningar 

för att företag ska klara sig vid en ny krissituation, tillämpas inte dessa föreligger det en stor 

risk att gamla misstag upprepas (ibid.). 

2.3 Strategisk planering och styrning 

Vid riskanalys har strategisk planering tillämpats som ett hjälpmedel för företag. Till skillnad 

från ekonomistyrningen innefattar strategisk planering en uppifrån och ner-process inom en 

organisation som inkluderar alla nivåer, istället för enbart budgetering och liknande 

processer.  Den strategiska planeringen möjliggör därför fler underlag än endast finansiell 

information för företaget vid deras riskanalys. Genom strategisk planering kan företag 

påverka hur investeringsförslag definieras, utvärderas och implementeras (Ghemawat, 2009). 

Den här processen syftar till att ta fram långsiktiga strategier gällande marknadsmöjligheter, 

mål, kompetenser och resurser som får företaget att leva vidare. Vanligtvis sträcker sig en 

strategisk plan över 3-5 år (Mintzberg & Quinn, 1992). I slutet av 1970-talet gick strategisk 

planering från att beröra grundläggande prognoser till den externa orienteringen på 
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marknaden. Denna orientering är mer mottaglig för konkurrenstryck och har som funktion att 

utjämna den ekonomiska tonvikten av kapitalbudgetering (Ghemawat, 2009). Idag handlar 

strategisk planering om att koncentrera hela sin organisation mot en vision, att få hela 

företaget att jobba mot ett eller flera gemensamma mål. För att uppföra en sådan plan 

identifierar man sina styrkor och utifrån det görs en bedömning kring vilka projekt eller 

aktiviteter som ska genomföras och därmed ingå i handlingsplanen för att nå uppsatta mål. 

Den strategiska planeringen måste ses som ett levande arbete, som ska anpassas efter 

förändringar på marknaden samt i övriga omvärlden. Företagets organisation kan komma att 

behöva genomgå förändringar för att nå en vision, det handlar ofta om att utöka kompetens 

och effektivitet (Mintzberg & Quinn, 1992).  

 

Bigelow och Chan (1992) fastställer att företag behöver planera för en lågkonjunktur innan 

den uppstår för att klara sig så bra som möjligt. Genom att planera och bestämma de åtgärder 

som behöver tilltas före lågkonjunkturen inträffar går det att fördela resurser på ett sådant sätt 

att man inte riskerar att förlora pengar eller marknadsandelar trots det sämre konjunkturläget 

(ibid.). Bolag som inte har planerat i tid kan bli tvungna att drastiskt minska kostnaderna i ett 

sådant läge, men ett sådant kortsiktigt perspektiv riskerar att skada företaget på längre sikt 

(Pearce & Michael, 2006). Att onödiga kostnader alltid ska elimineras råder det inga tvivel 

om, dock får det inte ske på bekostnad av marknadsandelar eller skalfördelar (Roberts, 2003). 

Att minska forskning och utveckling (FoU), kundservice och nedskärning av personal skadar 

företaget ur konkurrenssynpunkt och kan resultera i förlorade marknadsandelar (Pearce & 

Michael, 2006). Företagets positionering och konkurrenskraft spelar stor roll i skedet när 

marknadsläget återhämtat sig, det är skadligt för varumärket att gå för långt ifrån affärsidén 

(Roberts, 2003). 

 

För att ekonomiskt tolka och se samband samt ta reda på vad som är lönsamt behöver den 

strategiska planeringen kompletteras med styrning. Strategisk styrning innebär en strategisk 

inriktning mot generation, tolkning och analys av styrningens information samt att 

konkurrenternas verksamhet är ett nyckelmått vid jämförelse (Langfield-Smith, 2008). Greve 

(2014) förklarar strategisk styrning som kunskapen om de samband som finns mellan 

företagets produkter, aktiviteter, nyttan av kostnader samt uppföljning av kostnader. Sådan 

kännedom om företagets interna verksamhet kan användas för att vinna konkurrensfördelar. 

Målet är att åstadkomma hög ekonomisk effektivitet samt högt kapacitetsutnyttjande och på 

så sätt nyttomaximera kostnader. Detta kan åstadkommas genom dimensionering och 

anpassning av aktiviteter efter målsättning. 

 

Ett högt kapacitetsutnyttjande innebär att ett företag producerar en stor volym och de fasta 

kostnaderna fördelas på flera enheter. En ökning av kapacitetsutnyttjande leder till att att 

priset per producerad enhet minskar och företaget kan således hålla ned priser vilket är en 

fördel ur konkurrenssynpunkt. Det bästa receptet för att hantera en lågkonjunktur är enligt 

Ghemawat (2009) att investera för att skapa och bibehålla konkurrensfördelar förutsatt att det 

är kostnadseffektivt. Att inte utnyttja full kapacitet ses som en onödig kostnad; en kostnad för 

överkapacitet. I de flesta företag är aktiviteter sammanlänkade i en värdekedja och måste 

göras i en specifik ordning (till exempel måste grunden gjutas före huset byggs). Därför finns 
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det ibland hinder för att utnyttja full kapacitet, dessa hinder kallas för flaskhalsar (Greve, 

2014). Flaskhalsar uppstår då det finns en begränsning av flödet i en hel värdekedja (Olhager, 

2013). Ett byggbolag kan ha mycket personal, men lite mark att bygga på. I det läget blir 

marken en flaskhals som avgör vilken kapacitet företaget kan ha. Den stora personalstyrkan 

är en kostnad för överkapacitet. Flaskhalsar kan elimineras på lång sikt, men i det direkta 

skedet får företaget acceptera sin situation. När företag lyckas ha optimal dimensionering av 

kapaciteten vinner de så kallade stordriftsfördelar. Det sker när företaget kan öka 

produktionen utan att anskaffa nya resurser eller anläggningar (ibid.). Ökad produktion 

(volym) till samma kostnader resulterar i att pris per enhet minskar. En komplex organisation 

som har flera olika marknader och kundkategorier och stor variation i sitt erbjudande har 

svagare koppling mellan volym och kostnad. Företaget kan ha höga kostnader för att utveckla 

verksamheten, till exempel produktutveckling eller marknadsplanering. Dessa utgifter är 

endast svagt korrelerade med volymen, därför kan en komplex organisation inte hitta 

kostnadsdrivaren i volymen utan bör istället söka i de andra avancerade delarna (Greve, 

2014). 

 

Byggföretag producerar ofta komplicerade och stora projekt som behöver skräddarsys efter 

varje kund. Det gör att arbetsprocessen varierar mycket mellan olika uppdrag, vilket medför 

svårigheter för byggföretag att standardisera. Därför är förutsättningarna för styrning sämre 

för byggbolag som arbetar med denna typ av tillverkning (Greve, 2014). Däremot belyser 

Josephson och Saukkoriipi (2009) att risken för fel minskar om fler byggprocesser 

standardiseras. I dagsläget är många byggnadsdelar standardiserade men inte 

sammankopplingen av dessa. Denna brist på standardisering medför inte bara fler risker för 

fel, utan också mer tid och därmed pengar för arkitekter som måste rita samtliga anslutningar 

i detalj specifikt för varje enskilt projekt. Dessutom behöver dessa ritningar i flera fall göras 

om eller lösas på byggarbetsplatsen då de inte fungerar väl på plats. Cheng (2014) konstaterar 

att ett vanligt problem i byggbranschen är kostnadsöverskridanden. Det finns 16 

nyckelfaktorer som påverkar kostnader i projekt. Det är möjligt att undvika 

kostnadsöverskridanden och samtidigt öka lönsamheten om företag på ett effektivt sätt kan 

kontrollera nyckelfaktorerna och skapa förebyggande strategier. Styrning är den faktor som 

benämns som den främsta att påverka ekonomin i projekt. En väl tillämpad styrning i 

projektet möjliggör kontinuerlig kontrollering och uppföljning av ekonomin samtidigt som 

åtgärder kan sättas in vid avsteg från budget. Även Josephson och Saukkoriipi (2009) anser 

att styrning är en process som påverkar lönsamheten genom kontinuerlig kontroll och 

åtgärder för att uppnå önskat resultat. Eftersom byggsektorn är väldigt konjunkturkänslig är 

det viktigt med strategisk planering och styrning för att kunna hantera svängningarna i 

ekonomin på bästa sätt. 

2.4 Modeller för strategisk planering 

Bostonmatrisen och SWOT är modeller som används som verktyg inom strategisk planering 

och styrning (Madsen, 2017; Addams & Allfred, 2013) och är därmed relevanta för studien. 

Nedan följer en redogörelse för bostonmatrisen respektive SWOT. 
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2.4.1 Bostonmatrisen 

Bostonmatrisen, även känd som BCG-matrisen, är ett verktyg som används för att analysera 

produkter eller verksamhetsområden och är idag en av de mest ikoniska teknikerna inom 

strategisk planering (Madsen, 2017). I matrisen ställs marknadsandel gentemot tillväxtgrad. 

De fyra kategorierna som plottas ut är: 

● Kassakor = låg tillväxt, hög marknadsandel. Genererar höga intäkter och har låga 

utvecklingskostnader. Vinsten kan användas till andra verksamhetsområden eller gå 

till utdelning, behöver inte återinvesteras eftersom tillväxten på marknaden är låg. 

● Hundar = låg tillväxt, låg marknadsandel. Låga utvecklingskostnader men genererar 

heller inte några direkta inkomster. Denna kategori bör avvecklas eller säljas av för att 

istället använda resurserna på andra verksamhetsområden, då hundar oftast bara når 

break-even. 

● Stjärnor = hög tillväxt, hög marknadsandel. Stjärnor kräver höga utvecklings- och 

underhållskostnader men är mycket lönsamma. Kan bli kassakor allt eftersom att 

tillväxten stagnerar och kostnaderna för att bibehålla konkurrenskraften minskar.  

● Frågetecken = hög tillväxt, låg marknadsandel. Frågetecken kostar mycket att 

utveckla och genererar ännu inte några stora vinster. Kan med tiden bli stjärnor men 

riskerar också att bli byrackor. En kategori som är svår att bedöma (Little, 2005). 

 
Figur 1. Egen illustration av Bostonmatrisen. 

2.4.2 SWOT 

SWOT är en modell, som tillämpas vid en strategisk överblick, med syftet att vara ett 

företagsekonomiskt hjälpmedel vid genomförandet av en riskanalys. I denna riskanalys 

undersöks de starka och svaga delarna av den befintliga strategin. Det sker då en granskning 
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av företagets styrkor, svagheter, möjligheter och hot (Addams & Allfred, 2013). De är dessa 

fyra delar som ligger till grund för namnet och kommer ursprungligen från engelskans; 

strengths, weaknesses, opportunities och threats. Begreppet styrkor innefattar de fördelar 

företaget har i förhållande till situationen medan svagheter berör nackdelarna. Möjligheter 

och hot betraktar istället de fördelar respektive nackdelar som situationen medför till 

företaget (Helms & Nixon, 2010). 

 

I en SWOT-analys ges ingen hjälp med att prioritera de olika faktorerna och det kan därför 

vara svårt att fatta beslut, eftersom det på förhand inte är möjligt att utläsa vad som är det 

bästa alternativet. Detta beror på att modellen enbart redogör för de externa och interna 

faktorer som hör till den analyserade situationen (Kajanus, Leskinen, Kurttila, & Kangas, 

2012). Vid utformningen av SWOT-analysen är det därför viktigt att samtliga parter är med 

och bildar en gemensam uppfattning om vilka faktorer som är mer eller mindre betydelsefulla 

för att belysa vart fokus bör ligga. Det är av stor vikt att faktorer som lyfts fram i modellen är 

konkreta och inte generaliserbara. Kompetens, marknadsledare och goda resurser är exempel 

på förslag till konkreta styrkor i företag. Genom SWOT-analysen skapas en tydligare bild av 

vad omvärlden har för påverkan på företaget samtidigt som den medför möjligheten att 

urskilja hur omvärldens ständiga förändringskrav kan hanteras (Helms & Nixon, 2010). 

 

 
Figur 2. Egen illustration av SWOT-modellens utformning. 

 

2.5  Contingencyteorin 

Contingencyteorin förklarar att en organisations förmåga att anpassa sig efter externa 

förutsättningar i hög grad påverkar dess effektivitet och prestation (Child, 1975). Till skillnad 

från många andra teorier påtalar contingencyteorin att det inte finns ett optimalt sätt att styra 

alla företag på utan att det i varje miljö finns en organisationsform som är mest effektiv. 

Organisationen bör utformas utifrån situationen som företaget befinner sig i (Wood, 1979). 

Greve (2014) redogör för påverkansfaktorer. Det är en viktig fråga inom teorin och syftar till 
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vilka faktorer som påverkar företags organisationsstruktur. Påverkansfaktorer är i sin natur 

sådant som företaget inte kan kontrollera och därför måste anpassa sig till. Externa faktorer 

som i hög grad påverkar organisationen är storlek; teknologi; konkurrens och omvärlden. 

Miller (1981) anser dock att det inte finns tillräckligt med omfattande studier av 

contingencyteorin som sträcker sig över lång tid för att tydligt kunna se effekterna av 

anpassning till dessa påverkansfaktorer. Burns och Stalker (1961) har i sin forskning kommit 

fram till att en hierarkisk organisation är att föredra i de fall där omgivningen är stabil, det 

passar även för företag som arbetar med standardiserade processer. Är omgivningen istället 

föränderlig är det mer fördelaktigt att ha en organisk och decentraliserad organisation (ibid.). 

 

Teorin om anpassning av organisationsstrukturen har applicerats på verksamhetsstyrningen. 

Precis som att organisationsstrukturen utformas efter påverkansfaktorer har även 

styrsystemen anpassats på samma sätt (Chenhall, 2003). Om förändringar sker i 

påverkansfaktorerna kommer organisationen att anpassa sig utifrån de nya förutsättningarna.  

Ett företag som kan anpassa sina system väl når sina mål och får ökad effektivitet, medan ett 

företag som inte gör det förlorar i effektivitet och efter hand riskerar att slås ut (Donaldson, 

2001). Anpassningen kan ske genom att marknaden indikerar att en sådan behövs exempelvis 

genom förluster eller om ledningen besitter kompetens att söka bakomliggande orsaker till 

förlorad effektivitet och kan åtgärda dessa. (Greve, 2014) 

 

Chenhall (2003) har i en litteraturgenomgång redogjort för contingencyteorins samband med 

styrning. Denna forskning talar för att contingencyteorin ofta används som ett ramverk inom 

styrningen. Likt contingencyteorin finns inte en enda form av styrning som är bäst för alla 

organisationer utan varje enskild organisation måste anpassa sin styrning utifrån dess 

påverkansfaktorer (Chenhall, 2003). Dock kritiserar Meilich (2006) teorin för att göra för 

stora antaganden och menar att teorin behöver ses ur ett större perspektiv utan enbart 

anpassning till påverkansfaktorer. Enligt Otley (1980) är omgivningen och 

organisationsstruktur de påverkansfaktorer som företag vanligtvis tittar mest på inom 

styrningen. Chenhall (2003) redogör för att även strategi och företagets storlek är viktiga 

påverkansfaktorer.  

 

Contingencyteorin är vald i denna studie för att beskriva och öka förståelsen för 

påverkansfaktorer och hur företag kan inkludera dem i sin strategiska planering och styrning. 

En lågkonjunktur är en omvärldsförändring som är viktig att förstå för att veta hur företag bör 

förbereda sig, vilket är syftet med denna studie. Ur denna aspekt är det lämpligt att använda 

contingencyteorin i undersökningen. Trots den kritik som givits mot hur contingencyteorin 

påverkar företag i det långa loppet, är det en etablerad teori med stöd i vetenskap (Chenhall, 

2003). Dessutom kompletteras contingencyteorin med andra teorier i studien och därmed 

beaktas inte enbart anpassning till påverkansfaktorer, vilket möjliggör en helhetssyn utifrån 

flera perspektiv. 
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2.6 Agera i en lågkonjunktur 

2.6.1 Motverka misslyckande i lågkonjunktur 

Ekonomin är komplex och det går inte att förutse de exakta effekterna av en lågkonjunktur. 

Det enda som kan utläsas på förhand är egentligen att en ekonomisk nedgång kommer 

medföra stora förändringar. Inför en lågkonjunktur bör företag implementera strategier som 

främjar en fast position, planering, marknadsföring och förberedelse. Det är viktigt att 

företaget diversifierar sig med en positionering på flera marknader och geografiska områden 

samtidigt som planering sker för att vara i beredskap vid en kraftigt sjunkande försäljning. 

Med andra ord bör företag förbereda sin verksamhet inför en ekonomisk nedgång samt 

genomföra goda investeringar för att förbereda sig på att utnyttja sin position på bästa sätt när 

ekonomin återhämtar sig (Pearce & Michael, 2006). Att planera godtagbara besparande 

åtgärder är ett recept för att hantera en ekonomisk nedgång. Även Bigelow & Chan (1992) 

framhäver vikten av att planera i förtid. Denna planering kan vara kostsam, dock resulterar de 

faktiska nedskärningarna i att det trots allt är lönsamt. Att diversifiera företaget skapar en 

balans i kassaflödet, vilket medför bättre förutsättningar vid en ekonomisk nedgång. (Pearce 

& Michael, 2006)  

 

Att investera i nya anläggningstillgångar för att exempelvis kunna förändra prissättningen 

eller öka produktiviteten är inte något som bör genomföras i en lågkonjunktur. En sådan 

investering tenderar till att inte vara lönsam utan snarare förvärra situationen för ett bolag, 

eftersom resultatet av att till exempel ha en mer effektiv produktion äts upp av att 

konkurrenter kan hålla ned priser eller ha bättre marginaler istället. Det är heller inte bra att 

göra besparingar på områden som genererar avkastning (Roberts, 2003). Trots att det innebär 

en hög risk att investera under en lågkonjunktur, så tenderar risken av att inte investera att bli 

större eftersom företaget då äventyrar konkurrenskraften. Genom att avstå investeringar är det 

lätt att förlora marknadsandelar till konkurrenter (Ghemawat, 2009). 

2.7.2 Att diversifiera eller inte? 

Bigelow och Chan (1992) tar upp diskussionen huruvida det är bäst att hålla sig till 

kärnverksamheten eller diversifiera i en lågkonjunktur. Diversifiering innebär att låta 

verksamheten sprida sig inom flera olika affärsområden för att skapa en bred marknad medan 

kärnverksamheten är det område (eller fåtal områden) som företaget fokuserar på. Författarna 

menar att ha fokus på kärnverksamhet är ett mer långsiktigt val. För att företaget ska ses som 

en stark spelare krävs det att man håller sig till samma område och investerar för att bli bäst 

på just den delen. Ett företag som diversifierar sig kan komma att köpa och sälja av delar av 

företaget utifrån den rådande situationen och har möjligheten att kunna avbryta projekt som 

inte går bra, således blir risken för ett sådant bolag lägre. Detta är omöjligt att göra för företag 

som endast har ett affärsområde (ibid.). Ett företag är säkrare inför en lågkonjunktur om de 

har förberett sig genom positionering inom flera produkter och branscher. Ofta innebär 

förvärv i flera branscher höga kostnader, däremot behöver det inte vara så i samtliga fall då 

detta är beroende av vad företaget har för kunder. Är det en kund som anses vara säker i en 

lågkonjunktur kan kostnaden jämföras med endast ett säljsamtal (Pearce & Michael, 2006). 
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Bhatia och Thakur (2018) beskriver i sin forskning att det krävs en noggrann analys av 

företaget för att avgöra vilken väg som är bäst att ta. Hänsyn bör tas till konkurrenter, 

företagets position på marknaden, tillväxt på marknaden och möjlighet att konkurrera med 

andra (ibid.). Befinner företaget sig i en stark position på en växande marknad och är 

konkurrenskraftigt gör företaget klokt i att hålla sig till sin kärnverksamhet. Det finns ingen 

anledning att fördela resurser på flera olika eventuellt mindre lönsamma marknader. Är 

företaget istället i en svag position utan möjlighet att konkurrera med andra bolag och 

marknaden dessutom svalnar måste företaget välja en ny kärnverksamhet eller ta sig ut på nya 

marknader. Många gånger står företag vid ett sådant vägskäl och då är det bäst att välja det 

som känns mest naturligt att göra för företaget. Ett företag som arbetar på många olika 

affärsområden kan dock ha svårt att konkurrera med ett väl fungerande företag som fokuserar 

alla resurser på ett affärsområde. Har den största konkurrenten valt denna väg så är företaget 

mer eller mindre tvunget att göra samma sak för att fortsätta ha möjlighet att konkurrera 

(Bigelow & Chan, 1992). 

2.8 Egen modell 

Modellen nedan är framtagen för att visa sambandet mellan teoretisk referensram och analys. 

Den syftar till att beskriva och förklara de viktigaste delarna ur teorierna och dess 

sammanhang. Denna modell har sedan använts som ett hjälpmedel i analyskapitlet. 

 
Figur 3. Modell över referensramens ramverk kopplat till analys.  
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3.0 Metod 

3.1 Övergripande forskningsansats  

I denna uppsats har en abduktiv ansats tillämpats, eftersom både induktiva och deduktiva steg 

genomförts i studien. Forskningsansatsen är delvis deduktiv då studien har en objektiv prägel 

där vetenskapliga artiklar beaktats. Därefter har intervjuer genomförts och analyserats i 

förhållande till de kunskaper som återges i teorier, vilket tyder på en induktiv ansats. 

Söderbom och Ulvenblad (2016) styrker att detta är indikationer på en deduktiv respektive 

induktiv ansats. På grund av denna blandning av induktion och deduktion är ansatsen 

abduktiv. Alvesson och Sköldberg (2017) redogör för att en abduktiv ansats innebär förmåga 

att se mönster och avslöja djupa strukturer där en allmän inriktning mot teori och tidigare 

studier genomförs för att tillämpas med eget empiriskt material. Just dessa faktorer finns med 

i vår metodologi för denna studie, vilken därmed styrker vår abduktiva ansats. Vi har valt att 

göra en kvalitativ undersökning med syfte att skapa en djupare förståelse för ämnet, därför 

var det lämpligt att samla in kvalitativ data genom personliga intervjuer. Den här datan 

kompletterades med teorier och forskning. Kvantitativa metoder såsom enkätundersökningar 

har valts bort från denna studie eftersom det inte hade genererat de djupgående svar som vi 

sökte. 

3.2 Litteraturgenomgång 

För att besvara frågeställningen och samla in data inleddes ett sökande efter litteratur som 

behandlar ämnena strategisk planering och styrning samt konjunkturer från olika 

infallsvinklar. Högskolan i Halmstads databas ABI Inform Global har varit vår främsta 

kunskapskälla gällande sökandet efter forskning inom området. ABI Inform Global 

tillhandahåller vetenskapliga artiklar inom ämnet företagsekonomi. Även Google Scholar har 

använts som ett verktyg i sökningen efter vetenskapliga artiklar som är lämpliga för denna 

studie. Vi har enbart använt artiklar som är referentgranskade av anonyma läsare samt artiklar 

som är peer reviewed av experter inom ämnet. Utöver vetenskapliga artiklar har även annan 

litteratur använts som ett komplement för att skapa ett vidare perspektiv på strategisk 

planering och styrning samt förberedelse gällande konjunkturskillnader i byggbranschen. 

Bakgrunden till problemställningen ville vi diskutera ur flera olika synvinklar, därför gjordes 

sökningar på world wide web efter tidskrifter och andra texter som kunde avspegla 

problemställningens betydelse förutom för företag, även på individuell och samhällelig nivå.  

3.3 Empirisk studie 

Totalt har sex intervjuer med medelstora och stora  byggföretag genomförts för att öka den 

praktiska förståelsen i ämnet. 

3.3.1 Val av respondenter 

Respondenterna kommer från stora och medelstora byggföretag i Sverige. Samtliga företag 

arbetar med bygg- och anläggningsarbeten. Anledningen till att respondenterna kommer från 
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olika stora företag är för att de ska jämföras med varandra för att skapa en helhetsbild samt 

skapa ett rättvist resultat av vår studie och eventuellt kunna identifiera skillnader mellan 

företagen som är relaterade till storlek. För att bestämma vilken storlekskategori de olika 

byggföretagen tillhör har vi valt att utgå från EU:s definition gällande storlek på företag. 

Byggföretag i olika storlekar har valts för att upptäcka eventuella skillnader samt ge ett vidare 

perspektiv för att besvara vår frågeställning på bästa möjliga sätt. Detta metodval styrks av 

Söderbom och Ulvenblad (2016) som belyser att forma metoden samt val av rätt respondenter 

är två viktiga förutsättningar för att kunna besvara frågeställningen.  

 

Intervjuer genomfördes med personer av befattningen; arbetsledare, VD, avdelningschef, 

grundare samt ansvarig för marknad och projektutveckling, regionchef, ekonomichef samt 

vice VD på sex byggföretag. Vi anser att de valda respondenterna är lämpliga eftersom de är 

väl insatta i företagets strategiska planering och styrning och därför kan ge en tydlig 

redogörelse för deras arbete inom detta område. Vi är medvetna om att informationen från 

respondenterna kan vara tillrättalagd, men anser att antalet respondenter ökar vår trovärdighet 

vid vår tolkning av datan. Backman (2016) styrker att det är en fördel med flera intervjuer. 

3.3.2 Datainsamling 

För att tydliggöra och öka förståelsen har en kvalitativ studie med intervjuer genomförts. 

Inledningsvis kontaktades eventuella respondenter via mail som innehöll en förfrågan om 

deras ställning till medverkan i studien, vilken återfinns i bilaga 1. Nästa steg var att utforma 

en intervjuguide (som återfinns i bilaga 2) vilken användes som mall till samtliga intervjuer. I 

skapandet av intervjuguiden utgick vi från teori och vår frågeställning för att erhålla relevanta 

svar för studien. Ett operationaliseringsschema utformades i samband med detta som ett 

hjälpmedel till att samla in relevant information samt strukturera upp intervjuguiden. För att 

skapa en helhetsbild av teorin och åstadkomma bästa möjliga slutprodukt tillämpades vår 

egna modell av den teoretiska referensramen (som återfinns i 2.8 Egen Modell) som 

hjälpmedel vid utformningen av vårt operationaliseringsschema. Detta schema redogör 

systematiskt för vårt tillvägagångssätt vid utformningen av intervjuguiden, vilket Söderbom 

och Ulvenblad (2016) bekräftar ökar förståelsen för hur man arbetar och därmed även 

trovärdigheten på studien. 
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Figur 4. Operationaliseringsschema. 

 

Intervjuguiden är semistrukturerad där vi utgått från olika teman med kompletterande frågor 

för att skapa ett öppet och trevligt samtal samt motverka ledande frågor och därmed få ett 

vidare perspektiv från respondenterna. Kvale (1997) redogör för att en semistrukturerad 

intervjuguide i stora drag ska innefatta och beskriva det ämne som ska täckas för att enklare 

få ett mer hanterbart material. För att skapa en tydlig struktur har vi även valt att följa guidens 

teman och ställa frågorna i den ordning som de återges.  

 

Varje intervju inleddes med att fråga respondenten om medgivande för att spelade in 

intervjun, varav samtliga deltagare gav sitt godkännande. Dessa ljudinspelningar har sedan 

lyssnats igenom och sammanställts i empirin. Därefter har denna data tolkats och analyserats 

för att vidare kunna dra slutsatser kopplade till vår frågeställning. Söderbom och Ulvenblad 

(2016) styrker att detta är goda metoder vid insamling av data. 

 

Vid intervjufrågorna om bostonmatrisen, förklarades och visades matrisen för 

respondenterna. Därefter fick respondenterna ange vilket verksamhetsområde de ansåg 

passade bäst in på de respektive delarna i matrisen. Dessa svar har sedan sammanfattats i en 

egen illustrerad matris, som har använts för att analysera och hitta eventuella mönster med 

likheter och skillnader företagen emellan. Vi är medvetna om att detta angreppssätt är 

ovanligt, men har ändå valt det på grund av att vi varit mer intresserade av att analysera 
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bostonmatrisens tillämpning i praktiken och olika mönster, inte vilka verksamhetsområden 

som passar in på de olika delarna i matrisen. 

3.3.3 Analys av data 

För att på ett så strukturerat sätt som möjligt kunna analysera all insamlad data valde vi att 

sammanställa intervjusvaren från samtliga byggföretag i en matris, se bilaga 3. Denna matris 

gav oss en tydlig överblick om likheter och skillnader hos de olika företagen. Utifrån denna 

matris, den mer djupgående empirin och den teoretiska referensramen har vi analyserat den 

strategiska planeringen och styrningens olika infallsvinklar i de sex byggföretagen. För att 

täcka in analysens samtliga delar och skapa en djup analys har den genomförts i tre steg, 

vilka är empirisk analys, teoretisk analys och återkoppling till aktuell forskning. Denna 

analysmetod rekommenderar Söderbom och Ulvenblad (2016). 

3.4 Trovärdighet 

Validitet och reliabilitet är enligt Söderbom och Ulvenblad (2016) två vanliga begrepp 

gällande trovärdighet. Validiteten på studien ökar genom den egna modell vi tagit fram 

utifrån referensramen eftersom denna tydligt visar hur de olika delarna hänger ihop. Detta 

styrks av Söderbom och Ulvenblad (2016) som belyser att validiteten ökar vid en beskrivning 

av det systematiska tillvägagångssättet för studiens design. Även matrisen över likheter och 

skillnader i byggföretagen stärker studiens validitet då denna är ett analysverktyg av den 

empiriska data som samlats in. Vi anser att det är viktigt att ha tillförlitliga källor för att vår 

studie ska vara trovärdig, vilket även Söderbom och Ulvenblad (2016) belyser är en 

betydande del i en uppsats. De artiklar som använts i studien är peer reviewed, vilket innebär 

att de är vetenskapligt granskade av ämnesexperter. Att artiklarna är peer reviewed är därmed 

en kvalitetssäkring som styrker artiklarnas reliabilitet. Däremot har det funnits svårigheter att 

hitta vetenskapliga artiklar som är relevanta för vissa delar av studien. Vi har därmed varit 

tvungna att komplettera med kurslitteratur och andra källor som inte är vetenskapligt 

granskade och därmed mindre trovärdiga. Det har exempelvis varit en utmaning att hitta 

vetenskapliga artiklar för hur byggföretag i Sverige påverkats av tidigare kriser. Därför har 

studier från andra länder istället beaktats då dessa varit vetenskapligt granskade och mer 

trovärdiga. Vi är dock medvetna om att detta val kan påverka trovärdigheten negativt, men 

anser att den informationen är relevant för studien. Dessutom är vi inte oroliga för att 

trovärdigheten på studien ska brista eftersom dessa källor omfattar en relativt liten del av 

studien i stort. 

 

Vi anser att antalet medverkande i studien styrker trovärdigheten då det ger större möjlighet 

att se en helhetsbild som stämmer överens med verkligheten. Däremot har inte samtliga 

respondenter haft samma roll på företaget. Detta medför en risk för att synen på och 

kunskapen om strategisk planering och styrning är olika för de olika respondenterna, vilket 

kan ge bristfälliga svar och minska trovärdigheten på studien. Samtidigt kan detta vara en 

styrka i studien på grund av att den strategiska planeringen och styrningens olika delar och 

vikt beroende på befattning kommer fram. Givetvis kan intervjupersonernas roll påverka i hur 
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stor utsträckning de arbetar med strategisk planering och styrning, men vi ser inte att detta har 

någon större negativ inverkan på studiens reliabilitet och trovärdighet i stort. 

3.5 Analytisk generalisering 

Enligt Söderbom och Ulvenblad (2016) finns det två olika typer av generaliseringar; 

statistiska och analytiska. I denna studie har främst analytiska generaliseringar tillämpats 

eftersom det centrala syftet är att skapa en ökad förståelse för frågeställningen och ämnet. I 

en kvalitativ studie är analytisk generalisering det mest naturliga valet, vilket även Yin (2007) 

styrker. Byggbranschen är väldigt speciell jämfört med andra branscher och därför kan 

generaliseringen av studiens resultat vara begränsad. Däremot har metodval och syfte 

genomförts med åtanke att andra företag inom branschen ska ha nytta av studiens resultat. 

Även antalet studerade företag medför en generaliserbarhet av studien eftersom det skapar en 

helhetsbild av problemställningen. 

3.6 Etiskt förhållningssätt 

Informationen som samlats in genom intervjuer har behandlats konfidentiellt. 

Respondenterna och företagen som deltagit på intervjuer har inte nämnts vid namn i den här 

uppsatsen. Respondenterna fick ge sitt medgivande till att ljudfiler spelades in under 

intervjutillfällena. De informerades även om att det endast är vi författare som kommer att ta 

del av ljudfilerna och att de därefter kommer att raderas. Beslutet att anonymisera samtliga 

företag och respondenter togs med syftet att respondenterna skulle känna sig tryggare att 

svara sanningsenligt på frågorna som ställdes. Att respondenterna är mer benägna att svara 

sanningsenligt stärker också trovärdigheten på deras svar och på så vis även denna studie.  
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4. Empiri 

4.1 Företag 1  

Företag 1 är ett medelstort fristående dotterbolag som ingår i en stor koncern med totalt cirka 

4 500 anställda. Företag 1 (dotterbolaget) har cirka 65 stycken anställda och är specialiserade 

inom Vatten- och Avloppsarbete (VA) men utför även många andra typer av byggprojekt. De 

arbetar mycket med offentliga myndigheter men anlitas även av privata aktörer. Respondent 

1 (personlig kommunikation, 11 mars 2019), arbetsledare på Företag 1, beskriver att 

dotterbolaget i stort sett sköter sin egen drift men att det finns viss central styrning.  

 

Respondenten förutspår att ett sämre marknadsläge med lågkonjunktur är på ingång men 

känner sig inte orolig för företagets räkning. Företaget har tidigare erfarenheter från 

finanskrisen 2008 och respondenten har erfarenhet sedan krisen på 90-talet. I en 

lågkonjunktur är det hög konkurrens inom bygg och det löser företaget genom att vara 

offensiv på marknaden, vilket i många fall är lättare på VA-området på grund av mindre 

konkurrens. Det är dessutom viktigt att personalen är sysselsatt. Företaget påverkas av ny 

teknik och politiska beslut, som framförallt bidrar till ökade möjligheter för företaget 

eftersom man här ligger i framkant i sitt arbete. Företaget diversifierar sig genom att vara 

aktiva på flera olika verksamhetsområden. Beroende på projektets natur är det olika hög grad 

av anpassning av varje projekt. När det gäller upphandling av offentliga aktörer används viss 

standardisering. 

 

För att minimera olika risker i företaget läggs stor vikt vid kontakter och anbudsskede. 

Företagets kassako och stjärna består främst av VA-området, medan deras hund är små 

arbeten och frågetecknet är när de bygger reningsverk som en totalentreprenad. Respondenten 

anser att en av företagets möjligheter är att utöka företaget geografiskt. Styrkor i företaget är 

att arbetsgruppen är tight och har hög kompetens, vilket även kan bli en svaghet om någon 

från gruppen försvinner. I dagsläget är hotet att det är ett fåtal personer som är villiga att resa 

i tjänsten samt att de på resande fot snart kan lämna företaget på grund av bland annat 

pension. Företagets viktigaste resurs är personalen, medan lokalhyror är den resurs som är 

möjlig att skära ned på. 

4.2 Företag 2 

Företag 2 är ett medelstort byggföretag med cirka 200 anställda. Företaget bygger både små 

och stora projekt inom entreprenad och byggservice. Inom byggservice är ramavtal med 

kommun, landsting, försäkringsbolag och industrier av stor vikt för företaget. Företaget 

arbetar som ett litet företag där de anställda, framför allt tjänstemännen, är väldigt fria att 

fatta egna beslut. Respondent 2 (personlig kommunikation, 15 mars 2019), VD på Företag 2, 

förklarar att hen tror krisen är på väg men att det kommer ta ytterligare en tid innan den 

kommer. Detta kan hen märka genom att konkurrensen hårdnar kring projekten. Baserat på 

tidigare kriser, främst den 2008, tror hen inte att krisen kommer vara lika djup i den region 

som företaget verkar jämfört med andra regioner. Respondenten är inte orolig för en 
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lågkonjunktur utan tror att företaget kan klara sig ur denna utan större skador. Under 90-talets 

kris arbetade inte respondenten i byggbranschen och är därför inte insatt i denna. Däremot 

kan hen dra lärdomar från finanskrisen 2008 och anser att byggservice kan vara nyckeln för 

företaget i en lågkonjunktur då det är mer säkra jobb.  

 

Vidare förklarar respondenten att yttre faktorer som politik och teknik är något som kan ha 

stor inverkan på företaget. Träbyggnationer är något som hamnar allt mer på tapeten, vilket är 

en utmaning för Företag 2 som har bristande kompetens inom det området. Alla projekt i 

företaget är skräddarsydda på så vis att företaget bygger det kunden efterfrågar. Företaget är 

delvis diversifierat och enligt respondenten finns det möjligheter att finnas på fler marknader. 

För att minimera risker arbetar man förebyggande, framförallt gällande anbudet som är en 

viktig del vilken granskas noga innan det ges ut. Enligt Respondent 2 är personalen den 

viktigaste resursen för Företag 2. Samtidigt är materiella saker som fordon en resurs som 

företaget skulle kunna tänka sig att skära ned på vid behov. 

 

Respondent 2 har svårt att svara på vad företagets kassako är men anger att deras stjärna är 

entreprenadsidan, vilken är den del som är mest lönsam och har störst potential. Frågetecknet 

är ett nytt projekt där äldreboende ska byggas som företaget tror kommer hamna på stjärnan i 

framtiden. Byggservice och de ramavtal som finns är mindre lönsamma och därför hamnar 

det som företagets hund. Däremot anser respondenten att dessa projekt är väldigt viktiga för 

företaget, speciellt vid sämre tider, eftersom de är väldigt säkra. 

 

Vidare förklarar respondenten att företagets styrkor är att de har egen personal med hög 

kompetens och erfarenhet till sina projekt, vilket även är en möjlighet för Företag 2. 

Ytterligare styrkor är att företaget är flexibla och hittar lösningar samtidigt som de är 

efterfrågade av kunder. Deras största hot är konjunkturen samt tekniken, framförallt när det 

gäller trenden med träbyggnationer. Den bristande kompetensen inom detta område är 

dessutom en svaghet som företaget strävar efter att förbättra. Till sist förklarar respondenten 

att företaget följer Byggnads (Svenska Byggnadsarbetareförbundet) avtal, vilket är en svaghet 

men också en styrka för dem.   

4.3 Företag 3 

Företag 3 ingår i ett av Sveriges största byggkoncerner med cirka 16 500 antal anställda. Vi 

träffade Respondent 3 (personlig kommunikation, 18 mars 2019), avdelningschef för en 

division som arbetar med byggnation där det finns 270 anställda yrkes- och tjänstearbetare. 

Just denna avdelning innefattar de två verksamhetsområdena husbyggnation och anläggning. 

Företaget jobbar inte med privatpersoner, enbart företag eller offentliga aktörer. 

Organisationen är hierarkisk uppdelat i affärsområden, divisioner och avdelningar. Staberna 

samverkar med varandra, framför allt inom affärsområdet. Utvecklingsfrågor hanteras 

huvudsakligen centralt på huvudkontoret. Avdelningarna har mandat att självständigt ta 

beslut för projekt under 150 miljoner kronor, projekt över denna summa kräver central 

styrning. 
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Respondenten har märkt att marknaden blivit lugnare och att bostadsproduktionen minskat, 

några av företagets bostadsprojekt har stoppats till följd av det. Efterfrågan på allmännyttiga 

bostäder är fortfarande är hög och det finns ett stort behov av andra samhällsfastigheter som 

sjukhus och skolor. Sådana produktioner styrs inte av konjunkturen. Marknaden går mot en 

normal nivå, det har tidigare varit extrem efterfrågan på fastigheter. Det anser Respondent 3 

är bra. Hen tror inte att det kommer att bli en kris likt de på 90-talet eller 2008 i nuläget. Som 

förberedelse inför lågkonjunkturen vill Företag 3 arbeta med långsiktiga projekt och avstå 

små arbeten. De vill också arbeta med stabila beställare för att minska risken att betalning 

uteblir, fokus ligger på att jobba med allmännyttiga bolag, kommuner samt landsting. Vidare 

lånar de hellre in personal än att anställa fler. Det positiva med en lågkonjunktur är att 

konkurrenter sållas bort och att efterfrågan på personal minskar vilket gör att företaget får 

behålla kompetent personal. 

 

Det som Företag 3 tar med sig ur förra krisen är att hålla sig till sin strategi och undvika att 

drabbas av panik och ta sig an första bästa projekt, då blir det lätt fel och lämnar ofta ett för 

lågt anbud. Det är även viktigt att hålla kontakten med kunderna och hålla koll på att de kan 

betala. Yttre faktorer påverkar mycket, det är viktigt att hänga med i ny teknik, politik och 

marknadsförändringar både ur konkurrenssynpunkt och för att attrahera personal. Politik 

ändrar förutsättningarna mycket, nu senast genom att avskaffa investeringsstödet för 

byggande. 

 

Företag 3 har flera standardiserade produkter att erbjuda, men oftast vill kunden ha egna 

anpassningar så lösningarna skräddarsys. Det finns rutiner och riktlinjer för alla processer 

runt om byggandet såsom vid anbud och hantering av eftermarknad. Företaget jobbar aktivt 

med att finnas på flera marknader, de har valt bort projekt på attraktiva marknader för att 

sprida ut risken. För att minimera risken görs riskanalyser i alla steg inför produktioner samt 

prognoser fyra gånger per år under byggandet. Riskerna värderas i pengar. En resurs som är 

väldigt viktig för företaget är platschefer, dem prioriteras. I en lågkonjunktur finns det inte en 

konkret del som är onödig utan man hade fått krympa hela organisationen ifall det uppstår 

ekonomiska svårigheter. 

 

När företaget lämnar fasta priser och konkurrerar hårt om priset tjänar de mindre pengar 

(hund), men när de arbetar tillsammans med kunden i tidiga skeden och tar fram lösningar 

gemensamt tjänar de mest pengar (stjärna). Respondenten ser potential i alla projekt som 

handlar om att renovera miljonprogramshus, men det finns också svårigheter med de 

projekten (frågetecken).  

 

Företagets största styrkor sitter i att varje avdelning kan få mycket centralt stöd. Trots 

befogenheter till egna beslut är det en stor trygghet att ha koncernen bakom sig vad gäller 

expertis, personal eller resurser. En möjlighet för bolaget är att samhället har stort behov av 

allmännyttiga fastigheter som skolor, sjukhus, häkten och liknande, denna del kommer 

Företag 3 att satsa mot. Ett hot för företaget är att det efter denna högkonjunktur finns väldigt 

många byggföretag och de krigar om samma projekt och resurser. Det är svårare att få tag i 

personal och lönerna trissas upp, samtidigt som organisationen lider av hög 
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personalomsättning. Många anbud på samma projekt innebär att priset för produktionen 

sjunker. En svaghet är att man som anställd lätt kan bli anonym i en stor organisation. 

Företaget skulle behöva arbeta med att introducera personal bättre och skapa en bättre 

gemenskap. 

4.4 Företag 4 

Det här bygg- och anläggningsföretaget har funnits i ungefär 20 år och verkar i två län. 

Företaget har totalt 350 anställda och är att klassa som ett medelstort byggbolag. 

Respondenten (personlig kommunikation, 1 april 2019) är grundare samt ansvarig för 

marknad och projektutveckling på Företag 4, och beskriver företaget som ett unikt 

byggföretag med anledning av att det är ett värderingsstyrt företag som arbetar väldigt 

mycket utifrån sina ledord. Dessa ledord är arbetsglädje, enkelhet och långsiktighet. 

Respondenten belyser att arbetsglädjen är extra viktig, “Det ska vara kul att gå till jobbet”. 

 

Företaget arbetar oftast som totalentreprenad och utför bygg och anläggningsarbeten som är 

både små och stora. Vidare förklarar intervjupersonen att företaget inriktar 95% av deras 

arbete mot företag och endast 5% mot privatpersoner. 

 

Respondenten tror att Sverige precis haft en lågkonjunktur som i stort sett endast drabbade 

två av Sveriges största städer där prisbilden höll på att skena iväg. Hen tror inte det är risk för 

en ny kris i dagsläget då det råder brist på bostäder, äldreboenden, förskolor och skolor i 

Sverige. Däremot anser respondenten att det är viktigt att bibehålla räntenivåer och förmåner 

samt se till att de förutsättningar som krävs för att bygga mer finns. Hen anser att en 

lågkonjunktur aldrig är en fördel eftersom byggbranschen är i behov av pengar för att bygga 

samt att det är viktigt att vara förberedd. Företaget är förberett genom att det finns mycket 

ekonomiska muskler, vilket gör att man klarar av en inbromsning, samtidigt som företaget 

har mycket egenägd mark. Vidare poängterar respondenten att förberedelsens betydelse kan 

variera mycket beroende på vilken typ av lågkonjunktur det handlar om. 

 

Respondenten var inte aktiv i byggbranschen under 90-talskrisen men har erfarenhet från 

krisen 2008. Hen anser att ungefär samma sak hände då som nu men att vi lärt oss av den 

krisen och därför agerat annorlunda. Vid en eventuell kris skulle respondentens första åtgärd 

vara att säkerställa med beställarna att ekonomiska resurser finns och att projektet ska fortgå 

för att behålla sysselsättning för de anställda istället för att varsla. Politiska beslut och ny 

teknik är omvärldsfaktorer som påverkar företaget och dess byggnationer/projekt på flera sätt. 

Däremot önskar intervjupersonen att tekniken ska utvecklas, utmana och påverka mer än den 

gör i dagsläget. Företaget förbereder sig på yttre faktorer som politik genom att bearbeta och 

aktivt följa politiken. 

 

Vidare förklarar respondenten att Företag 4 skräddarsyr väldigt mycket utifrån kundens 

önskemål, men kompletterar även med företagets erfarenheter för att uppnå bästa möjliga 

slutprodukt. Det finns däremot ett standardiserat sätt för hur man ska tänka för att det ska bli 

så kostnadseffektivt som möjligt. Företaget har även standardiserade processer utöver 
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projektet. Bolaget fokuserar mycket på att sprida ut risker och diversifierar därför 

verksamheten genom att finnas på olika typer av marknader och stå på många olika ben. 

Respondenten påtalar att det hålls strategimöten en gång om året samt att kalkyl- och 

uppföljningsmöten hålls varje vecka.   

 

Respondenten har inget direkt svar på vilken resurs som är mer eller mindre viktig, utan 

benämner att det varierar från fall till fall. Det viktigaste är generellt att behålla det som 

genererar sysselsättning och pengar. Efter vi förklarat bostonmatrisen för intervjupersonen 

anser hen att företagets kassako är hela fastighetssidan. Byggbolaget i ett av länen beskriver 

hen som stjärnan samtidigt som byggbolaget i det andra länet är frågetecknet då det är relativt 

nystartat. Företagets hund är mindre arbeten man utför åt kunder för att bibehålla kontakten 

inför större projekt. Respondenten förklarar vidare att personalen är såväl en styrka och 

möjlighet för företaget som en svaghet på grund av den unga medelåldern. Hen ser inga hot i 

dagsläget men anser att yttre faktorer, som en ny 90-talskris eller politiska beslut, skulle 

kunna bli eventuella hot för företaget. 

4.5 Företag 5 

Respondent 5A och 5B (personlig kommunikation, 11 april 2019), arbetar som regionchef 

och ekonomichef på Företag 5. Företaget är ursprungligen utländskt men har funnits på den 

svenska marknaden i ungefär 20 år. Bolaget ingår i en stor koncern med cirka 8 600 anställda 

och på den enhet som respondenterna arbetar är cirka 1 200 personer anställda. Företaget är 

indelat i två huvuddelar; en som utgörs av husbyggnad- och anläggningsarbeten samt en som 

rör bostadsutveckling. Organisationen är klassiskt hierarkisk med indelning utifrån 

affärsområden. Respondenterna uttrycker att Företag 5 är lite av en decentraliserad 

organisation med korta beslutsvägar. Företaget har en kultur att ta beslut på låg nivå, men ju 

mer bolaget växer desto mer centraliseras det.  

 

Företaget jobbar som totalentreprenad eller samordnande entreprenad och bygger projekt åt 

företagskunder. De jobbar ungefär 25% med offentliga beställare, 25% med privata beställare 

och ungefär hälften av byggprojekten byggs i egen regi. Respondenterna uppger att företaget 

producerar flera olika typer av projekt såsom bostäder, kontor, skolor och vårdinstitut. De 

utför ombyggnader, nyproduktioner samt bygger infrastruktur. Företaget köper även 

fastigheter och utvecklar i egen regi. 

 

Respondenterna tror inte att det är risk för att en ny kris inträffar i nuläget, och de ser heller 

inte positivt på en lågkonjunktur. Bostadsmarknaden har mattats av något men i regionen där 

respondenterna är verksamma är det fortfarande hög efterfrågan på bostäder och andra 

projekt. Respondenterna beskriver att det finns stor efterfrågan på projekt av offentliga 

beställare, såsom kommun och landsting. På företaget försöker de anpassa sig efter 

marknaden men fortfarande ha mycket projekt på gång, men vissa projekt som inte har 

uppnått säljkrav innan byggstart har avbrutits. Intervjupersonerna påtalar att om en kris skulle 

uppstå hade de försökt reducera kostnader, kanske får man skala ned på verksamheten då. I 
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det läget måste man välja ifall företaget ska utvecklas eller avvecklas, det går inte göra båda 

samtidigt. 

 

Företag 5 är känsligt för yttre förändringar uppger respondenterna. För att förbereda sig på 

externa förändringar finns det anställda på bolaget som arbetar med att analysera politik och 

marknaden. Det görs löpande prognoser på 16 månader som ett hjälpmedel för att ha koll på 

marknaden och projekt-tillgången. Respondenterna uppger att de försöker planera långsiktigt, 

i nuläget har de en plan till år 2022. Det är lättare att göra avsteg från en plan än att komma 

på en helt ny lösning utan plan. När det är låg efterfrågan på projekt kan bolaget luta sig mer 

mot byggande i egen regi, det kan användas som en konjunktur-utjämnare.  

 

Företaget jobbar mycket med standardisering kring bostadsbyggandet enligt respondenterna. 

De är ISO certifierade enligt 9001, 14001 och 45001 där standardisering och rutiner är en 

viktig del. Mycket processer är standardiserade, det finns även standardiserade produkter 

(idrottshallar). Respondenterna uttrycker att det är svårare att standardisera ombyggnad än 

nybyggnad eftersom förutsättningarna då kan vara väldigt olika från gång till gång. 

 

Företaget har flera olika verksamhetsområden, men de är främst inriktade på husbyggnad och 

anläggning. Det är en medveten handling att ha fler affärsområden än endast dem som 

företaget är bäst på, att inte ha en nischad del. Det är ett sätt att sprida ut risk på. 

Respondenterna beskriver att de mänskliga resurserna, medarbetarna, prioriteras högt även då 

företaget måste reducera sina kostnader. På frågan om vilken kostnad som reduceras först ger 

inte respondenterna ett konkret exempel, de hade försökt “slimma ned” hela organisationen. 

Intervjupersonerna anger avtalsformen att jobba med säkra kunder och låg marginal som sin 

kassako. Företagets hund är projekt med prioriterade kunder som ibland kan vara av 

servicekaraktär - görs för att upprätthålla relationen. Frågetecken är ombyggnad av hus, det är 

riskabla projekt. Stjärnan för Företag 5 är att bygga bostäder i egen regi. Bolagets styrkor är 

enligt respondenterna att de har ett involverande arbetssätt internt och externt och har mycket 

kompetens inom koncernen som kan användas till utmanande projekt. Möjligheter uppges 

vara att de har blivit så stora på svenska marknaden att de nu konkurrerar med de tre största 

byggbolagen. Brist på resurser inom branschen är både ett hot och en svaghet, organisationen 

hotas av hög personalomsättning och det leder till kompetensbrist inom organisationen. 

Bristen på resurser hämmar bolagets expansion beskriver respondenterna. 

4.6 Företag 6 

Företag 6 är ett familjeägt bolag och har i dagsläget ungefär 2 200 antal anställda och är att 

klassa som ett stort företag. Respondenten (personlig kommunikation, 12 april 2019),  är vice 

VD för hela företaget och VD för två av fem verksamhetsområden på företaget. 

Intervjupersonen förklarar att varje division i företaget helst ska vara självstyrande och starka 

i sin styrning. Däremot förekommer även central styrning vid frågor gällande personal, miljö 

och kvalité, IT, samordning samt för företagets egen skola. Företaget vänder sig främst mot 

konsument- och proffskunder och arbetar nästan ingenting med offentlig upphandling. 
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Enligt respondenten visar siffror och statistik på en nedåtgående trend och företaget 

förbereder sig därför på en sådan. Hen tror dock inte den kommer vara långvarig eftersom det 

råder bostadsbrist i Sverige. Företagets förutsättningar är goda eftersom det är hög efterfrågan 

på bostäder och lokaler. Den strikta tillgången till finansiella medel är den faktor som bedöms 

kunna påverka företaget negativt, men det är samtidigt inget som företaget är oroliga över då 

efterfrågan på bostäder är väldigt hög. Respondenten tror inte det är risk för en ny finanskris, 

vilket grundas på historisk fakta om bostadspriser och invånare. Hen anser även att man bör 

mäta tillgångarna (inte enbart lånen) för att få en mer rättvis bild. 

 

Företaget ser en lågkonjunktur som en utmaning där långsiktiga strategier för verksamhetens 

utveckling och framtidsanalyser behöver tillämpas. En lärdom från tidigare kriser är vikten av 

kapital för att klara av ekonomins svängningar och långsiktigt öka marknadssatsningar. 

Ytterligare lärdom är att vara motiverad och följa företagets kärnvärden om enkelhet, 

långsiktighet, drivkraft och ansvarstagande. Även relationen till kunden är en viktig del. 

 

Företag 6 påverkas mycket av yttre faktorer som politik, teknik, marknad och konjunktur. För 

att förbereda sig är företaget lyhörda med en nära kontakt till politiker och ligger i framkant 

inom tekniken samt har i bakhuvudet att läget kan svänga när som helst. Företaget 

standardiserar och arbetar med ett systematiskt förbättringsarbete och att effektivisera 

arbetsprocesser med hjälp av Lean, som är en certifiering. Däremot kan företaget även 

erbjuda skräddarsydda huslösningar till samarbetspartners. Företaget vill vara 

kostnadseffektiva och samtidigt bibehålla hög kvalitet på produkterna. I en lågkonjunktur är 

det extra viktigt att satsa på forskning och utveckling samt att anställdas sysselsättning måste 

ses över både av etiska och kostnadsmässiga skäl. För att undvika bortfall av kompetens och 

öka flexibiliteten har företaget inhyrd personal i fabrikerna. Respondenten belyser att man 

prioriterar kostnader utefter långsiktighet och inte utifrån vad som är bäst för det kortsiktiga 

resultatet. 

 

Respondenten påtalar att Företag 6 diversifierar sig mycket för att sprida ut risker. Företaget 

bygger hyres-, bostads- och äganderätter samtidigt som man möter olika marknadssegment. 

Dessutom finns egenägd mark tillgänglig för att på egen hand projektera. Risker är något som 

företaget lägger stort fokus på och vill därför vara bra på allt istället för att vara bäst på en 

specifik sak. Förvaltningen är företagets kassako och avdelningen som bygger villor för 

konsumenter är deras stjärna medan deras volymsatsning i dagsläget är både frågetecknet och 

hunden, men tros kunna bli en stjärna på lång sikt. Företagets främsta styrka är deras filosofi 

om utveckling och respekt för samtliga medarbetare i kedjan. Vidare förklarar respondenten 

att företagets största möjligheter är den industrialiserade satsning som görs för att 

effektivisera och det positiva klimatperspektiv som byggnation i trä innebär samt att lösa 

bostadsbristen. Byte av affärssystem och eventuell brist på drivkraft kan vara hot för 

företaget. Även en djup depression likt 90-talet skulle vara ett hot för företaget. Svagheter 

som finns är brist på erfarenhet hos många anställda och långa affärer. Dessutom tar man inte 

in externa kapitalutvecklare och är ibland för långsiktiga. De två sistnämnda belyser 

intervjupersonen kan vara såväl en fördel som nackdel för företaget beroende på perspektiv. 
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4.7 Sammanställning av intervjusvar för modeller 

Nedan har företagens intervjusvar fyllts i Bostonmatrisen och SWOT. Dessa 

sammanställningar används sedan som hjälpmedel att illustrera eventuella samband och 

mönster med likheter och skillnader i analyskapitlet. 

 

Figur 5. Sammanställning av intervjusvar gällande Bostonmatrisen. 
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Hjälpsamt Skadligt 

  

  

  

  

  

  

Internt 

Styrkor 

1.     Sammansvetsad arbetsgrupp 

och hög kompetens. 

2.     Egen personal, hög 

kompetens och erfarenhet. 

Samt flexibla och efterfrågade. 

3.     Centralt stöd med expertis. 

4.     Personal med ung medelålder. 

5.     Involverande arbetssätt och 

hög kompetens. 

6.     Filosofin om utveckling inom 

byggtekniker och personal. Tar 

hand om personalen och är 

långsiktiga. 

Svagheter 

1.     Svårt att ersätta kompetens. 

2.     Bristande kompetens inom 

träbyggnation. 

3.     Stor organisation, lätt att bli 

anonym som medarbetare. 

4.     Personal med ung medelålder. 

5.     Brist på resurser och 

kompetens inom branschen. 

6.     Brist på erfarenhet, långa 

affärer och ej externa 

kapitalutvecklare. 

  

  

  

  

Externt 

Möjligheter 

1.     Utöka geografiskt. 

2.     Hög kompetens och 

erfarenhet. 

3.     Bristen på allmännyttiga 

fastigheter. 

4.     Personal med ung medelålder. 

5.     Stora på svenska marknaden. 

6.     Effektivisering, bostadsbrist 

och träbyggnation. 

Hot 

1.     Färre vill resa i tjänst samt 

pensionering. 

2.     Konjunktur och teknik. 

3.     Mycket konkurrens. 

4.     Konjunktur och politiska beslut. 

5.     Brist på resurser och 

kompetens inom branschen. 

6.     Byte av affärssystem och djup 

depression. 

 

Figur 6. Sammanställning av intervjusvar gällande SWOT. 
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5. Analys 

I teorin beskrivs strategisk planering och styrning som ett hjälpmedel för företag att leva 

vidare genom långsiktiga strategier gällande marknadsmöjligheter, mål, kompetenser och 

resurser. Enligt empirin ser vi att alla företag på något sätt arbetar med strategisk planering 

och styrning i olika hög utsträckning. Företag 2 uppgav att de inte arbetade med strategier 

men kunde ändå ge exempel på flertalet insatser vilka kan klassas som en 

strategi,  marknadsmöten och kontinuerlig uppföljning av projekt-tillgång var några av de 

nämnda.  
 
Bigelow och Chan (1992) diskuterar huruvida det är bäst för ett företag att hålla sig till 

kärnverksamheten eller att diversifiera sig genom att arbeta med flera tjänster eller produkter 

på olika marknader. Det framkommer av de genomförda intervjuerna att samtliga byggbolag 

har diversifierat verksamheten genom att erbjuda tjänster och produkter inom flera 

verksamhetsområden. Av undersökningen framgår det att företagen har diversifierat i olika 

hög utsträckning. Företag 2 har enbart två verksamhetsområden medans övriga företag har tre 

eller fler. Att diversifiera verksamheten är enligt Bigelow och Chan (1992) en åtgärd för att 

sprida ut risken och göra företaget mindre sårbart för marknadsförändringar. Detta innebär att 

samtliga företag använder diversifiering vilket är ett sätt att förbereda sig inför en 

lågkonjunktur. 
 
Flera forskare är överens om att planering är en viktig nyckel till god förberedelse inför en 

lågkonjunktur. Bigelow och Chan (2006) har i sin forskning kommit fram till att brist på 

planering och kortsiktigt tänk riskerar att skada ett företag när en lågkonjunktur inträffar. I 

empirin framgår det att Företag 1, Företag 2 och Företag 3 är mycket noggranna tidigt i 

byggprojektens faser. De lägger stort fokus på att göra realistiska anbud och kalkyler för att 

endast ta sig an projekt som är lönsamma på sikt. Undersökningen visar att samtliga 

byggbolag som har intervjuats arbetar med avstämning och planering under produktion. 

Företag 3, Företag 4 och Företag 5 sticker ut bland de övriga respondenterna genom att ha 

mer kontroll, avstämningar och prognostisering. Företag 5 och Företag 6 utmärker sig genom 

sina långsiktiga strategier, de har planerade projekt flera år i förväg. Respondent 5A och 5B 

(personlig kommunikation 11 april 2019) beskriver att Företag 5 alltid har rullande prognoser 

som sträcker sig 16 månader framåt. Respondent 6 (personlig kommunikation 12 april 2019) 

berättade att långsiktighet är ett av Företag 6:s kärnvärden och speglar hela deras verksamhet. 

Företag 6 har som målsättning att alltid göra långsiktiga affärer och fokuserar även mycket på 

FoU. Respondent 6 uttrycker att företaget ska ligga i framkant gällande nya byggtekniker och 

arbetar aktivt med det dagligen, denna kompetens ska bidra till att Företag 6 kan stå stadigt i 

en lågkonjunktur och satsa offensivt för att ta nya marknadsandelar. Pearce och Michael 

(2006) har forskat om planering inför en lågkonjunktur där resultatet visar att FoU är mycket 

viktigt ur konkurrenssynpunkt för att ett företag ska kunna bibehålla marknadsandelar och 

eventuellt kunna utöka sin marknad under en lågkonjunktur. 
 
Personal är en betydelsefull resurs på alla företag. Att inte värna om att behålla personal i en 

lågkonjunktur ska enligt Pearce och Michael (2006) leda till förlorade marknadsandelar och 

minskad konkurrenskraft. Forskningen uppmanar företag till att undvika hög 

personalomsättning och verka för att behålla anställda även under ekonomiskt svaga perioder. 

Ur empirin framgår att samtliga företag är överens om att personalen är deras viktigaste 

resurs, men finns det ingen sysselsättning för personalen måste företaget minska på 

arbetskraften. Undersökningen visar att samtliga byggbolag använder sig av inlånad 

arbetskraft som kan vara intern eller extern. Detta är ett sätt för företag att snabbt kunna 

minska arbetskraften vid minskad efterfrågan på marknaden, som exempelvis en 
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lågkonjunktur. Företag 1, Företag 3, Företag 5 samt Företag 6 lånar in personal internt från 

avdelningar på annan ort inom koncernen och kan genom sin storlek vara flexibla med sin 

arbetskraft. De kan även låna in externt till viss del. Företag 2 finns enbart i ett län och 

Företag 4 finns i två län. De är mindre till storleken och backas inte upp av en koncern och 

har därför inte samma möjlighet till att anpassa arbetskraften mellan olika geografiska 

områden. Minskar sysselsättningen igen är dessa företag inte lika flexibla med sin arbetskraft 

eftersom de inte har den geografiska fördelen som de större byggbolagen har att placera 

personal på andra regioner och riskerar att behöva säga upp fast personal istället. Det gör 

dessa två mindre företag mer sårbara i en lågkonjunktur. Empirin visar att Företag 2 och 

Företag 4 löser detta problem genom att ha färre anställda än vad de har behov av. 

Underskottet på arbetskraft fylls ut av att hyra in extern personal för att undvika uppsägningar 

om efterfrågan på projekt minskar och bevara kompetent personal i företaget. 

Sammanfattningsvis innebär det att de fyra större byggföretagen (Företag 1, Företag 3, 

Företag 5 och Företag 6)  har bättre möjligheter att kunna behålla sin personal i en 

lågkonjunktur eftersom de kan låna ut personal till andra platser där efterfrågan är högre, på 

så sätt bevaras även kompetens inom koncernen.  
 
Samtliga företag har angivit att personalgruppen och dess kompetens är företagets största 

styrka. Alla har belyst vikten av att ha kompetens inom organisationen och anser att det är 

mycket viktigt att ta hand om personal så att de vill stanna inom företaget. Alla företag har 

berättat att det är en stor nackdel att ha hög personalomsättning, därför att det kostar mycket 

pengar och det skadar företagskulturen samt gemenskapen. Att ha ett långsiktigt tänk där 

personal får möjligheten att utvecklas och trivas över tid, innebär att det är större sannolikhet  
att anställda vill jobba kvar. Över lång sikt innebär det att företaget får lägre 

personalomkostnader då varje nyanställning kostar pengar och tid det ger företag en 

ekonomisk och organisatorisk styrka över lång sikt som kan vara gynnsam i en 

lågkonjunktur. Att värna om anställda är alltså ett sätt att förbereda sig inför en 

lågkonjunktur. 
 
Många av respondenterna har under intervjuerna uppgett att det är resursbrist i branschen och 

att en utmaning för företagen är att hitta personal med rätt kompetens. Respondenterna har 

berättat om konkurrensen på marknaden om personal med rätt utbildning eller erfarenhet, att 

det är många som vill anställa samma personer. Att det är för få inom branschen med rätt 

kompetens är ett faktum som framkommit från flera av respondenterna. Respondent 1, 

Respondent 3 och Respondent 6 sa specifikt att de är extra måna om att behålla platschefer 

och arbetsledare (som är tunga roller där det antingen krävs högskoleutbildning eller 

mångårig arbetslivserfarenhet) därför att det inte finns särskilt många som kvalificerar sig för 

de rollerna på marknaden. Ett genomgående tema i denna undersökning är att bristen på 

kvalificerade tjänstemän är ett problem. Bristen på just denna typ av tjänstemän kan bero på 

fastighetskrisen som inträffade på 90-talet. Respondenterna har uppgivit att det var en tuff tid 

för byggbranschen och att väldigt många förlorade sitt jobb inom byggsektorn och fick då 

söka sig till andra branscher. Kompetensglappet som flera respondenter har talat om som 

finns på dagens marknad, kan vara ett spår från den djupa kris som inträffade på 90-talet. 

Under samtalen med respondenterna har några belyst vikten av att lära sig av tidigare kriser 

för att undvika att begå samma misstag igen. Detta har även Appelbaum et al. (2012) belyst i 

sin forskning som en ytterst viktig åtgärd för att klara framtida kriser bättre. Forskaren har 

kommit fram till slutsatsen att den strategiska planeringen ständigt måste uppdateras, speciellt 

i situationer som kriser där företag har viktiga lärdomar att hämta. Felaktig förberedelse är 

enligt denna forskning ofta en orsak till misslyckande i en lågkonjunktur.  
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Företag 1, 2, 4 och 5 har uppgivit att servicearbeten och andra småjobb är företagets hund 

enligt bostonmatrisen. Det är en kategori av arbeten som inte genererar mycket avkastning 

eller marknadsandelar. En anledning till att företagen trots allt tar sig an dessa uppdrag är för 

att behålla relationen till vissa kunder. Varför det är så viktigt att behålla dessa relationer kan 

bero på att det ger bättre möjligheter till att vara entreprenör i stora projekt som kunden 

genomför i framtiden. Det är även en möjlighet för företagen att kunna falla tillbaka på 

relativt riskfria arbeten som det alltid finns behov av, vilket kan vara nödvändigt i en 

lågkonjunktur. Vi ser ett mönster i att samtliga av de medelstora företagen håller relationer 

till kunderna levande genom detta sätt. De stora bolagen har generellt större konkurrenskraft 

och väljer aktivt bort servicearbeten därför att det inte är en särskilt lukrativ aktivitet, därav 

satsar de hellre på stora projekt och uppdrag såsom nyproduktion och ombyggnad istället. Det 

innebär att de stora bolagen inte har samma möjlighet att falla tillbaka på enkla småjobb om 

det skulle bli extrem konkurrens på marknaden och är på så sätt mindre förberedda på att det 

inte finns uppdrag. Dessutom är det möjligt att de medelstora företagen är i större behov av 

att bevara kundrelationer än de stora företagen eftersom de ofta är mer konkurrenskraftiga 

just på grund av deras storlek. Att Företag 1 och Företag 5 (som tillhör de stora företagen) är 

extra måna om att bevara relationer kan bero på att de möjligtvis insett värdet i att ha 

återkommande beställare samtidigt som de vill eliminera kostnaderna från kollpriser (när 

konkurrenter utnyttjar anbud för att ta reda på rimlig prisnivå). Respondent 1 (personlig 

kommunikation, 11 mars 2019) förklarade i intervjun att kollpriser är något som är vanligt 

och kostsamt. Att undvika dessa kollpriser kan därför vara en anledning till att Företag 1 vill 

värna om kundrelationer genom mindre servicearbeten. 
 
I frågan om vad som var företagens frågetecken enligt bostonmatrisen fick vi mycket 

varierande svar. Ett mönster som vi kunnat utläsa är att projekten som angivits som 

frågetecken är av sådan karaktär som företaget vanligtvis inte arbetar med huvudsakligen. Att 

expandera verksamheten innebär nya utmaningar för företagen och det kan krävas ny 

kompetens som inte finns inom verksamheten i nuläget. Företaget är bäst på att göra de 

arbeten som oftast utförs, men efter en tid kommer organisationen att lära sig de nya 

uppgifterna och bli bra även på dem. Vi tolkar det som att alla företag aktivt arbetar med att 

inte vara nischade och bäst på en sak, utan alla vill diversifiera sig och kunna utföra många 

olika typer av arbeten. På så sätt är företagen mer förberedda ifall en av deras 

huvudmarknader skulle stagnera och skulle kunna leva vidare på en annan marknad. Ett av 

företagen sticker ut från de övriga i avseendet att expandera och prova nya saker. “Vi vill inte 

vara bäst på något, vi vill vara bra på allt” sa Företag 6 under intervjun. De arbetar ständigt 

med nya, spännande och svåra projekt för att bli bra på nya saker och ta med sig lärdomar in i 

framtiden. Företag 6 är även det företag som lovordade FoU mest och verkligen belyser 

vikten av att jobba med utveckling, framför allt innan man hamnar i ett ekonomiskt dålig 

läge. 
 
Respondenterna hade svårt att ange vad som var deras kassako. Företag 2 och Företag 3 har 

inte angett något och Företag 1 har sagt att deras kassako är VA-arbeten, vilket de även angav 

som sin stjärna. En möjlig anledning till företagens svårigheter att ange Bostonmatrisens 

olika delar är att det är svårt att dra gränser mellan de olika delarna i det praktiska arbetet. I 

byggbranschen arbetar man ofta med mycket stora och riskfyllda projekt och därför kan det 

vara svårt att ange något med en säker avkastning. Det finns säkerligen delar från marknaden 

i ett projekt som genererar säker avkastning men om man ser till det stora hela verkar det vara 

svårt att ange ett specifikt område eftersom det handlar om väldigt stora projekt med mycket 

pengar inblandade som därmed även alltid är riskabla. De företag som däremot kunnat ange 

någon kassako är Företag 1, Företag 4 och Företag 5 och Företag 6. Samtliga företags svar 
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innefattar ett verksamhetsområde som är av stor betydelse för företaget. Även gällande 

stjärnan har samtliga företag angett ett verksamhetsområde som är viktigt för företaget. 
 
Respondenterna från Företag 2, Företag 4 och Företag 6 uttrycker att det finns en hotbild för 

bolagen i form av en möjlig lågkonjunktur. Detta kan medföra att dessa tre företag är mer 

benägna att förbereda verksamheten inför ett sådant scenario, vilket enligt Appelbaum et al., 

(2012) var ett framgångsrecept i krisen 2008 där de företag som kunde identifiera 

varningssignalerna och förbereda sig även var de som klarade sig bäst. Därför är det troligt att 

Företag 2, Företag 4 och Företag 6, på grund av att de har uppmärksammat deras bolag som 

potentiellt hotade av en lågkonjunktur, förbereder sig mer och har därför också större chans 

att klara en lågkonjunktur bättre än andra företag som inte ser lika allvarligt på hotet. 
 
Samtliga intervjuade byggföretag är väl medvetna om att företaget besitter styrkor respektive 

svagheter samt möjligheter respektive hot. Däremot kan vi även här se tendenser som visar 

att gränsdragningen mellan de olika delarna kan vara svår att genomföra, även om den är 

lättare jämfört med Bostonmatrisen. Företag 4 benämnde personal med ung medelålder som 

en styrka och möjlighet, men också svaghet för företaget. Detta visar att man måste ha ett 

vidare perspektiv och tänka på att det finns både för- och nackdelar med olika val. Även 

Företag 6 belyste att delar av deras hot även kan ses som styrkor och möjligheter. Empirin 

visar därmed att det i praktiken inte behöver vara på ett eller annat sätt utan de olika 

verksamhetsområdena kan överlappa varandra och spegla flera funktioner i verksamheten. 

Bostonmatrisen och SWOT är alltså ett bra tankesätt att ha med sig i sin förberedelse, men är 

inte helt fungerande och applicerbar i praktiken. 
 
Enligt contingencyteorin ska företag sträva efter att anpassa sin organisatoriska struktur efter 

den omvärld som företaget finns i (Wood, 1979). Byggbranschen befinner sig på en relativt 

stabil plats på marknaden just nu, det är fortfarande hög efterfrågan på entreprenader även om 

det i nuläget går att se en liten stagnation på efterfrågan av bostadsrätter. Det är dock höga 

krav på kompetensutveckling och användning av nya hjälpmedel och byggtekniker vilket 

sätter viss press på företag att hålla sig uppdaterade. Burns och Stalker (1961) redogör för att 

ett företag som befinner sig i en stabil omgivning ofta fungerar bra som en hierarkisk 

organisation. I vår undersökning beskrev samtliga företag sin organisation som hierarkisk 

med central styrning och viss besultsfattande tillåts på divisionsnivå, det är enligt Burns och 

Stalker (1961) en god struktur för en marknad som är stabil vilken byggbranschen är. Företag 

5 hade en tidigare bakgrund som ett decentraliserat bolag med beslutsfattande på låg nivå, 

men organisationen hade blivit av allt mer hierarkisk karaktär de senaste 20 åren och 

respondenterna berättade att det fortfarande pågår en förändring mot en ännu mer central 

styrning. Det kan bero på att detta företag ser sin marknad som stabil, att Företag 5 var det 

enda företag i undersökningen som inte trodde att det skulle bli en lågkonjunktur som riskerar 

att bli ett stort hot talar även för detta. Företag 2 trodde att det skulle bli en lågkonjunktur, 

men att den inte skulle drabba just den regionen där företaget är verksamt i så hårt och är 

därför inte särskilt oroliga. Det kan betyda att Företag 2 och Företag 5 har en mindre 

gynnsam organisationsstruktur och är på grund av organisationens utformning mindre 

förberedda på förändringar i påverkansfaktorerna, såsom den negativ reporäntan och en 

stundande lågkonjunktur (Riksbanken, 2018), än övriga företag i studien.  Företag 6 beskrevs 

också som en hierarkisk organisation med viss central styrning, med självstyrande divisioner. 

Att ha en mer flexibel organisation kan vara ett tecken på att Företag 6 ser sin omgivning som 

mer föränderlig än de övriga företagen som deltagit i studien. Att se omvärlden som en 

påverkansfaktor som snabbt kan ändras ställer krav på företaget att vara förberedd för en 

sådan händelse. Företag 6:s inställning till marknadens stabilitet kan vara en orsak till att de 
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mycket aktivt tar sig an utmaningar gällande nya byggnationer och byggtekniker, såsom att 

göra en hel entreprenad fossilfri. Företag 6 kommer ta lärdom av sådana utmaningar och har 

goda chanser till att besitta speciell kompetens som eventuellt kan vara livsviktig att ha i 

framtiden. Att arbeta på det här sättet är mycket proaktivt eftersom det ger 

konkurrensfördelar som kan vara nödvändiga i en kommande lågkonjunktur.  
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6. Slutsatser, diskussion och fortsatt forskning 

6.1 Slutsats 

Sammanfattningsvis är vår uppfattning att samtliga intervjuade företag i någon form arbetar 

med strategisk planering och styrning. Trots att Företag 2 uppgav att de inte aktivt arbetar 

med detta område, anser vi att de gör det eftersom respondentens svar indikerar på att 

företaget använder sig av strategisk planering och styrning. Vi har dragit slutsatsen att det 

finns flera sätt för byggföretag att förbereda sig på inför en lågkonjunktur samt att ju mer ett 

företag förbereder sig, desto bättre förutsättningar har det att klara sig välbehållna. 

 

Ytterligare en slutsats som kan dras utifrån denna studie är att diversifiering är ett sätt som i 

praktiken används för att arbeta riskförebyggande genom att sprida risken på flera marknader 

eller områden. Samtliga företag i undersökningen arbetar med diversifiering genom att ha 

minst två olika typer av verksamhetsområden, men de flesta har fler än så. Även långsiktig 

strategisk planering och styrning använder byggföretagen i denna studie. Vikten av att 

planera i tidiga skeden och ta noggrant övervägda beslut har framgått av intervjuerna och 

tidigare forskning.  

 

Lärdomar från tidigare kriser har stor betydelse för förberedelsen. Det är av yttersta vikt att 

man lär sig av sina misstag och ständigt ändrar sin strategiska planering och styrning för att 

motverka ett misslyckande i lågkonjunktur. Företag 4 ansåg att det i tidigare kriser funnits 

företag som inte värnat om personalen och att det varit ett stort misstag som företaget inte vill 

ta efter. Även resterande studerade företag är måna om personalen och ser det som en av 

företagets viktigaste resurser. Det har också visat sig finnas brist på högre kompetens i 

branschen vilket gör det extra viktigt att behålla personalen samtidigt som omkostnader för 

personal har möjlighet att ligga på en låg nivå. Att värna om personalen är därför ett sätt att 

förbereda sig inför en lågkonjunktur. Vi anser även att det är viktigt att förbereda sig genom 

att satsa på FoU eftersom det ökar möjligheten för företaget att vara beredd på och hantera 

omvärldsförändringar bättre än andra företag. Företag 2 påtalar att de behöver utveckla sina 

kompetenser på grund av omvärldens förändringar gällande användning av material och 

byggtekniker, medan Företag 6 ligger i framkant inom detta område. På grund av detta är 

Företag 6 mer förberedda på omvärldsförändringar än de resterande företagen i studien, men 

samtliga instämmer i att utveckling är en viktig del i förberedelsen inför en lågkonjunktur. 

 

En ytterligare slutsats av denna studie är att Bostonmatrisen och SWOT är goda modeller 

teoretiskt, men att det kan vara svårt att applicera och använda sig av dessa i praktiken 

eftersom det kan vara svårt med gränsdragningen mellan de olika delarna i modellerna. Att 

anpassa organisationsstrukturen efter den marknad som företag verkar i är mycket viktigt för 

att kunna hantera förändringar såsom en lågkonjunktur. En slutsats som går att dra utifrån 

denna studie är att en hierarkisk organisation med central styrning är lämplig för företag som 

verkar i byggbranschen.  
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Avslutningsvis visar slutsatsen av denna studie att byggföretag skulle kunna förbereda sig 

inför en lågkonjunktur avseende strategisk planering och styrning i sju punkter: 

● Att förberedelse ökar chanserna för att ett företag ska klara av en lågkonjunktur. 

● Att diversifiera affärsområden. 

● Att planera långsiktigt. 

● Att ta lärdomar av tidigare kriser och misstag. 

● Att få personalen att trivas och undvik nedskärning av arbetskraft i den mån det är 

möjligt.  

● Att arbeta aktivt med FoU samt utveckling av kompetens. 

● Att anpassa organisationen efter den omvärld och förhållanden som företaget verkar i. 

6.2 Bidrag 

Denna studie kan vara ett hjälpmedel för byggföretag i frågan om hur de bör förbereda sig 

inför en lågkonjunktur avseende strategisk planering och styrning. Eftersom byggsektorn 

spelar en viktig roll för staten och samhället i stort är resultatet av studien även bidragande ur 

denna aspekt eftersom samtliga aktörer påverkas. Fastigheter behöver produceras och byggas 

om även i en lågkonjunktur och det är därför av yttersta vikt att rätt förberedelse används för 

att ha möjlighet till detta. Det kan vara svårt att göra resultatet från denna studie för 

byggföretag applicerbart för andra branscher eftersom dessa inte studerats samtidigt som 

byggsektorn är en väldigt specifik bransch. Däremot finns det resultat om förberedelser från 

vår studie som även dessa branschorganisationer kan dra nytta av. Studien kan därmed bidra 

med nya insikter för såväl byggföretag som företag inom andra branscher. Dessutom kan 

även bidraget från studien användas som referensinformation till framtida forskning.  

6.3 Fortsatt forskning 

Ett förslag på fortsatt forskning är att studera djupare hur byggföretag ska utforma sin 

organisation för att hantera förändringar i omvärlden. Det hade varit intressant att undersöka 

om hur företag i praktiken kan arbeta proaktivt med de påverkansfaktorer som tas upp i 

contingencyteorin.  

 

Vidare förslag på forskning är att undersöka en större mängd byggföretag och göra en 

kvantitativ undersökning för att kunna dra mer generaliserande slutsatser än vad som gjorts i 

denna uppsats. 

 

Denna studie undersöker på vilket sätt byggföretag förbereder sig inför en lågkonjunktur 

avseende strategisk planering och styrning men utvärderar inte resultatet av förberedelserna. 

Genom att följa de sex företagen under en längre tidsperiod hade det varit möjligt att se 

resultatet av förberedelserna ur ett större perspektiv.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1. Mail till företagen 

 

Hej! Vi är två studenter som studerar bygg- och fastighetsekonomprogrammet på Högskolan i 

Halmstad. Nu skriver vi vår kandidatuppsats om hur byggföretag anpassar sin 

ekonomistyrning, verksamhetsstyrning och strategiska planering inför en lågkonjunktur. 

Tanken är att intervjua ett antal företag i byggbranschen för att identifiera de faktorer som gör 

att företag klarar en lågkonjunktur bra. Skulle ni vara intresserade av att ställa upp på en 

intervju senare i vår? Tacksam för svar. 

  

Vänliga hälsningar, 

Emma Wallenborg och Ida Holmqvist 

 

Bilaga 2. Intervjuguide 

Tema - Generell beskrivning: 

1. Kan du berätta lite kort om företaget och din roll? 

- Vad har ni för företagsstruktur? 

- Vad har ni för verksamhetsområden? 

- Jobbar ni med privatpersoner eller företag mest? 

 

Tema - konjunktur: 

2. Hur tror du marknaden kommer utveckla sig de närmaste åren? 

- Tror du det finns risk för en ny kris? 

- Agerar ni utifrån vad ni tror redan nu? 

3. Hur ser ni på en lågkonjunktur?  

- Är det något negativt eller ser ni det som en möjlighet? 

- Vad innebär en lågkonjunktur för företaget? 

- Har ni någon handlingsplan för hur ni ska gå tillväga inför eller i en 

lågkonjunktur? Varför/varför inte? Om ja, hur ser den ut? 

 

Tema - tidigare kriser: 

4. Berätta om dina erfarenheter från att ha arbetat under tidigare kriser. 

- Hur hanterades krisen 2008 och 1992? 

- Har du kunnat ta med dig några lärdomar från dessa kriser? 

- Om det blev en kris imorgon, vad skulle du tillta som första åtgärder? 
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Tema - Omvärld: 

5. Påverkas företaget mycket av yttre faktorer, såsom marknadsförändringar, konjunktur, 

ny teknik och politiska beslut? 

- Förbereder ni er på att hantera sådant som händer i omvärlden? 

- Om ja, varför och hur förbereder ni er? 

- Om nej, varför inte? 

6. Skräddarsyr ny alla projekt eller har ni någon standardisering? 

- Varför/varför inte standardisera? 

- Har ni någon standardiserad process i bolaget? Vilken? 

7. Fokuserar ni på kostnadsledarskap eller på att diversifiera er? 

 

Tema - Riskhantering: 

8. Hur arbetar ni för att minimera eventuella risker? 

- Riskanalys 

- Riskspridning 

 

Tema - Contingencyteori: 

9. Finns det någon resurs eller “kostnad” som prioriteras högre än andra, som ni helst 

inte vill skära ned på även om ni befinner er i ett utsatt läge? Tex. personal, 

marknadsföring, kundservice, kvalitetet, Forskning och utveckling. 

10. I en sämre konjunktur, vilka kostnader skärs ned först? 

 

Tema - Boston: 

11. Vilken del/verksamhetsområde är det viktigaste för er? Som genererar mest pengar 

(kassako) och vilket är det med mest potential (stjärna)? 

12. Vilket verksamhetsområde är mest riskabelt(frågetecken) samt vilket är minst 

lönsamt(hund)? 

 

Tema - Swot: 

13. Vilka är företagets största styrkor och möjligheter? 

- Är några mer eller mindre viktiga? 

14. Vilka är företagets största hot och svagheter? 

- Är några mer eller mindre viktiga? 
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Bilaga 3. Matris över likheter och skillnader i byggföretagen 

 

Företagsnamn Företag 1 Företag 2 Företag 3 Företag 4 Företag 5 Företag 6 

Antal anställda Koncern: 4 500 

Enhet: 65 

Totalt 200 Koncern: 

16 500 

Enhet: 270 

Totalt 350 Koncern: 8 600 

Enhet: 1 200 

Totalt 2 200 

Affärsområden -VA 
- Bostäder 

- Små 
renoveringar 

- Lokaler 

-Bostäder 

- Lokaler 

- Servicearbete 

och renovering 

- Ramavtal 

-Bostäder 

- Lokaler 

- Ombyggnad  

-

Anläggningsarb

eten 

 

- Bostäder 

- Lokaler 

- 

Anläggningsarb

eten 

- Bostäder 

- Lokaler 

- 

Anläggningsarbet

en 

- Infrastruktur 

- Ombyggnad 

- Bostäder 

- Lokaler 

- Försäljning av 

byggmaterial 

- Förvaltning 

Företagsstruktur Fristående 

dotterbolag som 

ingår i en stor 

koncern med 

viss central 

styrning. 

Företag med 

hierarkisk 

organisation 

uppdelad i 

divisioner. 

Ingår i en stor 

koncern med 

mycket central 

styrning. 

Hanteras som 

ett eget företag 

med stöd från 

koncernen. 

Organisationen 

är hierarkisk. 

Företag med 

hierarkisk 

organisation. 

Korta 

beslutsvägar. 

Ingår i en stor 

koncern med viss 

central styrning. 

Hierarkisk 

organisation 

uppdelad i 

affärsområden. 

Korta 

beslutsvägar. 

Hierarkisk 

organisation med 

viss central 

styrning. Varje 

division är 

självstyrande. 

 

Marknadsanalys Tror det snart 

blir en 

lågkonjunktur, 

dock inte lika 

mycket i 

regionen. 

Bedömer att det 

kommer att 

finnas god 

projekttillgång, 

framför allt 

efterfrågan på 

VA. 

Tror att det 

kommer bli en 

kris, men inte 

ännu i regionen. 

Bedömer att det 

ändå kommer 

finnas god 

projekttillgång. 

Marknaden har 

mattats av 

gällande 

bostadsprodukti

onen. Offentliga 

beställare har 

fortfarande stort 

behov av nya 

lokaler. 

Bedömer att det 

ändå kommer 

finnas god 

projekttillgång. 

Lågkonjunkture

n har redan 

inträffat, 

drabbade större 

regioner. Tror 

att risken för ny 

kris är liten. 

Bedömer att det 

finns god 

projekttillgång. 

Tror inte att det är 

risk för en ny risk 

i nuläget. 

Marknaden har 

mattats av. 

Bedömer att det 

finns god 

projekttillgång i 

regionen. 

Tror inte att det är 

risk för en ny kris. 

Marknaden har 

mattats av men 

tror inte att det 

kommer att vara 

långvarigt. 

Bedömer att det 

finns god 

projekttillgång. 

Lärdomar Företaget har ej 

varit verksamt 

under kris. 

- Hårdare 

konkurrens på 

marknaden. 

- Mycket 

byggservice 

under en period 

på grund av att 

det är säkra 

jobb. 

- Värna om 

ramavtal 

-Lågkonjunktur 

sållar bort 

konkurrenter, ett 

läge att satsa. 

- Inte ha för 

mycket egen 

personal 

anställd. 

- Jobba med 

projekt som 

sträcker sig över 

lång tid. 

- Vara ännu mer 

noggrann vid 

anbudskalkyleri

ng. 

Företaget har ej 

varit verksamt 

under kris. 

Viktigt att 

anpassa sig efter 

marknaden. 

Viktigt att ha 

kapital för att 

klara ekonomiska 

svängningar. 

Måste öka 

marknadssatsning

ar på lång sikt. 

Fokusera på 

personal och 

kundrelationer. 
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Externa faktorers 

inverkan samt 

hantering av dessa 

Påverkar i hög 

grad. Hanteras 

genom att följa 

politik och 

anpassa sig efter 

teknik- 

utvecklingen. 

Påverkar i hög 

grad. Hanteras 

genom att följa 

politik. Hänger 

med i ny teknik 

genom 

samarbeten med 

företag och 

andra 

organisationer 

samt utbildning 

om nya 

byggtekniker. 

Följer upp 

marknaden 

dagligen. 

Påverkar i hög 

grad. 

Har central 

hållbarhetsorgan

isation samt en 

avdelning som 

analyserar 

trender och 

omvärldsförändr

ingar. 

Påverkar i hög 

grad. Hanteras 

genom att aktivt 

följa politik och 

marknad, möten 

veckovis. 

Påverkar i hög 

grad. Hanteras 

genom att ha 

anställda som 

analyserar politik 

och marknaden. 

Gör prognoser för 

att ha koll på 

marknaden och 

projekttillgången. 

Påverkar i hög 

grad. Hanteras 

genom att följa 

politik och 

marknad samt 

ligga i framkant 

vad gäller ny 

teknik. Vara 

medveten om 

konjunktursvändn

ingar går i cykler. 

Skräddarsy/Stan
dardisering 

Både 

skräddarsyr och 

standardiserar, 

det beror på 

beställare. Ofta 

mer 

standardiserade 

processer vid 

offentlig 

upphandling. 

Alla projekt 

skräddarsys 

efter kundens 

önskemål. Har 

vissa 

standardiserade 

processer. 

Har flera 

standardiserade 

produkter men 

projekten 

skräddarsys 

oftast. Har 

tydligt 

standardiserade 

arbetsprocesser. 

Skräddarsyr 

projekt utifrån 

kundens 

önskemål. Har 

standardiserade 

arbetsprocesser 

både i 

produktion samt 

arbetet runt 

byggandet. 

 

Jobbar mycket 

med 

standardisering 

inom 

bostadsbyggandet. 

Har flera 

standardiserade 

produkter och 

processer. Kan 

inte standardisera 

ombyggnad. 

Jobbar mycket 

med 

standardiserade 

processer. 

Erbjuder 

skräddarsydda 

produkter till 

samarbetspartners 

annars flera 

standardiserade 

produkter. 

Differentiering Differentierat Delvis 
differentiering 

men ser 
möjlighet till 
att göra det 

mer 

Differentierat Differentierat Differentierat Differentierat 

Riskförebyggand
e arbete 

Noggrannhet 

vid anbud samt 

ha goda 

kundrelationer. 

 

Noggrannhet 

vid anbud samt 

ha goda 

relationer till 

kunder och 

branschkollegor, 

samt utöka 

kompetens i 

företaget. 

Noggrannhet 

vid anbud samt 

ha goda 

relationer till 

kunder. Gör 

riskanalyser i 

alla steg inför 

byggandet, 

prognoser varje 

kvartal. 

Strategimöten 

årligen, kalkyl- 

och 

uppföljningsmöt

en veckovis. 

Arbetar på flera 

olika marknader. 

Gör löpande 

prognoser på 16 

månader. 

Planerar 

långsiktigt. 

Stämmer av 

kalkyler för 

projekt varje 

kvartal eller 

oftare. 

Arbetar på att 

vara kompetenta 

på flera 

marknader. 

Planerar mycket 

långsiktigt. 

Jobbar mycket 

med FoU. 

Ha kapital nog att 

klara svängningar. 

Resurs-
/Kostnadspriorit

ering 

Personal 

prioriteras, men 

lokalhyra kan 

prioriteras bort. 

Personal 

prioriteras, hade 

kunnat prioritera 

bort materiella 

resurser och 

tillgångar tex. 

lastbilar. 

Personal 

prioriteras 

framför allt 

platschefer. 

Hela 

organisationen 

får krympas  vid 

en 

kostnadsreducer

ing. 

Prioriterar det 

som genererar 

sysselsättning 

och pengar, 

varierar vad det 

är. 

Personal 

prioriteras. Hela 

organisationen får 

krympas vid en 

kostnadsreducerin

g. 

Anställd personal 

och FoU 

prioriteras. Inhyrd 

personal kan 

prioriteras bort 

vid en 

kostnadsreducerin

g. 
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