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Sammanfattning 
 
I dagens samhälle har det blivit allt viktigare för företag att kommunicera effektivt med olika 
grupper av intressenter i omgivningen. Börsnoterade företags årsredovisningar och 
kvartalsrapporter används numera som ett medium där företaget kommunicerar mer än bara 
finansiell information.  Företagen använder detta medium till att kommunicera sina synliga 
strategier till marknaden.  
 
En väl fungerande strategi ligger till grund för att ett företag ska lyckas prestera bra. En 
framgångsrik strategi måste bland annat kunna förändras då omgivningen förändras. 
Omgivningen kan således tvinga företaget att ändra sitt strategiska handlande och helt överge 
strategier till förmån för nya strategier. Ett företags verkliga handlande överensstämmer inte 
alltid med de strategier som var planerade från början. 
 
Syftet med denna studie var att kartlägga företags strategiska intentioner, planer och 
handlingar samt deras prestationer utifrån den skriftliga offentliga information företagen 
kommunicerar. Vår avsikt var att identifiera företagens strategiska position i förhållande till 
andra branschföretag och undersöka om den ändras över tiden. Vi ville även undersöka om 
det finns ett samband mellan det företaget kommunicerar till aktieägare om strategier och 
företagets prestation. För att underlätta detta arbete utformade vi en modell för att identifiera 
strategiska intentioner, planer och handlingar i företags skriftliga offentliga information. 
 
Studien genomfördes på tre industriföretag som tillverkar kapitalvaror med inriktning på bygg 
och anläggning. Studien påvisade att trots tydliga likheter i strategier har bolagen olika 
strategiska positioner. Två av tre företag förändrade sin strategiska position under 
undersökningsperioden. Deras strategi förändrades i tydlig riktning mot det tredje företagets 
strategi. Detta kan bero på faktorer i omgivningen som ”tvingar” företagen till att förändra sin 
strategi. Den modell vi tog fram för att identifiera strategiska intentioner planer och 
handlingar visade sig inte fungera på ett tillfredställande sätt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abstract 
 
In the society of today, it has become more and more important for organizations to 
communicate effectively with different kinds of interest groups in the environment. The 
annual reports of public companies are used as a media to communicate more than just 
financial information. Public companies use this media to communicate their visible strategies 
to the market.  
 
A well-functional strategy is the basis for the well-doing of a company . A successful strategy 
must be able to change when the environment changes. Sometimes the companies are forced 
to change their strategies, or even abandon their old strategies, because of changes in the 
environment. The real actions of a company do not always agree with intended strategies. 
 
The purpose of this study was to, through examination of the annual reports of public 
companies, identify strategic intentions, plans, and actions as well as the performance of the 
companies in relation to what they communicate in their written public information. Another 
purpose of the study was to identify the strategic position of the companies over  time in 
relation to other companies in the same branch. We also wanted to study if there was a 
relation between communicated information about strategies to the shareholders and the 
performance of the company. In order to facilitate the examination of the annual reports, we 
worked out a model to identify the intentions, plans and actions in the annual reports. 
 
We studied three industrial companies that manufactures capital goods concentrated on 
construction and engineering. The study showed that despite obvious similarities in the 
strategies, the strategic positions of the companies were different. During the studied period, 
two of the companies changed their strategic position to be more similar to that of the third 
company. This may depend on factors in the environment that “force” the companies to 
change their strategic direction. The model made to identify the intentions, plans and acts did 
not work out well. 
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1. Problemdiskussion 
 
I dagens samhälle har det blivit allt viktigare för företag att kommunicera effektivt med olika 
grupper av intressenter i omgivningen (van Riel, 1995). Börsnoterade företags 
årsredovisningar och kvartalsrapporter används numera som ett medium där företaget 
kommunicerar mer än bara finansiell information.  Den information som företagen ger ut i 
sina årsredovisningar styrs till viss del av rådande lagstiftning och rekommendationer från 
exempelvis FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer) men är vanligtvis mer innehållsrik. 
Den information som de börsnoterade företagen ger ut i sina årsredovisningar och 
kvartalsrapporter är betydligt mer innehållsrika än vad lagstiftning och rekommendationer 
kräver. Företagen använder detta medium till att kommunicera sina synliga strategier till 
marknaden.  
 
Företag tävlar, såväl internationellt som nationellt, inte bara om kunder, produkter och 
arbetskraften utan även om kapital (Bachman, Black, Davies & Wright, 1998; Landelius & 
Treffner, 1998). Enligt Bachman attraherar företag kapital genom att skapa ett högre värde för 
sina ägare än andra företag inom samma bransch. Eftersom aktiemarknaden inte är effektivare 
än den information som finns tillgänglig, erhåller investerarna ingen fördel om inte 
marknaden vet vilket värde som skapas i ett företag och vilka strategier som 
företagsledningen tagit fram för att skapa och bibehålla detta värde (Bachman, Black, Davies 
& Wright, 1998). Företag som löpande förser marknaden med tillförlitlig och relevant 
information som anses kunna hantera aktieägarnas förväntningar på företaget, har betydligt 
bättre utsikter att upprätthålla ett marknadsvärde som avspeglar det verkliga värdet jämfört 
med företag som har en dålig kommunikation med marknaden (Landelius & Treffner, 1998). 
En intressant fråga är om det finns något samband mellan vad företagen kommunicerar via 
den offentliga informationen till aktieägarna och hur företaget presterar gällande både 
lönsamhet och värde för ägarna? 
 
En vanlig definition av strategi är att det är en långsiktig plan för företags handlande i 
framtiden (Johnson & Scholes, 2002; Landelius & Treffner, 1998; Mintzberg, 1994). Porter 
(1998) menar att en strategi även kan ses som position, det vill säga vilka produkter företaget 
väljer att konkurrera med på olika marknader. Så väl Miles och Snow (2003) som Mintzberg 
(1998) menar att en strategi kan ses som en blandning av planer och mönster av handlingar 
över tiden. En framgångsrik strategi måste därför kunna förändras då omgivningen förändras i 
form av möjligheter och hot som uppkommer (Miles & Snow, 2003; Mintzberg, 1999). 
Vidare tar Miles och Snow upp att det finns krafter i omgivningen som leder till att företaget 
måste ändra sitt strategiska handlande och helt överge de strategier de tänkt använda till 
förmån för nya strategier. Simons (1995) anser att företagen ska rikta uppmärksamheten mot 
de hot och möjligheter som kan dyka upp i omgivningen istället för att fokusera på det 
företaget redan vet. För att kunna utnyttja de nya möjligheter som dyker upp menar Simons 
att företaget måste stimulera lärandet inom företaget. Men samtidigt måste företaget sätta 
gränser för vad företaget ska syssla med så att de inte förlorar fokus på målet (Johnson & 
Scholes, 2002; Simons, 1995). 
 
Det är viktigt att företag kommunicerar sin strategi för att skapa värde i företaget till 
marknaden. I den offentliga information marknaden får från företag som till exempel 
årsredovisningar och kvartalsrapporter beskriver företag vilka intentioner och planer de har 
för att uppnå dessa samt även vad de har uppnått. Mintzberg (1994) hävdar att alla strategier 
som genomförs, det vill säga företags verkliga handlande, inte måste överensstämma med de 
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strategier som var planerade, det vill säga vilka intentioner det hade. Vidare hävdar Mintzberg 
att det i omgivningen kan dyka upp möjligheter och hot som leder till att företag handlar på ett 
annat sätt än vad deras intention var, det vill säga oförutsedda strategier. Intressanta frågor är 
hur, om eller i vilken grad företagets strategiska intentioner, planer och handlingar påverkas 
av hur det går för företaget? 
 
DiMaggio och Powell (1991) tar upp att företag som verkar inom samma bransch blir mer och 
mer lika varandra. Enligt DiMaggio och Powell beror detta på att de företag som har 
framgångsrika strategier blir imiterade av andra företag inom branschen för att dessa vill 
uppnå samma framgång. Detta innebär att företag som har verkat inom en relativt mogen 
marknad har blivit mer lika varandra när det gäller hur de valt att konkurrera på marknaden, 
det vill säga företagens strategiska position. En intressant fråga är, hur förändras företags 
strategiska position över tiden beroende på hur deras branschkollegor presterar?  
 
Det resonemang som förts ovan i problemdiskussionen visar på vikten av att ha en väl 
fungerande strategi. Vad vi bland annat ifrågasätter är, vad av den valda strategin som sedan 
kommuniceras via den offentliga informationen och hur pass sammanhängande företagens 
strategier är. Den här studien syftar till att kartlägga samband mellan det som företagen 
kommunicerar och vad som i själva verket genomförs men också studera sambandet mellan 
kommunikation, prestation och strategisk position.  
 

1.1 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att med utgångspunkt i svenska börsnoterade industriföretag som 
tillverkar kapitalvaror med inriktning mot bygg och anläggning: 
 

 kartlägga företagens strategiska intentioner, planer och handlingar samt dess 
prestationer utifrån den skriftliga offentliga information företagen kommunicerar. 

 
 identifiera företagens strategiska position i förhållande till andra branschföretag utifrån 

den skriftliga offentliga information företagen kommunicerar. Samt undersöka om den 
ändras över tiden beroende på hur företaget och dess branschkollegor presterar 
gällande både lönsamhet och värde för ägarna. 

 
 undersöka om det finns ett samband mellan det företaget kommunicerar till aktieägare 

om strategiska intentioner och planer samt dess prestationer. 
 
Syftet är vidare att utforma en modell för att identifiera strategiska intentioner, planer och 
handlingar i företags skriftliga offentliga information. 
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1.2 Definitioner 
 
Skriftlig offentlig information 
Med skriftlig offentlig information avser vi årsredovisningar och kvartalsrapporter. 
 
Strategisk intention 
Med en strategisk intention avser vi syftet för en strategi eller avsikten med en strategi. Enligt 
Minzberg (1999) är en strategisk intention idén som ligger till grund för den färdiga strategin 
det vill säga syftet med strategin.   
 
Strategisk plan 
En strategi som plan är något som utarbetats eller formulerats i början av en aktivitet och 
kallas därför ofta avsiktlig strategi (Mintzberg, 1999). Med en strategisk plan avser vi ett 
genomtänkt handlingsprogram för att nå ett visst mål eller för att uppnå en strategi.  
 
Strategisk handling 
Med ett strategiskt handlande avser vi ett agerande i syfte att utföra en strategi eller en del av 
en strategi. För att det ska definieras som ett strategiskt handlande ska det enligt vår definition 
få konsekvenser på lång sikt. Ett strategiskt handlande ska även direkt påverka eller vara en 
del av företagets strategi. Ett strategiskt handlande skiljer sig alltså från ett operativt 
handlande som inte för med sig stora konsekvenser för företagets strategi. Ett operativt 
handlande kan däremot vara en del av ett strategiskt handlande. 
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2. Teoretisk referensram 
 
I detta kapitel beskriver vi det teorier som ingår i den teoretiska referensramen för denna 
studie. Kapitlet avslutas med att vi diskuterar kring hur vi har kopplat samman dessa teorier 
till en modell om hur strategiska intentioner, planer och handlingar påverkas av omgivningen 
och prestationen samt hur dessa påverkar företagens strategiska position. 
 

2.1 Strategins fem p 
 
En vanlig definition av strategi i litteratur som behandlar ämnet är enligt Mintzberg (1999) 
hur toppcheferna inom en organisation planerar för att uppnå de uppsatta målen. En annan 
vanlig definition är att en strategi är en plan för handlande i framtiden. Mintzberg (1994) 
menar att en strategi är mer komplicerad än så.  
 
Under årens lopp har flera ramverk utvecklats för att beskriva vad en strategi är och vilket 
inflytande strategitänkandet har i företagen (Roos, 2002). Bland dessa är Mintzbergs ramverk 
ett av de mest kända och mest refererade (Roos, 2002). Mintzberg har kallat sitt ramverk för 
”strategins fem p”. Dessa p är strategi som; plan (plan), manöver (ploy), mönster (pattern), 
position (position) och perspektiv (perspective) (Mintzberg, 1994).  
 

2.1.1 Strategi som plan 
 
De flesta företag har någon form av strategisk plan. I detta sammanhang är strategi en 
medveten handling eller riktlinje för att hantera en viss situation. Exempelvis kan det röra sig 
om att förverkliga en affärsidé eller att utarbeta en strategi för att introducera en ny produkt på 
en marknad. Denna dimension av strategi är särskilt inriktad på två förhållanden. Den ena är 
att strategi är något som utarbetats eller formulerats i början av en aktivitet. Den andra är att 
strategi som plan är ett resultat av en medveten och målinriktad process. (Mintzberg, 1998; 
Roos, 2002)  
 

2.1.2 Strategi som manöver 
 
Strategi som manöver kan antingen vara av mer allmän eller specifik natur. Av allmän natur 
innebär att exempelvis försöka sänka marginalerna medan specifik natur kan röra sig om att 
nästa års resultat ska vara 10 procent av omsättningen. En specifik strategi har som syfte att 
överlista en konkurrent vilket ofta kallas strategiskt spel. Det kan röra sig om att försöka 
hindra konkurrenter från att ta sig in på en marknad genom att sänka priset kraftigt. 
(Mintzberg, 1994; Roos, 2002) 
 

2.1.3 Strategi som mönster 
 
Även om planer till en början är avsedda att genomföras visar det sig ofta att det är få planer 
som genomförs på det sätt som det ursprungligen var tänkt. Efteråt går det alltid att se tillbaka 
på de olika mönstren i företagets utveckling och i ledningens agerande. Enligt Mintzberg 
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(1999) är sådana mönster en av strategitänkandets dimensioner. Definitionen av strategi som 
plan och strategi som mönster är beroende av varandra eftersom en del planer aldrig 
förverkligas medan andra uppstår utan att ha blivit utarbetade i förväg. Strategi som plan 
kallas därför ofta avsiktlig strategi, medan strategi som mönster ofta kallas faktisk strategi. 
Därav kan strategi antingen vara avsiktlig strategi varvid befintliga intentioner förverkligas 
eller framväxande strategi varvid mönstren utvecklas i avsaknad av eller trots befintliga 
intentioner. (Mintzberg, 1999; Roos, 2002) 
 

2.1.4 Strategi som position 
 
Strategi som position inriktas på ett företags förhållande till dess omgivning, till exempel när 
det gäller marknadsandel eller geografiskt täckning av marknaden. Valet av strategi är ofta 
beroende av företagets position på marknaden och de för- och nackdelar som företaget har 
jämfört med de viktigaste konkurrenterna. Valet av strategi är också beroende av den 
konkurrensmiljö som företaget arbetar i, med andra ord samspelet mellan organisationen och 
omgivningen eller mellan det interna och det externa. (Mintzberg, 1999; Roos, 2002) 
 

2.1.5 Strategi som perspektiv 
 
I motsats till strategi som position, som rör omgivningen, avser denna dimension det 
kollektiva tänkandet i företaget. Dimensionen inriktas på betydelsen av hur företaget, eller 
mer specifikt ledningen uppfattar och tar hänsyn till omgivningen. Strategi som perspektiv 
inriktas på hur centrala idéer och tankar delas av de anställda i företaget och lägger därmed 
tonvikten på intentioner och handlingar. I detta sammanhang är det viktigt att inse att det inte 
är perspektivet som skapar strategin utan tvärtom; perspektivet är ett resultat av strategin. 
Strategi som perspektiv blir för företaget vad personlighet är för individen. Det resulterar ofta 
i mycket specifika ideologier eller klart uttalade riktlinjer. (Mintzberg, 1994; Roos, 2003) 
 

2.1.6 Avslutande diskussion kring strategins fem p 
 
Resultatet av en strategi ser alltså i de flesta fall inte ut som företagsledningen tänkt sig från 
första början. Detta beror, som delvis redan nämnts under rubriken ”Strategi som mönster”, på 
att vissa intentioner och planer aldrig genomförs eller av olika anledningar förkastas av 
ledningen samt också på att det under tidens gång dyker upp nya strategier som antas av 
företagsledningen. Detta behöver dock inte vara negativt för den slutgiltiga prestationen. Alla 
strategier som var tänkta från början är nödvändigtvis inte bra och på samma sätt är inte alla 
de strategier som dyker upp över tiden nödvändigtvis dåliga. En mix av både ”gamla” och 
”nya” strategier är i regel det bästa. (Mintzberg, 1994) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2:1 Forms of strategy, Mintzberg, 1994 
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2.2 Strategiska dimensioner 

2.2.1 Kortsiktighet vs Långsiktighet 
 
Både Mintzberg (1999) samt Miles och Snow (2003) tar upp att det är viktigt att företag kan 
anpassa sig efter förändringar i omgivningen. Mintzberg (1994) menar att om något inträffar i 
omgivningen kan företag vara tvungna att överge en tänkt strategi och handla på ett ej 
planerat sätt. Att inte handla som det var planerat behöver inte enligt Mintzberg vara något 
negativt utan det kan vara nödvändigt för att företaget ska överleva. Det kan även vara så att 
företaget upptäcker en ny möjlighet och handlar för att ta tillvara på den (Mintzberg, 1999). 
Landelius och Treffner (1998) säger att företag måste överge kortsiktigt handlande för att 
uppnå lönsamhet över tiden. Såväl Mintzberg (1999) som Miles och Snow (2003) menar dock 
att kortsiktigt handlande kan vara nödvändigt. Mintzberg menar att ett kortsiktigt handlande 
kan leda till en långsiktig strategi. Det Mintzberg menar med det är att ett företag handlar efter 
exempelvis en möjlighet de identifierat och sedan bygger vidare på den, det som såg ut som 
ett kortsiktigt handlande har blivit en långsiktig strategi.  
 
Landelius och Treffner (1998) menar att börsnoterade företag handlar kortsiktigt för att 
tillfredställa aktieägarna. Anledningen till detta är enligt författarna att företag struntar i 
kostsamma investeringar som kan vara nödvändiga för framtiden då dessa försämrar resultatet 
på kortsikt, vilket kan dra ner aktiekursen. Landelius och Treffner tycker att företagen ska 
fokusera sina strategier på att skapa ett långsiktigt uthålligt värde för sina ägare genom att 
fokusera på de långsiktiga ägarna och bortse från kortsiktiga ägarna. Knight (1997) menar att 
de aktieägare som har ett kortsiktigt innehav är beroende av börskursutvecklingen för att 
kunna göra snabba och lönsamma affärer. Landelius och Treffner (1998) menar att 
aktiekursreaktioner på årsredovisningar och delårsrapporter ger intrycket att börskursen styrs 
av kortsiktiga mål.  
 
Såväl Knight (1997), Rappaport (1998) som Landelius och Treffner (1998) menar att företag 
måste bli mer långsiktiga. Medan Miles och Snow (2003) samt Mintzberg (1998) menar att 
företagen inte ska vara rädda att handla kortsiktigt då hot eller möjligheter dyker upp. Miles 
och Snow tar dock upp att det är viktig att företag inte fastnar i ett kortsiktigt handlande över 
tiden då det i regel leder till att företag tappar sitt fokus. 
 
Med kortsiktighet avser vi strategier som dyker upp och genomförs eller planeras att 
genomföras inom en tvåårsperiod. Ifall den uppdykande strategin följs upp av nya strategier 
anser vi att den övergår till en långsiktig strategi. Med långsiktiga strategier avser vi även 
strategier som pågår under längre än två år.  
 

2.2.2 Kundfokusering vs Aktieägarfokusering 
 
Aktieägarvärde kan enligt Landelius och Treffner (1998) definieras som rörelsetillgångar 
minus låneskulderna eller mer precist; framtida kassaflöden diskonterat med företagets vägda 
kapitalkostnad, minus värdet på dess låneskulder. Vidare menar författarna att fokus bör ligga 
på kassaflöde snarare än vinst för att skapa värde för aktieägarna. 
 
Det står utom allt tvivel att vi i dag har en marknadsekonomi, eftersom det viktigaste är att 
hålla sina kunder nöjda och därigenom vinna marknadsandelar. Kunden är nöjd om en 
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produkt/tjänst motsvarar eller överträffar hans eller hennes förväntningar till ett pris som inte 
överstiger det uppfattade värdet. Denna jakt på att skapa värde för kunden har återföljts av 
andra processer skapade för arr reducera kostnader och höja kvalitet och prestanda. (Knight, 
1997) 
 
Nöjda kunder är naturligtvis i slutändan endast av värde om detta resulterar i ett kassaflöde 
som innebär en avkastning som överstiger kapitalkostnaden. Detta innebär att det strategiska 
tänkandet bakom nöjda kunder måste kopplas samman med det finansiella tänkandet bakom 
aktieägarvärde. (Knight, 1997) 
 
Vi antar att de flesta företags strategier därav fokuserar både till aktieägare och kunder. 
Däremot är det enligt vår mening högst troligt att företag fokuserar mer eller mindre på 
antingen kunder eller ägare. Med kundfokuserade strategier menar vi strategier som syftar till 
att ta tillvara kundernas önskemål och med aktieägarfokuserade strategi avser vi strategier 
som tas fram för att möta aktieägarnas krav. Exempel på kundfokuserade strategier kan vara 
att företaget strävar efter att få med kunderna i produktionsprocessen eller att förbättra 
servicen. Aktieägarfokuserade strategier kan exempelvis vara, att bli mer tydliga i 
kommunikationen med aktieägarna eller att uttryckligen sträva efter att ge aktieägarna en hög 
avkastning.  
 

2.2.3 Defensivt vs Offensivt 
 
Häckner (1985) tar upp att ett offensivt strategiskt handlande kan användas för att skapa en 
förändring i positiv riktning. Vidare beskriver Häckner att offensiva strategier kan användas 
vid marknadspenetration, marknadsutveckling eller som ett led i åtgärder för att klara en kris. 
När företag har en offensiv strategi innebär det enligt Miles och Snow (2003) att företaget 
satsar mycket på produktutveckling och att hitta nya marknader. Offensiva strategier kräver 
att företaget kan reagera på förändringar i omgivningen snabbt och hela tiden har en strävan 
att utveckla sig (Miles & Snow, 2003). 
 
Defensiva strategier handlar främst enligt Häckner (1985) om att skära ner befintlig kapacitet. 
Åtgärder vid defensiva strategier kan vara att anpassa affärsidé och organisation efter de nya 
förutsättningarna företaget möter (Häckner, 1985).  Defensiva strategier kan även vara att 
hålla konkurrenter ute genom att bygga upp hinder för dem att ta sig in och konkurrera på 
marknaden (Miles & Snow, 2003). Detta sker genom inträdesbarriärer som exempelvis 
skalfördelar och kostnadsfördelar (Miles & Snow, 2003). Defensiva företag kännetecknas ofta 
av att de har fokus på den inre effektiviteten och att de inte ”svävar ut” från kärnverksamheten 
(Miles & Snow, 2003). Trots att ett företag har en defensiv strategi kan de handla i offensiv 
riktning för att uppnå denna. Detta kan exempelvis ske genom att penetrera en marknad 
djupare eller genom att förvärva andra företag för att eliminera konkurrenter (Miles & Snow, 
2003).  
 
Med offensiva strategier avser vi strategier för exempelvis expansion, framtagande av nya 
produkter och ny teknologi. Defensiva strategier definierar vi som strategier som syftar till att 
skydda företagets verksamhet genom exempelvis avyttringar av verksamheter, utvecklig av 
befintliga produkter och befintlig teknologi.  
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2.3 Institutionell teori 
 
Utgångspunkten för institutionell teori är att den lyfter fram betydelsen av sociala, symboliska 
och kulturella krafter som påverkar organisationers beslut och struktur (Scott, 1995). 
Organisationer ses inte i den institutionella teorin som endast ett produktionssystem där 
resurser används för att producera varor och tjänster (Scott, 1995). Istället är det sociala och 
kulturella faktorer hos organisationer liksom kognitiva signaler och symboler som har stor 
betydelse för handlandet både på individ- och organisationsnivå (Scott, 1995). Inom 
institutionell teori görs det en uppdelning mellan institutioner och organisationer där 
institutionerna är de som sätter upp regler som organisationerna måste följa för att skapa 
legitimitet för sin verksamhet (DiMaggio & Powell 1991; Lundeqvist, 1998). Lundqvist delar 
upp institutionerna i formella institutioner såsom nedskrivna regler (lagar och förordningar) 
och informella institutioner som består av oskrivna regler (sedvänjor). Dessa institutioner 
påverkar hur organisationer formas och handlar för att skapa legitimitet för sin verksamhet 
hos omgivningen (Brunsson, 1993). Här finns det en skillnad mot den traditionella 
organisationsteorin där bland annat Jones (1995) menar att organisationer formas av de 
rationella val och beslut som ledningen tar. Brunsson (1993) menar istället att de val och 
beslut som leningen fattar påverkas av den kultur som ledningen lever i.   
 
Scott (1995) beskriver att den institutionella teorin bygger reglerande, normativa samt 
kognitiva strukturer och aktiviteter som skapar stabilitet och formar det sociala beteendet.  
Dessa byggklossar beskriver författaren som tre pelare som tillsammans skapar en verklighet 
för hur organisationer och individer ska bete sig. Basen i de tre pelarna skiljer sig åt men 
tillsammans innehåller de det som påverkar beteendet både medvetet och omedvetet som 
tvingande av lagar och det som tas förgivet (Scott, 1995).  
 

 
Figur 2:2 Den institutionella teorins pelare 
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Reglerande pelaren 
Den reglerande pelaren innehåller lagar och regler som tvingar organisationer och individer 
att anpassa sig efter dessa (DiMaggio & Powell, 1991; Scott, 1995). Staten är här den som har 
störst påverkan över den reglerande pelaren genom lagstiftning och tillståndsgivande 
(DiMaggio & Powell, 1991). Det viktigaste medlet för att skapa åtlydnad för reglerna är enligt 
Häckner (1998) tvång. Häckner menar att det är viktigt att det finns ett orsaks- och 
verkanssamband om vad som händer om reglerna inte följs. För att uppnå önskat beteende 
används därför belöningar och bestraffningar (Scott, 1995). Enligt Scott kan reglerna både 
vara formell och informella. North (1993) hävdar att formella regler kommer från informella 
regler men även att det motsatta förekommer. De formella reglerna är enligt Scott (1995) 
lättare att förändra än de informella då detta kan ske genom politiska beslut. De informella 
reglerna sitter dock djupare rotade då de består av sedvänjor eller traditioner och kan därmed 
inte ändras genom ett beslut (North, 1993).    
 
 
Normativa pelaren 
Den normativa pelaren bygger till stor del på kultur, attityder, värderingar och förväntningar 
(Scott, 1995). Den normativa pelaren påverkar individers moraluppfattning som regler om 
vilket beteende som är accepterat och passande i samhället (DiMaggio & Powell, 1991). Det 
kännetecknade för normer är enligt Scott (1995) att de styr vad som är ett önskvärt beteende 
utan att vara tvingande. De normer som finns är ofta inte nedskrivna utan de är istället 
förankrade i den kultur som råder (Scott, 1995). Den normativa pelaren är svårare att förändra 
än den reglerande då dess värderingar bygger på den kultur som råder i samhället och har 
byggts upp under lång tid.   
 
 
Kognitiva pelaren 
Den kognitiva pelaren bygger till stor del på sådant som tas för givet (Scott, 2001). Beteendet 
bygger här på hur individen uppfattar verkligheten (Scott, 1995). Individer och organisationer 
som framstår som framgångsrika får ”stå modell” åt vad som ses som accepterat i samhället 
(DiMaggio & Powell, 1991). Inom den kognitiva pelaren handlar individer utan att tänka på 
varför, utan de tar bara för givet att det är så de ska handla (Scott, 1995). Scott  tar vidare upp 
att ju mer likformigt ett beteende blir ju mer legitimerat blir det beteendet i samhället.  
 
DiMaggio och Powell (1991) hävdar att organisationer har blivit mer lika varandra. 
författarna använder sig av begreppet isomorphism som översatt till svenska betyder 
likformning för att förklara detta fenomen. Likformningen kan förklaras som en konstant 
process där en grupp i en population tvingar de andra grupperna att anpassa sig efter deras 
omgivning. Det finns två typer av likformning: konkurrenskraftig eller institutionell. 
Konkurrenskraftig likformning handlar om när organisationer anpassar sig efter andra 
organisationer på en fri marknad på grund av att bland annat konkurrensen ändras på 
marknaden. Men för att kunna förklara detta fenomen måste även den institutionella 
likformningsdimensionen läggas till. Detta för att företag inte längre bara konkurrerar om 
tillgångar och kunder utan även om politiskt inflytande och institutionell acceptans 
(DiMaggio & Powell, 1991). Inom institutionella likformningen tar DiMaggio och Powell 
upp tre mekanismer som har lett till att företag blivit mer lika varandra tvingande likformning 
(Reglerande pelaren), normativt tryck (Normativa pelaren) samt imitations processen 
(Kognitiva pelaren).  
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Figur 2:3 Likformning i de institutionella pelarna 

 
Tvingande likformning 
Tvingande likformning är när organisationen påverkas av krav från sin omgivning. Kraven 
som drabbar organisationen kan vara av olika slag exempelvis krav genom nya lagar, krav 
från kunder och krav från ägare. (DiMaggio & Powell, 1991) 
 
 
Normativt tryck 
Den normativa likformningen bygger på att det finns gemensamma rådande normer och 
handlingsprocedurer inom exempelvis en bransch. Normativ likformning är vanlig då en stor 
del av dem som arbetar inom en bransch har liknande uppfattning och värderingar. En 
förklaring till detta kan vara att de har en liknande utbildning. Inom större företag beror även 
den normativa likformningen på att det endast finns ett begränsat antal större konsultfirmor 
som dessa använder sig av. Detta har medfört att de modeller som används i större företag 
ofta är de samma. Detta kan även förklaras med att de som jobbar inom konsultfirmorna har 
en liknande utbildning. (DiMaggio & Powell, 1991) 
 
 
Imitations processen 
Till skillnad från den tvingande likformningen kan imitations processen ses som en frivillig 
likformning. Denna likformning bygger på att framgångsrika företag ofta blir imiterade av 
andra företag inom samma bransch som vill uppnå samma framgång. Det imiterade företaget 
behöver inte veta om eller vilja bli imiterade utan de är något som sker genom bland annat 
förvärv, anställda som går mellan företag eller genom olika konsultfirmor. Genom att imitera 
andra organisationer minskar även det imiterande företaget kostnaden för att utveckla en ny 
lösning. (DiMaggio & Powell, 1991) 
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2.4 Användning av hård och mjuk information 
 
Information kan delas in i formen av kognitiva signaler och statisk kognitiv struktur (Häckner, 
1988). För att framhålla vikten av strategiska beslut delar Häckner in den strukturella typen av 
information i ”vetenskapligt system” samt ”vetenskaplig bas”, vilka författaren väljer att kalla 
för ”mjuk information”. Med mjuk information menar Häckner exempelvis bilder, visioner, 
idéer samt kognitiv struktur. I motsats till det står ”hård information” och med det menar 
författaren information som enkelt kan analyseras kvantitativt som exempelvis information i 
siffror. 
 
I de flesta fall då en organisation utför en strategisk handling används både hård och mjuk 
information. Dock används mjuk information oftast när en organisation handlar strategiskt 
offensivt medan hård information oftast används när en organisation handlar strategiskt 
defensivt. Vid offensivt strategiskt handlande råder harmoni då den hårda informationen 
bekräftar den mjuka informationen. Motsats till detta råder då den mjuka informationen antas 
vara överlägsen den hårda. Även vid defensivt strategiskt handlande råder harmoni då den 
hårda informationen bekräfta den mjuka informationen. Brist på överensstämmelse leder i 
första hand till att mer data samlas in och den hårda informationen bearbetas ytterligare och 
därefter sker en förändring av den mjuka informationen. Alltså råder brist på harmoni då den 
hårda informationen antas vara överlägsen den mjuka. (Häckner, 1988) 
 
Häckners (1988) artikel behandlar i första hand information inom företaget och inte den 
information som kommuniceras. Dock anser vi att det borde vara möjligt att relationen mellan 
prestation och kommunikation även kan tänkas vara den samma i form av offentlig 
information och prestation.  
 

2.5 Strategisk position 
 
Miles och Snow (2003) menar att runt alla organisationer finns det nätverk av externa 
influenser och relationer som påverkar den miljö som organisationer verkar i. Ett företags 
strategiska inriktning eller val av inriktning påverkas av flera olika faktorer. Författarna bryter 
ner denna process i tre problemområden: det entreprenöriella, ingenjörsmässiga och 
administrativa problemen. Det entreprenöriella problemet handlar om vad företaget ska göra 
samt på vilken marknad de ska verka och att de måste kunna anpassa detta efter förändringar i 
omgivningen. Ingenjörsmässiga problemet innebär för företaget att välja rätts sorts teknologi 
för distribuerandet och skapandet av en vara eller en tjänst. Det administrativa problemet 
handlar om att skapa stabilitet genom att reducera osäkerheter inom organisation (Miles & 
Snow, 2003). Miles och Snow har tagit fram en modell för att bestämma vilken strategisk 
position ett företags övergripande strategi kan likställas med. Modellen innefattar fyra olika 
strategiska positioner: försvarare (defender), entreprenörer (prospector), analytiker (analyzer) 
och reagerare (reactor). En beskrivning av dessa följer nedan. 
 

2.5.1 Försvarare 
 
Försvarare är organisationer som fokuserar på att tillgodose en begränsad del av den totala 
marknaden med ett begränsat antal produkter. Det entreprenöriella problemet för försvarare är 
att ta en del av den totala marknaden där de kan skapa en stabil uppsättning av kunder och 
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produkter. För att lyckas med detta måste försvarare skapa en begränsad och stabil marknad, 
utestänga konkurrenter från marknaden, ignorera utveckling utanför deras marknad, skapa 
tillväxt genom att penetrera sin egen marknad ytterligare samt att ha en liten 
produktutveckling som är starkt sammankopplad med befintliga produkter eller tjänster. 
Ingenjörsmässiga problemet för försvarare handlar om att producera och distribuera produkter 
och tjänster så effektivt som möjligt. Därför är det viktigt för försvarare att uppnå en hög inre 
effektivitet då de inte söker nya produkter och marknader. Det administrativa problemet för 
försvarare är att behålla kontrollen över organisationen för bevara effektiviteten. För att 
behålla denna kontroll kännetecknas ofta försvarare av centraliserat beslutsfattande och 
kontroll, intensiv planering samt rutiner. (Miles & Snow, 2003)  
 
Den stora fördelen en försvarar-organisation skapar är att det uppfattas som svårt att ta sig in 
på deras marknad av konkurrenter. Den stora faran för försvarare är dock att de är helt 
beroende av att deras marknad förblir stabil då en förändring i marknaden kan hota deras 
överlevnad. (Miles & Snow, 2003) 
    

2.5.2 Entreprenörer 
 
Entreprenörer är organisationer som kännetecknas av att nästan hela tiden söka efter nya 
möjligheter. Det är ofta entreprenörer som skapar förändringar och osäkerhet i omgivningen 
som andra organisationer måste anpassa sig efter. Entreprenöriella problemet för 
entreprenörer är att hitta nya produkter och marknader. För att göra detta måste entreprenörer 
ligga långt fram i produktutveckling, söka efter nya villkor och händelser i omgivningen, växa 
genom marknadsutveckling. Ingenjörsmässiga problemet för entreprenörer är att undvika att 
fastna i en typ av teknologi. Detta undviks genom att skapa en flexibilitet i organisationen 
samt att ha ett minimum av rutiner. Det administrativa problemet för entreprenörer är hur de 
ska underlätta och koordinerar många och olika aktiviteter. Därför kännetecknas ofta 
entreprenörer av decentraliserat beslutsfattande och kontroll. (Miles & Snow, 2003) 
 
De stora fördelarna med en entreprenör-organisation är att den är mer dynamisk än övriga och 
är på kort sikt effektiv på att reagera när förändringar i omgivningen sker. En risk med en 
entreprenör-organisation är att de har för många produkter och verkar på för många 
marknader vilket kan leda till ineffektivitet inom organisationen.  (Miles & Snow, 2003) 
 

2.5.3 Analytiker  
 
Enligt Miles och Snow (2003) utmärks analytiker-organisationer av att de verkar inom två 
typer av produkt- och marknadsområden, där det ena området är relativt stabilt medan det 
andra området är mer föränderligt. Entreprenöriella problemet för analytiker är hur de ska 
hitta nya produkter och marknader och samtidigt behålla sin bas av produkter och kunder. För 
att lösa detta problem försöker analytiker att skydda sin kärnverksamhet likt försvarare 
samtidigt som de försöker att imitera de bästa produkterna och marknadsutvecklingen som 
entreprenörer tar fram. Ingenjörsmässiga problemet analytiker är att skapa balans mellan 
teknologier för stabilitet och teknologier för förändring. Det administrativa problemet för 
analytiker handlar om hur att skapa en organisation som är anpassad till både stabilitet och 
förändring. analytiker-organisationer har därför ofta en matris struktur samt att de delvis har 
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centraliserade kontrollsystem med både vertikal och horisontell feedback. (Miles & Snow, 
2003) 
 
Den stora fördelen för analytiker med en lyckad strategi är att fördelarna från både 
entreprenörer och försvarare erhålls. Samtidigt är det svårare att lyckas med denna strategi då 
analysern måste koncentrera sig både på att försvara marknaden och att hela tiden utvecklas. 
(Miles & Snow, 2003) 
 

2.5.4 Reagerare 
 
Reagerare är organisationer där företagsledningen ständigt uppfattar förändringar och 
osäkerhet men de klarar inte av att svara på dessa effektivt. Medan det hos försvarare, 
entreprenörer och analytiker finns ett mönster mellan handlande och vilken typ av strategi de 
använder saknas det helt hos reagerare. Anledningen till att organisationer blir reagerare är 
enligt Miles och Snow (2003) att de misslyckas att hålla fast vid sin strategi som antingen 
försvarare, entreprenörer eller analytiker. Miles och Snow tar upp tre orsaker till varför 
organisationer kan övergår till att bli reagerare. Den första orsaken är att företagsledningen 
misslyckas med att skapa en genomförbar strategi. Den andra orsaken är att företagsledningen 
misslyckas anpassa teknologi, struktur och process till den tänkta strategin. Tredje orsaken är 
att företagsledningen använder sig av en gammal strategi som inte fungerar ihop med 
omgivningens förutsättningar längre. Följden av att en organisation blir en reagerare är att den 
först inte klarar av att svara på förändringar i omgivningen som får följden att den presterar 
sämre och därav får svårt att handla aggressivt i framtiden. (Miles & Snow, 2003) 
 

2.6 Strategisk kommunikation  
 
Ett område som blivit allt viktigare för företag är hur de kommunicerar med omgivningen 
(Dolphin & Fan, 2000). Landelius och Treffner (1998) tar upp att det är viktigt för företag att 
ha bra kommunikation med omgivningen för att skapa och bibehålla värde för sina ägare. 
Både Dolphin och Fan som Landelius och Treffner tar upp att det är viktigt att företag har en 
strategi för hur företags kommunikation eller Public Relations (PR) som det också kallas ska 
skötas. Företag kommunicerar med omgivningen både muntligt och skriftligt, exempel på 
skriftlig kommunikation är press releaser, årsredovisningar och delårsrapporter (Frantz, 
1950). Enligt både Frantz (1950) och Hay (1955) innehåller börsnoterade företags 
årsredovisningar och delårsrapporter mer och mer information. Hay menar att detta beror på 
att företag är tvungna att ta tillvara informationsbehovet hos flera typer av intressenter. Enligt 
Frantz (1950) ser företagen årsredovisningarna och delårsrapporter som ett viktigt medium i 
kommunikationen med olika intressentgrupper. 
 
Enligt Landelius och Treffner (1998) är det viktigt att börsnoterade företag förser företagets 
intressenter med relevant och tillförlitlig information. Dock så menar Frantz (1950) att företag 
använder sina årsredovisningar som marknadsföring.  Clatworthy och Jones (2001) hävdar att 
informationen i årsredovisningar och delårsrapporter ska granskas skeptiskt. Anledningen till 
detta är att den verklighet företaget ger sken av kan vara en förskönad version av verkligheten 
(Courtis, 1998).  
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I en studie som gjordes på företag i Hong Kong visade det sig att företagen försökte gömma 
sådant som kunde uppfattas som negativt medan det positiva framhölls tydligt i 
årsredovisningarna (Courtis, 1998). Att företag försöker gömma sådant som kan verka 
negativt kom även Clatworthy och Jones (2001) fram till i sin studie som baserades på 
engelska företags årsredovisningar. Smith och Taffler (2000) har i sin studie kommit fram till 
att företag som det går dåligt för har en tendens att försköna mer än de som det går bra för. Ett 
exempel på detta är enligt Deegan och Rankin (1997) att inga av de företag de undersökt 
valde att ta med något negativt om hur verksamheten påverkade miljön eller om deras 
miljöarbete kunde förbättras. 
 
Enligt Landelius och Treffner (1998) finns det en misstänksamhet hos ledningen i företag till 
hur aktiemarknaden reagerar på årsredovisningar och delårsrapporter. En följd av denna 
misstänksamhet hos företagsledningen kan ligga grund för den försköning av årsredovisningar 
och delårsrapporter som sker. Vilket stämmer bra överens med det bland annat Clatworthy 
och Jones (2001) samt (Courtis, 1998) kommit fram till i sina studier. En annan sak som ska 
begrundas när man beaktar tillförlitligheten i årsredovisningar och delårsrapporter är att de 
fungerar som ett PR instrument i kommunikationen med företagets intressenter (Frantz, 
1950). 
 

2.7 Avslutande diskussion 
 
Modellen i figur 2:4 beskriver hur vi utifrån teori uppfattar hur strategiska intentioner, planer 
och handlingar påverkar och påverkas av olika faktorer för att sedan utmynna i företagets 
strategiska position. Influenser från andra företag inom branschen men även övriga 
omgivningen gör enligt DiMaggio och Powell (1991) att företagen på olika sätt tar efter 
varandras strategi. Företagets prestation kan i vissa fall påverka om företaget väljer en strategi 
som är offensiv eller defensiv enligt Häckner (1998). Vidare påverkas företagets strategi i 
allra högsta grad av om företaget är kundfokuserat eller aktieägarfokuserat enligt Landelius 
och Treffner (1998). Till sist visar modellen hur man enligt Miles och Snow (2003) i 
företagets strategiska intentioner, planer och handlingar sedan ska kunna utläsa eller bedöma 
företagets strategiska position.  

 

Figur 2:4 Illustrering kring hur den teoretiska referensramen hänger samman. 
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3. Metod 
 
I detta kapitel redovisar vi först vår forsknings- och undersökningsansats. Därefter följer en 
genomgång av vår urvalsprocess och av de avgränsningar vi gjort. Sedan följer en 
beskrivning om hur vi gått tillväga vid datainsamlingen och hur vi analyserat insamlad data. 
Kapitlet avslutas med att vi redovisar de problem som finns med vårt val av metod i denna 
studie.  
 

3.1 Forskningsansats 
 
Inom företagsekonomin finns det en rad olika synsätt om hur man ska förstå och förklara det 
som studeras. Arbnor och Bjerke (1994) nämner tre metodsynsätt inom företagsekonomin; det 
analytiska synsättet, systemsynsättet och aktörssynsättet. Skillnaden mellan de tre synsätten är 
att de har olika antaganden om verkligheten som de försöker förklara och förstå (Arbnor & 
Bjerke, 1994). I det analytiska synsättet ges en summativ verklighetsbild där verkligheten är 
lika med summan av delarna. I detta synsätt är verkligheten individoberoende. Inom 
systemsynsättet är inte summan av delarna lika med helheten utan här kan delarna avvika. 
Aktörssynsättet vill inte ge någon förklaring utan försöker istället att förstå sociala enheter. 
Inom detta synsätt är verkligheten individberoende (Arbnor & Bjerke, 1994). Det synsätt vi 
har haft på verkligheten i denna studie ligger inom systemsynsättet då vi ser 
undersökningsobjekten som är ömsesidigt beroende av varandra och kan därför inte summeras 
som en enhet. Den analys vi gör kommer inte leda till att vi kan dra några generella slutsatser 
om helheten då vi ser våra undersökningsobjekt som enskilda aktörer som verkar inom de 
ramar som systemet satt upp.  
 
Backman (1998) tar upp två vetenskapliga förhållningssätt: det traditionella perspektivet 
(positivism) och det kvalitativa perspektivet (hermeneutik). Det traditionella perspektivet har 
sitt ursprung i naturvetenskapen och ser den omgivande verkligheten som mer eller mindre 
objektiv medan det kvalitativa perspektivet har en humanistisk inriktning och ser omvärlden 
som subjektiv. Det traditionella perspektivet tror på absolut kunskap och lagbundenhet, det 
vill säga att inget inträffar av en slump (Backman, 1998). Syftet med det traditionella 
perspektivet är att förklara händelser genom att studera kausala samband eller åtminstone 
indikationer på sådana (Backman, 1998). Det kvalitativa perspektivet intresserar sig istället 
mer för hur individer upplever, tolkar och strukturerar en omgivande verklighet beroende på 
sina tidigare kunskaper och erfarenheter (Backman, 1998). Vårt förhållningssätt ligger inom 
det kvalitativa perspektivet eftersom vi kommer tolka skriftlig offentlig information från 
företag. 
 
Patel och Tebelius (1987) beskriver två sätt att komma fram till slutsatser. Den ena är 
bevisandets väg, deduktion, och den andra är upptäckandets väg, induktion (Patel & Tebelius, 
1987). Ett deduktivt tillvägagångssätt innebär att utifrån allmänna principer dra slutsatser om 
enskilda företeelser (Patel & Tebelius, 1987). Detta innebär att utgångspunkten vid ett 
deduktivt tillvägagångssätt är den befintliga teorin som sedan jämförs med empirin. Ett 
induktivt tillvägagångssätt innebär däremot att utifrån enskilda fall sluta sig till en princip 
eller allmän lag (Patel & Tebelius, 1987). Det induktiva tillvägagångssättet utgår alltså från 
empirin och utifrån slutsatser formas teorier och hypoteser för att förklara händelsen. Det 
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tillvägagångssätt vi har haft ligger inom det induktiva tillvägagångssättet eftersom vi utgått 
från empirin för våra slutsatser och för att sedan ta fram teorier som förklara händelserna.  
 

3.2 Undersökningsansats 
 
Då vårt valda ämnesområde är komplext och studien syftar till att tolka vad företag 
kommunicerar i skriftlig offentlig information är studiens undersökningsansats kvalitativ.  
Den kvalitativa undersökningsansatsen passar också bäst vid användandet av textanalys (Patel 
& Tebelius, 1987). Den kvalitativa forskningen syftar till upptäckande snarare än att bevisa 
samt att teori och metod utvecklas under arbetets gång (Denscombe, 1998). Därför lämpar sig 
en kvalitativ undersökningsansats bättre än en kvantitativ undersökningsansats till studiens 
syfte och induktiva angreppssätt.   
 

3.3 Datainsamling 

3.3.1 Urval och avgränsningar 
 
Urvalet av undersökningsobjekt har skett genom ett så kallat systematiskt urval. 
Urvalsprocessen för att hitta lämpliga undersökningsobjekt började med att vi ställde upp två 
huvudkriterier för möjliga undersökningsobjekt. De två huvudkriterierna var dels att de skulle 
vara börsnoterade vid Stockholmsbörsen och att de skulle verka inom samma bransch. För att 
hitta lämpliga undersökningsobjekt som uppfyllde våra kriterier använde vi oss av 
Stockholmsbörsens branschindelning (www.om.se). Efter att vi granskat Stockholmsbörsens 
branschindelning valde vi att inrikta undersökningen till företag som låg under industriföretag 
som tillverkar kapitalvaror med inriktning mot bygg- och anläggning. Inom denna grupp 
fanns det fem möjliga undersökningsobjekt som vi granskade närmare för att se om de 
passade in i vår undersökning. Det vi kom fram till när vi tittade närmare på dessa var att det 
bara var tre av dessa företag som vi ansåg helt verkade inom samma bransch och vi valde 
därför att inkludera endast dessa tre företag i undersökningen. 
 
De tre företag som vi valde att inkludera i undersökningen var Skanska, NCC och Peab som 
alla verkar inom bygg- och anläggningsbranschen men även har viss annan verksamhet. Alla 
tre företagen har även verksamhet utanför Sverige, dock i olika grad. Företagens storlek 
skiljer sig både när det gäller omsättning och antal anställda. Skanska är det största företaget 
med en omsättning på 130 879 Mkr och cirka 70 000 anställda 2003 medan NCC har en 
omsättning på 45 000 Mkr och cirka 24 000 anställda 2003 och Peab har en omsättning på 
20 086 Mkr och cirka 11 000 anställda 2003. Detta anser vi dock inte ska påverka 
undersökningen då alla tre företagen konkurrerar på ett flertal marknader med varandra samt 
att de även konkurrerar med varandra om investerares kapital.  
 
De avgränsningar vi gjort i denna studie är att undersökningen endast omfattar skriftlig 
offentlig information för perioden 1999 till 2003. I den skriftliga offentliga informationen har 
vi avgränsat oss till att endast titta på årsredovisningar och kvartalsrapporter. Vi valde sedan 
att endast samla in data från tre delar av årsredovisningarna och kvartalsrapporterna. De tre 
delar vi valde att samla in data ifrån var ”VD:n har ordet”, ”Vision och mål” och 
förvaltningsberättelsen. Att vi endast valde dessa tre delar berodde på att de fanns för samtliga 
företag medan andra delar av årsredovisningarna och kvartalsrapporterna skilde sig mellan 
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företagen. Vi valde även att göra denna avgränsning för att mängden information som 
samlades in skulle vara hanterbar.  
 

3.3.2 Framtagande av brukstextanalysmodell 
 
Syftet med vår brukstextanalysmodell var att den skulle kunna identifiera strategiska 
intentioner, planer och handlingar i företags skriftliga offentliga information. Vi ville även ta 
fram ett verktyg för att identifiera strategiska intentioner, planer och handlingar i den 
skriftliga offentliga informationen genom att söka på ord. Det som berör ord-sökningen 
redovisas under rubrik 3.3.4.  
 
Arbetet med att ta fram brukstextanalysmodellen började med att vi utifrån litteraturen och 
vår egen uppfattning tog fram definitioner på vad som utgör en strategisk intention, plan eller 
handling. De definitioner (se 1.3 Definitioner) vi tog fram utgör grunden för vår 
brukstextanalysmodell genom att de satte upp gränser för vad vi i den skriftliga offentliga 
informationen kunde tolk som en strategisk intention, plan eller handling. Definitionernas 
gränser var dock inte helt skarpa vilket gav oss ett visst tolkningsutrymme. Detta 
tolkningsutrymme gav oss möjligheten att få med sådant som vi först inte tyckte utgjorde 
någon strategisk intention, plan eller handling men som vi efter att ha granskat andra delar 
kom underfund med att de utgjorde sådana. 
 
Utifrån dessa definitioner har vi gått igenom Skanskas, NCCs och Peabs skriftliga offentliga 
information under perioden 1999 till 2003 för att kunna identifiera strategiska intentioner 
planer och handlingar. Vid genomgången av den skriftliga offentliga informationen började vi 
med att tillsammans gå igenom Skanska år för år. Vi valde här ut stycken i texten som vi 
tyckte utgjorde strategiska intentioner, planer och handlingar utifrån de definitioner vi hade 
ställt upp. De stycken vi hade valt ut i Skanskas skriftliga offentliga information granskade 
och diskuterade vi kring för att komma fram till om de definitioner vi hade satt upp fungerade 
samt om vi hade tolkat några stycken fel då vi valde ut dem. För att se om vi hade missat 
något valde vi att gå igenom Skanskas skriftliga offentliga information ytterligare en gång.  
 
Efter att vi hade gått igenom Skanskas skriftliga offentliga information för perioden 1999 till 
2003 valde vi att genomföra en liknande process på NCCs skriftliga offentliga information för 
samma period. Dock valde vi här att gå igenom och välja ut stycken i den skriftliga offentliga 
informationen var och en för sig. Anledningen detta var för att se om de definitioner vi ställt 
upp för strategiska intentioner, planer och handlingar gjorde att vi valde ut samma stycken. 
Det visade sig att vi till största del valde ut samma stycken och klassificerade dem lika. Där vi 
gjort olika bedömningar diskuterade vi utifrån definitionerna vad det var som gjorde att vi 
hade olika bedömningar. Detta för att se om vi behövde förtydliga definitionerna vilket vi 
ansåg att det inte behövdes göras, då det endast var några få stycken som skilde sig åt. Det 
tillvägagångssätt vi använde oss av vid genomgången av NCCs skriftliga offentliga 
information, användes även vid genomgången av Peabs skriftliga offentliga information för 
perioden 1999 till 2003. 
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3.3.3 Sammanställning av empiri 
 
Det material vi samlade in sammanställde vi i kartor (bilaga 1, 2 & 3) över företagens 
strategiska intentioner, planer och handlingar. Syftet med kartorna var att visualisera hur 
företagens strategiska intentioner, planer och handlingar hör ihop. Detta så att det bland annat 
tydligt skulle framgå då nya strategier ”dyker upp” respektive faller bort.  
 
Kartorna är uppbyggda av ett ”kodsystem”. Kodsystemet består av en eller flera bokstäver i 
kombination med ett antal siffror, detta för att enklare kunna följa företagens strategier i 
kartan. Den första siffran står efter en bokstav och betecknar grundnumret för en hel strategi. 
Med det menas att en strategisk intention med exempelvis siffra 1 som första siffra byggs på 
av strategiska planer och handlande med siffra 1 som första siffra. Den siffran följs eventuellt 
av en bokstav vilket den gör om det exempelvis är en strategisk intention som följs av två 
strategiska planer då första planen får beteckningen ”A” och den andra ”B”. Vidare följer en 
siffa i de fall plan ”B” byggs ut av två handlanden och därefter bokstav igen och så vidare. De 
övriga bokstäver som används är ”I” som står för strategisk intention, ”P” för strategisk plan, 
”H” för strategiskt handlande och ”N” som står för en nyformulerad men ändå liknande 
tidigare strategiska intentioner, planer eller handlanden. 
 
Exempel på en kod: H.1.A.2. Denna kod betyder att det rör sig om ett handlande som 
ursprungligen kommer från nummer 1 därefter A och slutligen är den andra av två olika 
strategiska intentioner, planer eller handlande som kommer från nummer X.1.2. På följande 
vis skulle det kunnat se ut: I.1 leder till P.1.A och P.1.B därefter leder P.1.B vidare till 
H.1.A.1 och H.1.A.2. 
 
Förutom kodsystemet är kartan uppbyggd av rutor som omringar varje enskild strategisk 
intention, plan eller handlande. Därefter följer eventuellt en pil till följande strategiska 
intention, plan eller handlande om den är en följd av den tidigare. Om det inte är en pil utan 
ett streck är det samma information i rutorna men informationen har återigen omnämnts, 
däremot i en senare årsredovisning.  
 

3.3.4 Insamling av prestationsmått 
 
I denna studie har vi använt hos av två stycken prestationsmått för att bedöma företagens 
prestationer under perioden 1999 till 2003. De prestationsmått vi valt att använda är 
räntabilitet på eget kapital och börskursutveckling.  
 
 
Räntabilitet på eget kapital 
Räntabilitet på eget kapital är ett av de vanligaste nyckeltalen för att mäta företags lönsamhet 
med (Sundberg, 1998). Räntabiliteten på eget kapital visar den avkastning som ägarna erhåller 
på investerat kapital (Johansson, 1995). Räntabiliteten på eget kapital visar även vilken 
tillväxt som är möjlig för företaget med bibehållen soliditet (Sundberg, 1998).  En fördel med 
räntabilitet på eget kapital är att ägarna lätt kan jämföra detta med vilken ränta de skulle ha 
fått om de exempelvis hade placerat pengarna på banken (Sundberg, 1998). I denna studie har 
vi valt att hämta informationen om räntabiliteten på eget kapital direkt från respektive företags 
årsredovisningar för perioden 1999-2003. Vi har valt at inte räkna om räntabiliteten på eget 
kapital för att det är dessa siffror som företagen kommunicerar. 
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Börskursindex 
Det börskursindex vi använt oss av i denna studie bygger på Stockholmsbörsens SAX-index 
som vi sedan har räknat om för att få 1998-12-31 som basår. Anledningen till att vi valde att 
räkna om SAX-indexet så att vi fick basår 1998-12-31 var att vi ansåg att det gav en bättre 
bild över börskurs utvecklingen för undersöknings perioden. Information om SAX-index och 
branschindex har vi hämtat från OMs hemsida (www.om.se). Företagens börskurser är 
hämtade från respektive företags årsredovisning. I indexet har vi valt att ha den 31 december 
under perioden 1999 till 2003 som mätt datum för att redovisa börskurs utvecklingen.   
 

3.3.5 Ord-sökning 
 
Arbetet med att ta fram ett verktyg för att identifiera strategiska intentioner, planer och 
handlingar i företags skriftliga offentliga information genom att söka på ord bygger på de ord 
vi lyckades identifiera under genomgången av Skanska och NCC. Testet av ord-sökningen har 
sedan genomförts på Peabs skriftliga offentliga information. Vi kommer här nedan att 
redovisa tillvägagångssättet av ord-sökningen, hur det analyserats samt utfallet av ord-
sökningen.  
 
För att ta fram en ord-sökningsdatabas identifierade vi ord i de stycken som tidigare plockats 
ut i Skanskas skiftliga offentliga information. Ett problem vi insåg redan efter genomgången 
av Skanska var att en del ord vi identifierade kunde vara samma för både strategisk 
intentioner som planer. Trots detta valde vi att fortsätta använda oss av dessa ord eller i alla 
fall inte helt utesluta dem därför att vi inte kunde identifiera några bättre ord för att ersätta 
dem. Vi kunde i alla fall inte utesluta om det bara var en tillfällighet att vissa ord identifierade 
både strategiska intentioner samt planer i Skanskas fall. I den slutliga versionen av ord-
sökningsdatabasen hade vi dock för avsikt att samma ord inte skulle kunna identifiera både 
strategiska intentioner och planer utan vara kopplat till endast en av dessa. 
 
Efter genomgången av Skanskas skriftliga offentliga information gjorde vi ett första test av de 
ord vi hade identifierat på NCCs skriftliga offentliga information. Detta så att vi kunde få en 
uppfattning av hur pass väl ord-sökningsdatabasen fungerade. Därefter kompletterade vi ord-
sökningsdatabasen med ord ur stycken i NCCs skriftliga offentliga information och vi 
korrigerade databasen så att ett ord endast stod för antingen strategisk intention, plan eller 
handling. De ord vi lyckades att identifiera som utgjorde strategiska intentioner, planer eller 
handlingar under arbetet med Skanska och NCC finns redovisade här nedan i Figur 3:1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 3:1 Ord-sökningsdatabasen  
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Det sista steget i framtagandet av brukstextanalys modellen var att vi provade ord-sökningen 
på vårt tredje undersökningsföretag Peab. Den data som analysen av ord-sökningsdatabasen 
bygger på är det test vi gjorde på Peabs skriftliga offentliga information för perioden 1999 till 
2003. Analysen av ord-sökningen har genomförts enligt figur 3:2 som visas här nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3:2 Analysmodell vid ord sökningen 
 
Första steget i analysen av ord-sökningsdatabasen var att vi genomförde ord-sökingen och den 
manuella läsningen av Peabs skriftliga offentliga information för den aktuella perioden. Nästa 
steg i analysen var att vi sammanställde det resultat vi fick av ord-sökningen och den 
manuella sökningen. Detta resultat analyserade vi sedan utifrån följande punkter: 
 

 hur många intentioner, planer och handlingar lyckades ord-sökningen identifiera av de 
vi hade hittat vid den manuella läsningen. 

 hur många intentioner, planer och handlingar missade ord-sökningen i jämförelse med 
vad vi hade identifierat. 

 hur många intentioner, planer och handlingar vart fel definierade vid ord-sökningen.   
 hur mycket identifierade ord-sökningen som inte var en intention, plan eller handling. 
 lyckades ord-sökningen identifiera sådant som vi missat vi den manuella läsningen. 

 
 
Vid sökningen i Peabs skriftliga offentliga information efter strategiska intentioner, planer 
och handlingar gav de ord som vi sökte på sammanlagt 560 träffar (Figur 3:3). Vid en 
genomgång av de träffar vi hade fått kunde vi konstatera att de utgjordes till 40 procent av 
sådant som varken utgjorde en strategisk intention, plan eller handling enligt de definitioner vi 
ställt upp. Vid sökningen visade det sig också att när vi sökte på strategiska intentioner fick vi 
med sådant som utgjorde strategiska planer eller handlingar, detsamma gällde då vi sökte på 
strategiska planer och handlingar. Av det totala antalet träffar vi hade vid sökningen var 
endast 34 procent sådant som stämde mot den manuella sökningen. När vi granskade det som 
vi hade identifierat i sökningen upptäckte vi att i en strategisk intention, plan eller handling 
kunde flera av orden förekomma samt att de identifierade samma strategiska intentioner, 
planer och handlingar fast på olika ställen i texten. Av det totala antalet strategiska 
intentioner, planer och handlingar som vi hade identifierat i den manuella sökningen lyckades 
ord-sökningen identifiera endast 72 procent av dessa. Dock upptäckte vi att sökningen även 
identifierade sammanlagt fyra stycken strategiska intentioner, planer och handlingar som den 
manuella sökningen hade missat.  
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Figur 3:3 Resultat över ord-sökningen 
 
 

Figur 3:4 Resultat av ord-sökningen i jämförelse med den manuella sökningen 
 
Den sökning som fungerade bäst sett till hur stor del av det totala antalet strategiska 
intentioner, planer och handlingar som ord-sökningen identifierade var strategiska planer där 
79 procent identifierades (Figur 3:4). Dock hade sökningen på strategiska planer även mest 
felaktiga träffar. Vid sökningen efter strategiska intentioner var de sökord som gav flest 
lyckade identifieringar ”Mål” och ”För att” men de hade även flest felaktiga träffar. 
Detsamma gällde även sökningen efter strategiska planerna där det var sökorden ”Ska” och 
”Kommer att” som både hade flest lyckade träffar men även mest felaktiga träffar. Däremot 
när det gäller strategiska handlingar så gav ordet ”Köpts” ett 100 procentig resultat, dock så 
rörde det sig bara om ett fåtal träffar. Det som gav flest träffar var sökningen efter starka verb 
när vi identifierade strategiska handlingar men även i detta fall gav den sökningen flest 
felaktiga träffar.  
 

3.4 Analysmetodik 
 
Vi har sammanställt de strategiska intentionerna, planerna och handlingarna som vi 
identifierat genom brukstextanalysen av undersökningsobjektens skriftliga offentliga 
information. Detta skedde i en karta som visar hur de hänger samman, utvecklas och 
försvinner över undersökningsperioden. Kartan ger således en bild av företagens strategi och 
ligger till grund för fortsatt analys av företagen. 
 
Vidare har vi för varje år med utgångspunkt från teorier bedömt om företagens strategi är, 
långsiktig/kortsiktig, defensiv/offensiv samt kundfokuserad/aktieägarfokuserad. Dessa 
strategiska dimensioner har vi sedan jämfört med företagets prestation och influenser från 
omgivningen för att analysera eventuella samband och förändringar under 
undersökningsperioden. Företagets prestation har bedömts efter företagets lönsamhet och efter 
värdeskapande för företagets ägare. Influenser från omgivningen är i vårt fall i huvudsak de 
övriga företagen i undersökningen, generalindex, bransch index och till viss del andra faktorer 
som framgår av den skriftliga offentliga informationen. 

Ord-sökning       

 

Totalt 
antal 
träffar 

Lyckade 
träffar 

Träffar som vart
fel identifierat 

Träffar som 
inte 

utgjorde något 
Lyckade

träffar 
Träffar men där det  
vart fel identifierat 

Träffar som inte
utgjorde något 

Intentioner 167 65 45 57 39% 27% 34% 
Planer 249 78 76 95 31% 31% 38% 
Handlingar 144 48 22 74 33% 15% 51% 
Summa 560 191 143 226 34% 26% 40% 

Ord-sökning vs Manuell sökning    

 
Antal identifierade 
genom ord sökning 

Nya identifierade 
genom ord-sökning 

Antal identifierade 
med manuell sökning

Totalt antal 
identifieringar 

Ord-sökningen/ 
Total identifiering 

Intentioner 20 1 30 31 68% 

Planer 21 1 27 28 79% 

Handlingar 25 2 36 38 71% 

Summa 66 4 93 97 72% 
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Företagens strategiska position har vi därefter för varje år identifierat med hjälp av företagens 
strategiska dimensioner, kartan bestående av strategiska intentioner, planer och handlingar 
samt Miles och Snows teori om strategisk position. Slutligen har vi gjort en jämförande analys 
av företagens strategiska dimensioner och dess strategiska positioner för att analysera likheter 
och olikheter i företagens strategier och hur dessa förändras över undersökningsperioden. 
 

3.5 Metodproblem  

3.5.1 Validitet 
 
Validitet innebär enligt Denscombe (2000) i stora drag att data och metod är riktiga, i vårt fall 
hur data reflekterar verkligheten och täcker de avgörande frågorna. Validitet är enligt 
Eriksson och Wiedersheim (2001) det viktigaste kravet på en uppsats. Eftersom den data vi 
samlat in är direkt tagen ur den offentliga informationen bör dess validitet vara relativt hög. 
Dock kan vi ha tolkat den insamlade informationen på ett felaktigt sätt men även den som 
skrivit den offentliga informationen kan förvränga verkligheten vilket kan leda till att våra 
resultat visar en felaktig bild. Vi kan också omedvetet sökt efter den information vi har 
förväntat oss och samtidigt förbisett information som varit relevant men inte på ett tydligt sätt 
kännetecknas som någon av de nyckelvariabler vi sökt. Vidare har vårt undersökningsmaterial 
endast bestått av utvalda delar i årsredovisningen (”VD har ordet”, ”Vision och mål” samt 
förvaltningsberättelsen). Därav kan viktig information för att göra korrekta bedömningar gått 
förlorade om den presenterats under en annan del av årsredovisningen.  
 

3.5.2 Reliabilitet 
 
Thurén (1991) beskriver reliabilitet som tillförlitligheten till hur korrekt genomförda 
mätningarna är. För att öka tillförlitligheten på våra mätningar har vi båda genomfört samma 
analys av undersökningsobjekten och sedan jämfört våra resultat och diskuterat differenser i 
de resultat som skilt sig för att komma fram till ett gemensamt svar med undantag från 
Skanska. Varför vi ej genomfört samma process för alla företagen beror på att vi gemensamt 
genomförde empiriinsamlingen för Skanska och samtidigt utarbetade grunden för vår 
datainsamlingsmetod. Vidare har vi i förväg definierat nyckelbegrepp såsom strategiska 
intentioner, planer och handlingar för att på det viset standardisera resultaten i empirin och 
öka tillförlitligheten. Ett problem med vår analysmetodik är att den bygger på en relativt hög 
grad av subjektivitet då vi endast är två personer som ska avgöra vad som är en strategisk 
intention, plan och handlande. Därav är det troligt att flera användare av vår metod kan 
komma fram till andra slutsatser. Vidare kan vårt försök att motverka subjektiviteten genom 
att sätta upp definitioner för nyckelbegreppen leda till att vi missat exempelvis intentioner 
som inte faller inom ramen för vår definition. 
 
Angående ord-sökningsdatabasen har vi fångat upp alla ord i alla meningar som innehåller 
antingen strategiska intentioner, planer eller handlingar i Skanskas och NCCs 
årsredovisningar samt kvartalsrapporter för fem år. Att vi sedan använt oss av en ord-
sökningsdatabas kan leda till att relevant information inte faller inom ord-sökningsdatabasens 
upptagning. Vi har försökt motverka detta genom att även läsa igenom 
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undersökningsobjektens offentliga information och komplettera med det som missats av ord-
sökningsdatabasen hos det företag databasen använts för.     
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4. Sammanställning av empiri 
 
I detta kapitel gör vi en genomgång av de strategiska intentioner, planer och handlingar vi 
identifierat och kartlagt (Bilaga 1, 2 & 3) för Skanska, NCC och Peab för perioden 1999 till 
2003.  

4.1 Skanska 

4.1.1 Intentioner, planer och handlingar i Skanska 1999  
 
Utgångspunkten i Skanskas övergripande strategi är att skapa lönsam tillväxt genom att 
fokusera på byggrelaterade tjänster och produktutveckling med ambitionen att bli 
världsledande.  
 
Skanska har ambition att öka den geografiska bredden. Detta är tänkt att ske genom förvärv 
och under året har Skanska förvärvat både i Europa och i övriga världen. Den produktmässiga 
bredden i Skanska ska utvidgas genom infrastrukturprojekt samt Facilities management. 
Facilities management handlar för Skanskas del om drift, underhåll och ombyggnad av 
fastigheter och anläggningar, men ska även kunna omfatta bland annat ansvar långsiktig 
lokalplanering, säkerhetssystem och annan service till lokalanvändarna. Företaget uttalar sig 
om att förankringen i de lokala marknaderna ska stärkas ytterligare. 
 
Under 1999 har Skanska ökat sin miljöfokusering som ett steg i sitt arbete att öka 
kundfokuseringen. Detta ska ske via ökad miljökompetens genom utbildning samt 
miljöcertifiering av verksamheten. Under året har cirka 50 procent av verksamheten ISO 
14001 certifierad vilket även meddelats till leverantörer. Företaget har även genomfört 
miljörevision av den certifierade verksamheten. 
 
Genom att investera i kompetensutveckling hoppas Skanska trygga den framtida 
ledarutvecklingen. Under året har Skanska genomfört sitt traineeprogram för att trygga det 
framtida chefsbehovet. Skanska investerar också för att göra forskning och 
utvecklingsavdelningen till ett effektiviseringsverktyg. Målet är att det ska fungera som en 
plattform för kunskapsöverföring mellan personalen. Under året har Skanska genomfört olika 
kurser vid Skanska Institute of Technology eller vid de olika kompetenscentrumen. Skanska 
vill även öka fokus på kärnverksamheten och har därför avyttrat tillgångar utanför 
kärnverksamheten under året. 
 

4.1.2 Intentioner, planer och handlingar i Skanska 2000 
 
Skanska har förvärvat både i Europa och i övriga världen. För att stärka sin förankring på 
lokala marknader där Skanska redan är etablerade har de förvärvat i Norden. Investeringar i 
infrastruktur har skett inom 3G samt förvärv av telecombolag. Skanska service har bildats 
som ett led i satsningen på Facilities management. 
 
Organisationen ska decentraliseras och detta ska ske genom ett stort antal affärscentra som 
rapporterar direkt till en koncernledningsgrupp. För att trygga ledarutvecklingen har en 
modell för chefers kompetensutveckling tagits fram, ledarutveckling vid Skanska 
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management institut har påbörjats och traineeprogrammet har genomförts för femte året i 
följd. Inom forskning och utveckling arbetar Skanska med att identifiera kundbehov, trender, 
affärsverksamheter och metodutveckling. Forskning och utveckling används för att identifiera 
speciella kunskaper men även som en centralpunkt för interna och externa nätverk samt för att 
höja effektiviteten då det gäller överförandet av kunskap till koncernens anställda.   
 
Skanska har under året avyttrat delar av verksamheten som ligger utanför kärnverksamheten 
vilket har lett till att Skanska vill ändra kapitalstrukturen. Därför planerar Skanska att 
återköpa egna aktier vilket också gjorts. 
 
Nästan hela verksamheten är nu ISO 14001 certifierad och miljörevision av den certifierade 
verksamheten har skett. 
 

4.1.3 Intentioner, planer och handlingar i Skanska 2001 
 
Skanska har under 2001 förvärvat både utanför Europa och inom Norden. Skanska har också 
för avsikt att arbeta med en mer lönsamhetsfokuserad tillväxt och ett första steg i det har varit 
att minska kostnaderna och förbättra kontrollsystemen. För detta har också ett åtgärdspaket 
tagits fram. Skanska har under 2001 återköpt egna aktier. Organisationen har decentraliserats 
och en ny ledningsgrupp har tillsatts. 
 
Ledarutvecklingen inom Skanska sker genom Skanska Knowledge Network. Inom koncernen 
finns visionen om ett målstyrt arbetssätt vilket har lett till en modell för kompetensutveckling. 
Den forskning och utveckling som bedrivits har lett till att Skanska i många projekt har 
teknikexperter som samverkar med kunden för att förverkliga framtida visioner. 
Anställningsvillkor enligt nationell lagstiftning har antagits inom hela koncernen. 
 
All verksamhet inom Skanska är från och med 2001 ISO 14001 certifierad och miljörevision 
av den certifierade verksamheten har skett. 
 

4.1.4 Intentioner, planer och handlingar i Skanska 2002 
 
Under det gångna året har Skanska förtydligat sin strategi vilket har medfört förändringar i 
strategin. Skanska vill ytterligare öka fokus på kärnverksamheten vilket bland annat har lett 
till ytterligare renodling av verksamheten. Detta har till viss del skett genom en del avveckling 
inom telecom och it-infrastrukturverksamheten. Företaget har även avyttrat en del andra 
verksamheter utanför kärnverksamheten. Tidigare har Skanska haft ambitionen att växa 
geografiskt, nu vill Skanska istället stärka sina hemmamarknader ytterligare. Förstärkning av 
hemmamarknaderna har under året skett genom förvärv på de marknader där Skanska är 
ledande. En följd av hemmamarknadsstrategin är att Skanska har valt att lämna marknader där 
de inte är ledande och har därför avyttrat verksamheter på icke hemmamarknader. 
 
Även Skanskas tidigare ambition att anpassa organisationen genom decentralisering har nu 
förtydligats med att även innefatta integrering av förvärvade företag. Detta är tänkt att ske 
genom lokalt styrande och lokalt kunnande inom byggande och utveckling. Under året har 
integration av förvärvade företag skett. Skanska ska fokusera mer på aktieägarna. Ett steg i 
den riktningen är att ge ut tydlig och lättförstålig information till aktieägarna. Ytterligare en 
följd av förtydligandet av strategin är att Skanska ska stärka balansräkningen.  
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Under året har Skanska genomfört kompetensutveckling för ledare samt infört ett förbättrat 
utvärderingssystem för dessa. För att öka kundfokuseringen har Skanska inriktat sig på att 
förbättra kvalitén och detta har skett genom program för kvalitetsförbättringar (Turn the tide). 
Skanska har planerat för och påbörjat införandet av etikregler inom koncernen (Code of 
conduct). Under året har Skanska även återköpt egna aktier för att justera kapitalstrukturen. 
 

4.1.5 Intentioner, planer och handlingar i Skanska 2003 
 
Skanska planerar att avvecklingen av telecom och it-infrastruktur kommer att pågå under 
perioden 2004 och 2005. Avyttringar för att renodla verksamheten, avyttringar där Skanska 
inte är ledande samt förvärv för att stärka hemmamarknaden har skett under året. Arbetet med 
att anpassa organisationen pågår även under 2004.  
 
För att stärka balansräkningen kommer Skanska att sälja ut underutnyttjade tillgångar, 
reducera skulder samt minska det sysselsatta kapitalet vilket till viss del redan skett under 
året. Införandet av etikregler fortgår samt planer för att ta fram ett utvärderingssystem för 
dessa. Skanskas miljöfokusering har utvecklats ytterligare och nu har Skanska målsättningen 
att bli ledande inom miljöområdet. 
 

Räntabilitet på eget kapital Skanska
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Figur 4:1 Räntabilitet på eget kapital för Skanska 
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Figur 4:2 Börskursutveckling för Skanska 
 

4.2 NCC 

4.2.1 Intentioner, planer och handlingar i NCC 1999 
 
NCC har ambitionen att bli branschledande i Norden och Östersjöområdet inom lönsamhet, 
marknadsposition och projektverksamhet samt delta i omstruktureringen av branschen för att 
kunna bli marknadsledare inom valda segment. För att förbättra lönsamheten planerar NCC 
att ta kontroll över fler led i värdekedjan. NCC har även för avsikt att höja marginalerna inom 
byggverksamheten vilket ska ske genom koncentration på segment med högt förädlingsvärde 
och bostadsproduktion med helhetstagande. Inom projektverksamhet arbetar NCC framförallt 
med BOT-projekt (ett BOT-projekt är ett projekt som ska betala av sig under 
koncessionstiden, för att därefter överlämnas till staten). NCC Planerar att utöka antalet BOT-
projekt i framtiden. För att stärka sin marknadsposition planerar NCC att växa organiskt men 
också genom förvärv. Förvärv har också skett under året både i S:t Petersburgområdet och i 
Baltikum. 
 
NCC vill även framstå som ledande vad det gäller kvalité, miljö, effektivitet och 
utvecklingskraft. Inom miljöområdet har NCC för avsikt att miljöcertifiera verksamheten och 
under året har kvalitetscertifiering skett enligt ISO 9001. Vidare har utvecklingsprojekt inom 
forskning och utveckling prioriteringar på miljölösningar.   
 
Marknadens bästa utbud av tjänster är en annan målsättning NCC har. Detta ska ske genom 
specialisering och spjutspettskompetens. Under 1999 har bl.a. specialiserade enheter för 
bostadsutveckling med helhetstagande samt NCCs Industrikoncept inrättats på samtliga 
hemmamarknader. 
 
NCC vill ge aktieägare en för branschen konkurrenskraftig avkastning på investerat kapital 
och att skapa aktieägarvärde har högsta prioritet. Ett rullande optionsprogram har införts för 
ledningen som baseras på aktiekursen. Hälften av årsvinsten efter skatt ska delas ut till 
aktieägarna och företaget eftersträvar en avkastning på sysselsatt kapital på 12 procent.  
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Att införa IT-system i byggprocessen är något som NCC strävar efter och under året har en 
IT-plattform med hårdvara färdigutvecklats. Nästa steg är att implementera systemet och att 
utbilda personal i det nya systemet. 
 

4.2.2 Intentioner, planer och handlingar i NCC 2000 
 
För att förbättra företagets lönsamhet har NCC för avsikt att avyttra de delar inom företaget 
som inte passar in för att optimera lönsamheten samt rationalisera och minska kostnaderna i 
hela koncernen. För att minska kostnaderna planerar NCC att uppnå skalfördelar inom inköp 
genom en segmentbaserade inköpsorganisationen. NCC planerar att även under 2000 förvärva 
och växa organiskt vilket lett vidare till planer om att utvärdera eventuella nya marknader 
men framförallt planerar NCC att växa inom Östersjöregionen och i Norden. Inom 
projektverksamhet vill NCC öka projektutvecklingen vilket också skett under året. Detta har 
också lett till att NCC vill ha en ökad förhandlingsentreprenad. NCCs avkastningskrav på det 
sysselsatta kapitalet kvarstår på 12 procent.  
 
Under året har NCC startat ett nytt affärsområde Telecom och Service, detta ska ta till vara på 
tillväxt inom servicerelaterade områden och NCC vill fortsättningsvis öka satsningen på 
telecom. I arbetet uppnå marknadens bästa utbud av tjänster och produkter har NCC påbörjat 
en bearbetning av nyckelkunder. 
 

4.2.3 Intentioner, planer och handlingar i NCC 2001 
 
Eftersom NCC under de senaste fem åren endast ett år har lyckats uppnå målet med en 
avkastning på sysselsatt kapital på 12 procent planerar företaget en tydlig omstrukturering av 
verksamheten, nedskrivning av tillgångar samt en tydligare fokusering på affärsidén. NCC har 
kommit fram till att i framtiden fokusera på det som är företagets kärnverksamhet och NCC 
vill befästa sin marknadsposition. Detta har lett till en ny koncernstruktur och att antalet 
tjänster har halverats. NCC planerar därför också satsningar inom vägunderhåll, husbyggnad, 
vägmarkeringar och trafiksäkerhet. Utveckling ska ske av boende och fastighetsutveckling 
och det primärt i Norge. Vidare har NCC avvecklat verksamhet med svag potential och vill i 
framtiden minska de finansiella riskerna. Minskningen av de finansiella riskerna ska ske 
genom att bli mer selektiv i anbudsförfarandet, binda mindre kapital i boende- och 
fastighetsutvecklig samt en översyn av bonussystemen. Inom projektutvecklingen är 
företagets strävan att avstå från mindre lönsamma projekt samtidigt som antalet lönsamma 
projekt ökas. NCC planerar att öka antalet partnering-projekt vilket innebär ett samarbete med 
kund för att sänka kostnaderna i projektet för att sedan dela på kostnadsbesparingen. När det 
gäller NCCs verksamhet inom telecom koncentreras den till Sverige. 
 
I sin årsredovisning uttrycker NCC tre nya grundvärderingar som företaget ska arbeta efter. 
Fokusering, vilket innebär att sätta affären och kunden främst, ansvarstagande; att se till att 
något händer; enkelhet samt att inte i onödan göra saker och ting krångliga. Tidigare har en 
del av NCCs verksamhet deltagit i en kartellbildning inom asfaltering vilket kommit 
allmänheten till känna och har under 2001 lett till att NCC planerar ett omfattande 
åtgärdsprogram för att säkerställa att samtliga anställda ska leva upp till koncernens 
värderingar. 
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4.2.4 Intentioner, planer och handlingar i NCC 2002 
 
NCC fortsätter under 2002 omstruktureringen av verksamheten och genomför ett omfattande 
utbildningsprogram. Företaget har planer på att endast ha Norden som hemmamarknad och 
verksamheter utanför kärnverksamheten avyttras. Utbildning inom partnering och projekt sker 
samt obligatorisk utbildning inom konkurrensrätt.  
 
NCC har under året också arbetat strategiskt med att rationalisera och minska kostnaderna och 
har planer på att industrialisera byggprocessen vilket beräknas leda till minskade kostnader. 
För att effektivisera flödena och antalet mellanled i byggprocessen planerar NCC förändrad 
planering, inköp och att bryta konservativa strukturer. 
 

4.2.5 Intentioner, planer och handlingar i NCC 2003 
 
Under året har renodling av verksamheten samt nerskrivning av fastighetsbeståndet skett. 
Antalet anställda har reducerats och en halvering av organisationen inom NCC Property 
Development har skett. Planen om att omstrukturera verksamheten har nu övergått i planering 
att organisationen samt dess produkter och tjänster ska trimmas. Under året har kostnader 
reducerats på flera olika håll detta bland annat genom att försäljnings och administrations 
kostnader minskats.  NCC har under året även ökat sin partneringverksamhet.  
 
NCC har vidare i Finland skapat en unik optimeringsmodell av investering, drift- och 
underhållskostnader samt miljöpåverkan som optimerar ett hus projekts totalkostnad och 
planerar att införa det på resterande delar av koncernen. Ett nytt mål i NCCs strategi är i 
framtiden har NCC ambitionen att växa snabbare än sina konkurrenter. 
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Figur 4:3 Räntabilitet på eget kapital för NCC 
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Figur 4:4 Börskursutveckling för NCC 
 

4.3 Peab 

4.3.1 Intentioner, planer och handlingar i Peab 1999 
 
Det som dominerar i Peabs årsredovisning 1999 är deras strävan att bli ett renodlat bygg- och 
anläggningsföretag med viss industriverksamhet som komplement. För att uppnå detta har 
Peab under 1999 avyttrat verksamheter de anser ligger utanför denna inriktning. 
 
Peab strävar efter att expandera i Sverige men vill även expandera i Norge och 
Östersjöregionen och har därför förvärvat i Finland under året. Peab fokuserar även på att bli 
mer effektiva och har därför under året samordnat den svenska bygg- och 
anläggningsverksamheten i ett företag (Peab Sverige). De fokuserar även på att effektivisera 
byggandet och byggprocessen för att bli mer kostnadseffektiva samt att det ska ge kunderna 
det de vill ha.  
 
Kundfokus har Peab som en del av vad de ska arbeta med för att stärka varumärket och har 
därför under året genomfört en marknadsundersökning bland sina kunder. Företaget har också 
som mål att bli tydligare mot kunderna när det gäller pris och garanti. Det övriga Peab avser 
att arbetar med för att stärka varumärket är de anställda, att uppfattas som ett modernt och 
förändringsbenäget företag samt att fokusera på aktieägarna. När det gäller aktieägarna har 
Peab målsättningen att dela ut 35 till 45 procent av årets resultat till dessa. 1999 uppgick 
utdelningen till 24 procent. De har även infört en ny verksamhetsindelning där verksamheten 
är indelad i fyra områden för att bli mer lättförstålig för aktieägare och andra intressenter. 
 
Peab vill också förstärka sin finansiella ställning och har därför tagit fram nya finansiella mål. 
De nya finansiella målen är att räntabilitet på eget kapital ska uppgå till minst 15 procent, 
räntabilitet på sysselsatt kapital till minst 12 procent samt att de ska ha ett positivt kassaflöde. 
Peab hoppas även på att deras egen produktutveckling ska leda till ökad lönsamhet. 
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4.3.2 Intentioner, planer och handlingar i Peab 2000 
 
Under år 2000 har Peab fortsatt renodlingen av verksamheten genom att avveckla 
verksamheter som de anser ligger utanför kärnverksamheten. I och med de avyttringar som de 
gjort under år 2000 anser de att arbetet med renodling av verksamheten i stort sätt är klart. 
Den expansion i Sverige, Norge och Östersjöregionen som Peab strävar efter har under år 
2000 enbart infattat förvärv i Sverige. I Peabs industriverksamhet Swerock har det under året 
vidtagits åtgärder för att effektivisera verksamheten.  
 
Som en följd av Peabs kundfokus och deras strävan efter att effektivisera byggandet och 
byggprocessen har de börjat använda sig av något de kallar förtroendeentreprenader för att 
skapa ett mervärde för kunderna. Förtroendeentreprenader innebär att kunderna involveras i 
byggprocessen för att hitta den bästa lösningen för båda parterna. Under året har Peabs 
aktieägare fått utdelning med 26 procent av årets resultat. Som ett led i Peabs arbete med att 
stärka varumärket har de startat ett program med syfte att uppfattas som en attraktiv 
arbetsgivare. Peab kommer också att inkludera miljöfokus i arbete med att stärka varumärket. 
 
Peabs produktutveckling ska i framtiden inriktas mot utveckling av exploaterad mark samt 
förädling av fastigheter. Därför har Peab under året startat Peab projektfastigheter som ska 
syssla med detta. Peab har även bestämt sig för att satsa på framtidsmarknader i form av 
bredbandsutbyggnad men även annan it-infrastruktur och har därför förvärvat tele- och 
datakommunikationsföretag under året.  
 

4.3.3 Intentioner, planer och handlingar i Peab 2001 
 
Under år 2001 har Peab bestämt att deras plan för expansionen i Sverige, Norge och 
Östersjöregionen ska ske genom förvärv av små eller medelstora företag. Peab har under året 
förvärvat företag i Sverige, Norge och Finland. Peab har haft problem med lönsamheten i 
verksamheterna utanför Sverige och har därför beslutat att de ska avyttra icke värdeskapande 
verksamheter. En följd av detta är att Peab planerar att avyttra sin verksamhet i Polen under 
2002. Peab har även för avsikt att återköpa egna aktier för att kunna använda dessa som likvid 
vid förvärv i framtiden. 
 
Peab har under året insett hur viktigt det är med en effektiv logistik- och inköpshantering och 
planerar därför att i framtiden ha en central logistik- och inköpsavdelning för att samordna 
detta och bli mer effektiva. Ett annat område som Peab tror kan leda till ett effektivare 
byggande är att satsa på mer industrialiserat byggande för att få ner kostnaderna.  
 
De förtroendeentreprenader som Peab införde under 2000 har fortsatt under 2001 och utgör nu 
en allt större del av Peabs projekt med kunder. Peab har även för avsikt att sluta äga 
färdigförädlade fastigheter då de inte vill konkurrera med sina kunder. De har även för avsikt 
att sluta med underentreprenörer. Under året har Peab delat ut 36 procent av årets resultat till 
sina ägare.  
 
För att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare anser Peab att de måste kunna erbjuda sina 
anställda goda möjligheter till befordran, utbildning samt utveckling. Ett steg i denna process 
är att de ska ha årliga utvecklingssamtal med sina anställda. Peab vill också minska 
sjukfrånvaron genom att införa ett nytt lönesystem där det gamla ackordsystemet försvinner 
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och ersätts med en fast månadslön med en resultatbaserad rörlig del. Anledningen till detta är 
att de anser att det gamla systemet med ackord är föråldrat och leder till sämre arbetsmiljö. 
 

4.3.4 Intentioner, planer och handlingar i Peab 2002 
 
Peab avser att fortsätta arbetet med renodlingen av verksamheten under 2002. På grund av de 
lönsamhetsproblem Peab haft i sina utlandsverksamheter har de under året genomfört en 
översyn av dessa. En följd av detta är att Peab planerar att lägga ner anläggningsverksamheten 
i Norge samt att de måste förbättra produktplanerings- och projektuppföljningssystemen i 
utlandsverksamheterna. De har även genomfört avyttringen av verksamheten i Polen som de 
planerade 2001.  Peab avser också att vara försiktigare i sin expansion utomlands. I Sverige 
har Peab dock fortsatt sin expansion genom förvärv av BNP asfalt som nu har integrerats med 
Peab asfalt. Peab har under året återköpt egna aktier som ska användas som likvid vi företags 
förvärv i framtiden. 
 
Då Peab vill satsa mer på industrialiserat byggande har de bildat en ny enhet, Skandinaviska 
byggelement, inom industriverksamheten och de räknar med att ha en anläggning som kan 
producera byggelement till bostäder klar under 2003. Avsikten med denna verksamhet är att 
Peab ska kunna tillverka bostäder som normalinkomsttagare har råd med. 
 
Under 2002 har Peab avyttrat färdigförädlade fastigheter då de inte vill konkurrera med sina 
kunder. Peab har även som avsikt att börsnotera sitt fasighetsbolag Brinova och ett steg mot 
detta är att Peab avser att dela ut sina aktier i Brinova till aktieägarna som en extra utdelning. 
Peabs ordinarie aktieutdelning för året har uppgått 38 procent av årets resultat efter skatt. 
Under året har Peab också påbörjat införandet av ett nytt lönesystem samt vidareutvecklat 
arbetet med förebyggande friskvård för sina anställda.  
 

4.3.5 Intentioner, planer och handlingar i Peab 2003 
 
I och med att Peab har delat ut sina aktier i fastighetsbolaget Brinova till sina aktieägare anser 
de att renodlingen av verksamheten nu är slutförd. Den översyn Peab gjorde av sina 
utlandsverksamheter under 2002 har lett till att de har tillsatt en ny ledningsorganisation i 
Norge och Finland. Efter översynen av utlandsverksamheterna har Peab beslutat att dessa ska 
ha samma lönsamhetskrav som den svenska verksamheten för att de ska fortsätta 
verksamheten. Peab har under 2003 förvärvat företag i Sverige, Norge och Finland som likvid 
vid dessa förvärv har Peab använt de egna aktier de återköpte under 2002. 
 
Peabs anläggning för att producera byggelement till bostäder har under 2003 tagits i bruk. De 
har även under året planerat att engagera cirka 100 Mkr i projekt- och 
exploateringsfastigheter. Peab har som avsikt att arbeta med att skapa en god atmosfär på 
arbetsplatsen genom att fokusera på arbetsmiljö och ledarskap. Som en följd av detta planerar 
Peab att alla chefer ska genomgå ledarskapsutbildning under 2004. Peabs utdelning till 
aktieägarna utöver utdelningen av Brinova uppgått till 82 procent.   
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Figur 4:5 Räntabilitet på eget kapital för Peab 
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Figur 4:6 Börskursutveckling för Peab 
 

4.4 Sammanställning av prestationer 
 
Här redovisar vi hur företagens prestationer gällande räntabilitet på eget kapital samt 
börskursutveckling ser ut i förhållande mellan undersökningsobjekten. Detta gör vi för att ge 
en bättre bild över de skillnader som finns i företagens prestationer under 
undersökningsperioden 
 
När det gäller avkastningen på det egna kapitalet (Figur 4:7) kan vi se att det både hos 
Skanska och NCC har svängt kraftig upp. Peab har däremot haft en mer stabil nergång från 
2000 till 2003.  Även när vi ser på avkastningen på eget kapital ser vi att Peabs något mer 
defensiva strategi verkar ha påverkat så att de inte drabbats lika hårt av den 
konjunkturnedgång som rådde under början av 2000-talet. När det gäller Skanska kan vi även 
här se att efter deras förändring av strategin under 2001 har deras avkastning på eget kapital 
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ökat kraftig igen. NCC som ändrade sin strategi redan 2000 fick först ett positivt uppsving av 
denna förändring 2002 men har sedan under 2003 dalat igen. 
 
 

Jämförelse räntabilitet på eget kapital
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Figur 4:7 Jämförelse av räntabilitet på eget kapital mellan undersökningsobjekten 
 
Aktierelaterade prestationsmått 
Vid en jämförelse mellan SAX-index och branschindex (SX20 Industrivaror- och tjänster) för 
Skanska, NCC och Peab för perioden 1999-01-01 till 2003-12-31 kan man se att 
branschindexet varit stabilare än SAX-index (Figur 4:8). I SAX-index har det varit betydligt 
större skillnad mellan topparna och bottnarna än det varit i branschindexet vilket kan förklaras 
med att SAX-indexet påverkas av alla branscher. Dock kan man se att SAX-index och 
branschindexet har följt varandra då SAX-index gått upp så har branschindexet också gått upp 
och det samma gäller vid nedgångar. Det som går att säga är dock att branschindexet för 
industrivaror och tjänster har haft en bättre utveckling under undersökningsperioden bortsett 
från 1999.  
 
Branschindex har under 1999 ökat kraftigt men dock mindre än SAX-index för att sedan i 
lägre takt än SAX index dala under tre år och slutligen vända uppåt sista året. Om man jämför 
SAX-index och branschindex med Skanska, NCC och Peab kan man se att Peabs 
börskursutveckling över lag går i motsatt riktning mot de övriga företagen och mot 
branschindex. Noterbart är att Peab har ökat kraftigt under åren 2000-2002. Skanskas 
börskursutveckling följer branschindex relativt bra med undantag för år 2000 då Skanska ökar 
relativt kraftigt samtidigt som branschindex dalar. NCC följer branschindex i form av upp och 
nergångar dock med avsevärt större förändringar vilket innebär att NCC har dalat kraftigt 
under åren 2000-2002. 
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Figur 4:8 Jämförelse av börskursutveckling för undersökningsobjekten 
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5. Analys 
 
I detta kapitel börjar vi med enskilda analyser av de tre undersökningsobjekten. Därefter 
följer det en jämförande analys mellan undersökningsobjekten som sedan mynnar ut i en 
analys av företagens strategiska position.  
 

5.1 Analys av Skanska 
 
Strategins fem p 
I Skanska kan vi se en tydlig koppling till strategi som plan enligt Mintzbergs ramverk. När vi 
granskat kartläggningen av Skanskas strategiska intentioner, planer och handlingar kan vi 
tydligt se i kartan (Bilaga 1) att strategierna som genomförs verkar vara planerade och det 
kommer sällan strategiska handlanden utan strategiska intentioner och planer. Detta mönster 
syns speciellt tydligt under perioden 1999 till 2001 då samtliga strategiska handlanden 
uppbackas av en strategisk intention eller plan. Detta mönster kan även ses börja växa fram 
efter den strategiska förändringen som Skanska genomförde 2002. Det vi kan se av kartan är 
att Skanska försöker fullfölja de strategier som de hade för avsikt att genomföra och under 
perioden 1999 till 2001 faller ytterst få strategier bort samtidigt verkar det inte tillkomma 
många nya heller.  
 
Under 2002 genomförde Skanska en strategisk förändring vilket vi inte kunde identifiera 
någon strategisk intention eller plan för. Att nya strategier dyker som denna förändring kan 
tolkas ligga inom Mintzbergs (1999) strategi som mönster. I detta fall anser vi att den 
strategiska förändringen Skanska vidtog under 2002 var till följd av faktorer i omgivningen 
som tvingade fram förändringen. Den bild vi fått av Skanskas strategiska processer är att de 
verkar genomföra det som de planerar eller i alla fall få det att framstå som det i den skriftliga 
offentliga informationen som de kommunicerar till omgivningen. Vi utesluter därmed inte att 
de försöker förskönar verkligheten enligt Courtis (1998) mening.  
 
Vi kan i Skanskas fall se en viss koppling till strategi som position då en del av Skanskas 
strategiska intentioner, planer och handlingar behandlar hur de ska täcka marknaden och hur 
de ska konkurrera. Detta blir mest tydligt vid den strategiska förändringen Skanska 
genomförde 2002. När det gäller det Mintzberg (1994) behandlar under strategi som manöver 
i sitt ramverk, är dessa strategier mer svåridentifierade i det material vi samlat in. En 
förklaring till detta är att dessa strategier ofta har till syfte att överrumpla konkurrenter och 
därför kommunicerar företaget antagligen inte ut dessa i den offentliga informationen.       
 
 
Kortsiktighet vs Långsiktighet 
Det går tydligt att se att Skanskas strategier pågår under längre tidsperioder. Samtidigt följs 
strategier upp och är ofta en naturlig följd av tidigare strategier vilket finns illustreras i kartan 
över Skanskas strategi i bilaga 1. De flesta förändringar som sker i Skanskas strategi är också 
relativt små med undantag från år 2002 då hela Skanskas övergripande strategi förändras. Vad 
som inte förändras är strategins tidsperspektiv. Att strategin förändras anser vi kunna vara en 
naturlig händelse i samband med att förutsättningarna i omgivningen förändrats med 
exempelvis börsfall och konjunkturnergångar i hela världsekonomin. Därav bedömer vi 
Skanskas strategi som klart långsiktig. Att Skanskas strategi över lag är långsiktig trots att 
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stora förändringar sker anser vi tyda på en stabilitet hos företaget och dess ledning. Trots att 
Skanskas prestationer är sämre 2001 och 2002 förändras inte det långsiktiga tänkandet.  
 
Det som även ska beaktas är att Skanskas börskurs under undersökningsperioden endast 
understiger branschindex under två år (2001 och 2002) och att det under dessa två år endast 
rör sig om en relativt liten skillnad mot branschen. Det betyder att företagets ägare har 
förtroende för Skanskas framtidsstrategier då Skanskas avkastning på eget kapital under dessa 
två år är väldigt dåligt. Således behöver inte Skanskas ledning känna någon press från 
företagets ägare att komma med snabba förändringar utan de kan lugnt arbeta vidare med att 
förbättra företagets lönsamhet långsiktigt. Landelius och Treffner (1998) tycker att företagen 
ska fokusera sina strategier på att skapa ett långsiktigt uthålligt värde för sina ägare genom att 
fokusera på de långsiktiga ägarna och strunta i de kortsiktiga ägarna vilket är precis vad 
Skanska tycks göra. Skanska tycks trots detta inte vara rädd för att förändra sin strategi när det 
behövs vilket också sker 2002, som såväl Mintzberg (1999) som Miles och Snow (2003) anser 
viktigt. Enligt vår mening tycks därför Skanskas strategi i dessa avseenden vara ett 
”skolboksexempel” av vad teorin beskriver som bra strategi. 
 
 
Kundfokuserad vs Aktieägarfokuserad 
Skanska omnämner inte sina aktieägare under åren 1999 till 2001. Under 1999 har Skanska 
för avsikt att öka kundfokuseringen genom ökad satsning på miljön, vidare under 2000 vill 
Skanska decentralisera organisationen för att få ett närmre samarbete med kunden. Skanskas 
miljösatsningar fortgår och 2001 är all verksamhet miljöcertifierad. Under 2002 har Skanska 
dock för avsikt att öka sitt fokus på aktieägarna men detta leder endast till att de planerar att 
göra den offentliga informationen mer lättförstålig för aktieägarna. Samtidigt fortgår 
satsningen på att öka kundfokuseringen och detta ska ske genom att förbättra kvalitén som 
sker via ett program för kvalitetsförbättringar. Decentraliseringen av verksamheten återupptas 
2002 och pågår även under 2003. Utöver det föds intentionen att bli ledande inom 
miljöområdet år 2003. Därav bedömer vi Skanskas övergripande strategi som klart 
kundfokuserad.  
 
Skanskas försök till att öka fokus på dess aktieägare 2002 ser vi som ett försök till att 
kompensera bottennivån på aktiekursen som uppnås 2002. År 2003 vänder börskursen uppåt 
igen och detta tror vi är förklaringen till att Skanskas intentioner om att bli mer 
aktieägarfokuserade rinner ut i sanden. Ytterligare en förklaring till att Skanska i den 
skriftliga offentliga informationen inte behöver lägga fokus på ägarna kan tänkas vara att 
ägarna tycks vara nöjd med företagets strategi. Även om aktiekursen har en lägre nivå än 
branschindex år 2002 anser vi att kursen är hög i förhållande till företagets övriga prestation 
med tanke på att avkastningen på eget kapital är negativt 2002. Vi tror att Skanska kan ha ett 
så starkt varumärke som aktie att de inte behöver lägga fokus på dess ägare i den offentliga 
informationen. Enligt Knight (1997) är också att skapa ett värde för kunden det viktigaste och 
det tycks det också vara för Skanska. 
 
 
Defensiv vs Offensiv 
Skanskas strategi år 1999 är betydligt offensivare än år 2003. Under åren 1999 till 2002 
genomför Skanska många förvärv på olika marknader inom olika områden. Den stora 
förändringen sker år 2002 då Skanska beslutar att förändra sin strategi. Strategier om förvärv 
och expansion som Miles och Snow (2003) anser vara offensiva läggs ner. I stället vill 
Skanska öka fokus på kärnverksamheten genom bland annat avyttringar och avvecklingar 
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vilket enligt Miles och Snow kännetecknar en defensiv strategi. Dock vill Skanska fortfarande 
genomföra förvärv för att stärka hemmamarknaden. Därav anser vi att Skanskas strategi år 
1999 till 2001 är offensiv för att sedan övergå till en mer defensiv strategi. Det finns dock 
både offensiva och defensiva tendenser i Skanskas strategi under alla år vi har granskat. 
Exempelvis har Skanska under de år vi bedömer att deras övergripande strategi är offensiv för 
avsikt att fokusera på kärnverksamheten genom avyttringar vilket vi ser som defensiv strategi. 
Det går även att se att hård information används i större utsträckning eftersom Skanskas 
övergripande strategi blir mer defensiv vilket återspeglar vad Häckner (1985) anser vara mest 
lämpligt.  
 
Skanska ökar sin omsättning i stor utsträckning under 1999 till 2001 vilket kan vara en av 
förklaringarna till att företaget väljer en defensivare hållning 2002. Enligt den kartläggning vi 
gjorde över Skanskas tyder det på att de i första hand växt genom förvärv. Det kan leda till 
viss ineffektivitet vilket kan vara en av förklaringarna till att Skanska också presterar sämre 
2001 och 2002. Att då förändra strategin i defensiv riktning är enligt vår mening ett naturligt 
steg och vilket också tycks leda till att Skanska presterar bättre år 2003. 
  

5.2 Analys av NCC 
 
Strategins fem p 
Vid kartläggningen av NCCs strategier (Bilaga 2) kan vi se kopplingar till det Mintzberg 
behandlar i sitt ramverk. De tydligaste kopplingarna vi kan se är inom strategi som plan och 
mönster. I kartläggningen kan vi se att flera strategiska intentioner och planer faller bort 
samtidigt så finns det oftast en strategisk intention eller plan tillgrund för de handlanden som 
de gör under perioden 1999 till 2003.  
 
Att strategiska intentioner och planer faller bort i NCCs fall är tydligast under 1999 och 2000 
då ett antal av deras tänkta strategier försvinner. Förklaringen till detta ligger antagligen i den 
strategiska förändring NCC startade under 2001. I NCCs fall har vi kunnat se att många av de 
strategier som framkom under 1999 och 2000 aldrig användes innan de beslutade att förändra 
sin övergripande strategi. Dock kan vi se att efter förändringen av den övergripande strategin 
har betydligt fler av de tänkta strategierna genomförts. När det gäller NCCs strategiska 
handlanden har vi bara lyckats identifiera ett strategiskt handlande som uppkommit utan en 
strategisk intention eller plan. Det vi lyckades identifiera här var den successiva 
ompositioneringen som startade år 2000. Dock kan det tilläggas att den tillsammans med en 
strategisk intention från 1999 gick ihop och ledde till en ny strategisk intention 2001. Att alla 
handlanden utom ett har bakomliggande intention och plan kan tänkas bero på 
efterkonstruktioner av intentioner och planer, framförallt eftersom det inte gått så bra för NCC 
under undersökningsperioden. Detta antagande stärks av Taffler och Smith (2000) studie som 
bevisat att företag försöker försköna verkligheten mer när det inte går så bra för företaget. 
NCC kan alltså eventuellt tänkas ha för avsikt att ge en bild av att alla handlanden ska vara 
genomtänkta och välplanerade trots att de ibland sker impuls artat. 
 
Vi har inte lyckats identifiera några strategier som vi kan koppla till det Mintzberg (1994) 
benämner som strategi som manöver. I den kartläggning vi gjorde av NCC kan vi se flera 
strategier som avser hur de ska konkurrera och på vilka marknader se ska konkurrera, vilket 
kan ses som strategi som position enligt Mintzbergs ramverk. 
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Kortsiktighet vs Långsiktighet 
Enligt vår mening är NCCs strategier mer långsiktiga än kortsiktiga. Att företagets strategi 
förändras en del över tiden och att planerna i vissa fall kan ses som relativt kortsiktiga talar till 
viss del emot vårt ställningstagande. Vi ser ändå tendenser till att NCCs helhetsstrategi 
sträcker sig över en längre tid. De planer som är tänkta för en kort tidsperiod anser vi ligga till 
grund och vara en del av ett långsiktigt mål. Trots de stora förändringar som sker av NCCs 
strategi är delar av strategin oförändrad. Vi anser dock inte att NCCs strategi är tydligt 
långsiktig då många nya intentioner dyker upp under tidsperioden vilket kan utläsas i kartan 
över NCCs strategi i bilaga 2.  
 
Det går lättare att förändra en strategi när det går dåligt för företaget. En förklaring till att 
NCC inte riktigt lyckas uppnå en långsiktig strategi vilket vi tror är ledningens avsikt kan bero 
på att ledningen känner sig pressade av att de inte lyckas uppnå de prestationsmål de satt upp. 
NCC är också det företag som presterar sämst av de tre företagen både gällande avkastning på 
eget kapital och börskursutveckling. Därför stressas de till en del kortsiktiga planer för att 
uppnå snabba förändringar i positiv riktning.  
 
Vi utesluter inte att NCC helt enkelt har för avsikt att försöka vara väldigt innovativa och 
dynamiska för att snabbt kunna reagera på förändringar i omgivningen. Ett företag som 
arbetar efter en sådan strategi kan enligt Miles och Snow (2003) drabbas av ineffektivitet 
vilklet eventuellt kan vara orsaken till de mindre tillfredställande prestationerna. Dock 
behöver denna strategi inte nödvändigtvis vara dålig utan kan tvärtom vara väl fungerande då 
det sker förändringar i omgivningen enligt både Miles och Snow samt Mintzberg (1994). 
Eventuellt hade det gått bättre för NCC om företagets strategi hade varit än mer kortsiktig. 
Därav kan inte uteslutas att det gått ännu sämre för NCC om de varit mer långsiktiga i sin 
strategi. 
 
 
Kundfokuserad vs Aktieägarfokuserad 
Det går enligt vår mening att ser att NCCs strategi är mer aktieägarfokuserad än 
kundfokuserad. Det framgår tydligt att NCC fokuserar på sina ägare då de bland annat anser 
att det är mycket viktigt att ge aktieägarna en för branschen konkurrenskraftig avkastning på 
investerat kapital. Vidare har de ett optionsprogram för ledningen baserat på aktiekurs vilket 
omnämns i samband med vikten av fokusering på aktieägarvärde vilket ytterligare stärker vår 
tolkning.  
 
Fokus på aktieägarna är dock inte lika starkt alla åren. År 1999 bedömer vi att NCCs 
aktieägarfokus är strakast. År 2001 och framåt är fokuseringen på aktieägarna stark men då 
har även kundfokuseringen ökat bland annat i form av den nya grundvärderingen ”att sätta 
kunden främst” samt partneringprojekt. Möjligen kan det tänkas att strategin genom det 
övergår från att var aktieägarfokuserad till mer kundfokuserad. Att strategin tycks gå mot mer 
kundfokuserad är enligt vår mening inte helt logisk. Detta eftersom NCC är det företaget som 
har haft den sämsta börskursutvecklingen. Att NCCs strategi däremot överlag är mer 
aktieägarfokuserad tror vi kan bero på att ledningen vill kompensera sina ägare för att NCCs 
börskurs dalar. Förklaringen skulle kunna vara att de trots allt vill uppnå en bra mix mellan 
kundfokus och aktieägarfokus. Som Knight (1997) hävdar att nöjda kunder är en förutsättning 
för att kunna skapa värde för aktieägarna men samtidigt endast av värde om företaget skapar 
värde för sina ägare. 
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Defensiv vs Offensiv 
Sammantaget visar NCCs offentliga information för de undersökta åren att företagets strategi 
är mer defensiv än offensiv. Detta gäller dock inte över alla fem år när vi tittar på dem för sig. 
Strategin är betydligt offensivare år 1999 än 2003. 1999 är tillväxt i fokus och offensiva 
visioner om att bli marknadsledande inom olika områden går tydligt att utläsa och är även vad 
Miles och Snow (2003) betraktar som offensiva. År 2001 förändras dock strategin i en klart 
defensiv riktning med största fokus på rationaliseringar, kostnadsminskningar och fokusering 
på kärnverksamhet vilket är kännetecken för en defensiv strategi enligt Miles och Snow. 
Denna defensiva strategi håller i sig över resterande år. Allt detta går tydligt att utläsa i kartan 
för NCCs strategi i bilaga 2. Vidare tycks den hårda informationen spela en viktigare roll i 
NCC allteftersom vi bedömer att strategin förändras i defensiv riktning. Detta återspeglar vad 
Häckner (1985) anser vara mest lämpligt och naturligt vid en defensiv strategi. Vi anser att 
det stärker vår uppfattning men även vår koppling i teorikapitlet där vi antar att Häckners  
teorier även ska vara lämplig för den information som kommuniceras.  
 
Tidigare har vi kunnat konstatera att NCC under dessa fem år inte lyckas uppnå de 
prestationsmål de satt upp för företaget och att företaget är det i undersökningen som presterat 
sämst både gällande börskurs och avkastning på eget kapital. Att företagets börskurs sjunker 
så mycket som den gör i NCCs fall innebär ofta att företagets tillgång till kapital minskar. 
Detta tror vi är en trolig anledning till att företagets strategi tvingas till förändringar i defensiv 
riktning. NCC har helt enkelt inte råd att vara speciellt offensiva utan tvingas till åtstramning 
och effektivisering av verksamheten.  
 

5.3 Peab 
 
Strategins fem p 
När det gäller kartläggningen i Peab för perioden 1999 till 2003 (Bilaga 3) kan vi tydligt se att 
en del tänkta strategier faller bort, samtidigt kan vi se att de strategiska handlanden som Peab 
genomför oftast bygger på en strategisk intention eller plan. Att strategier faller bort kan ses 
som det Mintzberg (1994) behandlar under synsättet med strategi som mönster vilket bland 
annat innebär att tänkta strategier ibland faller bort. Dock kan vi se att oftast följer Peab den 
process Mintzberg (1998) tar upp under strategi som plan, att det som de kommunicerar att de 
ska genomföras också genomförs.  
 
I Peabs fall sker det inga större förändringar av den strategiska inriktningen under den valda 
undersöknings perioden. Anledningen till att en del strategier faller bort behöver inte vara att 
de inte genomförs utan det kan även bero på att de väljer att inte nämna att de har genomförts 
i den skriftliga offentliga informationen. Det skulle i så fall kunna bero på att företag 
”försöker glömma” sådant som kan verka negativt för företaget som Clatworthy och Jones 
(2001) menar förekommer i årsredovisningar. Även i Peabs strategiska offentliga information 
har vi inte lyckts identifiera några strategier som kan ses inom det synsätt Mintzberg (1994) 
tar upp under strategi som manöver. Antagligen beror det på samma sak som hos Skanska och 
NCC att överraskningsmomentet försvinner hos konkurrenterna om det avslöjas i den 
skriftliga offentliga informationen. Många av de strategiska intentionerna, planerna och 
handlingarna som vi identifierade tar upp sådant om vilka marknader de vill konkurrera på 
samt till vilka segment de riktar sig. Denna information ligger inom strategi som position som 
även det ingår i Mintzbergs ramverk.  
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Kortsiktighet vs Långsiktighet 
Vår uppfattning är att Peab försöker arbeta utifrån långsiktiga strategier. Under den 
övergripande strategin finns det flera mindre strategier som bara sträcker sig över något år 
men dessa genomförs för att de ska kunna uppnå den övergripande strategin.  Ett tydligt 
exempel på att Peab arbetar långsiktigt är bland annat deras renodlingsarbete vilket har varit 
det dominerande under hela tidsperioden speciellt de tre första åren som vi analyserade.  
 
En förklaring till varför Peab upplevs som väldigt stabila och långsiktiga skulle kunna vara att 
deras strategi redan år 1999 är väldigt bra anpassad för framtida år trots att det sker 
förändringar i omgivningen i form av börsras och konjunkturnergång. Frågan är naturligtvis 
om Peabs ledning kunnat förutse marknadsläget och därför anpassat sin strategi för denna i 
god tid eller om Peabs långsiktiga strategi endast är anpassad för det rådande 
marknadsklimatet under denna femårsperiod. Enligt Miles och Snow (2003) är strategier som 
i det senaste nämnda fallet naturligtvis känslig för förändringar i omgivningen. Är fallet 
sådant borde alltså Peab prestera sämre om konjunkturen vänder uppåt. Det innebär inte 
nödvändigtvis att de skulle ha en lägre börskurs än vad det har idag men att branschen skulle 
ha en högre börskurs och avkastning på eget kapital i jämförelse med Peab.  
 
Enligt Landelius och Treffner (1998) är det bara bra att vara långsiktiga i sin strategi och Peab 
kanske är beredd att ta en eventuellt mindre tillfredsällande börskursutveckling i framtiden. På 
så vis kan Peab eventuellt i stället generera en hög avkastning på det egna kapitalet på 
långsikt. 
 
 
Kundfokuserad vs Aktieägarfokuserad 
I Peabs arbete med att stärka varumärket ingår fokus på både aktieägarna och kunderna. 
Under de år vi analyserat Peab nämner de mest att de ska fokusera på aktieägarna men de 
nämner inget direkt om hur detta ska ske mer än att de skriver att de gett utdelning till dessa 
och att de har som mål att de vill dela ut 35-40 procent av årets resultat till dem. Inom Peabs 
kundfokus händer det dock mer, bland annat önskar de att involvera kunderna mer i 
byggprocessen för att dels bli effektivare och för att de hoppas på att kunna ge kunderna det 
de vill ha om de är mer involverade i projekten.  
 
Förklaringen till att Peab aldrig lyckas bli riktigt aktieägarfokuserade tror vi kan vara att den 
kundfokuserade strategi Peab använder sig av från början slår väldigt väl ut över den 
femårsperiod vi undersökt. Hade det däremot gått sämre för Peab tror vi att intentionen om att 
öka fokus på aktieägarna i större utsträckning hade applicerats på företagets strategi. 
Framförallt tror vi att den offentliga informationen hade fokuserats mer på aktieägarna om det 
gått sämre för Peab. Eventuellt anser sig ledningen ha den mix av akiteägarfokus och 
kundfokus som Knight anser var det bästa trots att vi anser att aktieägarfokuset är något lågt. 
Det är dock svårt att säga om aktiekursen hade gått bättre om Peab fokuserat mer på ägarna. 
 
 
Defensiv vs Offensiv 
Vår analys visar att Peabs strategier under åren 1999–2003 är mer defensiva än offensiva. 
Analysen visar vidare att strategierna har utvecklats till att bli alltmer defensiva under den 
studerade perioden. Det dominerande i Peabs strategi under åren har varit renodling av 
verksamheten som har skett genom avyttringar av verksamheter som ligger utanför deras 
kärnområde vilket Miles och Snow (2003) anser utgör ett defensivt agerande. Peab arbetar 
även med att bli effektivare inom organisationen genom att bland annat arbeta med 
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effektiviteten i byggprocessen samt bli effektivare i resursanvändningen. Vi anser att Peabs 
arbete med effektiviteten till största delen rör sig om att förbättra den inre effektiviteten och 
bör därför ses som ett defensivt agerande. De offensiva inslagen i Peabs strategi har blivit 
mindre under de år vi analyserat. Under 1999 till 2000 har Peab haft ambitionen att expandera 
verksamheten genom förvärv i Sverige, Norge och Östersjöområdet, vilket Miles och Snow 
(2003) ser som ett offensivt agerande. Under perioden 2001 till 2003 vill Peab att expansionen 
ska bli mer försiktig då de har haft problem med lönsamheten när det gäller 
utlandsverksamheterna. Detta tolkar vi som att deras ambition att expandera har blivit mer 
defensiv än vad den var i början. Det finns ett område där vi tycker att Peab har blivit mer 
offensiv och det är produktutvecklingen där de har börjat med ett mer industrialiserat 
byggande för att kunna slå sig in på ett nytt segment på marknaden.  
 
Enligt Peabs offentliga information råder dock ingen harmoni i bolaget vid en koppling till 
vad Häckner (1985) hävdar då en defensiv strategi ska präglas av hård information framför 
mjuk. I Peabs fall anser vi det råda motsatt förhållande. Vad detta kan bero på har vi svårt att 
säga. Eventuellt går den koppling vi själva gjort mellan Häckners teorier och offentlig 
information inte att använda. Likväl kan det innebära brist på vad Häckner kallar harmoni i 
företaget. Vad som talar emot att det skulle råda brist på harmoni i företaget är att Peab trots 
detta inte på något sätt underpresterar utan det går bra för Peab under dessa år. Dock går det 
inte att utläsa att Häckner på något vis hävdar att det skulle gå dåligt för företaget på grund av 
brist på harmoni även om man kan tycka att så borde vara fallet. Vi förkastar inte att Häckners 
teorier skulle vara applicerbara i detta fall och vi hävdar fortfarande att Peabs strategi är 
defensiv men vi har konstaterat att det inte borde råda harmoni i Peab och att det trots detta 
går bra. 
 

5.4 Jämförande analys 
 
Strategins fem p 
De synsätt av strategier som klart dominerar den kartläggningen vi gjort av Skanskas, NCCs 
och Peabs skriftliga offentliga information för perioden 1999 till 2003 är strategi som plan 
och strategi som mönster. I alla tre företagen ser vi tydligt att de flesta strategiska 
handlandena backas upp av strategiska intentioner och planer. Ytterst få strategier 
uppkommer som en följd av strategiska handlanden. Vi har dock sett att till en strategisk 
intention och plan kan det följa flera handlanden för att uppnå dessa. Även nya strategiska 
intentioner uppstår även ofta som en följd av en tidigare strategi som genomförts. Att det till 
de flesta strategiska handlandena finns en bakomliggande strategisk intention eller plan kan 
beror på att det framställs så i den skriftliga offentliga informationen.  
 
En möjlighet som vi ser är att företagen kanske efterkonstruera strategiska intentioner och 
planer till vissa handlanden för att det på så sätt ska framstå som att de planerar och har 
kontroll över utvecklingen. En liten försköning av verkligheten som Clatworthy och Jones 
(2001) uttrycker det. En annan sak som varit tydligt vid kartläggningen är att bortfallet av 
strategier har varit litet. Det bortfall vi kunnat se är då Skanska och NCC valt att förändra sin 
övergripande strategi. Att det då faller bort tänkta strategier ser vi som naturligt då det de 
tänkte göra tidigare inte passar in i den nya strategiska inriktningen i företagen.  
 
Det vi har kunnat konstatera är att det verkar som att alla tre företagen följer det Mintzberg 
(1994) kallar för strategi som plan till största del. När det gäller strategi som position så 
kommunicerar alla tre företagen hur de ska konkurrera och var de ska verka. Det som dock 
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har varit svårast att identifiera hos alla tre företagen är sådana strategier som Mintzberg 
(1994) tar upp under strategi som manöver. Att dessa har varit så svåra att identifiera kan bero 
på att dessa ska vara ett överraskningsmoment för konkurrenterna. En förklaring till detta kan 
vara att då en sådan strategi genomförs beskrivs även den bakomliggande planen, trots att den 
kom tidigare.  
 
 
Kortsiktighet vs Långsiktighet 
När det gäller långsiktighet kontra kortsiktighet är de tre analyserade företagens övergripande 
strategier överlag långsiktiga (Figur 5:1). Vi anser dock att Peabs strategi är den som är mest 
långsiktig. Denna tolkning gör vi på grund av att de håller fast vid sin övergripande strategi 
eller gör mindre förändringar i sin övergripande strategi än de två andra företagen. Vi ser en 
risk med att vi gör en mindre felbedömning i detta fall då Skanskas strategi även är väldigt 
långsiktig trots att det sker större förändringar i Skanskas strategi över dessa fem år.  
 
De förändringar som sker i Skanskas strategi är i riktning mot Peabs strategi. Om det är så att 
Peabs strategi är bättre anpassad för de förändringar som sker i omgivningen under de år 
Skanska förändrar sin strategi är det naturligt att Peab inte behöver förändra sin strategi i lika 
stor utsträckning. Hade omgivningen förändrats i en annan riktning hade eventuellt Peab varit 
det företag som tvingats förändra sin strategi mest. Vi håller trots det fast vid vår ståndpunkt 
då undersökningen endast baseras på fem år och under denna tidsperiod anser vi NCC som 
minst långsiktiga och Peab som mest långsiktiga.  
 
Vad det gäller för hur lång tid företagens strategier är avsedda ser vi ingen noterbar skillnad 
mellan företagen. Vad vi tydligt ser tendenser till är att företagens prestationer tycks påverka 
långsiktigheten då det företag som presterar sämst också är mest kortsiktiga och det företag 
som överlag presterar bäst är mest långsiktiga. Naturligtvis kan detta vara av en ren slump och 
inget av företagens strategier gällande dess långsiktighet kontraherat kortsiktighet är enligt 
den teori vi tagit upp dålig. Visserligen fördömer Landelius och Treffner (1998) kortsiktiga 
strategier och det företag som vi bedömt som mest kortsiktiga är som nämnts ovan också det 
företag som presterat sämst. Den kortsiktiga strategin har enligt Landelius och Treffner i de 
flesta fall dock för avsikt att generera kortsiktiga vinster vilket ska leda till en stigande 
börskurs. I det här fallet har NCCs börskurs haft den sämsta utvecklingen och därför tror vi 
inte att det är det som skulle ligga bakom att NCC haft den sämsta avkastningen på eget 
kapital. Skanskas strategi är som tidigare nämnts i det närmaste ett ”skolboksexempel” i fråga 
om lång- kontra kortsiktighet vid en jämförelse av vad såväl Landelius och Treffner (1998), 
Mintzberg (1995) samt Miles och Snow (2003). Det tror vi kan vara en förklaring till att 
Skanska har presterat bra i förhållande till Branschen gällande börskurs och avkastning på 
eget kapital då de haft bäst avkastning av de tre företagen två av fem år. Frågan är varför 
NCCs strategi tycks vara den mest framgångsrika av de tre företagen. Skanskas strategi är 
något mer exakt som teorin beskriver en bra strategi men Peabs strategi skiljer sig inte 
avsevärt mycket från Skanskas (Diagram 5:7). Därav tror vi att det kan vara andra aspekter än 
lång- och kortsiktig strategi som påverkat detta.  
 
Vi nämnde ovan att alla företagen hade en långsiktig strategi och vad som tydligt framgår av 
Figur 5:1 är att deras strategier enligt vår bedömning inte skiljer sig avsevärt mycket gällande 
långsiktighet kontra kortsiktighet. DiMaggio och Powell (1991) menar att företags strategier 
på olika sätt delvis tvingas till likformighet. I detta fall kan det röra sig om att företagen 
tvingas vara långsiktiga för att vara konkurrenskraftiga på den marknad de agerar. DiMaggio 
och Powell (1991) använder sig av begreppet imitations processen för att förklara hur företag 
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imiterar varandras framgångsrika strategier. Vi antar att denna process kan ha skett i ett 
tidigare skede än vår undersökningsperiod vilket fått konsekvensen av att företagens strategier 
gällande lång- och kortsiktighet är tämligen lika under undersökningsperioden. DiMaggio och 
Powell (2003) menar vidare att antalet konsultfirmor är begränsat för större företag likt våra 
undersökningsobjekt vilket också kan vara en anledning till likheten. Detta gäller naturligtvis 
framförallt om de använt sig av samma konsultfirma eller om de använt sig av konsultfirmor 
som utgår från samma teori i fråga om lång- och kortsiktighet. Vad som inte heller ä uteslutet 
är att det är företagskulturen inom branschen som påverkar att företagens strategier överlag är 
långsiktiga det vill säga normativt tryck. 
 

 
Figur 5:1 Kortsiktighet vs långsiktighet över undersökningsperioden 
 
 
Kundfokuserad vs Aktieägarfokuserad 
De tre företagens strategier vad det gäller aktieägarfokus kontra kundfokus (Figur 5:2) skiljer 
sig ganska mycket åt. Enligt vår mening är Skanska det företag som är minst 
aktieägarfokuserat samtidigt som det är mest kundfokuserat. Peab är liksom Skanska mer 
kundfokuserat än aktieägarfokuserat. Peab är dock mindre kundfokuserade och mer 
aktieägarfokuserade än Skanska. NCC är enda företaget vi bedömer som mer 
aktieägarfokuserat än kundfokuserat, dock är gränsen inte alls lika tydlig som hos Skanska.  
 
Hur företagens strategiska fokus vad det gäller aktieägarfokus kontra kundfokus fokus skiljer 
sig åt går enligt vår undersökning och mening inte att koppla till storleken på företagen då 
Skanska som är störst och NCC som är näst störst har motsatt fokus medan Peabs som är 
minst ligger mitt emellan. Vad som är intressant är i stället att NCC som är det företag som 
presterar sämst över alla år vi undersökt också är det företag som är mest fokuserade på sina 
ägare. Skanska som går bäst tre av fem år vi undersökt är minst aktieägarfokuserade men har 
intentionen att öka sitt fokus när börskursen står som lägst. Vi tycker att detta tyder på att 
företagen försöker kompensera ägarna genom ett ökat aktieägarfokus när det går dåligt. Ett 
annat alternativ är att de endast försöker få det att låta som att aktieägarna är fokus när det går 
dåligt. På så vis gör företaget ägarna nöjda vilket går i linje med vad Clatworthy och Jones 
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(2001) menar vara en försköning av verkligheten och Taffler och Smith (2001) menar är 
lättare hänt när det går dåligt för företaget.  
 
Vidare tycks NCC och Skanskas intentioner med sina strategier gå mot ett ökat fokus på det 
område där företagens fokus är lägst, se diagram 5:8. Enligt vår mening i en riktning mot 
Peabs strategi som både är kundfokuserade och aktieägarfokuserade. En strategi som enligt 
Knight (1997) bör vara den bästa då nöjda kunder är en förutsättning för att tillfredsälla 
ägarna men samtidigt endast av värde då ägarna väl tillfredställda. Vi utesluter därför inte att 
de tar efter Peabs strategi som vi anser vara det företag som är det mest stabila i både upp och 
nergångar vad det gäller både börskurs och lönsamhet. Enligt DiMaggio och Powell (2003) 
skulle det alltså betyda att det eventuellt rör sig om imitationsprocessen som gör att företagen 
blir mer lika varandra. 

 
Figur 5:2 Kundfokus vs aktieägarfokusering över undersökningsperioden 
 
 
Defensiv vs Offensiv 
Gemensamt för de tre bolagen är att de är mer offensiva 1999 än vad de är 2003 (Figur 5:3). 
År 2001 tycks den tydligaste förändringen mot en mer defensiv övergripande strategi ske i 
alla företagen. Det företag som vi anser ha den tydligaste defensiva övergripande strategin är 
Peab som under alla åren har en defensiv hållning. Skanska och NCC har enligt vår mening 
betydligt offensivare övergripande strategier än Peab under åren 1999 till 2001 men år 2001 
sker större förändringar av NCCs övergripande strategi i defensiv riktning och 2002 förändras 
Skanskas övergripande strategi i defensiv riktning.  
 
Att alla företagens strategi går åt en mer defensiv inriktning år 2001 är naturligtvis ingen 
slump. Miles och Snow (2003) men även Mintzberg (1999) menar att förändringar i 
omgivningen kan leda till att företagen behöver förändra strategin för att vara 
konkurrenskraftiga. Vi tror att det är just förändringar i omgivningen som leder till att 
företagen tvingas till en mer återhållsam övergripande strategi år 2001. Eftersom Peabs 
strategi redan är relativt defensiv tvingas de då inte till lika stor förändringar som de två 



 
ANALYS 

 

 
 

- 46 - 

övriga företagen och det också bättre för Peab under åren 2001 och 2002 än för de övriga 
företagen både gällande börskurs och avkastning på eget kapital. Vi utesluter därför inte att de 
till viss del tar efter Peabs strategi, dock är det enligt vår mening troligt att de tvingats till 
dessa förändringar ändå på grund av faktorer i omgivningen.  
 
Det är alltså enligt vår mening möjligt att det rör sig om imitationsprocessen som DiMaggio 
och Powell (1991) beskriver men vi anser det troligast att det rör sig om antingen någon form 
av tvingande likformning eller normativt tryck. Tvingande likformning skulle i detta fall 
kunna vara krav från ägare och andra intressenter att de stramar åt verksamheten när 
konjunkturen är låg. Det skulle kunna röra sig om normativt tryck då de exempelvis utbildats 
att handla på ett vist sätt vid en lågkonjunktur. Varför vi tror att det rör sig om något av de 
sistnämnda alternativen beror delvis på att Peab är det minsta av företagen. Framförallt tycker 
vi dock att det framstår som mest naturligt att företagen blir mer defensiva under en 
lågkonjunktur då bland annat tillgång på kapital är sämre och därför stramat åt sin verksamhet 
även om nu inte Peab redan använt sig av den strategin. Att NCC förändrar sin strategi i 
defensiv riktning ett år tidigare än Skanska är intressant att se. Vi har tidigare beskrivit NCCs 
strategi som något mer kortsiktig än Skanskas strategi vilket enligt både Miles och Snow 
(2003) samt Mintzberg (2003) betyder att de är snabbare på att reagera på förändringar i 
omgivningen vilket också tycks stämma väl överens i detta fall. 

 
Figur 5:3 Defensivt vs offensivt över undersökningsperioden 
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5.5 Analys av strategisk position     
 
Strategisk position Skanska  
Vi anser att Skanskas strategiska position bör definieras som analytiker-strategi enligt Miles 
och Snows ramverk för strategisk position. Detta för att det i Skanskas strategi finns tendenser 
till både en försvarar- och entreprenör-strategi. Att förstärka förankringen i de lokala 
marknaderna där Skanska redan är etablerade samt att de vill öka fokus på kärnverksamheten 
är tydliga egenskaper för en försvars-strategi. Samtidigt har de ambitionen att växa 
geografiskt och att utveckla den produktmässiga bredden vilket går helt i linje med en 
entreprenör-strategi. 
 
Under 2002 beslutade Skanska att förtydliga sin strategi genom att bland annat ökat fokus på 
kärnverksamheten. Detta innebär att Skanska inte längre strävar efter att öka den geografiska 
bredden utan istället satsar på en hemmamarknadsstrategi vilket innebär att de ska vara 
ledande för att stanna. Därför anser vi att Skanska strategiska position har övergått till en 
försvars-strategi.  
 
 
NCC strategisk position 
Enligt vår mening är NCC:s strategiska position definierad som en entreprenör enligt Miles 
och Snows (2003) modell. Att NCC satsar på Bot-projekt anser vi tyda på nytänkande och 
försök att utvecklas. Vidare hävdar NCC att de vill delta i omstruktureringen av markanden 
vilket vi tolkar som att NCC vill vara med och påverka utvecklingen av branschen. Slutligen 
att NCC växer geografiskt genom förvärv är ytterligare en egenskap relaterad till en 
entreprenör.  
 
Under år 2001 har vi dock identifierat tendenser i NCCs strategi mot en position som 
försvarare. NCC vill öka fokus på hemmamarknaden och koncentrera sig på det företaget är 
bäst på. De vill minska finansiella risker och avveckla verksamhet. Samtidigt finns 
tendenserna som tyder på att de bör definieras som en entreprenör kvar vilket leder till att vi 
gör bedömningen av att deras strategi år 2001 bör definieras som en analytiker. 
 
 
Peab strategisk position 
Utifrån den uppfattning vi bildat av Peab anser vi att deras strategiska position bör definieras 
som en försvars-strategi enligt Miles och Snows modell. Dock finns det i Peabs strategi vissa 
tendenser till att de skulle kunna ha en analytiker-strategi. Vi anser dock att deras försvars-
tendenser är betydligt starkare då de fokuserar mycket på renodling av verksamheten och 
effektivisering av processer inom företaget. De entreprenör-tendenser som finns i Peabs 
strategi är att de bland annat vill expandera i Östersjöregionen, dock blir dessa tendenser allt 
svagare under undersökningsperioden. Att Peab vill satsa på ett mer industriellt byggande 
anser vi är ett steg mot att hitta nya segment på Peabs befintliga marknader. Vi anser att Peab 
inte heller har ändrat sin strategiska position nämnvärt under undersökningsperioden. 
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Figur 5:4 Strategisk position över undersökningsperioden 
 
Som figur 5:4 tydligt visar blir företagens strategiska positioner allt mer lika varandra. 
Faktum är att de processer som sker i företagen är extremt lika varandra trots olikheter i den 
strategiska positionen. Vad detta kan bero på diskuterar vi bland annat ovan i analysen under 
låg/kortsiktighet, aktieägar/kundfokuserad samt offensivt/defensivt som vi anser ligga 
tillgrund för dessa förändringar. Att vi bedömer att deras strategiska positioner trots stora 
likheter i strategi är olika kan naturligtvis kritiseras. Vi vill därför styrka detta med att de 
processer som förenar deras strategier inte påverkar vilken strategisk position vi anser att 
företaget har i lika stor utsträckning som de processer och de strategier som skiljer företagen 
åt. Det är de strategier som skiljer företagen åt som har de intentioner som till stor del ligger 
till grund för vår bedömning. Vidare skiljer sig i vissa fall intentionen med en strategi åt 
mellan företagen trots att handlandet blir nästintill detsamma. 
 

5.6 Analys kring hur företagen kommunicerar 
 
Vi den genomgång vi gjort av Skanskas, NCCs och Peabs årsredovisningar och 
delårsrapporter har vi noterat att sådant som kan uppfattas som negativt för företagen har fått 
mindre utrymme än det som har varit positivt. När företagen tar upp något negativt nämns det 
oftast väldigt kortfattat.  
 
Det vi framförallt uppmärksammade är den asfaltskartell som avslöjades i slutet av 1990-talet. 
Peab nämner bara lite kort om kartellen vilket vi tolkar som att de hoppas att det ska försvinna 
förbi läsaren. Att Peab tycks försöka gömma kartellen stämmer bra överens med det som 
Clatworthy och Jones (2001) samt (Courtis, 1998) kommit fram till i sina studier. NCC 
däremot tar upp lite mer kring kartellen och vad de tänker göra för att motarbeta att de blir 
inblandade i något sådant i framtiden. Att NCC tar upp kartellen tydligare än Peab stämmer 
inte riktigt med teorin. Smith och Taffler (2000) tar upp att företag som presterar sämre döljer 
negativa händelser mer än om det går bra. Kritiskt kan man fråga sig hur mycket av det som 
nämns ska göras för att undvika karteller i framtiden som verkligen sker och hur pass 
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omfattande det egentligen är. När vi gick igenom företagens årsredovisningar och 
delårsrapporter framgick att det bara var NCC och Peab som var inblandade i kartellen. Det 
har dock visat sig att även Skanska var inblandade i kartellen då vi försökte hitta lite mer 
information kring kartellen (www.di.se). Att Skanska valt att inte nämna kartellen kan tydligt 
ses som att företag förskönar verkligheten eller rent av försöker dölja verkligheten i 
årsredovisningar och delårsrapporter (Clatworthy & Jones, 2001; Courtis, 1998; Smith och 
Taffler, 2000).  
 
När det gäller årsredovisningar och delårsrapporter är det bra att komma ihåg att det är ett PR 
verktyg för företagen (Frantz, 1955). För den verklighet som företagen framställer där kan 
vara en tillrättalagd verklighet från företagets sida.  
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6. Slutsatser 
 
För att knyta samman den teori vi använt oss av vid analysen använde vi oss av en modell 
som finns illustrerad i figur 6:1. Vad vi kommit fram till är att under dessa fem år är det 
framförallt influenser från omgivningen som påverkat att företagen ändrat sina strategier. De 
företag som förändrat sin strategiska position har förvisso inte presterat speciellt bra innan de 
förändrat sin strategi. Samtidigt har de förändrat sina strategier i riktning mot den strategi som 
företaget vars strategiska position är oförändrad. Trots detta tror vi inte att det är frågan om att 
de studerat det företagets strategi för att sedan ta efter den vilket enligt teoriavsnittet kan vara 
naturligt. Detta baserar vi på tre faktorer. Den första är att det i omgivningen under denna 
period sker stora förändringar då världsekonomin går in i en djup lågkonjunktur vilket i sin tur 
måste slå mot branschen. Den andra faktorn är att det företag som inte förändrar sin strategi 
har en relativt återhållsam strategi vilket är lämpligt vid sämre tider. Slutligen är detta företag 
det klart minsta av dessa företag. Vi anser det troligt att dessa två företag alltså inte härmat det 
tredje företaget utan av de omständigheter som råder i omgivningen tvingats förändra sin 
strategi. Vi inser i efterhand att vår bedömning eventuellt hade varit annorlunda och eventuellt 
felaktig om det hade varit det största företaget som inte förändrat sin strategi samtidigt som de 
två andra förändrat sina strategier. Detta bara för att det av någon anledning känns mer 
naturligt att det är de små företagen som tar efter de stora. Modellen i figur 6:1 beskriver hur 
vi utifrån resonemanget ovan och efter studien genomförande uppfattar hur strategiska 
intentioner, planer och handlingar påverkar och påverkas av olika faktorer för att sedan 
utmynna i företagets strategiska position. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6:1 Reviderad version av figur 2:4 
 
När det gäller vad företagen kommunicerar till aktieägarna angående strategiska intentioner, 
planer och handlingar och hur det påverkar företagets prestation på börsen kan vi se ett 
mönster. De två företag som haft en offensivare strategi har påverkats negativt när det gäller 
börskursen under konjunkturnedgången. Det företag som haft en defensivare strategi har haft 
en bra börskursutveckling både i jämförelse med SAX-index som mot övriga företag i 
branschen. När det gäller de offensivare företagen kan vi se ett mönster mellan den fallande 
lönsamheten och börskursen. Detta gäller inte det defensiva företaget då de haft en stigande 
börskursutveckling trots sämre lönsamhet. En möjlig förklaring till att det företaget haft en 
bra börskursutveckling kan vara att de har kommunicerat ut en mer defensiv strategi och 
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därför har uppfattats som tryggare då det varit mycket turbulent på aktiemarknaden under 
konjunkturnedgången. Vi kan inte dra någon slutsats om så är fallet då det mer handlar om 
psykologi hos de enskilda aktiehandlarna och detta kan inte vårt material ge något svar till.  
 
Ytterligare ett resultat av vår studie är att företagen i undersökningen tycks fokusera mer på 
aktieägarna när det går dåligt och mer på kunderna när det går bra. Aktieägarna omnämns 
oftare i den offentliga informationen när det går dåligt för företagen och mindre när det går 
bra. Företagens utdelning är ibland större när det går dåligt för företagen än när det går bra. 
Detta tycker vi tyder på att man från ledningens sida vill ”fjäska” för sina ägare för att väga 
upp att det går dåligt för företaget 
 
Resultatet av ord-sökningsdatabasen visar att ett stort antal strategiska intentioner, planer och 
handlingar missades vid ord-sökningen kontra den manuella sökningen som missade betydligt 
färre. De ord som fungerar som har hög träffprocent har även en hög felaktig procent. Detta 
på grund av att dessa ord är generella och inte bara kännetecknar exempelvis ett strategiskt 
handlande utan kan även ingå i en strategisk intention eller i något annat samanhang. Detta 
innebär att processen blir väldigt tidskrävande. Då ord-sökningsdatabasen både är 
tidskrävande och har en relativt hög procentmissar har vi konstaterat att ord-
sökningsdatabasen inte fungerar tillfredsställande. Även om mer avancerade program och mer 
ord skulle användas tror vi att en ord-sökningsdatabas antingen ger för många felaktiga träffar 
alternativt för få korrekta träffar.   
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7. Avlutande diskussion och förslag till vidare forskning 
 
Under arbetet med denna studie har vi märkt att valet av metod antagligen har påverkat 
utgången av denna studie. I denna studie har den empiri vi samlat in påverkats helt av vår 
tolkning av den text vi analyserat. Undersökningsobjekten har inte haft någon möjlighet att få 
ge sin bild av hur vi tolkat det som kommunicerats i den skriftliga offentliga informationen. 
Hade vi valt att samla in empirin genom någon annan metod hade det eventuellt gett en annan 
utgång av studien. Vår studie baseras på generella analyseringar vilket har gjort att det blivit 
svårt att dra slutsatser inom alla områden studien syftar till. Arbetet har gjort att vårt intresse 
kring den mjuka information som kommuniceras via den offentliga informationen har ökat. 
Samtidigt har vår kunskap inom ämnesområdena förbättras. Utifrån andra metod val ger vi 
här några förslag till vidare forskning inom detta område som kan komplettera vår studie: 
 

 Att undersöka om större företag imiterar mindre företags som verkar inom samma 
bransch vad det gäller framgångsrika strategier. 

 Undersöka om det metodval som använts i denna studie fångar upp strategiska 
intentioner planer och handlingar som de avses av ledningen för företagen. 

 Att genom en kvantitativ studie undersöka vad aktieägarna får för intryck av den 
skriftliga offentliga informationen som företagen kommunicerar. 
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Kundfokuseringen

I.5 
Investera i 
kompetensutveckling  

I.4A 
Miljöfokuserin
g

I.4A1 
Öka miljö 
kompetensen  

I.4A2 
Miljö certifiering  

P.4A1 
Öka kompetensen inom 
koncernen genom 
utbildning

P.4A2 
Iso 14001-certifiering 
av all verksamhet till 
2000

H.4A2
ISO 14001 certifiering 
av ca 50% av all 
verksamhet

H.4A2a 
Information till 
leverantörer om 
ceritifieringen  

H.4A2b 
Miljö Revision 
av den ISO 
14001 
certifierade 
verksamhete

I.5a 
Trygga 
ledarutvecklingen  

I.5b 
Vara ett 
kunskaps företag  

P.5b 
F & U som ett 
effektiviseringsverktyg 
genom 
kunskapsöverföring till 
personalen

H.5b 
Kurser mm vid Skanska 
Institut of Technology  
eller olika 

I.6  
Fokusera på 
kärnverksamheten  

P.6 
Avyttra verksamheter & 
tillgångar utanför 
kärnverksamheten  

H.6 
Avyttringar 
-Scancem 
-Essmann-
gruppen

H.5a1 
Tranieerprogra

H.1A 
Förvärv Europa 
-Exbud S.A (Polen)  
-IPS a.s (Tjeckien) 
-EMW Ltd (Estland)  

H.1B 
Förvärv Övriga världen 
-Baugh Enterprises (Seattle) 
-Barclay White Inc. (USA) 

H.2A 
Investeringar i 3G 
& 
Förvärv av 

l k b l

H.2B 
Skanska 
Service bildas

H.3 
Förvärv i 

I.10 
Anpassa 
organisationen 

P.10 
stort antal affärsenheter 
som rapporterar direkt till en 
koncernledningsgrupp 

H.4A2 
ISO 14001 certifiering 
av ca 100% av all 

H.4A2b 
Miljö Revision 
av den ISO 
14001 
certifierade 
verksamheten

H.5A2 
Modell för chefers 
kompetensutveckli

H.5A2a 
Ledar utveckling vid 
Skanska management 
institut  

H.5a1 
Tranieerprogra

H.6 
Avyttringar 
-Piren, SKF, 
Norrporten,  
Elitfönster, 
Nybron, 
Poggenpohl, JM 

I.8 
Ändra 
kapitalstruktur

P.8 
Återköp av egna 
aktier som 
föreslås bli 
i d

H.8 
Återköpte egna 

P.5B
F & U som: 
-identifiera kundbehov, trender mm 
-utveckla nya metoder, 
affärsverksamheter. 
-Identifiera speciella kunskaper  
-centralpunkt för interna och externa 
nätverk.



 

 
                     
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

2001 2002 2003 

H.1B 
Förvärv Övriga världen 
-Baugh Enterprises (Seattle) 
-Barclay White Inc. (USA) 

H.3 
Förvärv  

H.10A 
Ny ledningsorganisation 

H.10B 
Anpassning av organisationen  

H.4A2 
ISO 14001 ceritifiering 
av  av all verksamhet  

H.4A2b 
Miljö 
Revioson av 
den ISO 
14001 
cerifierade

H.5A2a 
Ledar utveckling 
genom användning av 
Skanska Knowledge 
Network

H.5B 
Teknikexperter samverkar med kunder 

H.5a1 
Tranieerprogra

I.13 
Målstyrt 

H.13 
Modell för 
kompetensutvecklin

H.6 
Avyttringar 
-Scancem 
-Essmann-
gruppen

H.8 
Återköpte egna

I.11 
Lönsamhetsfokuser
ad tillväxt  

P.11 
Åtgärdsprogram för 
att minska kostnader 
och förbättra 

H.12 
Antällningsvillkor enligt 
nationell lagstiftning inom 
h l k

H.15 
Förtydligande av strategin

I.15A 
Sluta med den 
geografiska bredden

I.n6 (I.15C) 
Ökat fokus på kärnverksamheten 
-Hemmamarknadsstrategi 
-Ledande på marknaden för att 
stanna 
Renodling av verksamheten

I.6 (från 1999)  
Fokusera på 
kärnverksamheten 

I.3 (från 1999)
Stärka förankringen i de 
lokala marknader där 
skanska är etablerade  

H.n6A  
Avveckling av telecom & 
it-infrastruktur (I.2A)  

H.n6B 
Förvärv för att 
stärka 

I.4B 
Förbättra

I.4 (från 1999)
Öka 

H.4B 
Program för 
kvalitets förbättring 
(Turn the Tide)

H.5A2a1 
Kompetensutveckling och 
förbättrat utvärderingssystem för 

H.n6C 
Avyttring för att 
renodla 

k h t

H.n6D 
Avyttring av verksamheter 
där skanska inte är ledande H.8 

Återköpte egna

I.n10 
Anpassa 
organisationen 
genom 
decentralisering &

I.10 (2000) 
Anpassa 
organisationen 

H.n10A 
Integration av 
förvärvade företag  

P.n10 
Lokalt styrande och 
lokalt kunnande

P.12 
Planer för upprättande 
av etikregler

H.12A 
Införande av etikregler  

I.14 
Fokus på 

P.n6A 
Aveckling av IT-
infrastruktur under 
2004 och 2005  

P.14 
Lättförtsålig 
info till 

I.4A 
Miljöfokuseri

I.n4A 
Bli ledande inom 

H.n6C
Avyttringar för att 
renodla 

k h t

P.n6D 
Avyttring av 
verksamheter där 

H.n6D 
Avyttring av verksamheter 
där skanska inte är ledande  

H.n6B 
Förvärv för att 
stärka 

H.n10B 
Fortsatt anpassning av 
organisationen

P.12A 
Utvärderingssyst
em för etikregler

H.12A 
Införande av etikregler  

I.7 
Stärka 
Balansräknin

P.7 
Avyttra underutnyttjade 
tillgångar 
Minska det sysselsatta kapitalet

H.7 
Minskat det 
sysselatta 



 

 
                   
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                   
                  
                  

                  
 BILAGA 2 NCC                
                  

1999 2000 
 
 

I (1-3) 
Bransch 
ledande i 
norden och 
östersjöområd
et gällande:

I.1  
lönsam

I.2 
marknadspositi

I.3 
utveckla en 
stark 
internationell 
projektverksam

P.2 
Förvärv & Organisk 

I.1.a)  
Höja 
nettomarginalerna i 

H.2 
Förvärv i Baltikum, S:t 
Petersburgområdet 
samt Polen  

P.1.a  
koncentration på 
segment med högt 

P.1.  
Bostadsproduktion med 
helhetstaganden  

P.1  
Förbättra 
lönsamheten genom 
att kontrollera fler led 

I.5 
Framstå som 
ledande: kvalité, 
miljö, effektivitet och 

H.5 
Utvecklingsprojekt FoU I.5.a 

Prioriteringar 
på 

P.5.b  
Miljöcertifier

H.5.b 
Kvlitétscertifierad 
koncern enligt iso 9001

I.6 
Marknadens bästa utbud av tjänster

P.6.A 
Specialisering och 
spjutspetts 

H.6.A.1 
specialiserade enheter 
för bostadsutvecklande 
och helhets åtagande  

H.6.A.2 
NCCs Industrikoncept 
på

I.7 
Införa IT-
system i 

H.7 
IT-plattform med 
hårdvara 

P.7  
Utbildnings och 
implementerings

I.8 
Ge aktieägare en för 
branschen konkurrenskraftig 
avkastning på investerat 
kapital. 
SKAPA AKTIEÄGARVÄRDE 
HAR HÖGSTA PRIORITET! 

P.8.A  
Hälften av årsvinsten, efter 
full skatt, delas ut till 

P.8.A  
NCC-koncernen eftersträvar 
en avkastning på sysselsatt 
(EK??)kapital på 12 procent

H.7 
Rullande 
optionsprogram för 
ledningen som 
b å

I.4 
Delta i omstruktureringen av 
branschen för bransch 
ledande inom valda segment 
på hemma marknader  

H.11 
Succsusiv

I.3.A 
Öka projekt 

H.3.A.1 
Sammanslagning av 
affärsområdena anläggning och

H.4 
Nya 
affärsområden: 

I.1.b)  
avyttra delar som 
inte passar in för att 
optimera vår 
lönsamhet

H.3.A.2 
Ökad

I.3.A.1 
Mer 
förhandlings 
entreprenad 

H.3.A.1 
Projektut
veckling 
inom 
C i

I.4.A 
Ta tillvara på tillväxt 
inom 

I.4.B 
Ökad satsning på

P.2 
Förvärv & Organisk 

H.3.a 
Arlanda-

P.3.a  
BOT-

I.6 (1999) 
Marknadens bästa utbud av tjänster

H.6.B 
Nyckelkundsbear
betning

P.2.A 
Utvärdering av eventuella 
nya hemmamarknader  

P.2.B 
Internationell 
tillväxt  i form av 
koncentrerad 
projektverksamhet 
i I t ti l

I.13 
Rationalisering 
och 
kostnadsminskn

P.13.A 
Storleksfördelar inom inköp  genom 
den segmentbaserade 

P.13.B 
Srationalisering; produktion och stödjande

P.13.C 
Utveckling och implementering 
ska ske av kvalitets-och 

I.5 (1999) 
Framstå som 
ledande: kvalité, 
miljö, effektivitet och 

P.13.D 
Affärsområde Industry ska 
sänka kapitalbindningen

P.6.A.1 
Kompetens- och 
organisationsutveckli
ng ska vidgas.

P.2.C 
Fortsatt geografisk 
expansion på hemma 
marknad och i 
Ö

P.8.A  
NCC-koncernen eftersträvar 
en avkastning på sysselsatt 
kapital på 12 procent

H.16 
Kartellbildning 
inom asfaltering  



 

 
 
                
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

2001 2002 

P.8.A.1  
Omstruktureringar av 
verksamheten, nerskrivning 
av tillgångar, tydligare 
fokusering av affärsidén 
(2001)

H.15.A 
Avveckling av 
verksamhet 
med svag 

P.8.A.1.A 
Höjt mål till 15 
% avkastning

I.15 
Koncentrera oss 
på det vi är bäst 
på och befästa 
vår 
marknadsställni

P.15.B 
satsningar inom 
vägunderhåll, 
husbyggnad, 
vägmarkeringar och 
trafiksäkerhet  

I.2.A 
Fokusering på de 
nordiska 

I.15.B
Minska
de 
finansie
ll

I.13 (2000) 
Rationalisering 
och 
kostnadsminskn

H.15.B 
Ny 
koncernstruktur, 
halvering av 
antalet tjänster

H.4 (2000) 
Nya 
affärsområden: 

H.4.A  
Telecom 
Koncentreras till 
enbart Sverige  

P.1.a (1999) 
koncentration på 
segment med högt 

I.1.A.1 
Avstår från 
mindre 

I.1 
(1999)

I.3.A (2000) 
Öka projekt 

P.3.A.1 
Öka 
lönsamma 

P.15.B.1 
Mer selektiv i 
anbudsförfaran
det, binda 
mindre kapital i 
boende- och 
fastighetsutvec
klingsprojekt

P.15.B.2 
Översyn av 
bomussyst

I (16-18) 
Grundverderin

I.19 
Fokusering: 
Sätta affären 
och kunden 
främst.  

I.17 
Enkelhet: att inte i 
onödan göra 
saker och ting 

I.18 
Ansvarstagande: 
att 

P.16 
omfattande 
åtgärdsprogram 
för att säkerställa att 
samtliga anställda ska leva 

P.8.A.1  
Omstruktureringar av 
verksamheten, nerskrivning 
av tillgångar, tydligare 
fokusering av affärsidén 
(2001)

P.19 
Partne

P.19 
Partne

H.8.A.1.B 
Omfattande 
Utbildningsinsat

H.16.A  
Obligatorisk 
utbildning inom 
konkurrensrätt 

H.19  
Utbildning inom 
projekt och 
Partnering

I.17.A 
Effektivisera 
flödena 
och antalet 

P.17.A. 
Förändrad 
planering, 
inköp och 
logistik 
bryta 
konservativ
a strukturer

P.13.E 
Genom 
industrialisera 
byggproduktion  
minska 
byggkostnaderna

I.13 (2000) 
Rationalisering 
och 
kostnadsminskn H.13.F 

Strategisktarbete 
med att reducera 
totala 
b ggkostnaderna

I.20 
Byggprocessen 
behöver 
förändras och 

H.8.A.1.A 
Omstrukture

P.15.D 
Enndast Norden 
som 

P.8.A.1.A 
15 % avkastning på

H.15.D 
Avyttring av 
icke

P.15.C 
Utveckla 
boende och 
fastighetsutvec
kling primärt i 
Norge
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H.16.A  
Utbildat 
1500 
personer 

P.19 
Partne

H.19  
Utvidgning 
av 

H.15.B.
1 

I.5 (1999) 
Framstå som 
ledande: kvalité, 
miljö, effektivitet och 

H.5.C 
skapat en unik 
optimeringsmodell av 
investering, drift- och 
underhållskostnader samt 
miljöpåverkan som optimerar 
ett husprojekts totalkostnad I

P.5.C.
Införa 
på 
resten 

H.17.A.1 
vardags 
rationaliserin
gar och 

H.17.A.2 
Samordning 
av inköp

H.15.D 
Avyttring av 
icke

P.13.E 
Genom industrialisera 
byggproduktion  

I.13 (2000) 
Rationalisering 
och 
kostnadsminskn

H.13.G 
Sänkta kostnader och 
ökad effektivitet inom

H.8.A.1 
Nerskrivning av 
fastighetsbeståndet och en 
halvering av organisationen inom 
NCC P D l

H.13.H 
Försäljnings 
och 
administrations

H.15.B 
Reducerar 
antalet

P.8.A.1.A  
Trimma 
organisationen,

I.21  
Växa sanbbare 
än 
konkurrenterna i 

P.8.A.1.A 
15 % 
avkastning på 

H.8.A.1.A 
Renodling av

I.15 (2002) 
Koncentrera oss 
på det vi är bäst 
på och befästa 
vår 
marknadsställni



 

 
                  
                 
                 
                 
                            
                 
                 
                 
                       
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 BILAGA 3 PEAB                
                 

1999 2000 2001 

I.1 
Renodling av 
verksamheten  

I.2 
Expans

I.3 
Effektivitetsfok

I.4A 
Kunderfo

I.4C 
Aktieägarfo

I.4D 
Anstäl

I.5 
Stärka den 
finansiella 

I.4B 
Uppfattas som ett modernt 
och förändringsbenäget 

P.1 
Fokus på bygg- och 
anläggningsverksam H.1 

Avyttring av 
verksamhet utanför P.2 

Expansion i Sverige, 
Norge och H.2 

Förvärv i

H.3 
Effektivisering genom samordning av 
Bygg & Anläggningsverksamhet i 
PEAB Sverig  

P.3 
Effektivisering av byggandet 
och byggprocessen. För att bli 
mer kostnadseffektiva mm samt 
att ge kunderna det de vill ha  

P.4A 
Tydliga mot kund 
gällande pris och garanti  

H.4A 
Markandsundersökn

P.4C 
Aktieutdelning på 35-40% 
av resultatet

H.4C 
Ny verksamhetsindelning 
för att bli lättare att förstå 

P.5 
Öka lönsamheten genom 
egen produktutveckling  

H.5 
Nya finansiella

P.5A 
Re >15%, Rsyss > 
12%

H.1 
Avyttring av 
verksamhet utanför 

H.1A 
Renodling av 
verksamheten i stort 
sätt klar

H.3B 
Effektiviserings 

I.3A 
Effektivisering av 

H.3A 
Effektivisering av 
Swerock genomförd

H.4A1 
Förtroendeentreprenader 
införs för att skapa mervärde 

I.4E 
Miljö

H.4D 
Program för att uppfattas 
som en attraktiv arbetsgivare

I.5A 
Produktutveckling mot. 
-utveckling av exporterad mark
-förädling av bebyggda 
fastigheter

I.5B 
Produktutveckling ihop 
med kunden för att 
skapa helhetslösningar  

H.5A1
Skapandet av 
PEAB 
Projektfastigh
eter

I.6 
Satsning mot 
framtidsmarkna P.6 

Bredbandsutbyggande 
och IT -infrastruktur

H.6 
Förvärv av tele och 
datakommunikationsföre

H.2 
Förvärv i

P.2A 
Förvärv av små 
och medelstora 
fö t

H.2A 
Förvärv Swe Nor &

I.3B 
Fokus på Inköp 
& logistik  

P.3B 
Central 

I.3C 
Mer 
industrialiserat 

I.4D1 
Befordran, 
Utbildning & 

P.4D1 
Utvecklingssamtal 
med de anställda 

I.4D2 
Minska 

P.4D2 
Nytt 

I.7 
Avyttring av ej 
värdeskapande 

P.7 
Avyttring av 
verksamheten i 

H.4C1 
Aktieutdelni
ng 24%

H.4C1 
Aktieutdeln

I.5C 
Återköp av 
egna aktier

P.5C 
Till likvid vid 
förvärv

H.4A1 
Förtroendeentreprena

I.4A 
Kunderfokus  

I.4A1 
Ej använda sig 
av 

4 
tärka varumärket  

I.4A2 
Ej äga 
färdigförädlade 

H.4C1 
Aktieutdeln
ing  



 

 
                
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

2002 2003 
 

I.1B 
Fortsatt Renodling av 

I.2A 
Försiktigare expansion 

H.7 
Avyttring i Polen slutförd  

H.7A 
Översyn av 
utlandsverkamheterna

P.7A 
Planerar att lägga ner 
anläggningsverksamheten i 

P.7B 
Förbättra 
produktplanerings- 

H.2A 
Förvärv PNB

H.3C 
Ny enhet inom industri 
Skandinaviska 

H.3C1 
Ny anläggning för 
byggelement till 
bostäder klar 2003  

I.3C1 
Bostäder som 
normalinkomsttag
are kan 

H.4D2 
Nytt lönesystem har 
börjat arbetas fram

I.4D2a 
Öka arbetet med 
förebyggande 

I.4A2a 
Dela ut färdigförädlade 
fastigheter till 

H.4C1 
Aktieutdeln

H.4A2 
Avyttring av färdigförädlade

I.4A2a1 
Börsnotera PEABs 
fastighetsbolag 

H.5C 
Återkö av 
egna aktier

H.1B1 
Renodling klar genom 
utdelningen av Brinova

H.7A1 
Ny ledningsorganisation 
för Norge och Finland

H.2A 
Förvärv 
Sverige

H.3C1a 
Anläggning för tillverkning 
av byggelement för 
bostäder har tagits i bruk  

H.4A2a1 
Utdelning av Brinova 
till aktieägarna

H.4A2a2 
Utdelning av 
färdigförädlade 

H.4A1 
Förtroendeentreprena

H.4A1a 
5 års garanti på 
förtroendeentreprenad

I.4D 
Anstäl

I.4D3 
Skapa en god 
atmosfär 
på arbetsplatsen 
genom arbete med 
arbetsmiljö och

I.4D3 
Vikigt för 
rekryterings 

P.4D3
Alla chefer ska 
vidareutbildas i 
ledarskap under 
2004I.5A1

Engagera 100mkr i 
projekt- och 
eploteringsfastighe
ter

H.5C1 
Avyttring av 
egna aktier vid 

P.5C 
Till likvd vid 
förvärv

H.4C1 
Akti td l

I.7A1 
Priotera 
lönsamhet i 
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