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Abstract 
 
Lately the competition for customers among companies has increased which means that the 
need for competitive analysis has become of greater importance. In the wooden house indus-
try the necessity of competitive analysis is especially great because there are a large number 
of competing companies on a limited market sensitive to the economic situation. The compe-
tition within the industry is even greater since the customers are people who make great de-
mands on the products and have a restricted economy.  
 
In this study the competition within the wooden house industry has been examined in a geo-
graphically restricted area. The aim of the study is to find the most important factors, which 
make a wooden house supplier successful. 
 
This study is based on theories and earlier research within competitive analysis. The aim of 
this study is to adjust these theories and make them applicable within the research area. 
 
The focus of the study is to map out the resources possessed by the companies on the market 
and to find the key success factors, which are of importance within wooden house sales. The 
goal was achieved by gathering secondary data through the Internet and by conducting inter-
views with customers who recently have bought wooden houses. 
 
A comparison of theories pointed out that some of the companies’ recourses could be consid-
ered as superior, e.g. the size of the sales force and the selection of products. The study also 
showed that the key success factors within wooden house sales are flexibility, house demon-
stration, the role of the seller and turn-key contract.  



  
  

 

 

Sammanfattning 
 
På senare tid har konkurrensen om kunder ökat bland företag vilket gör att behovet av konkur-
rentanalyser har ökat. Trähusbranschen är en bransch där behovet av konkurrentanalys är 
extra stort eftersom det finns många företag som konkurrerar på en begränsad och konjunk-
turkänslig marknad. Konkurrensen inom branschen blir dessutom hårdare eftersom kunderna 
oftast är privatpersoner med stora krav på produkten men med en begränsad ekonomi.  
 
I denna rapport har konkurrensförhållandena inom trähusbranschen undersökts på en geogra-
fiskt begränsad marknad. Undersökningen inriktades på att hitta de absolut viktigaste 
faktorerna som gör en husleverantör framgångsrik.  
 
Till grund för denna undersökning ligger teorier och tidigare forskning inom området konkur-
rentanalys. Målet med denna undersökning var att kunna anpassa dessa teorier så att de är 
tillämpningsbara inom undersökningsområdet. 
 
Undersökningen har sedan inriktats på att kartlägga de resurser som innehas av företag på 
marknaden och att hitta de framgångsfaktorer som är viktiga vid husförsäljning. Detta har dels 
skett genom inhämtande av sekundärdata via Internet och genomförandet av intervjuer med 
kunder som nyligen har köpt hus. 
 
Vid en jämförelse med teorier framkom att vissa av företagens resurser kunde anses vara av 
förstklassig karaktär. Detta gäller exempelvis storleken på säljstyrkan och produktutbudet.  
Undersökningen visade även att framgångsfaktorerna inom husförsäljning är flexibilitet, hus-
visningar, säljarens roll och totalentreprenad.  
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1 Introduktion 
I det inledande kapitlet presenteras en bakgrund följt av en kort beskrivning av branschen och 
företaget Vittjärvshus AB. Vidare kommer syftet med denna rapport att presenteras och ka-
pitlet avslutas med rapportens avgränsningar och forskningsproblem. 

1.1 Bakgrund 
Sun Tzu sa år 500 f Kr: 
 
”Lär känna din fiende och dig själv så kommer du att överleva hundra slag. Om du inte bryr 
dig om att lära känna din fiende utan bara dig själv så är chansen att segra liten. Om du heller 
icke känner din egen förmåga så kan du vara säker på att gå din undergång till mötes.” (Durö, 
1991) 
 
Kotler (1999) menar att det under 2000-talet inte räcker för ett företag att bara känna sina 
kunder. Detta är en period med stark konkurrens både inom landet och från utlandet. EU tar 
bort handelsbarriärer mellan europeiska länder vilket leder till att konkurrensen ökar och att 
alla företag måste vara konkurrenskraftiga. En avgörande fråga som alla konkurrerande orga-
nisationer inom den moderna marknaden måste ställa sig är enligt Zairi (1996), ”Vad krävs 
det för att konkurrera idag?” Porter (1983) påstår att varje företag som konkurrerar inom en 
bransch antingen har en uttalad eller outtalad konkurrensstrategi. Porter betonar vikten av 
strategisk planering eftersom det ökar chansen för att hela företaget ska jobba mot samma 
mål. Konkurrensstrategin är formulerad för att fastställa vilken väg en organisation kan flytta 
sin konkurrensposition för att nå en starkare position. Feurer och Chaharbaghi (1994) säger att 
vissa ser konkurrens som förmågan att övertyga kunden att välja företagets erbjudande före 
alternativ medan andra ser konkurrens som möjligheten att hela tiden förbättra företaget. 
 
För att planera en effektiv konkurrensstrategi måste företaget enligt Kotler (1999) ta reda på 
så mycket fakta som möjligt om dess konkurrenter. Zahra och Chaples (1993) menar att kon-
kurrentanalysen är hörnstenen i en effektiv strategiformulering och implementering. De 
poängterar att konkurrentanalysen är en process där företaget försöker förstå branschen, iden-
tifiera konkurrenter, samt hitta och förutse konkurrenternas styrkor, svagheter och framtida 
drag. På detta sätt kan företaget enligt Kotler (1999) hitta områden för potentiella konkurrens-
fördelar och nackdelar. Företaget kan skapa en konkurrensfördel genom att erbjuda ett lägre 
pris för en produkt än sina konkurrenter eller genom att tillföra mervärde vilket motiverar ett 
högre pris. Zahra och Chaples (1993) menar att konkurrentanalysen därför fungerar som en 
grund för ett företags strategiformuleringsprocess.  

1.2 Trähusbranschen 
Trähusbranschen är en bransch där behovet av konkurrentanalys är stort. Detta beror på att det 
finns många företag som konkurrerar på en begränsad och konjunkturkänslig marknad. Kon-
kurrensen inom branschen blir dessutom hårdare eftersom köpet av ett nytt hus är en stor 
investering vilken kunden oftast bara genomför en gång i livet. Enligt Sveriges Trähusfabrik-
anters Riksförbund, STR (2002), är branschen starkt beroende av det aktuella marknadsläget. 
Byggandet av nya småhus ökar när räntan är låg och priset på äldre småhus stiger. Enligt STR 
är ett av problemen för branschen tomtbristen vilket existerar i de områden där efterfrågan på 
nya småhus är som störst. Detta gäller framförallt i storstadsområden, universitetsorter och 
liknande tillväxtområden. Konkurrensen bland företag som bygger fabriksmonterade hus ökar 
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enligt STR (2002) eftersom konkurrensen från entreprenörer och hantverkare inom trävirkes-
husindustrin är fortsatt hög. Enligt STR sker en del av dessa byggnationer utanför gällande 
regler om skatter, arbetsgivaravgifter, kvalitet och arbetsmiljö. Detta problem påverkar natur-
ligtvis konkurrensen inom branschen. Enligt STR låg försäljningen av småhus extremt högt 
under 80-talet fram till 1991 då en drastisk nedgång på marknaden skedde bland annat bero-
ende på Kuwaitkriget, begynnande lågkonjunktur, arbetslöshet, fastighetskris och full moms 
på nybyggen. Efter det har branschen haft en tung period med många konkurser som följd. 
Enligt STR har en viss ökning av försäljningen kunnat skönjas sedan 1997 och framåt. År 
2001 byggdes det enligt Statistiska Centralbyråns, SCB (Datum saknas), bostadsbyggande 
statistik 15411 nya lägenheter varav 7884 var i småhus. Jämfört med året innan hade bygg-
andet av småhus ökat med 2305 stycken. STR (2002) har med hjälp av SCB:s statistik och sin 
egen medlemsstatistik beräknat att det i Sverige byggdes totalt 5000 monteringsfärdiga små-
hus och 1170 monteringsfärdiga fritidshus under år 2001. 

1.3 Vittjärvshus AB 
Vittjärvshus AB är ett av de företag som kämpar om kunderna i trähusbranschen. Vittjärvshus 
AB grundades 1975 i Boden i liten skala för att 1982 utöka sin verksamhet till nuvarande 
omfattning. Vittjärvshus tillverkar prefabricerade villor, fritidshus och flerbostadshus samt 
kontors- och industrihus. Stommarna tillverkas i företagets fabrik strax utanför Boden för att 
sedan transporteras till den plats där huset ska monteras. Husen byggs med en metod som gör 
det enkelt att utforma varje hus individuellt. Företaget satsar hårt på att erbjuda kunden stor 
valfrihet. Detta ger kunden en möjlighet att själv vara med och bestämma hur huset ska se ut. 
Vittjärvshus affärsidé är att erbjuda kundens egen lösning till rimligt pris.  
 
Vittjärvshus har drygt tjugotalet anställda och företaget har en omsättning på omkring 35 
miljoner kronor per år. Under år 2003 gjorde företaget en vinst på drygt 500 000 kronor. För-
säljningen har till stor del skett från Boden men på senare tid har företaget försökt knyta upp 
provisionsbundna säljare på ett antal orter runt om i landet. I dagsläget representeras företaget 
av ett drygt tiotal säljare från Boden i norr till Kungsbacka i söder. Företaget har även två 
säljare i Bodö som sköter om kontakterna på den norska marknaden. Företaget producerar 
mellan 20 och 60 nya bostäder varje år och har med dagens anläggningar en kapacitet att pro-
ducera ungefär 100 bostäder per år. 

1.4 Syfte 
Syftet med denna undersökning är att skapa en överblick över konkurrensen i en avgränsad 
region för prefabricerade fristående hus. Detta ska hjälpa Vittjärvshus i deras ambitioner att 
expandera och hitta säljare på nya marknader där husbyggandet är stort. Vittjärvshus har som 
mål att bygga upp en ny säljorganisation med säljare runt om i landet samt i våra grannländer 
Finland och Norge. Det är därför av intresse för företaget att få en överblick över konkurren-
sen och hitta de faktorer som gör ett företag framgångsrikt på en specifik marknad.  
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1.5 Forskningsproblem 
För att lyckas på en marknad är det enligt Sandström (1988) viktigt att kunna förstå vilka 
konkurrenskrafter man stöter på. För att åstadkomma detta krävs att företagen kontinuerligt 
arbetar med marknadsbevakning och konkurrentanalys. 
 
För att öka Vittjärvshus chanser att kunna konkurrera på nya marknader krävs en noggrann 
konkurrentanalys. Med detta i åtanke kan forskningsproblemet formuleras. 
 

 

 

Detta 
senter

1.6 
Saklig
renter
enbar
lösvir
 
Tids- 
en giv
konku
cerade
hus in
Hur ser konkurrensen ut för prefabricerade fristående hus i Linköpingsregionen?
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forskningsproblem kommer att utvecklas i kapitel 3 efter att relevanta teorier har pre-
ats i kapitel 2. 

Avgränsningar 
a: I denna rapport kommer inte de tekniska detaljerna, exempelvis hur de olika konkur-
na bygger sina hus, att tas upp i någon större omfattning. Denna undersökning kommer 
t att inrikta sig på prefabricerade fristående hus vilket innebär att företag som tillverkar 
keshus går utanför denna studie.  

och kostnadsmässiga: För att kunna få ut så mycket relevant information som möjligt på 
en tid, har undersökningen avgränsats till en jämförelse mellan ett mindre antal huvud-
rrenter. Produktmässigt avgränsas undersökning till att titta på marknaden för prefabri-
 fristående hus, vilket gör att marknaden för flerbostadshus, samt kontors- och industri-
te har behandlats i denna undersökning. 
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2 Teoretisk översikt 
I detta kapitel kommer en teoretisk översikt för denna studie att presenteras för läsaren. Målet 
med kapitlet är att läsaren ska få en överblick över forskning som har genomförts inom om-
rådet konkurrentanalys. 

2.1 Identifiering av konkurrenter enligt Aaker 
Aaker (1988) förklarar att en konkurrentanalys startar med att nuvarande och potentiella kon-
kurrenter identifieras. Aaker menar att det finns två olika metoder att identifiera nuvarande 
konkurrenter. Den ena metoden är kundbaserad medan den andra försöker placera in konkur-
renterna i strategiska grupper.  

2.1.1 Kundbaserad ansats 
I de flesta fall känns det uppenbart vilka konkurrenter ett företag har. Exempelvis konkurrerar 
Pepsi-Cola främst med andra läskedryckstillverkare som Coca-Cola. Oftast är det dock värt 
mödan att titta närmare på konkurrensen. Pepsi kan definiera sina konkurrenter genom flera 
alternativa kriterier som exempelvis: 

• Icke light koladrycker med koffein (Coca-Cola med flera) 
• Alla koladrycker inklusive light och koffeinfria drycker 
• Icke light läskedrycker 
• Alla läskedrycker 
• Alla alkoholfria drycker (exempelvis juice, mjölk, te, med flera) 
• Alla drycker 
 

Aaker påpekar att även substitutsprodukter kan vara viktiga konkurrenter. 
 
Ett sätt att hitta huvudkonkurrenter är att fokusera på kundernas val. En konsument som köpt 
Pepsi skulle kunna frågas vilken dryck denna skulle ha köpt om Pepsi hade varit slutsåld. Det 
skulle även kunna ställas andra relevanta frågor om vilken produkt kunden skulle välja vid 
andra typer av situationer. (ibid.) 

2.1.2 Strategiska grupper 
Användandet av strategiska grupper tillför enligt Aaker en annorlunda ansats för att förstå 
konkurrensstrukturen inom en bransch. En strategisk grupp är en grupp företag som över tiden 
använder sig av liknande konkurrensstrategier, har liknande kännetecken (exempelvis storlek) 
och har liknande tillgångar och kunskaper (exempelvis kvalitetsimage). En strategisk grupp 
har vissa mobilitetsbarriärer vilket gör att det är svårt att byta strategisk grupp. En strategisk 
grupp kan ha inträdesbarriärer som exempelvis produktdifferentiering eller expertis som gör 
det svårt för andra att ansluta sig till gruppen. Mobilitetsbarriär konceptet är viktigt, eftersom 
ett sätt att utveckla en varaktig konkurrensfördel är att investera i en strategi som är skyddad 
av höga mobilitetsbarriärer genom till exempel tillgångar och kunskaper. (ibid.) 
 
Enligt Aaker gör användandet av strategiska grupper konkurrensanalysen mer hanterbar. 
Många branscher innehåller för många konkurrenter för att alla ska kunna analyseras indivi-
duellt. Genom att reducera antalet konkurrenter som ska analyseras till ett fåtal strategiska 
grupper blir analysen mer kompakt och genomförbar. Aaker menar att i de flesta fall förloras 
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väldigt lite information, eftersom företag inom strategiska grupper påverkas av förändringar 
på liknande sätt. 

2.2 Konkurrentanalys enligt Aaker 
Aaker (1988) förklarar att ett företag kan få många fördelar genom att förstå sina konkurrenter 
och deras aktiviteter. För det första kan förståelse om konkurrenternas nuvarande strategier, 
styrkor och svagheter ge kunskap om möjligheter och hot som kan utnyttjas. För det andra 
kan insikter om framtida konkurrensstrategier förutse framtida möjligheter och hot. Vidare 
kan ett beslut om alternativa strategier stärka möjligheten att förutse hur deras nyckelkonkur-
renter kommer att reagera på olika marknadsinitiativ. Slutligen kan en konkurrentanalys 
resultera i strategiska frågor som kan vara värda att följa upp över tiden. Aaker menar att kon-
kurrenshandlingar influeras av sex faktorer, Figur 2:1. 
 

Storlek, tillväxt 
och lönsamhet 

Mål & 
antaganden

 
Konkurrent 

aktioner 
Styrkor & 
svagheter 

 
 
Figur 2:1 Faktorer som inverkar på konkurrenshandlingar 
Efter Strategic Market Management; Third Edition (s. 69), av D.A. Aaker, 1992, New York: 
John Wiley & Sons. 

2.2.1 Storlek, tillväxt och lönsamhet 
Graden av tillväxt, försäljning och marknadsandel ger en indikation på hur livskraftiga ett 
företags strategier är, enligt Aaker. Om en konkurrent håller en stark marknadsposition eller 
visar en stark tillväxt tyder det ofta på att konkurrenten är stark och har en lyckad strategi. En 
försämring av en konkurrents marknadsposition, kan och andra sidan visa på en ansträngd 
finans eller organisation, vilket kan påverka intresset och möjligheten för konkurrenten att 
genomföra vissa strategier. Aaker påpekar även att ett företag med hög lönsamhet tyder på ett 
företag som har tillgång till kapital för investeringar. 

2.2.2 Konkurrenters mål och antaganden 
Kunskap om en konkurrents mål kan visa på om konkurrenten är nöjd med nuvarande presta-
tion eller om en förändrad strategi är trolig. Aaker menar att finansiella mål för en avdelning 
hos konkurrenten kan vara en indikation på konkurrentens vilja att investera i den affärs-
verksamheten även om förtjänsten ligger på lång sikt. Inte bara finansiella mål är viktiga utan 
det kan vara intressant att veta om konkurrenten vill vara en teknologiledare, satsa på att 
utveckla en service organisation, eller satsa på att utöka distributionen. Alla dessa mål ger 
enligt Aaker en bra indikation på en möjlig framtida strategi för konkurrenten. Om 
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konkurrenten har ett moderbolag kan det vara intressant att titta på moderbolagets mål och 
strategier. Om affärsenheten inte presterar lika bra som moderbolaget, finns det risk att enhe-
ten utsätts för press att antingen prestera bättre, eller riskera reducerade investeringar. (ibid.) 
 
Aaker (1988) menar vidare att konkurrenterna även kan ha antaganden om sig själv eller dess 
bransch som kan vara sanna eller osanna, men som trots detta kan influera deras strategi. Om 
konkurrenten exempelvis tror att de har en högkvalitativ produkt kan de anse att de inte behö-
ver ge någon respons på en annan konkurrents prissänkning. (ibid.) 

2.2.3 Nuvarande och förflutna strategier hos konkurrenter 
När man tittar på en konkurrents nuvarande och förflutna strategier är det extra viktigt att 
notera vilka av dessa strategier som har misslyckats, eftersom detta kan hämma konkurrenten 
från att prova en liknande strategi igen. Aaker menar att kunskap om en konkurrents nya pro-
dukter eller nya marknadsdrag kan hjälpa till att förutse deras framtida tillväxtriktning. Om en 
konkurrent använder sig av en differentieringsstrategi eller en lågkostnadsstrategi är det 
intressant att titta på vilka grunder de bygger dessa på. (ibid.) 

2.2.4 Konkurrenters organisation och kultur  
Aaker påpekar att kunskap om bakgrund och erfarenheter hos en konkurrents ledning kan ge 
insikt i hur de kommer att handla i framtiden. En organisations kultur, understödd av dess 
struktur, system och människor, har ofta en viktig påverkan på strategin. En hårt strukturerad 
kostnadsorienterad organisation, som litar på hård kontroll för att uppnå mål och motivera 
anställda, kan ha problem med förnyelser eller att byta till en aggressivt marknadsorienterad 
strategi. En organisation som satsar på förnyelse och risktagande, kan ha liknande problem 
med att genomföra en produktförbättring eller ett kostnadsorienterat program. (ibid.) 

2.2.5 Kostnadsstruktur 
Kunskap om en konkurrents kostnadsstruktur, kan enligt Aaker utgöra en indikation om dess 
troliga framtida prisstrategi och motståndskraft. Målet bör vara att uppnå en känsla för både 
direkta och fasta kostnader, vilka kommer att bestämma break-even punkten. (ibid.) 

2.2.6 Utträdesbarriärer 
Enligt Aaker kan utträdesbarriärer hindra ett företag från att dra sig ur en affärsverksamhet. 
Exempel på utträdesbarriärer är dyra produktionstillgångar, långtidskontrakt, stora genom-
förda investeringar och ledningens stolthet. Om det existerar utträdesbarriärer kan det leda till 
att företaget accepterar mindre marginaler och volymer och stannar kvar längre i affärs-
verksamheten än de egentligen vill. (ibid.) 

2.2.7 Styrkor och svagheter 
Kunskap om en konkurrents styrkor och svagheter ger en insikt i konkurrentens möjlighet att 
genomföra olika strategier. Aaker menar att det även ger viktig information om hur man ska 
identifiera och välja strategiska alternativ. Ett sätt är att försöka utnyttja en konkurrents svag-
het inom ett område där det egna företaget har eller håller på att utveckla en styrka. Konkur-
renternas styrkor är viktiga att utforska eftersom de möjligen kan kringgås eller neutraliseras. 
Bedömningen av en konkurrents styrkor och svagheter börjar med en identifiering av rele-
vanta tillgångar och kunskaper för branschen, för att sedan utvärdera konkurrenten baserat på 
dessa tillgångar och kunskaper. (ibid.) 
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Aaker (1988) betonar fyra frågor som är viktiga att hitta svar på för att kunna identifiera rele-
vanta tillgångar och kunskaper för branschen: 

1. Vilka företag har varit framgångsrika över tiden och vilka tillgångar och kunskaper 
har lett till deras framgång? Vilka företag har lyckats mindre bra och på vilka till-
gångar och kunskaper brister de? 

2. Vad är nyckelkundernas drivkraft? Vad är riktigt viktigt för kunderna? 
3. Vilka är de stora mervärdestilläggen i produkten eller tjänsten? Vilka komponenter 

kostar mest? 
4. Vilka är mobilitetsbarriärerna i branschen? Med mobilitetsbarriärer menas både 

inträdesbarriärer och barriärer som hindrar företag från att byta från en strategisk 
grupp till en annan. 

2.3 Konkurrentanalys enligt Kotler 
För att kunna planera en effektiv marknadsföringsstrategi måste företaget enligt Kotler och 
Armstrong (1994) utforska allt de kan få fram om sina konkurrenter. Det är viktigt att ofta 
jämföra sina produkter, priser, kanaler och marknadsföringsaktiviteter med sina närmaste 
konkurrenter. Genom att göra detta regelbundet kan företaget hitta områden där de kan få en 
konkurrensfördel. Informationen kan användas till mer effektiva markandsföringskampanjer 
men även till att förstärka sitt försvar mot konkurrenters handlande.  
 
För att kunna hitta och analysera sina konkurrenter har Kotler och Armstrong skapat en 
modell som presenteras i Figur 2:2. 
 

 
 
Figur 2:2 Konkurrentanalys 
Efter Principles of Marketing: Sixth Edition (s. 578), av P. Kotler, & G. Armstrong, 1994, 
Englewood Cliffs: Prentice Hall. 

2.3.1 Identifiering av företagets konkurrenter 
Kotler och Armstrong poängterar att det finns många sätt att definiera och hitta företagets 
konkurrenter. Ett sätt är att leta efter företag som tillhandahåller samma eller liknande 
produkter och tjänster. En annan definition av konkurrenter är de företag som tävlar om 
samma pengar. Det är viktigt för ett företag att även försöka hitta dolda konkurrenter. 
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Kotler (1997) definierar fyra olika sorters konkurrens:  
• Varumärkeskonkurrens: Inträffar när ett företag ser andra företag, som erbjuder en lik-

nande produkt och service till ett liknande pris, som sina konkurrenter. Exempelvis 
kan Ford se medelprismärken som Toyota, Honda och Renault som sina konkurrenter 
men de anser sig inte konkurrera med Mercedes eller Hyundai. 

• Branschkonkurrens: Inträffar när ett företag ser alla företag som producerar samma 
produkt eller produktklass som sina konkurrenter. I detta fall skulle Ford se alla bil-
tillverkare som sina konkurrenter. 

• Formkonkurrens: Inträffar när ett företag ser alla företag som producerar samma tjänst 
som dess konkurrenter. I detta fall konkurrerar Ford med tillverkare av bilar, motor-
cyklar, cyklar och lastbilar.  

• Allmän konkurrens: Inträffar när ett företag ser alla företag som kämpar om samma 
pengar som dess konkurrent.  

 
Mer specifikt säger Kotler och Armstrong (1994) att företaget kan identifiera sina konkurren-
ter genom antingen ett branschperspektiv eller ett marknadsperspektiv. En bransch är en 
grupp företag som erbjuder produkter och tjänster som är nära substitut för varandra. För att 
lyckas i en bransch gäller det för företaget att förstå hur konkurrenterna inom branschen 
tänker. För att kunna definiera konkurrensen genom ett marknadsperspektiv tittar företaget på 
konkurrenter som försöker tillfredställa samma kundbehov eller kundgrupp. (ibid.) 

2.3.2 Fastställande av konkurrenternas mål 
När man har hittat de huvudsakliga konkurrenterna menar Kotler och Armstrong att det är 
viktigt för företaget att försöka förstå vad dessa konkurrenter vill åstadkomma på marknaden. 
Vad vill konkurrenten göra och varför gör de som de gör? Det är inte säkert att alla konkur-
renter vill maximera sina förtjänster på kort sikt, konkurrenten kanske siktar på att tjäna mer 
pengar längre fram i tiden. Vissa konkurrenter satsar hårdare på att ha väldigt nöjda kunder 
som kommer igen istället för att bara försöka maximera vinsten. Detta är två helt olika strate-
gier som måste betraktas. Marknadsföraren måste försöka se bortom konkurrenternas vinst-
mål. Alla konkurrenter har en mix av olika mål som de tycker är olika viktiga. Det är viktigt 
för företaget att försöka förstå hur konkurrenterna ser på deras nuvarande lönsamhet, mark-
nadstillväxt, penningflöde, tjänsteledarskap och övriga mål. Genom att känna till konkurrent-
ernas mix av mål kan företaget se om en viss konkurrent är nöjd med sin marknadsposition 
och förutse hur de kommer att reagera på andra konkurrenters handlande. (ibid.) 

2.3.3 Identifiering av konkurrenters strategier 
Ju mer ett företags strategi liknar en konkurrents desto mer konkurrerar företagen. I de flesta 
branscherna kan konkurrenter bli sorterade i olika grupper beroende på deras olika strategier. 
En strategisk grupp är en grupp företag i en bransch som följer en liknande strategi inom en 
given målmarknad. Om ett företag går in i en viss strategisk grupp betyder det enligt Kotler 
och Armstrong att de andra medlemmarna i gruppen blir de viktigaste konkurrenterna. Kon-
kurrensen är störst inom en grupp, men konkurrens förekommer självklart även mellan olika 
grupper. Vissa grupper kan till exempel ha överlappande kundsegment. En annan viktig orsak 
till konkurrens mellan olika grupper är att kunden kanske inte ser någon stor skillnad mellan 
de olika grupperna. Företaget måste titta på flera dimensioner för att kunna identifiera olika 
strategiska grupper inom branschen. Det är viktigt att känna till varje konkurrents produkt-
kvalité, kännetecken och mix av; kundservice; prissättningsstrategier; distributionstäckning; 
säljstrategi; samt marknadsförings och sales promotion program. Företaget måste även titta på 
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konkurrentens forskning och utveckling, tillverkning, inköp, finansiella styrka och andra 
strategier. (ibid.) 

2.3.4 Värdera konkurrenters styrkor och svagheter 
För att konkurrenterna ska kunna klara av sina mål krävs både resurser och skicklighet. Mark-
nadsförare måste fortlöpande identifiera varje konkurrents styrkor och svagheter för att 
lyckas. Som ett första steg samlar företaget in data om konkurrenterna från de senaste åren för 
att få reda på konkurrentens mål, strategier och prestation. Kotler och Armstrong (1994) 
påpekar att vissa fakta kan vara svåra att få fram men all data som kan samlas in, underlättar 
fastställandet av styrkor och svagheter. Företag använder normalt sett sekundärdata, person-
liga erfarenheter och rykten för att hitta styrkor och svagheter hos konkurrenterna. Företaget 
kan även öka sin kunskap genom att utföra primära marknadsundersökningar med kunder, 
leverantörer och återförsäljare. När företaget söker efter konkurrenternas svagheter är det 
viktigt att leta efter antaganden som konkurrenten gör som inte är sanna. Vissa företag tror att 
de producerar den bästa kvalitén i branschen vilket kanske inte längre stämmer. Genom att 
hitta konkurrenternas svagheter kan man utnyttja dessa för att få övertag. (ibid.) 

2.3.5 Uppskattande av konkurrenternas reaktioner 
Kotler och Armstrong menar att en konkurrents mål, strategier, styrkor och svagheter kan 
tillsammans förklara konkurrentens troliga handlande och reaktioner på förändringar i bran-
schen. Alla företag har en särskild filosofi om hur man ska handla vid olika situationer. 
Genom att ha en djup förståelse om konkurrenternas mentalitet kan företaget förutse hur kon-
kurrenter ska handla och reagera. Varje konkurrent handlar olika, vissa reagerar inte särskilt 
mycket över förändringar eftersom de kan tro att de har lojala kunder, eller så har de svårt att 
uppfatta snabba förändringar. Vissa konkurrenter reagerar bara vid vissa anfall medan andra 
reagerar starkt på allt. Till sist finns det vissa konkurrenter som inte reagerar regelbundet. Det 
kan då vara svårt att förutse hur de kommer att handla och reagera vid olika attacker baserat 
på deras ekonomi, historia eller något annat. I vissa branscher lever konkurrenter i lugn och ro 
medan det förekommer fullt krig i andra. Genom att känna till konkurrenternas reaktioner blir 
det lättare att hitta ett bra sätt att attackera dem på. (ibid.) 

2.3.6 Val av konkurrenter att attackera och undvika 
Företaget måste enligt Kotler och Armstrong bestämma vilken eller vilka av konkurrenterna 
som ska angripas. Företaget kan fokusera attacken på en eller flera typer av konkurrenter: 

• Starka eller svaga konkurrenter: Företaget kan välja att attackera deras svaga 
konkurrenter vilket är lättare men oftast ger en liten vinning. Väljer företaget istället 
att attackera starkare konkurrenter kan de förbättra sin kunskap och göra stora vinster 
eftersom även starka konkurrenter har svagheter. 

• Nära eller avlägsna konkurrenter: De flesta företagen väljer att konkurrera med de 
konkurrenter som liknar dem mest. I vissa fall kan det dock vara dåligt att konkurrera 
ut en stark konkurrent eftersom det kan medföra en öppning för flera nya konkurrenter 
som totalt sett medför en starkare konkurrens. 

• Väluppförande eller störande konkurrenter: Väluppförande konkurrenter spelar efter 
reglerna i branschen vilket innebär att de favoriserar en hälsosam bransch, sätter priser 
resonligt efter kostnader, motiverar andra att sänka kostnader och öka differentiering-
en, samt accepterar en skälig del av marknaden. Störande konkurrenter bryter istället 
gällande regler. De försöker köpa större marknadsandel snarare än att förtjäna den, de 
tar större risker, investerar i överkapacitet och skakar om i branschen. Ett 
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väluppförande företag bör försöka skapa en bransch med bara väluppförande företag 
genom försiktig licensiering, vedergällningar och samarbeten. (ibid.) 

2.4 Branschstrukturanalys 
Porter (1983) menar att det är av stor vikt att kartlägga ett företags samverkan med omgiv-
ningen för att kunna genomföra en konkurrentanalys. Det gäller att identifiera vilka faktorer 
som är avgörande för konkurrensen i branschen, eftersom branschstrukturen är avgörande för 
företagets möjligheter på marknaden. 
 
Varje bransch har enligt Porter en underliggande struktur som består av fundamentala eko-
nomiska och tekniska egenskaper vilka skapar och driver konkurrensen. Enligt Porter finns 
det fem konkurrenskrafter att utgå från när man beskriver en branschstruktur. Dessa är ny-
etableringshot, substitutionshot, branschkonkurrensen, samt leverantörers och köpares 
förhandlingsstyrka, se Figur 2:3. Dessa faktorer skiljer sig mellan olika branscher men går 
oftast att utgå från när man analyserar en bransch. Vissa branscher saknar exempelvis hot från 
nyetablerare men har en väldigt stark branschkonkurrens. Det är viktigt att försöka hitta de 
krafter som påverkar konkurrensen i en bransch för att kunna förutse och utnyttja förändring-
ar. (ibid.) 
 

Potentiella 
etablerare 

Hot från 
nyetablerare 

 
 
Figur 2:3 Fem konkurrenskrafter vid branschstrukturanalys 
Från Konkurrensstrategi: Tekniker för att analysera branscher och konkurrenter (s. 26), av 
M.E. Porter, 1991, Göteborg: ISL Förlag. 

2.4.1 Nyetableringshot 
Porter menar att många nyetablerare kan öka konkurrensen i en bransch, vilket gör branschen 
mindre attraktiv. Fler konkurrenter i branschen brukar innebära lägre priser eftersom utbudet 
på marknaden ökar, eller ökade kostnader för företagen som på olika sätt försöker skydda sig 

Leverantörers 
förhandlingsstyrka 

Branschkonkurrenter
Köpares 
förhandlingsstyrka  

 

Hot från substitutions-
produkter eller tjänster

 
Konkurrens bland 
existerande företag 

Köpare Leverantörer 

Substitut



  2 Teoretisk översikt  
  

 

 -11-

mot nya konkurrenter. Hotet från nyetablerare beror på hur höga inträdesbarriärer branschen 
har. Porter (1983) framhåller att vissa branscher har väldigt höga inträdesbarriärer, exempel-
vis läkemedelsbranschen, medan andra är mycket enklare att etablera sig i. Exempel på inträ-
desbarriärer är skalfördelar, kapitalbehov, omställningskostnader, tillgång till distributions-
kedjor och förväntad vedergällning. Branschen kan bli mer attraktiv för nuvarande medlem-
mar om inträdesbarriärerna höjs. Detta kan göras exempelvis genom att företagen i branschen 
satsar hårdare på marknadsföring samt forskning och utveckling, för att sprida ett budskap om 
att försök till inträde i branschen kommer att möta motstånd. (ibid.) 

2.4.2 Substitutionsprodukter 
Även om en bransch har höga inträdesbarriärer kan attraktiviteten vara låg om det finns sub-
stitutionsprodukter som tvingar fram ett lägre prisläge. Är prisskillnaden stor till substitu-
tionsproduktens fördel kommer en del kunder att gå över till denna enligt Porter. Detta leder 
till att en bransch inte kan ta ut för höga priser eftersom detta leder till ökad risk för upp-
kommande av substitutionsprodukter. Hotet från substitutionsprodukter beror på hur villiga 
köparna är att byta, det relativa priset/nyttan hos substitutionsprodukten och kostnaden för att 
byta till substitutionsprodukten. För branschen i helhet är det viktigt att bedöma hur allvarligt 
hotet från substitutionsprodukter är och om åtgärder ska vidtas. I vissa fall kan det vara vikti-
gare för aktörer i en bransch att fokusera på substitutionsprodukterna istället för att konkurrera 
inom branschen. (ibid.) 

2.4.3 Leverantörers och köpares förhandlingsstyrka 
Porter menar att kostnaden för råmaterial och komponenter kan ha en viktig betydelse för ett 
företags lönsamhet. Ju högre leverantörens förhandlingsstyrka är desto högre blir kostnaderna 
och företaget blir beroende av hur höga priser de kan ta ut av kunderna. Leverantörernas för-
handlingsstyrka är hög när: 

• Det är många köpare och ett fåtal dominanta leverantörer 
• Det gäller högvärderade differentierade produkter 
• Leverantörer hotar att integrera framåt in i branschen 
• Köpare inte hotar att integrera bakåt och bli leverantörer 
• Branschen inte är en nyckelkund för leverantören. 

 
Det kan även vara så att köparens förhandlingsstyrka är hög och detta inträffar när: 

• Det är ett fåtal dominanta kunder och ett flertal leverantörer 
• Produkterna är standardiserade 
• Köpare hotar att integrera bakåt och bli leverantörer 
• Leverantörer inte hotar att integrera framåt in i branschen 
• Branschen inte är en huvudleverantörsgrupp för köpare. 

 
Att skaffa sig starka förhandlingspositioner gentemot leverantörer och köpare är ett sätt för 
företaget att stärka sin konkurrenskraft på marknaden. Det kan samtidigt vara bra med 
krävande köpare som gör att företaget ständigt måste förbättra sin verksamhet. (ibid.) 

2.4.4 Konkurrens bland existerande företag 
Aktörerna inom en bransch försöker hela tiden inta en så fördelaktig position som möjligt. 
Denna konkurrens är branschspecifik och kan bestå av priskrig, marknadsföringskrig, 
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produktintroduktioner eller ökad service och garantier till kunder. Hur intensiv konkurrensen 
inom branschen är beror enligt Porter (1983) på:  

• Antalet företag som konkurrerar med liknande produkter inom branschen eller i över-
lappande branscher. Om det inbördes marknadsberoendet är stort leder det till stor 
konkurrens. Är antalet konkurrenter stort med flera jämna konkurrenter är konkurren-
sen högre än om en klar ledare, minst dubbelt så stor som det näst största företaget, 
existerar i branschen.  

• Om branschen har en långsam tillväxt tävlar ofta de inblandade hårt om marknads-
andelar. I branscher med hög tillväxt kan branschdeltagarna öka sina vinster utan att 
behöva satsa stora pengar på att erövra nya marknadsandelar. 

• Branscher med höga fasta kostnader, exempelvis där dyra investeringar i produktions-
utrustningar och fasta anläggningar krävs, kräver ett högt kapacitetsutnyttjande. Detta 
leder ofta till överproduktion och därmed lägre priser eftersom marknaden inte efter-
frågar nog stora volymer.  

• Vissa branscher lider brist på differentiering eller har låga omställningskostnader. 
Branscher med låg differentiering har lättkopierade produkter vilka uppmuntrar till 
ökad konkurrens. Om omställningskostnaderna är höga, har kunderna investerat stora 
resurser i att lära sig hur produkten ska användas vilket leder till att konkurrensen 
minskar.  

• De strategiska mål konkurrenterna har. Om konkurrenterna har en uppbyggnads-
strategi ökar konkurrensen jämfört med om de inriktar sig på att behålla marknads-
andelen.  

• Om branschen omges av höga utträdesbarriärer genom faktorer som brist på möjlig-
heter i andra branscher, hög vertikal integration, känslomässiga barriärer, eller höga 
nerläggningskostnader, kommer konkurrensen att öka.  

 
Konkurrensen inom en bransch behöver enligt Porter inte bara vara negativ eftersom det ofta 
tvingar fram förbättringar. 

2.5 Konkurrensstrategins dimensioner 
Ett företag kan välja flera olika strategier för hur de ska konkurrera inom en bransch. Enligt 
Porter fångar följande strategiska dimensioner vanligen upp de möjliga grunderna för skilda 
strategiska val i en bransch: 

• Specialisering: den grad till vilken ett företag koncentrerar sina insatser i fråga om 
sortimentets bredd, målgrupper och de geografiska marknaderna. 

• Varumärkesidentitet: den grad i vilken ett företag söker varumärkesidentitet hellre än 
att konkurrera huvudsakligen med pris eller andra variabler. Varumärkesidentitet kan 
nås via annonsering, säljkår eller andra medel. 

• Efterfrågetryck kontra efterfrågesug: den grad i vilken företaget försöker skapa varu-
märkesidentitet direkt hos den slutliga konsumenten jämfört med stödet till distribu-
tionskanaler vid försäljning. 

• Kanalval: valet av distributionskanaler kan bestå av allt från egen distribution till 
användande av återförsäljare med smalt eller brett sortiment. 

• Produktkvalité: företagets produktkvalité med avseende exempelvis på råvaror, krav-
specifikationer, toleransgränser och specialiteter. 

• Teknologiskt ledarskap: den grad i vilket företaget satsar på att bli teknologiledande 
eller på att följa eller imitera andra. Kvalité och teknologiskt ledarskap behöver inte gå 
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hand i hand, eftersom ett företag kan vara teknologiledande men frivilligt avstå från att 
producera en produkt med den högsta kvalitén på marknaden. 

• Vertikal integration: möjligheten till utveckling genom integration framåt eller bakåt 
vid betraktande av om företaget har en garanterad distribution via exempelvis egna 
exklusiva detaljbutiker, eller ett eget servicenät. 

• Kostnadsposition: den grad i vilket företaget eftersträvar en lågkostnadsposition, 
genom investering i tekniska anläggningar och utrustning som minimerar kostnader.  

• Service: den utsträckning som företaget ökar produktens värde genom exempelvis tek-
nisk hjälp, servicenät och erbjudna krediter. 

• Prispolitik: företagets relativa prisposition på marknaden. Detta håller vanligen sam-
man med variabler som kostnadsposition och produktkvalité men priset är en variabel 
som måste behandlas separat. 

• Styrka: graden av finansiell styrka och operationellt handlingsutrymme. 
• Förhållandet till moderbolaget: kravet på företaget som följer av förhållandet mellan 

företaget och moderbolaget. Företaget kan exempelvis utgöra en del av en vertikal 
kedja av verksamheter, del av en grupp av företag med besläktad verksamhet, eller 
vara dotterbolag till ett utländskt bolag. Relationen till moderbolaget kan påverka de 
mål företaget styrs efter, de resurser som står till buds. Moderbolaget kanske även 
bestämmer över vissa operationer eller funktioner som de delar med andra företag. 

• Relationer till det egna landets och andra länders myndigheter: gäller internationella 
branscher och avser det förhållande företaget skapar eller har till det egna eller värd-
landets myndigheter. Det egna landets eller värdlandets myndigheter kan erbjuda 
resurser eller hjälp åt företaget eller omvänt reglera företagets verksamhet.  

2.6 Bedömning av konkurrensfördelar 
För att lyckas på en marknad krävs enligt Day och Wensley (1988) att ett företag hittar kon-
kurrensfördelar. Ett sätt att hitta och bedöma olika konkurrensfördelar riktar in sig på konkur-
renterna och kräver en jämförelse med ett fåtal huvudkonkurrenter.  Day och Wensley menar 
att huvudfrågan i detta sammanhang är, ”Hur står sig våra möjligheter och erbjudanden jäm-
fört med våra konkurrenter?”. Ett annat sätt att hitta fördelar är att fokusera mer på kundernas 
behov och önskemål. I detta fall tittar man inte på konkurrenterna utan all kraft läggs på kund-
relationer. Finner man bevis på lojala och nöjda kunder under en längre tid är detta viktigare 
än marknadsandelar. Day och Wensleys översikt över jämförelsen mellan konkurrenter visas i 
Figur 2:4. 

2.6.1 Källor för konkurrensfördelar 
Day och Wensley menar att förstklassiga kunskaper (superior skills) och resurser tillsammans 
representerar en förmåga hos ett företag att göra mer och/eller bättre än sina konkurrenter.  
 
Förstklassiga kunskaper hos personalen är den utmärkande kompetens som skiljer sig från 
konkurrenternas personal. Exempel på fördelar som kan uppkomma genom förstklassiga kun-
skaper är större effektivitet i produktionen, ökad precision och tillförlitlighet hos tillverkade 
produkter, samt möjligheten för företaget att snabbt genomföra ändringar om marknaden 
kräver det. 
 
Förstklassiga resurser krävs för att ett företag ska kunna utnyttja all sin kompetens. Det kan 
röra sig om produktionsanläggningar, lokaliseringen, storleken på säljorganisationen, distri-
butionstäckningen, eller företagets varumärke. (ibid.) 
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Figur 2:4 Jämförelse mellan konkurrenter 
Efter ”Assessing Advantage: A Framework for Diagnosing Competitive Superiority” (s. 13), 
G. S. Day, & R. Wensley, Journal of Marketing, 1988, Vol. 52. 

2.6.2 Positionsfördelar 
Positionsfördelarna för ett företag är enligt Day och Wensley (1988) direkt analoga med de 
mobilitetsbarriärer som kan avskräcka ett företag från att byta sin strategiska position. Dessa 
positionsfördelar uppkommer genom skapandet av mervärde i produkten eller tjänsten. Bara 
aktiviteter med en stor inverkan på differentiering, som svarar för en stor eller ökande del av 
kostnaderna, behöver undersökas. 
 
Lägsta leveranskostnadsposition, bygger på att ett företag skapar sig en fördel genom att 
utföra de flesta aktiviteterna till en lägre kostnad än konkurrenterna och trots detta kan er-
bjuda en likvärdig produkt. (ibid.) 
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Alternativet är enligt Day och Wensley (1988) en differentieringsposition som bygger på att 
ett företag kan utföra mervärdesaktiviteter på ett sätt som leder till en upplevd suveränitet 
gällande dimensioner som är uppskattade av kunden. För att dessa aktiviteter ska vara lön-
samma, krävs att kunderna är villiga att betala ett högre pris för mervärdet och att pris-
ökningen överstiger den ökade kostnaden för företaget. Ett företag eller dess produkter kan få 
en fördel på flera olika sätt, exempelvis via bättre service, användning av ett starkt varu-
märkesnamn, erbjudande av innovativa tekniker, eller genom att erbjuda en suverän produkt-
kvalité. (ibid.) 

2.6.3 Prestationsresultat 
De mest populära indikatorerna på marknadsföringseffektivitet och konkurrensfördelar är 
enligt Day och Wensley marknadsandel och lönsamhet. Alternativa mätkällor som exempelvis 
kundtillfredställelse, används ganska sällan även om de skulle ge en fördel då man kan få en 
uppfattning om kundernas respons till positionsfördelar. 
 
Förutsättningen för att man ska kunna använda marknadsandel som mätindikator, är att det 
går att urskilja vinnare från förlorare baserat på deras marknadsandelar, enligt Day och 
Wensley. Att bara titta på marknadsandelen är dock en väldigt förenklad syn på konkurrensen. 
Nuvarande lönsamhet är den förtjänst från tidigare fördelar som är kvar efter utgifterna för att 
behålla eller förbättra framtida fördelar. Eftersom lönsamheten är beroende av handlande 
under lång period ger det inte en komplett bild över nuvarande konkurrensfördelar. När 
omgivningen är turbulent kan det vara en missledande indikator. (ibid.) 

2.6.4 Framgångsfaktorer 
Information om den relativa ställningen hos ett företag baserat på källor som konkurrens-
fördelar, positionsfördelar och prestationsresultat, är bara medel på vägen. Det som ledningen 
egentligen vill veta är hur företaget ska förbättras på bästa möjliga sätt till minsta kostnad. För 
att kunna göra det krävs att företaget identifierar de kunskaper och resurser som har störst 
inflytande på positionsfördelar och framtida prestation.  Efter att dessa identifierats krävs att 
företaget satsar pengar på dessa inflytelserika källor. Dessa källor är enligt Day och Wensley 
framgångsfaktorerna som ett företag måste tillämpa eller kontrollera för att vara framgångs-
rika. Dessa framgångsfaktorer är nära sammanbundna med branschen vilket medför att fram-
gångsfaktorerna för maskinverktyg inte är tillämpningsbara för studentlitteraturspublicering. 
(ibid.) 

2.6.5 Framgångsfaktorernas betydelse i en konkurrentanalys 
Bedömningen av framgångsfaktorer är en konkurrentcentrerad metod, enligt Day och 
Wensley. Meningen med en konkurrentcentrerad metod är att företaget jämförs direkt med ett 
antal nyckelkonkurrenter. Eftersom utgångspunkten för en sådan jämförelse är branschen, är 
referensramen oftast begränsad till direkta rivaler. Följaktligen är betoningen starkast på rela-
tiva kunskaper och resurser, samt den resulterande kostnadsställningen. Undersökningen är 
baserad på att hitta de aktiviteter som företaget gör bättre än dess konkurrenter. Framgångs-
faktorerna spelar en viktig roll i konkurrentanalysprocessen, eftersom de uppmärksammar 
högt inflytelserika kompetenser. Flera metoder, exempelvis värdekedjeanalys, kan användas 
för att identifiera framgångsfaktorer. (ibid.) 
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2.6.6 Identifiering av Framgångsfaktorer 
Day och Wensley (1988) menar att det finns många föreslagna metoder för att identifiera 
framgångsfaktorer. De flesta baseras på ändamålsenliga beslut av branschexperter och led-
ningar. Det är dock väldigt svårt att testa dess validitet och de saknar oftast klara handlings-
slutsatser. Mer försvarliga insikter kommer från att kontinuerligt jämföra de nuvarande 
källorna av fördelar med förtjänsten av mer fördelaktiga konkurrensfördelar eller mer först-
klassiga prestationer. För att göra det finns två infallsvinklar föreslagna i strategilitteraturen: 
att hitta vad som skiljer vinnande företag från förlorare, samt att leta efter höga inflytnings-
fenomen (high leverage phenomena). Dessvärre finns det inga bevis på validiteten hos dessa 
metoder men de har visat sig fungera ganska bra. (ibid.) 
 
Day och Wensley föreslår fyra olika sätt att identifiera framgångsfaktorer: 
 
Jämförelse mellan vinnare och förlorare bland konkurrenterna bygger på att man drar slut-
satser om framgångsfaktorerna genom att analysera skillnader i konkurrenters prestationer. 
För att denna ansats ska ge användbara insikter krävs att tre frågor besvaras. För det första, 
vilka konkurrenter ska ingå i jämförelsen? För det andra, vilka kriterier ska användas för att 
skilja på vinnare från förlorare? Och för det tredje, vad är anledningen till skillnader i presta-
tioner? 
 
Rothschild (1984) identifierar fyra kategorier av anledningar: unikhet av visionen eller strate-
gin, tillgången på resurser, skillnader i antaganden om omgivningen och slumpartade faktorer 
som timing eller läge. Det finns dock enligt Day och Wensley (1988) inga bevis på att detta 
resonemang är varken exklusivt eller fullständigt, vilket leder till att deras bidrag till insikt 
bara är spekulativ. Totalt sett är denna procedur en bra startpunkt för identifiering av fram-
gångsfaktorer. 
 
Identifiering av inflytelserika fenomen utgår från att företaget ska försöka identifiera detaljer 
som oftast är kostnadsfokuserade. Det kan handla om hur fabriksstorlek, produktionstid och 
säljorganisationens densitet påverkar önskvärda resultat som tillverknings eller försäljnings-
kostnad per enhet.  Det finns även icke kostnadsfokuserade fördelar, exempel på det är varu-
märkeslojalitet. Denna metod kan vara avskräckande eftersom flera potentiella samband 
måste undersökas, varav bara ett fåtal visar sig vara inflytelserika. 
 
Ledningens bedömning av marknadsandelselasticiteten är tillsynes inget lättare sätt att identi-
fiera framgångsfaktorer på än identifieringen av inflytelserika fenomen. Analysen beräknar 
till vilken grad den totala intäkten kommer att öka eller minska beroende på olika marknads-
aktiviteter som ändrad prissättning, säljinsatser och servicenivå. 
 
Aktivitetsdrivare på värdekedjan bygger på att pådrivande faktorer är beräknade för varje 
relevant aktivitet i värdekedjan. Eftersom detta är en mer systematisk procedur är det mindre 
risk för att viktiga strategiska relationer mellan källor och resultat missas. Dessvärre har även 
denna metod samma problem som övriga metoder när det gäller att identifiera framgångs-
faktorer. Alla är bättre på att katalogisera möjligheterna snarare än att hitta de få områden där 
förstklassigt utförande eller ökade investeringar skulle ha den största verkan. (ibid.) 
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2.7 Vad är en framgångsfaktor? 
Grunert och Ellegaard (1993, s. 261) definierar en framgångsfaktor på följande sätt: 
 
”En framgångsfaktor är en kunskap eller resurs som ett företag kan investerar i, som på 
marknaden företaget opererar på, förklarar en stor del av den observerbara skillnaden i 
upplevt värde och/eller relativ kostnad.”  
 
Aaker (1988) förklarar att en framgångsfaktor är en konkurrenskraftig kunskap eller fördel 
som krävs för att ett företag ska kunna konkurrera på ett bra sätt. Framgångsrika företag är 
oftast starka inom flera framgångsfaktorer. Aaker menar att det inte bara är viktigt för före-
taget att hitta de nuvarande framgångsfaktorerna utan kanske ännu viktigare att försöka 
förutse vilka faktorer som kommer att vara viktiga i framtiden. Om företaget misslyckas med 
att uppfylla framgångsfaktorernas krav finns risk för att företaget inte överlever. 

2.7.1 Framgångsfaktorernas betydelse 
Enligt Grunert och Ellegaard (1993) är en vanlig uppfattning bland författare att anledningen 
till skillnader i företags prestationer inom en marknad kan bli reducerade till två grund-
läggande faktorer: vilket värde kunden upplever att produkten/tjänsten erbjuder och hur 
mycket det kostar att skapa detta upplevda värde. Ju mer värde kunderna ser i ett marknads-
erbjudande jämte en konkurrents erbjudande och desto lägre kostnaden är för att producera 
detta värde jämfört med konkurrenterna, desto högre är företagets prestation. Ett företag som 
producerar ett högt värde i sina erbjudanden och/eller till lägre relativ kostnad än konkurren-
terna sägs ha en konkurrensfördel i marknaden. 
 
Värde och kostnad kan vara både positivt och negativt relaterade och kan påverka förtjänsten 
eller andra prestationsmått på olika sätt. Högre upplevt värde kan medge ett högre pris, vilket 
ökar avkastningen på investeringen (ROI), men samtidigt förhindra en hög marknadsandel. 
Högre upplevt värde kan även leda till en högre marknadsandel, vilket kan leda till lägre kost-
nader och därmed en ökad avkastning på investeringen. (ibid.) 
 
Grunert och Ellegaard menar att det inte finns någon endimensionell beräkning av konkur-
rensfördelar, eftersom upplevt värde och relativ kostnad måste bedömas samtidigt. Givet 
denna två-dimensionella natur av konkurrensfördelar kommer det inte alltid att vara givet 
vilket av två företag som har en konkurrensfördel över den andra. I Figur 2:5 kommer företag 
B helt klart att ha en fördel jämfört med företag A i fall I och helt klart ha en nackdel i fall IV. 
Däremot kan man i fall II och III inte dra några direkta slutsatser. I fall II kan företag A ha en 
fördel om kunderna efterfrågar hög kvalitet, har differentieringsbehov och låg priselasticitet, 
medan företag B kan ha en liknande fördel i fall III om kunder främst efterfrågar grund-
läggande funktioner, har homogena behov och hög priselasticitet. (ibid.) 
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Figur 2:5 Upplevt värde, relativ kostnad och konkurrensfördelar Figur 2:5 Upplevt värde, relativ kostnad och konkurrensfördelar 
Efter ”The Concept of Key Success Factors: Theory and Method” (s. 255), av K.G. Grunert, 
& C. Ellegaard, Perspectives on Marketing Management, 1993, Vol. 3. 
Efter ”The Concept of Key Success Factors: Theory and Method” (s. 255), av K.G. Grunert, 
& C. Ellegaard, Perspectives on Marketing Management, 1993, Vol. 3. 
    
Vidare påpekar Grunert och Ellegaard (1993) att trots att A har en klar konkurrensfördel över 
B, exempelvis i fall IV, behöver inte detta betyda att A har en högre avkastning på invester-
ingen, om A har en utvecklings- och B en bevarande strategi. Trots att relationen mellan 
upplevt värde, relativ kostnad och prestation är invecklad kan ändå konstateras att de två 
grundläggande faktorerna är grundstenarna i konkurrensfördelar. (ibid.) 

Vidare påpekar Grunert och Ellegaard (1993) att trots att A har en klar konkurrensfördel över 
B, exempelvis i fall IV, behöver inte detta betyda att A har en högre avkastning på invester-
ingen, om A har en utvecklings- och B en bevarande strategi. Trots att relationen mellan 
upplevt värde, relativ kostnad och prestation är invecklad kan ändå konstateras att de två 
grundläggande faktorerna är grundstenarna i konkurrensfördelar. (ibid.) 
  
Det upplevda värdet och kostnaden det medför, kommer att bero på företagets kunskaper och 
resurser. De bildar därmed en andra ordningens avgörande faktor som förklarar skillnader i 
prestationer. Enligt Grunert och Ellegaard kan man dela upp dessa kunskaper och resurser i 
tre delar, vilket visas i Figur 2:6. Kärnkunskaper och resurser är nödvändiga för att företaget 
ska kunna delta i en bransch. Konkurrenterna inom en bransch kommer därför inte vara sär-
skilt annorlunda när det gäller dessa kunskaper och resurser. Detta innebär att det inte är 
möjligt att förklara skillnaden i upplevt värde och relativ kostnad, samt dess resulterande 
prestation enbart genom att se på dessa kunskaper och resurser. Dessa faktorer fungerar som 
inträdesbarriär för potentiella nyetablerare och ökar därmed den genomsnittliga prestandan i 
branschen. Vilande kunskaper och resurser (Slack skills & resources) är inte några nödvän-
diga förutsättningar för att vara i en bransch och de förklarar inte heller någon större del av 
det upplevda värdet och/eller relativa kostnaden. Till sist finns det en tredje del av kunskaper 
och resurser, vilka förklarar en huvuddel av skillnaderna i upplevt värde och/eller relativ 
kostnad och detta är framgångsfaktorerna. (ibid.) 

Det upplevda värdet och kostnaden det medför, kommer att bero på företagets kunskaper och 
resurser. De bildar därmed en andra ordningens avgörande faktor som förklarar skillnader i 
prestationer. Enligt Grunert och Ellegaard kan man dela upp dessa kunskaper och resurser i 
tre delar, vilket visas i Figur 2:6. Kärnkunskaper och resurser är nödvändiga för att företaget 
ska kunna delta i en bransch. Konkurrenterna inom en bransch kommer därför inte vara sär-
skilt annorlunda när det gäller dessa kunskaper och resurser. Detta innebär att det inte är 
möjligt att förklara skillnaden i upplevt värde och relativ kostnad, samt dess resulterande 
prestation enbart genom att se på dessa kunskaper och resurser. Dessa faktorer fungerar som 
inträdesbarriär för potentiella nyetablerare och ökar därmed den genomsnittliga prestandan i 
branschen. Vilande kunskaper och resurser (Slack skills & resources) är inte några nödvän-
diga förutsättningar för att vara i en bransch och de förklarar inte heller någon större del av 
det upplevda värdet och/eller relativa kostnaden. Till sist finns det en tredje del av kunskaper 
och resurser, vilka förklarar en huvuddel av skillnaderna i upplevt värde och/eller relativ 
kostnad och detta är framgångsfaktorerna. (ibid.) 
  
Enligt Grunert och Ellegaard är framgångsfaktorerna följaktligen den del av kunskap och 
resurser som har det största inflytandet på värde och kostnad. Konkurrensöverlägsenhet och 
indirekt företagets prestation, kan relateras till hur framgångsrikt företaget är när det gäller 
dessa kunskaper och resurser. Hur framgångsrikt företaget är inom dessa områden beror 
mycket på om företaget har en strategi där de investerar i dessa kunskaper och resurser. Detta 
beror på vilka faktorer som företagsledningen tror är de viktiga. I vissa fall tror ledningen att 
en särskild kunskap eller resurs är en framgångsfaktor eftersom den var det tidigare, även om 
de nu har blivit en vilande resurs. (ibid.) 

Enligt Grunert och Ellegaard är framgångsfaktorerna följaktligen den del av kunskap och 
resurser som har det största inflytandet på värde och kostnad. Konkurrensöverlägsenhet och 
indirekt företagets prestation, kan relateras till hur framgångsrikt företaget är när det gäller 
dessa kunskaper och resurser. Hur framgångsrikt företaget är inom dessa områden beror 
mycket på om företaget har en strategi där de investerar i dessa kunskaper och resurser. Detta 
beror på vilka faktorer som företagsledningen tror är de viktiga. I vissa fall tror ledningen att 
en särskild kunskap eller resurs är en framgångsfaktor eftersom den var det tidigare, även om 
de nu har blivit en vilande resurs. (ibid.) 
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Figur 2:6 Kunskaper och resurser 
Från ”The Concept of Key Success Factors: Theory and Method” (s. 256), av K.G. Grunert, & 
C. Ellegaard, Perspectives on Marketing Management, 1993, Vol. 3. 
 
Framgångsfaktorer kan enligt Grunert och Ellegaard (1993) delas upp i två dimensioner, 
beroende på deras föränderlighet och huruvida de är förenade eller ersättningsbara: 
 
Förenade framgångsfaktorer hänvisar till kunskaper och resurser som är nödvändiga för 
överlägsen prestation på marknaden. Hur bra ett företag presterar beror på huruvida de har 
dessa kunskaper eller resurser eftersom en saknad av dessa inte kan kompenseras med ut-
märkta kunskaper inom andra områden. Ersättningsbara framgångsfaktorer är faktorer där 
företaget kan välja att lägga tonvikt på en eller flera av dem. Låga poäng på några av dessa 
faktorer kan vägas upp av högre poäng på andra. De ersättningsbara framgångsfaktorerna kan 
vara en utgångspunkt för strategiska grupperingar. Företag som satsar på liknande ersätt-
ningsbara framgångsfaktorer konkurrerar hårdare med varandra eftersom de har liknande 
kunskaper och resurser och kan då anses vara en strategisk grupp.  
 
Föränderlighet hänvisar till hur snabbt det är möjligt för ett företag att skaffa en viss kunskap 
eller resurs. Ju lägre föränderligheten är desto mer permanent kommer konkurrensfördelen 
vara för det företag som har dessa kunskaper och resurser. När föränderligheten av en ersätt-
ningsbar framgångsfaktor är låg kommer inträdesbarriären till den specifika strategiska grup-
pen att vara hög.  
 
Företag inom en strategisk grupp har väldigt små variationer när det gäller den framgångs-
faktor som definierar gruppen. Om man skulle analysera denna faktor inom en strategisk 
grupp skulle den inte vara en framgångsfaktor. Den blir en intressant framgångsfaktor att 
analysera först när man jämför gruppen med andra strategiska grupper. Det betyder att det är 
intressant att analysera både inom och över grupper.  
 
Analysen över flera grupper kommer att ge en komplett bild över vilka framgångsfaktorer 
som är förenade och vilka som är ersättningsbara. Prestationsdifferenser inom en strategisk 
grupp förklaras främst genom skillnader i de förenade framgångsfaktorerna. (ibid.) 
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3 Referensram 
Kapitlet innehåller en referensram baserad på teorierna som ska hjälpa till att lösa forsknings-
problemet.  Referensramen följs av en precisering av forskningsproblemet vilket resulterar i 
forskningsfrågorna. Avslutningsvis definieras och operationaliseras viktiga begrepp för studi-
en.  

3.1 Referensram 
Några av teorierna i kapitel 2 är mer lämpliga och användningsbara i denna studie än andra. 
Inom området konkurrentanalys har mycket forskning genomförts men för att göra det hela 
mer greppbart har jag valt att koncentrera mig på att undersöka ett mindre antal teoriers till-
lämpningsbarhet inom Trähusbranschen. För att kunna genomföra denna studie behövde jag 
först ett sätt att identifiera huvudkonkurrenter på marknaden. Efter det har jag inriktat studi-
erna på att försöka omsätta teorier om konkurrensfördelar, positionsfördelar och framgångs-
faktorer till att bli tillämpningsbara inom trähusbranschen. De utvalda teorierna bildar en refe-
rensram som presenteras i detta avsnitt. Teorierna är utvalda speciellt med tanke på forsk-
ningsproblemet men främst de forskningsfrågor som kommer att presenteras.  

3.1.1 Identifiering av huvudkonkurrenter 
Kotler (1997) menar att ett företag kan identifiera konkurrensen från ett branschperspektiv 
eller ett marknadsperspektiv. Kotler beskriver en bransch som en grupp företag som erbjuder 
en produkt eller produktklass vilka är nära substitut för varandra. I denna undersökning 
kommer konkurrensen att ses från ett branschperspektiv. Detta eftersom man enligt Aaker 
(1988) kan använda sig av strategiska grupper när man identifierar konkurrenter. En strategisk 
grupp är en grupp företag som, över tiden använder sig av liknande konkurrensstrategier, har 
liknande kännetecken (exempelvis storlek) och har liknande tillgångar och kunskaper (exem-
pelvis kvalitetsimage). Användandet av strategiska grupper gör enligt Aaker konkurrent-
analysen mer hanterlig eftersom många branscher innehåller för många konkurrenter för att 
alla ska kunna analyseras individuellt. Genom att reducera undersökningen till de konkurren-
ter som ingår i en mindre strategisk grupp, gör man analysen mer kompakt, utförbar och 
användbar. Aaker menar att det inte är försvarbart att analysera mer än en liten strategisk 
grupp eftersom väldigt lite information går förlorad jämfört med en större analys. Aaker före-
slår att det går att hitta ett företags huvudkonkurrenter genom att fråga företagets kunder vilka 
konkurrenter som kunden övervägde vid senaste köpet.  
 

3.1.2 Konkurrensfördelar, positionsfördelar och framgångsfaktorer 
Enligt Day och Wensley (1988) är det viktigt för ett företag att hitta konkurrensfördelar för att 
lyckas. I denna undersökning kommer en förenklad version av Day och Wensleys modell att 
användas för att beskriva de faktorer som bygger upp konkurrensfördelar, se Figur 3:1. Den 
ursprungliga modellen, som finns i teorikapitel 2.6, är komplicerad och svår att tillämpa i sin 
helhet. Den förenklade versionen tar upp det som jag anser vara viktigast att undersöka vad 
gäller identifiering av framgångsfaktorer inom trähusbranschen. Detta är positionsfördelar och 
källor till fördelar som förstklassiga resurser och kunskaper.  
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Identifiering av Framgångsfaktorer

Positionsfördelar Källor till fördelar 
• Förstklassigt 

kundvärde 
• Förstklassiga 

resurser 
• Lägre relativ 

kostnad  

• Förstklassiga 
kunskaper

 
Figur 3:1 Sambandet mellan positionsfördelar, källor till konkurrensfördelar och framgångs-
faktorer. 
 
Källor till fördelar: Förstklassiga kunskaper och resurser (superior skills & resources) repre-
senterar, enligt Day och Wensley (1988), tillsammans ett företags möjlighet att göra mer eller 
bättre än dess konkurrenter. Förstklassiga kunskaper inriktas främst på personalens utmär-
kande kompetens medan förstklassiga resurser krävs för att ett företag ska kunna utnyttja all 
sin kompetens.  
 
Positionsfördelar: Positionsfördelar uppkommer enligt Day och Wensley antingen genom att 
ett företag kan utföra aktiviteter till en lägre kostnad än sina konkurrenter, eller att kunderna 
är villiga att betala mer för ett visst mervärde i en produkt. 
 
Framgångsfaktorer: Framgångsfaktorer är enligt Grunert och Ellegaard (1993) en beskrivning 
av de viktiga kunskaper och resurser som krävs för att lyckas på en given marknad. Fram-
gångsfaktorerna är inte på något sätt givna utan är olika från bransch till bransch. Enligt Day 
och Wensley (1988) är framgångsfaktorerna de kunskaper och resurser som har störst inflyt-
ande på företagets positionsfördelar och framtida prestation.  

3.2 Forskningsfrågor 
I kapitel 1.4 presenterades följande forskningsproblem: 
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Hur ser konkurrensen ut för prefabricerade fristående hus i Linköpingsregionen?
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ningsproblemet är omfattande vilket gör att alla aspekter aldrig skulle kunna beaktas. 
ningsproblemet är därför uppdelat i följande forskningsfrågor som tillsammans svarar 
n del av forskningsproblemet. Varför dessa forskningsfrågor är valda kommer att 
enteras under varje fråga. 

 Vilka resurser har tillverkarna av prefabricerade fristående hus på marknaden i 
Linköpingsregionen? 

a forskningsfråga är vald för att få en inblick i vilka resurser och eventuella källor till 
urrensfördelar som tillverkare av prefabricerade hus har på marknaden i Linköpings-
nen. Genom att titta på och jämföra olika resurser mellan husleverantörerna kan det 
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förhoppningsvis utkristallisera sig vilka resurser som kan anses viktigast ur kundernas syn-
vinkel. Se vidare under nästa forskningsfråga. 
 

• Vilka är framgångsfaktorerna som ett företag bör uppfylla vid försäljning av 
prefabricerade fristående hus i Linköpingsregionen? 

 
Denna forskningsfråga är vald speciellt eftersom det är intressant att se vilka konkurrens-
fördelar och positionsfördelar som husspekulanterna anser vara viktigast. Målet var att hitta 
de punkter som kan anses vara de framgångsfaktorer som husleverantörerna kan investera i 
för att lyckas bättre på den berörda marknaden. Sedan har de två forskningsfrågornas resultat 
jämförts och diskuterats huruvida det är möjligt att bestämma om några av resurserna kan 
anses vara förstklassiga.  Se vidare i analys och slutsats kapitlen.  

3.3 Konceptualisering och Operationalisering 
Definiering och måttenheter presenteras i Tabell 3:1 nedan. 
 
Tabell 3:1. Konceptualisering och operationalisering av viktiga koncept. 
Koncept Konceptualisering 

(Definition) 
Operationalisering 
(Mätmetod) 

Prefabricerade fristående hus Fristående enkelbostadshus 
som är producerade i en fa-
brik innan modulerna monte-
ras upp på plats.  

Bara definition. 

Förstklassiga resurser Resurser som krävs för att ett 
företag ska kunna utnyttja all 
sin kompetens.  

Analys av följande punkter 
med hjälp av sekundärdata: 
• Säljstyrkans storlek 
• Produktionskapacitet 
• Svarstid vid informations-

beställning. 
• Tillgång till kapital 
• Antal produkter 
• Lokalisering 

Positionsfördelar Aktiviteter som skapar ett 
mervärde och har en stor in-
verkan på differentiering.  

Intervjuer med kunder bosatta 
i Linköpingsregionen som 
nyligen köpt ett prefabricerat 
fristående hus.  

Framgångsfaktorer En kunskap eller resurs som 
ett företag kan investera i, 
som på den marknad företaget 
opererar i, förklara en stor del 
av den observerbara skillnad-
en i upplevt värde och/eller 
relativ kostnad. 

Intervjuer med kunder bosatta 
i Linköpingstrakten som nyli-
gen köpt ett prefabricerat fri-
stående hus. 
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3.4 Avgränsningar 
Undersökningen kommer inte att analysera förstklassiga kunskaper eftersom det är svårt att 
fastställa vad som är förstklassiga kunskaper efter intervjuer. Intervjuerna skulle dessutom 
vara tidskrävande och svåra att genomföra eftersom det är högt uppsatta inom konkurrent-
företag som skulle intervjuas. 
 
Undersökningen i Linköpingsregionen avgränsas till intervjuer med kunder som är bosatta 
och nyligen köpt ett prefabricerat fristående hus i Linköping kommun. 
 
Vid utförandet av konkurrentanalysen bland företag som tillverkar prefabricerade fristående 
hus begränsas den till att omfatta tio stycken. Detta utvecklas i kapitel 5.2. 
 
I kapitel 1.6 finns övriga avgränsningar för denna studie. Det handlar där om sakliga, och tids- 
och kostnadsmässiga avgränsningar.  
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4 Metod 
Detta kapitel presenterar vissa grundläggande undersökningsmetoder med belysning på de 
metoder som används i denna undersökning. Kapitlet kommer även att innehålla en diskus-
sion om undersökningens tillförlitlighet. 

4.1 Undersökningstyper 
Enligt Zikmund (2000) kan en undersökning vara explorativ, deskriptiv, eller kausal. En ex-
plorativ studie används för att bättre förstå och försöka klarlägga svårförståeliga problem. Ett 
generellt problem kan behöva undersökas för att bättre förstå dimensionerna av problemet. 
Vid explorativa undersökningar kan undersökaren förvänta sig att vidare undersökningar 
kommer att krävas för att ge slutgiltiga bevis på att problemet har lösts.  
 
En deskriptiv studie har enligt Arbnor och Bjerke (1994) en rent beskrivande karaktär, där 
målet är att mäta utan att ta fram några logiska konsekvenser. Enligt Zikmund (2000) försöker 
en deskriptiv studie svara på vem, vad, när, var och hur frågor. Till skillnad från en explorativ 
undersökning är en deskriptiv studie grundad på någon sorts tidigare förståelse för undersök-
ningsproblemets natur.  
 
Huvudmålet med en kausal undersökning är enligt Zikmund att identifiera orsak-och-effekt 
relationer mellan variabler. Explorativa och deskriptiva studier föregår oftast en orsak-och-
effekt relations undersökning. I en kausal studie är det vanligt att undersökaren har en för-
väntning på hur sambandet som ska förklaras ser ut. (ibid.) 
 
De explorativa elementen i denna undersökning är höga beroende på att det inte gjorts särskilt 
mycket forskning inom detta område tidigare. Det krävdes mycket explorativ undersökning 
för att jag skulle förstå problemområdet och vad jag egentligen skulle leta efter. Den explora-
tiva studien ledde till forskningsfrågorna som leder till en mer deskriptiv studie av problem-
området. 

4.2 Induktiv och Deduktiv 
Det finns två alternativa sätt att genomföra en undersökning på, beroende på relationen mellan 
teori och empiri. De två metodansatserna kallas den induktiva och den deduktiva metoden. 
Den induktiva metoden bygger enligt Wallén (1996) på att man utgår från datainsamling och 
ur materialet försöker dra mer generella och teoretiska slutsatser. Wallén menar att det ofta 
betonas att datainsamlingen ska ske helt förutsättningslöst. Den deduktiva metoden bygger 
enligt Zikmund (1999) på att teorier inom ett område testas för att logiska slutsatser ska kunna 
dras. Den deduktiva metoden bygger därmed på saker som är kända eller som man vet är 
sanna ur vilka genomtänkta slutsatser kan dras. (ibid.) 
 
Denna undersökning innehåller både induktiva och deduktiva element. Undersökningen är 
deduktiv eftersom undersökningen till stor del bygger på tidigare forskning inom området och 
att slutsatser dras i överensstämmelse med teorier. Undersökningen är även till viss del 
induktiv eftersom slutsatser dras från både teorier och empiriska data där hypoteser testas. 
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4.3 Kvantitativ och Kvalitativ 
Enligt Holme och Solvang (1997) kan en undersökningsmetod vara antingen kvantitativ eller 
kvalitativ. En kvantitativ metod är strukturerad och formell och känns lättast igen på urval och 
distans till informationskällan. Enligt Bell (1993) försöker den kvantitativa forskaren samla in 
fakta och studera relationen mellan olika uppsättningar fakta. Den kvantitativa forskaren 
mäter och använder vetenskapliga tekniker som kan ge kvantifierbara och om möjligt även 
generaliserbara slutsatser. 
 
Den kvalitativa metoden är enligt Holme och Solvang mycket mindre formell och det huvuds-
akliga målet är att ge en djupare förståelse inom problemområdet. Till skillnad från att 
använda en kvantitativ metod försöker den kvalitative forskaren undersöka ett eller ett fåtal 
objekt med stor eftertanke. Den kvalitative forskaren försöker beskriva helheten på ett sub-
jektivt sätt. Kvalitativa metoder känns igen på närheten till informationskällan. Holme och 
Solvang säger att man förenklat kan säga att information som kommer via ord är kvalitativ 
medan information som uttrycks i siffror är kvantitativ.  
 
Denna undersökning innehåller både kvantitativa och kvalitativa delar. Analysen av sekun-
därdata där resurserna inom branschen ska undersökas är till stor del kvantitativ, eftersom 
mycket data analyserats på kort tid. Det finns dock ett visst kvalitativt inslag när det gäller att 
jämföra intervjuer och sekundärdata för att försöka komma fram till eventuella förstklassiga 
resurser. Intervjuerna för att hitta positionsfördelar och framgångsfaktorer är kvalitativa efter-
som en stor mängd data samlats in från ett fåtal källor. Vidare har analysen av intervjuerna 
inriktats på att beskriva helheten eftersom framgångsfaktorer är svåra att göra mätningsbara.  

4.4 Undersökningsdesign 
Enligt Zikmund (2000) är undersökningsdesignen en plan som specificerar de metoder och 
procedurer som ska användas för att samla in och analysera den sökta informationen. För att 
få en bättre insikt i problemet kan en undersökare använda sig av fyra olika explorativa under-
sökningsmetoder vilka visas i Figur 4:1 
 
Litteratursökning används flitigt när det gäller akademiska undersökningsprojekt för att få 
bättre insikt i problemet och tidigare genomförda undersökningar. Informationen hämtas 
enligt Zikmund främst från böcker, artiklar, databaser och statistik. 
 
Zikmund beskriver en pilotstudie som en informell datainsamlingsmetod som ska skapa en 
guide för fortsatta studier inom området. Fokusgruppintervjuer än en mer utvecklad pilot-
studie som bygger på att sex till tio personer samlas och diskuterar problemområdet under 
lugna förhållanden. På detta sätt kan undersökaren få intressanta idéer som kan användas i den 
vidare undersökningen. Informationen som samlas in genom dessa studier är kvalitativ och är 
en bas för efterföljande kvantitativa studier.  
 
Expertintervjuer bygger enligt Arbnor och Bjerke (1994) på diskussioner med experter inom 
ett problemområde med målet att nå en fördjupad förståelse inom området. Huvudsyftet med 
dessa diskussioner är enligt Zikmund (2000) snarare att generera idéer än att hitta bevis. 
 
Fallstudier är enligt Zikmund en explorativ undersökningsteknik som intensivt undersöker ett 
eller ett fåtal situationer som är liknande undersökarens problemsituation. Fallstudier är enligt 
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Bell (1993) i vissa fall speciellt lämpligt, eftersom de ger möjlighet att på djupet studera en 
avgränsad aspekt av ett problem under en begränsad tid.  
 

 
 
Figur 4:1 Problemupptäckt och definition 
Efter Business Research Methods; Sixth Edition (s. 55), av W. G. Zikmund, 2000, Orlando: 
The Dryden Press. 
 
Efter den explorativa undersökningen som leder till forskningsfrågorna kan man välja att 
utföra en deskriptiv eller kausal undersökning för att lösa problemen. I denna undersökning 
använder jag mig av en deskriptiv metod för att försöka beskriva och få svar på mina forsk-
ningsfrågor. Enligt Zikmund (2000) finns det fyra grundläggande designtekniker vid en 
deskriptiv undersökning vilket visas i Figur 4:2. 
 
Enligt Zikmund är den vanligaste metoden att generera primärdata (se kapitel 4.6.1) survey 
undersökningar. En survey undersökning är en undersökningsteknik där information hämtas 
från ett urval människor genom ett frågeformulär. Exempel på surveymetoder är enkäter, per-
sonliga intervjuer och telefonintervjuer. Enligt Bell (1993) är survey undersökningar bra på att 
besvara frågor gällande vad, var, hur och när men sämre när det gäller varför frågor. Om en 
survey undersökning är välplanerad är det ett relativt snabbt och billigt sätt att få fram infor-
mation. 
 
Arbnor och Bjerke (1994) menar att experimentmetoden är direkt avsedd för att kartlägga 
kausalsamband. Experimentet går till så att man först jämför sambandet mellan två variabler 
för att sedan ändra på en av dessa variabler för att se hur den andra variabeln påverkas.  
 
Observationsmetoden bygger på att information hämtas från observationer, exempelvis hur 
många bilar som på en viss tid passerar en föreslagen plats för en ny bensinstation. Zikmund 
(2000) menar att observationstekniken är bra eftersom personen eller händelsen man 
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observerar bara deltar passivt och därigenom inte påverkas av undersökningen. Zikmund 
påpekar dock att observationstekniken bara går att tillämpa i vissa speciella fall och kan vara 
komplicerad att genomföra. 
 

Definition av 
problem 

Val av 
grundläggande 

undersökningsmetod

 
 

Survey undersökning Experiment Observation Analys av 
sekundärdata 

Figur 4:2 Undersökningsdesign 
Efter Business Research Methods; Sixth Edition (s. 55), av W. G. Zikmund, 2000, Orlando: 
The Dryden Press. 
 
Sekundärdata (se vidare i kapitel 4.6.1) används likadant i deskriptiva och kausala under-
sökningar som i explorativa. Zikmund (2000) menar att undersökaren kan använda sig av 
tidigare genomförda studier och undersökningar för att delvis kunna lösa forskningsproblem-
et.  

4.4.1 Undersökningsdesign för denna studie 
I början av detta arbete använde jag mig av en explorativ undersökningsansats för att lära mig 
mer om ämnet och problemområdet, för att senare kunna genomföra djupare undersökningar. 
Den explorativa undersökningen bestod främst av litteratursökning och sekundärdata eftersom 
det gav mig en möjlighet att snabbt och billigt sätta mig in i problemområdet. Den explorativa 
undersökningen hjälpte mig att utveckla forskningsproblemet till forskningsfrågorna. Efter 
den grundläggande undersökningen använde jag mig av en deskriptivt beskrivande ansats för 
att kunna svara på de specifika forskningsfrågorna. Även i den beskrivande undersökningen 
använde jag mig av sekundärdata för att kunna svara på forskningsfrågan om de olika bygg-
företagens resurser. För att hitta framgångsfaktorerna för branschen använde jag mig av en 
survey undersökning. Anledningen till att jag använde mig av en survey undersökning är att 
det är en billig metod och att undersökningen kunde göras på en relativt begränsad tid. I denna 
undersökning valde jag att använda en förenklad modell som beskriver de faktorer som 

Intervju Frågeformulär Laboratorium Fält 
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bygger upp konkurrensfördelar, se Figur 3:1. Som modellen visar har jag först studerat de 
konkurrerande företagens resurser för att sedan genomföra intervjuer med husköpare för att 
hitta positionsfördelar och framgångsfaktorer. Modellen är helt återkopplad eftersom jag efter 
intervjuerna jämförde resultaten från dessa med resultaten från sekundärdatainsamlingen om 
företagens resurser. Detta innebär att man vid senare forskning inom området kan göra en ny 
undersökning av resurser som kan anses intressanta med tanke på resultaten från intervjuerna.   

4.5 Urval 
Vid insamlandet av primärdata behöver oftast ett urval ur målpopulationen göras, beroende på 
den totala målpopulationens storlek, för att inte undersökningen ska bli alltför tidskrävande 
och kostsam. Urvalet ska enligt Christensen m.fl. (2001) göras på ett sådant sätt att de utvalda 
representerar målpopulationen. Enligt Christensen m.fl. kan ett urval vara antingen ett sanno-
likhetsurval eller ett icke-sannolikhetsurval. Figur 4:3 visar en uppdelning av urvalsmetoder i 
sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. 

Urvalsmetoder 

 

Sannolikhetsurval Icke-sannolikhetsurval 
- Obundet slumpmässigt 

urval 
- Strategiskt urval 
- Bekvämlighetsurval 

- Systematiskt urval - Kvoturval 
- Stratifierat urval - Uppsökande urval 
- Klusterurval - Självurval 

- Påstana urval 

 
Figur 4:3 Uppdelning av urvalsmetoder i sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval 
Från Marknadsundersökning – en handbok (s.133), av L. Christensen m.fl., Lund: Student-
litteratur 

4.5.1 Målpopulation 
När det gäller målpopulationen i denna undersökning bestod den av kunder som under år 
2001 fick bygglov för uppförande av ett prefabricerat fristående hus i Linköpings kommun. 
Denna geografiska avgränsning gjordes eftersom undersökningens omfattning skulle kunna 
hållas nere. Samma undersökning skulle givetvis kunna genomföras på flera olika marknader. 
Kravet på den geografiska marknaden var att det skulle vara ett expansivt område och att det 
byggdes mycket hus där. Linköpings kommun uppfyllde dessa krav på högt husbyggande. I 
Linköpings kommun byggdes mellan 1999 och 2001, 350 stycken småhus enligt SCB (Datum 
saknas). I grannkommunen Norrköping byggdes under samma period 230 stycken småhus.  
 
Under arbetet bearbetades successivt de data som genererades genom intervjuerna vilket till-
slut ledde fram till en teoretisk mättnad. Detta innebar att de fakta som kom fram i nya inter-
vjuer inte skiljde sig nämnvärt åt från det som tidigare kommit fram.  
 
Det fanns totalt 136 stycken som uppfyllde målpopulationens krav enligt byggnämnds-
kontoret i Linköping Kommun. I denna undersökning har ett bekvämlighetsurval använts 
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vilket innebär att endast de respondenter som tackade ja till att senare delta i undersökningen 
efter en rundringning intervjuades. Anledningen till att ett bekvämlighetsurval användes var 
att det inte fanns någon anledning att tro att svaren skulle bli mer kvalitativa om jag skulle ha 
använt mig av ett helt slumpmässigt urval. 

4.6 Data och datainsamlingsmetoder 
Efter att undersökningsdesignen är bestämd och urvalet av intervjupersoner har skett menar 
Zikmund (2000) att datainsamlingsprocessen från respondenterna kan börja. Zikmund på-
pekar att många undersökningsmetoder resulterar i att det även finns många datainsamlings-
metoder. I detta avsnitt kommer de datainsamlingsmetoder som används i denna underökning 
att presenteras och motiveras. 

4.6.1 Primär och sekundärdata 
Sekundärdata, eller historiska data är enligt Zikmund (2000) data som tidigare har samlats in 
för något annat projekt. Sekundärdata kan ofta hittas exempelvis inom företaget, på bibliotek-
et, på Internet, eller köpas av ett företag som är specialiserade på att tillhandahålla informa-
tion och statistik som är användbara för olika företag och organisationer. Primärdata är till 
skillnad från sekundärdata data som samlas in specifikt för projektet som pågår. Sekundärdata 
kan enligt Zikmund nästan alltid samlas in fortare och till en lägre kostnad än primärdata. 
Nackdelen med sekundärdata är att den kan vara gammal eller inte direkt uppfylla undersöka-
rens behov eftersom den framställts för ett annat syfte. Zikmund menar att fördelarna med 
sekundärdata är stora när det gäller explorativa studier eftersom det är onödigt för en under-
sökare att exempelvis ”återuppfinna hjulet” genom primärdatainsamling. (ibid.) 
 
Primärdata i denna undersökning har i första hand samlats in genom intervjuer vilka gav 
kvalitativ data. Sekundärdata samlades in för att kunna analysera och jämföra konkurrenternas 
resurser.  

4.6.2 Telefonintervjuer 
Telefonintervjuer är enligt Zikmund (2000) en relativt billig och snabb metod för att samla in 
primärdata. Telefonintervjuer är mer opersonliga än personliga intervjuer vilket kan leda till 
större chans att få svar på känsliga frågor. Avsaknaden av personlig kontakt kan även vara en 
nackdel och leda till mindre kompletta svar eller fler obesvarade frågor. Zikmund menar att en 
telefonintervju inte kan vara lika lång som en personlig intervju eftersom det är lättare för 
respondenten att avsluta intervjun. Zikmund föreslår att en telefonintervju inte ska pågå mer 
än ungefär tio minuter för att öka chansen att få fler och bättre svar. (ibid.) 
 
I denna undersökning har telefonintervjuer använts eftersom det är ett snabbt sätt att få in 
information på. Den låga kostnaden för telefonintervjuer är också en klart bidragande orsak 
tillsammans med det faktum att användandet av skriftliga intervjuer, exempelvis enkäter, 
medför en lägre personlig kontakt, tar längre tid och ökar risken för att inte få in nog många 
svar.  

4.6.3 Semistrukturerade intervjuer 
Vid genomförandet av intervjuer kan man enligt Christensen m.fl (2001) skilja på strukture-
rade, ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer. En strukturerad intervju genomförs med 
en enkät där samma frågeområden och frågor ställs till alla respondenter. En ostrukturerad 
intervju bygger enligt Christensen m.fl. på en informell intervju där inga bestämda frågor 
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finns givna utan där respondenten utifrån frågeområdet får prata fritt. Vid en ostrukturerad 
intervju ställs större krav på intervjuaren som hela tiden måste sträva efter att intervjun aldrig 
förlorar sitt problemfokus.  
 
I denna undersökning har jag använt mig av en semistrukturerad intervjuteknik vilket enligt 
Christensen m.fl. (2001) ökar chansen att generera kvalitativ data från intervjuerna. En semi-
strukturerad intervju bygger på att intervjuaren har en bestämd lista med teman och frågor 
som ska beröras under intervjun. Det existerar dock ingen bestämd ordning i vilka dessa ska 
beröras utan det beror helt på hur intervjun utvecklar sig. Anledningen till att denna 
undersökning använde sig av semistrukturerade intervjuer var att det till skillnad från 
strukturerade intervjuer ger möjlighet att få svar på varför frågor. Samtidigt är det lättare som 
intervjuare att genomföra en semistrukturerad intervju än en helt ostrukturerad eftersom en 
ostrukturerad intervju ställer högre krav på intervjuaren för att kvalitativa data ska genereras.  

4.7 Reliabilitet och Validitet 
Vid varje undersökning måste man enligt Bell (1993) kritiskt granska den information som 
man får fram för att avgöra hur tillförlitlig och giltig informationen är. Reliabilitet eller till-
förlitlighet är ett mått på hur lika resultat ett tillvägagångssätt eller instrument ger vid olika 
tillfällen. Enligt Zikmund (2000) består utvärderingen av reliabiliteten hos ett instrument av 
en bedömning av hur mycket av variationen på resultaten som beror på inkonsekvens i mät-
ningen. Validitet eller giltighet är enligt Bell (1993) ett mått på om en viss fråga verkligen 
mäter det som den ska mäta. Om en fråga har låg reliabilitet saknar den också validitet, men 
om frågan har hög reliabilitet behöver inte det betyda en hög validitet, eftersom den kan ge 
likadana svar men ändå inte mäta det den ska mäta. Figur 4:4 visar en illustration av reliabili-
tet och validitet. 
 

 
 

Hög reliabilitet 
Låg validitet 

Låg reliabilitet 
Låg validitet 

Figur 4:4 Reliabilitet och Validitet  
Efter Business Research Methods (s. 284), av W. G. Zikmund, 2000, Orlando: The Dryden Press.

Hög reliabilitet 
Hög validitet 

4.7.1 Kvalitetshöjande faktorer vid intervjuer 
Enligt Christensen m.fl. (2001) kan det uppstå en rad systematiska och omedvetna fel vid 
genomförandet av en intervjuundersökning. Vid en telefonintervju kan dessa fel uppkomma 
av flera olika anledningar. Systematiska fel kan exempelvis uppkomma beroende på hur 
frågorna ställs, tonfallet och betoningen. Alla dessa variabler kan påverka respondenten vilket 
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gör att denne inte svarar på ett korrekt sätt. Det kan även uppstå fel beroende på hur 
intervjuaren uppfattar och tolkar respondentens svar. Det kanske vanligaste felet vid en 
intervju är enligt Christensen m.fl. att respondenten håller inne med någon typ av information. 
Detta kan bero på att respondenten inte har tillräckligt stort förtroende för intervjuaren för att 
svara på lite känsligare frågor. För att undvika detta problem gäller det att försöka vinna 
respondentens förtroende och vänta med känsligare frågor till slutet av intervjun. (ibid.) 
 
För att minimera risken för fel i intervjuerna i denna undersökning försökte jag förbereda mig 
väl inför intervjuerna genom att genomföra ett antal provintervjuer. Dessa provintervjuer 
hjälpte mig att bättre kunna förbereda mig på vilka typer av svar jag kunde vänta mig under 
intervjuerna. Det var därför lättare att snabbt komma på följdfrågor för att få ut mer 
information av respondenten. Dessutom gav rundringningen bland respondenterna mig en 
möjlighet att kort presentera mig vilket kan leda till att jag hade ett större förtroende. 
Respondenten garanterades dessutom anonymitet vilket innebär att svaren inte kan kopplas till 
en viss person vilket ökar chansen för ärliga svar. De respondenter som ville delta i 
undersökningen fick genom rundringningen chansen att fundera igenom frågeområdet innan 
intervjun vilket ökade möjligheten till genomtänkta och bättre svar. 
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5 Resultat av datainsamling 
I detta kapitel presenteras den data som samlats in under denna studie. Först presenteras de 
sekundärdata som samlats in om konkurrenterna och därefter presenteras samtliga intervjuer 
med husköpare i Linköping. Dessa data analyseras senare i kapitel 6. 

5.1 Aktörer på marknaden 
För att kunna svara på den första forskningsfrågan måste först en presentation av aktörerna på 
marknaden göras. I denna undersökning har jag valt att titta närmare på de tio hustillverkare 
som under 2001 sålde flest prefabricerade fristående hus i Linköpings kommun. Detta urval 
har kunnat göras med hjälp av Byggfaktas statistik. En sammanställning av försäljningen av 
prefabricerade villor i Linköping för de tio största husleverantörerna kan ses i Tabell 5:1. I 
presentationen av dessa husleverantörer presenteras även alla de sekundärdata som samlats in 
dels från företagens hemsidor och dels via mailkontakt med företagen under årsskiftet 2002-
2003. 
 
Tabell 5:1 Antal småhus sålda till köpare i Linköpings Kommun under 2001  
Hustillverkare Antal hus % 
Eksjöhus 23 32,4 
A-hus 10 14,1 
Myresjöhus 8 11,3 
Vårgårdahus 5 7,0 
Modulenthus 3 4,2 
ÄlvsbyHus 3 4,2 
Borohus/Team Boro 2 2,8 
Hjältevadshus 2 2,8 
Karlson Husindustrier 2 2,8 
LB Hus 2 2,8 
Övriga 11 15,5 

 

5.1.1 A-hus AB 
A-hus är en husleverantör som har tillverkat hus i över 50 år och satsar hårt på att erbjuda 
kunderna en personligt anpassad lösning. A-hus tillhör en koncern där företaget Derome AB 
är koncernmoder. A-hus produktionsanläggning ligger i direkt anslutning till huvudkontoret i 
Anneberg utanför Kungsbacka. A-hus sålde under 2001 totalt 95 hus i Sverige enligt Bygg-
fakta, varav tio stycken var till kunder i Linköping kommun. A-hus har totalt 37 säljare an-
ställda på 26 försäljningskontor från Luleå i norr till Malmö i söder. A-hus använder sig både 
av egna säljare och av återförsäljare. I Östergötland har A-hus försäljningskontor i Linköping 
med två säljare och i Norrköping med lika många säljare. A-hus har 38 husmodeller varav 
fjorton stycken är 1-planshus, tretton stycken 1 ½-planshus, fyra stycken 2-planshus och sju 
stycken sluttningshus. A-hus har för tillfället sju stycken permanenta visningshus, två på Hus-
knuten i Göteborg, två på Husexpo i Stockholm, ett i Karlskrona, ett i Örebro och ett i 
Vallentuna. Vid informationsbeställning från A-hus var svarstiden fyra arbetsdagar. A-hus 
AB hade under bokslutsperioden 200009-200108 en omsättning på 139,7 Mkr enligt års-
redovisningen. A-hus hade i augusti 2001 totalt 73 anställda och gjorde ett resultat efter 



    5 Resultat av datainsamling 
  

 

 -33-

finansiellt netto på -2,2 Mkr. Företaget hade 61,1 Mkr i tillgångar, 14,04 % i soliditet och 
83.16 % i kassalikviditet. 

5.1.2 Eksjöhus AB 
Eksjöhus är ett familjeföretag som startade 1944 och nu är inne på tredje generationen. Eksjö-
hus är det företag som under 2001 sålde klart flest hus i Linköping enligt Byggfakta, totalt 23 
stycken. Eksjöhus AB:s koncernmoder heter Eksjöhus Industrier AB. Eksjöhus har huvud-
kontor och produktionsanläggning i Eksjö och satsar även hårt på den tyska marknaden dit 
man exporterar. Eksjöhus har enligt Thomas Forsberg 25 säljare anställda och använder sig 
även av återförsäljare. Totalt har företaget 21 försäljningskontor i Sverige där det nordligaste 
ligger i Östersund och det sydligaste i Malmö. I Östergötland har företaget två säljare var på 
kontoren i Linköping och Norrköping. Företaget försöker enligt Thomas Forsberg att undvika 
totalentreprenad men erbjuder det i vissa fall. Eksjöhus har idag 28 olika husmodeller varav 
nio stycken är 1-planshus, sju stycken 1 ½-planshus, fem stycken 2-planshus och tre stycken 
sluttningshus. Företaget har två permanenta visningshus varav det ena finns på utställningen 
Husknuten i Göteborg. Ibland lånar företaget sina kunders hus över en helg för att kunna visa 
hus på fler ställen i landet. Enligt Byggfakta producerade Eksjöhus under 2001 totalt 194 hus 
som såldes inom Sverige och enligt Thomas Forsberg ligger deras produktionskapacitet på ca 
340 hus per år. När det gäller leveranstiden varierar den enligt Thomas Forsberg men låg på 
cirka 22 veckor. Vid informationsbeställning från Eksjöhus var svarstiden åtta arbetsdagar. 
Enligt årsredovisningen omsatte Eksjöhus AB 215,3 Mkr under bokslutsperioden 200105-
200204. Antalet anställda var 96 och resultatet efter finansiellt netto var +17,5 Mkr. De totala 
tillgångarna i företaget uppgick enligt årsredovisningen till ca 164 Mkr. Nyckeltalen visar på 
en soliditet på 39,23 % och en kassalikviditet på 125,89 %. 

5.1.3 Hjältevadshus 
Hjältevadshus har huvudkontor och produktionsanläggning i Hjältevad utanför Eksjö i Små-
land. Hjältevadshus sålde under 2001 totalt 96 hus i Sverige enligt Byggfakta varav två 
stycken var till kunder i Linköpings Kommun. Hjältevadshus tillhör Finndomo-koncernen 
tillsammans med Modulenthus. Finndomo är ett finskt företag som är Nordens största till-
verkare av småhus med Nordeuropa som sitt huvudsakliga marknadsområde. Finndomo äger 
även de finska småhus varumärkena Omatalo, Puutalo och Vaajatalot. Hjältevadshus har 17 
försäljningskontor i Sverige med det nordligaste i Västerås och det sydligaste i Malmö. 
Hjältevadshus använder sig av återförsäljare och har således inte säljarna anställda genom 
företaget. Totalt i Sverige finns det ett 30-tal säljare anställda hos återförsäljarna. I Öster-
götland sköts försäljningen genom företaget Östgötasvingen som har två säljare i Linköping. 
Vid husköp av Hjältevadshus behöver byggherren enbart anlita en entreprenör för grunden 
utöver Hjältevadshus entreprenad. På detta sätt kan Hjältevadshus erbjuda fasta priser. I 
Hjältevadshus sortiment finns det totalt femton husmodeller varav sex stycken 1-planshus, sex 
stycken 1 ½-planshus, två stycken 2-planshus och ett sluttningshus. Hjältevadshus har tre 
permanenta visningshus på Husexpo i Stockholm och ett på Husknuten i Göteborg. Svarstiden 
vid informationsbeställning från Hjältevadshus var tre arbetsdagar. Koncernmodern 
Finndomo OY:s svenska bolag Finndomo AB omsatte enligt årsredovisningen 259,8 Mkr 
under bokslutsperioden 200101-200112. Företaget gjorde under samma period en förlust på 
6,1 Mkr efter finansiellt netto. Antalet anställda i företaget var 456 och de totala tillgångarna 
226,3 Mkr. Nyckeltalen visar på en soliditet på 12,52 % och en kassalikviditet på 57,47 %. 
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5.1.4 Karlson Husindustrier AB 
Karlson Husindustrier AB är en husleverantör som till stor del lever på export av hus till 
övriga Europa. Enligt Byggfakta sålde KarlsonHus totalt bara elva hus inom Sverige varav två 
stycken var till kunder i Linköpings Kommun. KarlsonHus har huvudkontor och produktions-
anläggning i Åseda nära Växjö i Småland. KarlsonHus har tretton säljare i Sverige på tio olika 
platser. Enligt Kennet Karlsson, VD på KarlsonHus är det bara tre av dessa säljare som är fast 
anställda av KarlsonHus. I Sverige finns de representerade från Stockholm med det nordlig-
aste kontoret till Limhamn med det sydligaste. I Östergötland representeras KarlsonHus av en 
säljare i Linköping. KarlsonHus har även tre säljare i Österrike, en vardera i Danmark, 
England och Norge, samt ett tjugotal representanter i Tyskland enligt Kennet Karlsson. 
KarlsonHus erbjuder enligt Kennet Karlsson totalentreprenad enbart inom de regioner som 
företaget finns representerade. KarlsonHus eftersträvar en stor valmöjlighet för kunden och 
jobbar hårt för att erbjuda personliga lösningar. Detta innebär att KarlsonHus endast har tolv 
husmodeller som ingår i deras standardsortiment. Av dessa tolv modeller är fyra stycken 1-
planshus, fem stycken 1 ½-planshus, två stycken 2-planshus och ett sluttningshus. Utifrån 
dessa modeller kan man arbeta fritt men KarlsonHus kan även tillsammans med kunden och 
arkitekt ta fram ett helt eget hus. KarlsonHus har för tillfället inga permanenta visningshus i 
Sverige men annonserar om visningar i hus innan deras kunder flyttar in. Enligt Kennet 
Karlsson har de dock ett eget visningshus i Tyskland och ett i Österrike. De har även tre vis-
ningshus till i Tyskland som de inte äger själva. När det gäller produktionskapacitet säger 
Kennet Karlsson att den ligger ungefärligt på 20 - 35 000 kvm bostadsyta per år vilket kan 
omsättas i 120 hus av den typen de producerar, men av enklare typer skulle de kunna göra upp 
till 400 stycken. Kennet Karlsson säger att KarlsonHus kan garantera en leveranstid på mellan 
tio till fjorton veckor beroende på husets svårighetsgrad. Svarstiden vid informations-
beställning från KarlsonHus var sju arbetsdagar. Omsättningen för Karlson Husindustrier AB 
uppgick under bokslutsperioden 200101-200112 till 69,4 Mkr. Företaget hade totalt 62 
stycken anställda och gjorde en vinst på 943 tkr efter finansiellt netto. De totala tillgångarna 
för företaget uppgick till ca 26,3 Mkr, soliditeten var 34,16 % och kassalikviditeten 108,02 %. 

5.1.5 LB Hus AB 
LB-Hus har huvudkontor och produktionsanläggning i Bromölla i Skåne. LB-Hus har funnits 
sedan 1957 och har sedan dess levererat över 40000 hus vilket gör dem till en av de större 
husleverantörerna i Sverige. Under 2001 sålde LB-Hus 111 hus inom Sverige enligt Bygg-
fakta varav två stycken var till kunder i Linköpings Kommun. LB-Hus satsar hårt på export 
och de senaste åren har de främst exporterat till Danmark, Tyskland och Japan. LB-Hus 
erbjuder tre olika utförandegrader beroende på hur mycket jobb husköparen själv vill utföra. 
Alternativen är stommonterat, nästan nyckelfärdigt och nyckelfärdigt vilket innebär total-
entreprenad. Priset blir naturligtvis lägre ju mer jobb husköparen gör själv men samtidigt ökar 
säkerheten vid totalentreprenad eftersom LB-Hus då ansvarar för allt. LB-Hus erbjuder enligt 
Berit Lindskog på LB-Hus totalentreprenad över hela landet. LB-Hus finns idag represente-
rade på 33 orter i Sverige och har egna försäljningskontor på 24 av dessa. Det nordligaste 
kontoret ligger i Luleå och det sydligaste i Malmö. I Östergötland har de försäljningskontor 
och en säljare i Linköping medan de saknar kontor men har en säljare i Norrköping. Totalt sett 
har LB-Hus ungefär 30 stycken säljare enligt Berit Lindskog. Företaget har inte egna anställda 
säljare utan använder sig av återförsäljare. LB-Hus har totalt 41 husmodeller, varav sexton 
stycken 1-planshus, elva stycken 1 ½-planshus, sju stycken 2-planshus och fem stycken slutt-
ningshus. LB-Hus har inga permanenta visningshus men genomför husvisningar på nybyggda 
hus. Enligt Berit Lindskog är produktionskapaciteten ca 800 hus per år och leveranstiden 
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mellan 22 och 28 veckor beroende på husmodell. När det gäller svarstid vid informations-
beställning var de fyra arbetsdagar. Omsättningen för LB Hus AB var 242,4 Mkr enligt års-
redovisningen för perioden 200101-200112. LB Hus hade 151 anställda och gjorde en vinst 
på ca 1 Mkr efter finansiellt netto. Företagets totala tillgångar uppgick till 125,5 Mkr, solidi-
teten till 20,10 % och kassalikviditeten till 53,81 %. 

5.1.6 Modulenthus 
Modulenthus bygger alla sina hus i moduler med färdiga väggar, tak, golv, el och vvs vilket 
leder till att ändringsmöjligheterna är begränsade. På detta sätt är det svårare för husspeku-
lanter att göra ändringar i husen men i gengäld medför modulbyggandet att Modulenthus 
erbjuder totalentreprenad och kan erbjuda fasta priser. Modulenthus sålde under 2001 129 
stycken hus i Sverige enligt Byggfakta varav tre stycken till köpare i Linköping kommun. 
Huvudkontor och produktionsanläggning finns i Hässleholm i Skåne. Modulenthus har för-
säljningskontor på sexton orter med det nordligaste i Uppsala och det sydligaste i Abbekås 
och Österlen i söder. Modulenthus har för närvarande inget försäljningskontor i Östergötland. 
Modulenthus använder sig både av egna försäljningskontor och av återförsäljare. 
Modulenthus har totalt 31 olika husmodeller varav tolv stycken 1-planshus, tolv stycken 1 
1/2-planshus och sju stycken 2-planshus. Modulenthus har fyra permanenta visningshus, två i 
Stockholm och två på Husknuten i Göteborg. De har även kontinuerligt visningar på ny-
byggda hus runt om i landet. Modulenthus är enda företaget som aldrig skickade någon kata-
log. Modulenthus tillhör tillsammans med Hjältevadshus AB den finska Finndomo-koncern-
en. Ekonomisk fakta om Finndomo OY finns under rubriken Hjältevadshus AB. 

5.1.7 Myresjöhus AB 
Myresjöhus är en husleverantör som bildades 1927. Företaget har sedan dess byggt över 
75000 hus varav över 60000 i Sverige. Företaget ingår sedan 1975 som ett helägt dotterbolag i 
Skanska koncernen där moderbolaget Skanska Sverige AB under 2001 omsatte ca 16761 Mkr 
enligt årsredovisningen. Detta gör Myresjöhus till ett av marknadens stabilaste husföretag. 
Myresjöhus har huvudkontor och produktionsanläggning i Myresjö utanför Vetlanda. Enligt 
Byggfakta sålde Myresjöhus 282 stycken hus i Sverige under 2001 vilket bara Älvsbyhus 
överträffar. Till kunder i Linköping kommun sålde företaget under samma år åtta stycken hus. 
Myresjöhus har försäljningskontor på sammanlagt 18 orter i Sverige och finns representerade 
från Umeå i norr till Malmö i söder. I Östergötland har Myresjöhus ett försäljningskontor med 
en säljare i Linköping. Myresjöhus erbjuder två olika leveransformer, materialleverans och 
inflyttningsklart. Vid val av inflyttningsklart erbjuder Myresjöhus totalentreprenad och an-
svarar för hela bygget fram till inflyttningen. Myresjöhus har totalt 38 husmodeller varav 
tretton stycken 1-planshus, sju stycken 1 ½-planshus, tolv stycken 2-planshus och sex stycken 
sluttningshus. Utöver dessa erbjuder Myresjöhus möjligheten för husköparen att själv utforma 
inredning, utrustning och planlösning. Myresjöhus har tre till fyra permanenta visningshus 
varav ett finns på Husknuten i Göteborg. Produktionskapaciteten ligger på cirka 1500 enheter 
per år enligt kontoret i Linköping. Leveranstiden beror på årstiden men företaget kan garant-
era leverans inom ett halvår. Svarstiden vid informationsbeställning från Myresjöhus var tre 
arbetsdagar. Enligt årsredovisningen omsatte Myresjöhus AB 819,3 Mkr under boksluts-
perioden 200101-200112. Antalet anställda var 311 och resultatet efter finansiellt netto -10,7 
Mkr. De totala tillgångarna i företaget uppgick enligt årsredovisningen till ca 277 Mkr. Nyck-
eltalen visar på en soliditet på 27,51 % och en kassalikviditet på 62,56 %. 



    5 Resultat av datainsamling 
  

 

 -36-

5.1.8 Borohus AB 
Team Boro är Sveriges äldsta trähusföretag med över 75 år på nacken. Team Boro har huvud-
kontor och produktionsanläggning i det lilla samhället Mjöbäck mellan Borås och Falkenberg. 
Team Boro tillhör en koncern där Nya Västkust-Stugan AB är koncernmoder. Enligt Bygg-
fakta byggde Team Boro/Borohus totalt 81 hus i Sverige under 2001 medan de i Linköpings 
kommun under samma period byggde två stycken hus. Team Boro finns representerade på 
fjorton orter i Sverige, från Uppsala i norr till Malmö i söder och har totalt elva säljare. I 
Östergötland representeras de av en säljare i Mantorp där det även finns ett visningshus. För-
utom visningshuset i Mantorp finns fyra visningshus på Husexpo i Stockholm och två på 
Husknuten i Göteborg. Team Boro har 18 husmodeller varav sju stycken 1-planshus, sex 
stycken 1 1/2-planshus, två stycken 2-planshus och två stycken sluttningshus. Vid informa-
tionsbeställning var svarstiden fyra arbetsdagar. Nya Team Boro AB omsatte 73,3 Mkr enligt 
årsredovisningen för perioden 200101-200112. Företaget gjorde under samma period en vinst 
på 3,2 Mkr efter finansiellt netto. Företagets totala tillgångar uppgick till 34,5 Mkr, soliditeten 
till 19,01 % och kassalikviditeten till 71,81 % 

5.1.9 VårgårdaHus AB 
VårgårdaHus grundades så sent som 1992 och inriktar sig enbart på den svenska marknaden 
där de försöker ha ett så brett produktsortiment som möjligt. VårgårdaHus försöker vara 
flexibla och hitta kundanpassade lösningar. Förändringsmöjligheterna i de befintliga hus-
modellerna är stora och möjlighet finns även att ta fram ett helt eget hus. VårgårdaHus ingår i 
koncernen TB-Gruppen AB tillsammans med andra bygg och fastighetsbolag. Under 2001 
sålde VårgårdaHus enligt Byggfakta 44 stycken hus varav fem stycken till köpare inom Lin-
köpings Kommun. VårgårdaHus har huvudkontor och produktionsanläggning i Vårgårda i 
Alingsås Kommun. VårgårdaHus har fjorton försäljningskontor i Sverige med det nordligaste 
i Uppsala och det sydligaste i Malmö med totalt tjugo anställda säljare. I Östergötland har de 
försäljningskontor i Linköping och Norrköping med två säljare i Linköping och en i Norr-
köping. VårgårdaHus har totalt 23 husmodeller varav sju stycken 1-planshus, sex stycken 1 
½-planshus, sju stycken 2-planshus och tre stycken sluttningshus. VårgårdaHus har ett per-
manent visningshus på Husknuten i Göteborg, ett på Husexpo i Stockholm och ett i Lin-
köping. Utöver dessa erbjuder de lokala visningar av tidigare byggda hus. Svarstiden vid 
informationsbeställning var tre arbetsdagar. Enligt årsredovisningen för perioden 200101-
200112 omsatte VårgårdaHus 57,9 Mkr. Företaget hade totalt 23 anställda och gjorde en 
förlust på 3,9 Mkr efter finansiellt netto. De totala tillgångarna uppgick till 19,9 Mkr, soli-
diteten till 7,47 % och kassalikviditeten till 54,34 %. 

5.1.10 AB Älvsbyhus 
Älvsbyhus är enligt Byggfakta den husleverantör som sålde överlägset flest hus inom Sverige 
under 2001, totalt 374 stycken. Till kunder i Linköpings Kommun levererades under samma 
år tre stycken hus. Älvsbyhus har huvudkontoret i Älvsbyn i Norrbotten medan produktionen 
sker både i Älvsbyn och i Bjärnum i Skåne. Husen som ska levereras produceras hela tiden i 
den anläggning som ligger närmast kunden. Älvsbyhus erbjuder totalentreprenad vilket inne-
bär att husköparen enbart behöver skriva under ett avtal där avtalet gäller ett helt inflyttnings-
klart hus. Detta gäller dock inte över hela Sverige utan endast i de områden där de finns repre-
senterade enligt Roger Joanson. Älvsbyhus är en husleverantör som liksom Modulenthus 
bygger sina hus i moduler vilket leder till begränsade ändringsmöjligheter för kunderna. 
Älvsbyhus har sexton försäljningskontor i Sverige från Älvsbyn i norr till Malmö i söder. 
Älvsbyhus har även tolv försäljningskontor i Finland, sex i Norge och sju i Danmark. 
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Älvsbyhus har totalt sjutton stycken säljare runt om i Sverige varav femton stycken är agenter 
enligt Roger Joanson. I Östergötland har de en representant/säljare i Norrköping som täcker 
hela länet. Totalt har Älvsbyhus sjutton olika modeller, varav fem stycken 1-planshus, tio 
stycken 1 ½-planshus och två stycken vinkelhus. Älvsbyhus har tre stycken permanenta 
visningshus, ett vardera i Göteborg, Malmö och Stockholm. Enligt Roger Joanson har 
Älvsbyhus en produktionskapacitet på 26 hus per vecka vilket omräknat innebär 1352 hus per 
år. Idag kan Älvsbyhus garantera en leveranstid på ett år enligt Roger Joanson. Vid 
informationsbeställning tog det fyra arbetsdagar innan katalogen kom hemskickat. AB 
Älvsbyhus omsatte 790 Mkr enligt årsredovisningen för perioden 200101-200112. Resultatet 
efter finansiellt netto var en vinst på 201,6 Mkr. Älvsbyhus hade 273 anställda och tillgångar 
på 257,3 Mkr. Soliditeten var 16,12 % och kassalikviditeten 55,51 %. 

5.2 Sammanfattning av intervjuer 
Intervjuguiden som användes vid intervjuerna finns i Bilaga A. 

5.2.1 Intervju 1 
Intervjupersonen är en man som tillsammans med sin sambo köpt ett Eksjöhus. Familjen har 
två barn där det äldsta är 3 år. Familjen har köpt en 1 ½-plansvilla som heter Sunnanvind. 
Anledningen till att familjen köpte ett nytt hus var att de begagnade husen var alldeles för 
dyra vilket gjorde att ett nybygge blev billigare. Familjen kom i kontakt med leverantören 
genom att leta på Internet där de hittade en hemsida, antingen ICA-kuriren eller Lantmännen, 
med en förteckning över alla husleverantörer i Sverige. Familjen beställde hem kataloger och 
var i kontakt med många olika leverantörer, bland annat A-hus, Eksjöhus, LB-Hus, 
Modulenthus, Myresjöhus, Värsåsvillan och Älvsbyhus. Efter den inledande kontakten var 
familjen på husvisningar hos de olika leverantörerna. Familjens krav på planlösning var att 
huset skulle ha ett stort kök och ett stort badrum. Alla leverantörer utom Älvsbyhus och 
Modulenthus kunde uppfylla familjens krav på småjusteringar. Den främsta anledningen till 
att familjen i slutändan valde ett Eksjöhus var att det företaget var väldigt intresserat av att 
visa upp sina hus vilket de andra husleverantörerna inte var. En annan anledning var att 
Eksjöhus säljare var anställd av Eksjöhus vilket medförde att kontraktet skrevs direkt med 
företaget vilket skapade en trygghet för familjen. Intervjupersonen påpekade att majoriteten 
av husen i området är Eksjöhus och en anledning till det är att deras säljare inte kändes på-
trängande. Familjen fick själv komma med ett förslag hos Eksjöhus medan säljare hos andra 
företag försökte sälja på dem exempelvis nya dörrar som de inte alls var intresserad av. Av-
slutningsvis kan sägas att intervjupersonen inte tyckte att leveranstiden hade någon betydelse, 
däremot ansåg han att den lokala byggherren var viktig. 

5.2.2 Intervju 2 
Intervjupersonen är en man som tillsammans med sin fru under 2001 bestämde sig för att 
flytta från Norge till Linköping. Familjen hade liksom många andra svårt att hitta en tomt i 
Linköping men det löste sig till slut. Familjen köpte ett 1 ½-plans Eksjöhus vilket var deras 
andra husköp men det första i Sverige. Familjen kom i kontakt med leverantören genom att 
Eksjöhus ägde en tomt som familjen ville köpa men som såldes till en annan. Familjen fick 
dock en tomt bredvid där kommunen hade krav på 1 ½-plansvilla. Familjen var förutom 
Eksjöhus i kontakt främst med Trivselhus men även med Sköna Hus och Hultsfredshus. I 
slutändan stod beslutet mellan Eksjöhus och Trivselhus och det som främst avgjorde var att 
Trivselhuset upplevdes en aning för lyxigt för att passa in i området och på tomten. En annan 
bidragande orsak var att Eksjöhus fanns på orten vilket underlättade eftersom de hade bättre 
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lokala kontakter med snickare och övriga hantverkare. När det gäller bemötandet och servicen 
fanns inget att påpeka vare sig hos Eksjöhus eller hos Trivselhus. Familjen tycker inte att det 
tidigare husköpet har påverkat det nuvarande men säger samtidigt att saker kommer att göras 
annorlunda vid ett eventuellt nytt husköp. Intervjupersonen tyckte exempelvis att han borde 
ha besökt bygget fler gånger för att se till direkt att allt blev som det var tänkt. Han påpekade 
att enligt honom var priset den viktigaste faktorn men att han ångrar att de inte tog kontakt 
med fler leverantörer innan beslutet togs. 

5.2.3 Intervju 3 
Familjen beslutade att köpa ett nytt hus eftersom det inte fanns några bra begagnade hus på 
marknaden. Intervjun skedde med mannen i familjen som berättar att de har köpt ett 1 ½-plans 
A-hus på 160 kvadratmeter. Familjen använde sig av Internet och Gula Sidorna i telefon-
katalogen för att hitta husleverantörer. Sedan besökte familjen de flesta husleverantörer med 
kontor i Linköping. Familjen hade krav på att kunna göra vissa små förändringar men även 
priset var en viktig faktor. I slutändan var det mellan A-hus och Älvsbyhus beslutet stod. 
Övriga leverantörer föll bort eftersom de hade högre priser på sina hus. Det som avgjorde till 
A-hus fördel i slutändan var att Älvsbyhus inte kunde tillgodose behovet av förändringar i 
huset som familjen krävde. Vidare tyckte intervjupersonen att bemötandet från säljaren och 
första intrycket av säljkontoret var viktigt. Vissa leverantörer fick egentligen inte chansen 
eftersom familjen upplevde att deras kontor var alldeles för rökiga. Avslutningsvis tyckte 
intervjupersonen att de borde ha kollat upp vissa underleverantörer lite bättre innan de gjorde 
affär. Detta eftersom avtalat material till viss del har bytts ut mot billigare. 

5.2.4 Intervju 4  
Anledningen till köpet av ett nytt hus var att familjen flyttat ner från Östersund och att de 
begagnade husen i Linköping var alldeles för dyra. Familjen köpte ett 1 ½-plans hus av 
VårgårdaHus. Modellen heter Kastanjen och har 110 kvadratmeter på bottenplan. Jag inter-
vjuade mannen i familjen som berättade att familjen har gjort om köket vilket nu är större än 
ursprungsmodellen. Familjen fick en tomt genom den kommunala tomtkön och det var första 
huset familjen köpt gemensamt. Intervjupersonen har dock själv varit med och köpt ett hus 
tidigare. För att hitta intressanta husleverantörer använde familjen Internet där de hittade en 
hemsida med länkar till alla leverantörer. Familjen använde sig av Älvsbyhus priser när de 
jämförde mellan leverantörer för att se vad de andra kunde erbjuda till samma pris. Familjen 
var sedan i kontakt med de leverantörer som de tyckte var intressantast, VårgårdaHus, 
Älvsbyhus och LB-Hus. LB-Hus föll bort först eftersom deras säljare upplevdes som okunnig. 
Det var enligt intervjupersonen svårt att få exakta prisuppgifter vilket inte ingav förtroende för 
leverantören. Den avgörande faktorn till VårgårdaHus fördel var att familjen ville att den 
tomma vinden skulle vara färdigisolerad vilket inte Älvsbyhus klarade av att genomföra. Det 
tillsammans med möjligheten till småjusteringar i planlösningen gjorde i slutändan valet av 
VårgårdaHus ganska lätt. När det gäller servicen och bemötandet anser intervjupersonen att 
standarden på säljarna överlag var katastrofalt dålig. Han påpekade att de saknade kunskap 
och hade en dålig attityd. Vissa säljare verkade ha inställningen ”köp om ni vill” och inte alls 
vara mån om kunderna. Familjen hade gått samman med en annan familj och skulle köpa hus 
av samma leverantör och de tyckte att detta borde ge möjlighet att förhandla om priset. 
Älvsbyhus hade dock inget intresse av detta vilket även det talade för VårgårdaHus. Kon-
traktet på huset skrevs mot en lokal säljare, Ekströms Byggservice, men familjen hade känt 
större trygghet om kontraktet skrivits direkt mot husleverantören. Med facit i hand skulle 
familjen varit noggrannare med att se till att allt verkligen stod med i kontraktet. 
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5.2.5 Intervju 5 
Familjen har köpt ett 1 ½-plans Älvsbyhus med modellnamn Lodur. Det är första gången 
familjen har köpt ett hus. Intervjupersonen är mannen i familjen som tillsammans med sin 
sambo har flera barn. Tomten fick familjen via tomtkön i Linköping och det var även via den 
de fick direktreklam från olika husleverantörer. De läste igenom kataloger och tog kontakt 
med fyra till fem olika leverantörer. Förutom Älvsbyhus kom intervjupersonen bara på 
Värsåsvillan av dem de hade kontakt med. Familjen hittade en passande planlösning och har 
enbart slagit ut en vägg på plats. Det som avgjorde till Älvsbyhus fördel var att planlösningen 
och priset passade. Vidare ansåg intervjupersonen att det var viktigt att det fungerade med 
säljaren. Familjen var på ett flertal husvisningar och ansåg det viktigt med möjligheten att se 
huset innan man tar ett beslut. Familjen hade ett krav på att huset skulle vara färdigt inom ett 
halvår vilket vissa leverantörer inte kunde garantera. Bekanta som tidigare köpt hus påverkade 
mest i den omfattning att vissa husleverantörer valdes bort på ett tidigt stadium. Intervju-
personen påpekar att första intrycket av leverantörerna var viktigt och att vissa föll bort utan 
att husen egentligen fick en chans. Familjen tyckte även att vissa säljare var för påtryckande 
och hellre berättade själv vad familjen skulle köpa än att fråga vad familjen egentligen ville 
ha. Familjen upplevde även en stor trygghet när de skrev kontraktet direkt mot Älvsbyhus och 
därigenom undvek flera olika kontrakt. Avslutningsvis tycker intervjupersonen att de borde ha 
varit mer på plats under bygget för att kontrollera att allt blev precis som de ville ha det. 

5.2.6 Intervju 6 
Familjen har varit bosatt i ett litet samhälle utanför Linköping och ville inte flytta därifrån 
enligt kvinnan som jag intervjuade. Priset på begagnade hus i området var dock för högt så de 
valde att bygga ett nytt hus istället. Familjen byggde ett 1 ½-plans Eksjöhus med modellnamn 
Kvadraten vilket är ett budgethus. Familjen kom i kontakt med Eksjöhus genom en annons i 
tidningen om en husvisning vilken de besökte. Familjen försökte hålla ner kostnaderna så 
mycket som möjligt vilket gjorde att de letade efter en planlösning som de inte skulle behöva 
göra många ändringar i. De enda ändringarna som gjordes var sådana som inte påverkade 
kostnaden, till exempel att flytta en vägg så att badrummet blev lite större. Familjen besökte 
flera husvisningar, bland annat Modulenthus och Myresjöhus. De var även till viss del i kon-
takt med A-hus. Bland de aktuella företagen valdes Modulenthus bort eftersom de byggdes på 
en annan grund än Eksjöhus plus att det inte var möjligt att byta ut material till billigare alter-
nativ. Via Eksjöhus kunde familjen välja eget golv, klinkers och liknande, vilket tillsammans 
med Eksjöhus marknadsandel gjorde att familjen valde dem. Intervjupersonen tyckte att det 
måste finnas en positiv anledning till att Eksjöhus har stor marknadsandel. A-hus och 
Myresjöhus föll bort eftersom de var lite för dyra utan uppenbar anledning. Bemötandet från 
säljarna var överlag bra. Eksjöhus hade en säljare som inte enbart var ute efter att sälja vilket 
fick familjen att känna en trygghet. Undantaget var Modulenthus säljare vars röst upplevdes 
entonig vilket gjorde att familjen inte hade köpt av honom oavsett hur bra leverantörens hus 
hade varit. Priset i relation till storleken på huset var det som gjorde Eksjöhus till det hetaste 
alternativet. 

5.2.7 Intervju 7 
Familjen hade tittat på hus i sju år och tillslut ledsnat på att leta begagnade hus. Familjen 
köpte ett 1 ½-plans KarlsonHus på cirka 200 kvadratmeter vilket är familjens första husköp. 
Intervjupersonen, mannen i familjen, berättade att han såg reklam om KarlsonHus på en taxi-
bil och att han sedan sökte upp dem på nätet. Familjen kontaktade sedan KarlsonHus säljare 
för att ta reda på vad de hade för typ av hus. Familjen hade vissa krav på huset, bland annat att 
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det skulle vara trä i alla väggar, inte bara gips utan även råspont. Planlösningen var väldigt 
viktig och arkitekten på KarlsonHus var den enda som kunde lösa alla önskemål. Förutom 
KarlsonHus var familjen i kontakt med A-hus, Sävsjö Trähus och till viss del med Eksjöhus. 
Familjen tyckte egentligen inte om Eksjöhus hus men eftersom de kunde ordna det mesta som 
familjen krävde samt låg på en bra prisnivå var de länge aktuella. Vissa säljare tjatade väldigt 
mycket för att få en påskrift och familjen var väldigt nära att bli lurad av en säljare. 
KarlsonHus var ett tag ute ur bilden men efter incidenten med säljaren som försökte lura 
familjen gick de direkt till KarlsonHus vilka hela tiden varit lojala och inte alls påtryckande. 
Intervjupersonen påpekade att många säljare inte ville kontakta leverantören före försäljning-
en är i hamn vilket medförde att alla lösningar inte direkt kunde arbetas fram på ett effektivt 
sätt. KarlsonHus tog däremot snabbt kontakt med arkitekten och kunde därmed presentera ett 
väl genomarbetat förslag. Leveranstiden hade ingen betydelse men det var viktigt att stopp-
datumet skulle hållas. Pris och kvalitet i kombination med uppfyllandet av alla krav tyckte 
intervjupersonen var avgörande. Avslutningsvis poängterade intervjupersonen vikten av att 
varje liten detalj står med i kontraktet eftersom det alltid uppkommer småstrider på slutet.  
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6 Analys av insamlade data 
I detta kapitel diskuteras och analyseras undersökningsresultaten som tillsammans leder fram 
till slutsatser.  

6.1 Analys av husleverantörernas resurser 
I detta avsnitt kommer alla de fakta som samlats in om de olika aktörerna på marknaden att 
diskuteras och analyseras. Genom jämförelse med deras försäljning kan viktiga resurser och 
vilka svagheter de kan tänkas ha urskiljas. Analysen kommer att presenteras i olika del-
områden vilka är lokalisering, säljstyrkans storlek, ekonomiska förutsättningar, svarstid vid 
informationsbeställning, antal produkter, produktionskapacitet och leveranstid.  

6.1.1 Lokalisering 
Lokaliseringen av huvudkontor och produktionsanläggning påverkar mestadels kostnaden för 
husleverantörer att leverera till en viss ort. Om produktionsanläggningen ligger långt bort från 
slutkunden innebär det enligt undersökningen ökade kostnader för husleverantörerna och i 
slutändan ett något högre pris för konsumenten. Vid längre avstånd mellan produktions-
anläggning och slutkund ökar inte bara transportkostnaderna utan kostnaderna ökar även för 
de husleverantörer som erbjuder totalentreprenad. Detta beror på att rese- och traktaments-
kostnaderna ökar eftersom husleverantörens byggare måste vara borta mer hemifrån. Bland de 
tio företag som undersökts i denna studie har en majoritet sin produktionsanläggning i 
Småland. Om man utgår från avståndet till centrala Linköping är Eksjöhus och Hjältevadshus 
de husleverantörer som har närmast till sin produktionsanläggning, 120 km. Den husleveran-
tör som har längst avstånd mellan sin närmaste produktionsanläggning och Linköping är LB-
Hus där avståndet är 348 km. Det skiljer alltså dryga 220 km mellan de husleverantörer som 
har närmast till Linköping och den husleverantör som har längst. Alla avstånd mellan när-
maste produktionsanläggning och Linköping finns i Tabell 6:1.  
 
Tabell 6:1 Avstånd mellan husleverantörers närmaste produktionsanläggning och Linköping 
Husleverantör Närmaste produktions-

anläggning 
Avstånd från Linköping 

(km) 
A-hus Anneberg 273 
Eksjöhus Eksjö 120 
Hjältevadshus Hjältevad 120 
KarlsonHus Åseda 174 
LB-Hus Bromölla 348 
Modulenthus Hässleholm 323 
Myresjöhus Myresjö 154 
Team Boro Mjöbäck 247 
VårgårdaHus Vårgårda 235 
Älvsbyhus Bjärnum 306 

 
Vid jämförelse mellan avståndet till produktionsanläggning med försäljningen av hus i Lin-
köping kan inget klart mönster urskiljas. Lokaliseringen av produktionsanläggningen verkar 
inte ha någon större inverkan eftersom inget företag har längre än 35 mil till Linköping. Det 
ska dock poängteras att den husleverantör som säljer absolut bäst i Linköping, Eksjöhus, är 
något av ett lokalt företag och också det företaget som har kortast avstånd till Linköping. När 
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det gäller lokalisering av huvudkontor har alla sitt huvudkontor på samma ort som närmaste 
produktionsanläggning utom Älvsbyhus som har huvudkontor i Älvsbyn dit avståndet är 1102 
km. Älvsbyhus är även det enda företag med två produktionsanläggningar vilket trots att det 
är relativt nära till den närmaste produktionsanläggningen gör att en standardmodell som 
exempelvis Lodur kostar 53000 kronor mer om köparen bor i Östergötland än om köparen bor 
i Norrbotten.  

6.1.2 Säljstyrkans storlek 
Säljstyrkans storlek och främst antalet säljare och kontor i närheten av kunden påverkar 
naturligtvis servicegraden för potentiella husköpare. En sammanställning av antalet säljare 
visar att de tio undersökta husleverantörerna totalt representeras av nitton säljare i Öster-
götland varav elva stycken är stationerade i Linköping. De husleverantörer som har flest 
anställda säljare i Östergötland är A-hus och Eksjöhus som vardera har fyra säljare. Dessa 
följs av Vårgårdahus med tre säljare, Hjältevadshus och LB-Hus med två säljare, KarlsonHus,  
Myresjöhus, Team Boro och Älvsbyhus med varsin säljare och sist Modulenthus helt utan 
säljare. Om man jämför antalet säljare och representanter i Östergötland med husförsäljning i 
Linköping ser man att de husleverantörer som har flest säljare i Östergötland även är de som 
säljer flest hus. De husleverantörer med flest säljare, Eksjöhus och A-hus står tillsammans för 
nästan hälften (46,5 %) av den totala husförsäljningen i Linköping under 2001. A-hus och 
Eksjöhus är även de husleverantörerna med flest säljare i Linköping, två stycken, tillsammans 
med Vårrgårdahus och Hjältevadshus. Vårgårdahus med sina fem sålda hus under 2001 
kommer som god fyra bland husleverantörerna och de enda som egentligen bryter detta 
mönster är Hjältevadshus som trots två säljare i Linköping endast lyckades sälja två stycken 
hus under 2001. Modulenthus med tre sålda hus i Linköping lyckades förhållandevis bra trots 
att de totalt saknar säljare i Östergötland. De fyra husleverantörer som sålt flest hus i Lin-
köping under 2001, A-hus, Eksjöhus, Myresjöhus och Vårgårdahus, stod för 76,7 % av den 
totala försäljningen bland de tio undersökta husleverantörerna, hade 63 % av säljarna i Öster-
götland.  

6.1.3 Ekonomiska förutsättningar 
För att se om de ekonomiska förutsättningarna påverkar husleverantörernas prestation på 
marknaden har siffror från deras årsredovisningar jämförts. Detta är naturligtvis en förenkling 
av verkligheten eftersom husleverantörerna kan ha tillgångar bundna på flera olika sätt. De 
faktorer som har jämförts mellan husleverantörerna är deras totala tillgångar, soliditet och 
kassalikviditet. De totala tillgångarna består dels av omsättningstillgångar, kundfordringar, 
varulager och anläggningstillgångar. Soliditeten är ett mått på ekonomisk styrka på lång sikt 
och på husleverantörernas förmåga att uthärda ekonomiska förluster. Kassalikviditeten där-
emot är ett mått på likviditeten, det vill säga husleverantörernas betalningsförmåga på kort 
sikt. Dessa siffror kan ge en indikation på hur väl en husleverantör kan utnyttja möjligheter 
som dyker upp. 
 
När det gäller soliditet och kassalikviditet är ett så högt procenttal som möjligt att föredra. I 
denna undersökning anses ett företag med en soliditet över 25 % ha en god soliditet medan ett 
företag med en soliditet under 15 % ha en svag soliditet. Bland de undersökta husleverantör-
erna hade Vårgårdahus den lägsta soliditeten, 7,47 % och Eksjöhus den högsta med 39,23 %. 
De företag som visar en god soliditet förutom Eksjöhus är KarlsonHus och Myresjöhus. I 
mittenspannet med en acceptabel soliditet finns LB Hus, Team Boro och Älvsbyhus. A-hus, 
Hjältevadshus och Modulenthus har tillsammans med Vårgårdahus en svag soliditet. Vid 
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jämförelse av kasslikviditeten klarar sig Eksjöhus och KarlsonHus bäst med en kassalikviditet 
på över 100 %. Hjältevadshus, LB Hus, Modulenthus, Vårgårdahus och Älvsbyhus ligger alla 
jämnt i botten med en kassalikviditet på mellan 53 och 57 %. De totala tillgångarna visar på 
klara storleksskillnader mellan de olika husleverantörerna. Myresjöhus och Älvsbyhus har 
båda mellan 250 och 300 miljoner i totala tillgångar vilket gör dem klart störst. Koncernen 
som äger Hjältevadshus och Modulenthus har även de relativt stora tillgångar men dessa till-
gångar är spridna mellan flera företag och går inte direkt att relatera till Hjältevadshus eller 
Modulenthus. De företag med minst totala tillgångar är KarlsonHus, Team Boro och 
Vårgårdahus som alla har under 35 miljoner i totala tillgångar. Detta innebär att det mellan 
företaget med mest och minst totala tillgångar, Myresjöhus och Vårgårdahus, skiljer 257 mil-
joner kronor. Detta påverkar naturligtvis konkurrensförhållandet mellan företagen. Exempel-
vis är troligen Vårgårdahus mer känsligt än Myresjöhus för nedgångar på marknaden. 

6.1.4 Svarstid vid informationsbeställning 
Det enklaste sättet att jämföra företagens servicenivå är att se hur snabba de olika husleve-
rantörerna är att uppfylla kundens önskemål. I denna bransch är en viktig del av servicen att 
erbjuda huskataloger till husspekulanterna. Katalogbeställningen sker idag mest via Internet 
men i vissa fall även via telefon. En katalogbeställning gjordes vid samma tidpunkt till alla 
husleverantörer och beställningen gjordes endast en gång. De flesta av husleverantörerna 
klarade denna undersökning bra med ett fåtal undantag. Från sju av leverantörerna hade kata-
logen redan anlänt tre eller fyra vardagar efter beställningen. Katalogerna från LB Hus och 
Eksjöhus anlände efter sju respektive åtta vardagar vilket får anses vara knappt godkänt med 
tanke på de andra husleverantörerna. Sämst av alla var överlägset Modulenthus som aldrig 
skickade någon katalog. Detta kan naturligtvis bero på flera saker som exempelvis slarv eller 
tekniska problem men samtliga husleverantörer har i alla fall fått samma förutsättningar. 

6.1.5 Antal Produkter 
Antalet färdigframtagna husmodeller är naturligtvis intressant att studera ur konkurrens-
synpunkt eftersom många husköpare väljer färdiga modeller. Detta leder oftast till ett lägre 
pris än att köpa ett hus enligt egna ritningar. Alla husleverantörer erbjuder vissa ändrings-
möjligheter i de befintliga modellerna men omfattningen av möjliga ändringar är väldigt 
olika. För de flesta husspekulanterna är det enklast att utgå från färdiga husmodeller för att 
hitta något som passar just dem. Trots att vissa husleverantörer satsar hårt på att husköparen 
själv ska göra sitt eget hus krävs ett flertal färdiga husmodeller som husköparen kan välja 
mellan om denne önskar. En jämförelse mellan antalet husmodeller hos de olika husleverantö-
rerna finns i Tabell 6:2. Mellan leverantören med flest husmodeller, LB Hus och den med 
minst, KarlsonHus, skiljer det 29 stycken. Anmärkningsvärt är att en av de leverantörer som 
erbjuder minst möjlighet till egna idéer och ändringar, Älvsbyhus, samtidigt är en av de leve-
rantörer som erbjuder minst färdiga husmodeller att välja mellan. Om man sedan jämför 
antalet husmodeller med försäljningen av hus i Linköpings Kommun kan man se att de tre 
leverantörerna som säljer flest hus, Eksjöhus, A-hus och Myresjöhus alla är bland de fem 
husleverantörerna med flest husmodeller. Om man ser på de sex leverantörerna med flest 
husmodeller ser man att fem av dessa ligger topp fem i antalet sålda hus. Det är enbart LB 
Hus som faller ur ramen som det företag med flest husmodeller som trots detta har relativt låg 
försäljning i Linköpings Kommun.  
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Tabell 6:2 Antalet husmodeller hos olika husleverantörer 
Husleverantör Antal Husmodeller 
LB Hus 41 
A-hus 38 
Myresjöhus 38 
Modulenthus 31 
Eksjöhus 28 
VårgårdaHus 23 
Team Boro 18 
Älvsbyhus 17 
Hjältevadshus 15 
KarlsonHus 12 

6.1.6 Produktionskapacitet och leveranstid 
Produktionskapaciteten visar dels hur mycket husleverantören kan producera vid en topp men 
även hur mycket oanvända resurser som finns inom företaget. En husleverantör med stor pro-
duktionskapacitet kan få det extra besvärligt vid en djup svacka i marknaden. När det gäller 
produktionskapacitet har vissa företag inte velat uppge den men hälften av företagen delade 
med sig av denna uppgift.  Av dessa företag har KarlsonHus minst kapacitet med ca 120 hus 
per år medan Myresjöhus har störst kapacitet med ca 1500 hus per år. Om man ser till hus-
försäljningen inom Sverige är Eksjöhus det företag som ligger närmast sin kapacitet. De sålde 
194 hus under 2001 och har en kapacitet på 340 hus per år. Eftersom Eksjöhus även säljer hus 
utomlands kan man dra slutsatsen att Eksjöhus måste utöka sin kapacitet och produktions-
anläggning om de vill kunna expandera. De husleverantörer som har mest kapacitet är även de 
som har mest outnyttjad kapacitet sett till antalet sålda hus inom Sverige.  
 
När det gäller leveranstid varierar det kraftigt mellan de fem husleverantörerna som angett 
denna. KarlsonHus har kortast leveranstid med 10-14 veckor. Eksjöhus, LB Hus och 
Myresjöhus har alla en leveranstid på runt ett halvår medan Älvsbyhus behöver ett år på sig 
för att leverera. Denna skillnad kan naturligtvis påverka husspekulanternas val av husleve-
rantör. Skillnaden mellan en leveranstid på tre månader och ett år kan ändra alla förutsättning-
ar vid ett val. 

6.2 Analys av intervjuer 
I analysen av intervjuerna behandlas de olika frågeområdena från intervjuguiden, se Bilaga A, 
vilka är bakgrund och inledande frågor, inledande frågor om köpet, köpbeslutet och avslut-
ande frågor. Meningen med detta är att på ett överskådligt sätt belysa de viktigaste aspekterna 
som kom upp i intervjuerna. Detta leder sedan fram till att slutsatser från intervjuerna kan 
presenteras i kapitel 7.1. 

6.2.1 Bakgrund och inledande frågor 
Alla som intervjuades i denna studie hade familjer med barn som fortfarande bodde hemma. 
De flesta hade unga barn och vissa familjer var fortfarande växande. Anledningen till att 
familjerna valde att köpa ett nytt hus var nästan uteslutande det faktum att de begagnade hus-
priserna i Linköping var för höga. Linköping är för tillfället en väldigt expansiv region där 
bostadsbyggandet inte hunnit med att uppfylla behoven. Det har lett till att det finns en stor 
brist på begagnade hus vilket naturligtvis trissar upp huspriserna. Fem av de intervjuade 
familjerna hade tidigare bott i hyresrätter och bostadsrätter i Linköpings kommun medan två 
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familjer var inflyttade. De familjer som tidigare bodde i lägenhet valde att flytta till hus efter-
som barnen skulle trivas bättre med mer utrymme. De två familjerna som var inflyttade flytt-
ade till Linköping eftersom släkt och arbete lockade. Även om behovet av nybyggande är stort 
finns det begränsat med lediga tomter. De flesta familjerna fick sin tomt genom den kommun-
ala tomtkön som säljer ut de tomter som efterhand blir tillgängliga. Totalt sett är det cirka 900 
personer som står i kön vilket gör att väntetiden på en kommunal tomt kan vara flera år. 
Framförhållning är naturligtvis viktigt i detta fall såvida man inte väljer att köpa en tomt av en 
husleverantör. Dessa tomter gör dock köparen bunden att köpa ett hus av leverantören som 
äger tomten vilket leder till mindre valmöjligheter för kunden. 
 
När det gäller valet av husleverantör har de intervjuade köpt av fem olika leverantörer, A-hus, 
Eksjöhus, KarlsonHus, VårgårdaHus och Älvsbyhus. Alla familjer har valt att köpa ett 1 ½-
plans hus vilket i stor utsträckning beror på att kommunen har satt upp regler för vilken typ av 
hus som får byggas i olika områden. Husen är naturligtvis olika gällande planlösning och 
storlek men gemensamt är att de flesta har en entréplan med boyta på strax över 100 kvadrat-
meter. Gemensamt för Eksjöhusen är att de på entréplan har 3 eller 4 rum och kök och att 
övervåningen är färdiginredd. Älvsbyhus modell Lodur och VårgårdaHus modell Kastanjen 
har dock en oinredd övervåning. 
 
För sex av familjerna var det första gemensamma husköpet. Familjen som tidigare köpt ett 
hus gjorde det i Norge och tycker inte att det på något sätt påverkat detta husköp eftersom de 
då köpte ett begagnat hus. I en av familjerna hade de inte ägt ett hus gemensamt men däremot 
hade maken tidigare ägt ett hus. 

6.2.2 Inledande frågor om köpet 
När det gäller den viktiga frågan om hur kunderna kom i kontakt med leverantörerna fick jag 
flera intressanta svar. Frågan är extra viktig eftersom det naturligtvis är viktigt för alla hus-
företag att vara med direkt i början på processen av alla husköp. Om inte husföretagen repre-
senteras i de källor som kunderna använder sig av riskerar de att aldrig upptäckas och där-
igenom missa chansen till en affär. Många kunder använder sig idag av Internet för att hitta 
informationen de behöver. Genom svaren i denna undersökning kan man dra slutsatsen att 
många använder sig av hemsidor som har en förteckning över vad kunden tror är alla hus-
leverantörer. Detta är naturligtvis inte korrekt vilket gör att de husleverantörer som inte finns 
med i länksamlingen som kunderna använder sig av på Internet riskerar att inte alls få någon 
uppmärksamhet av kunderna. En av de personer som intervjuades använde sig exempelvis av 
länksamlingen på Lantmännens eller ICA-kurirens hemsida och beställde hem ett urval av 
kataloger därifrån. Därefter valde han ut ett antal leverantörer av dessa som han senare tog 
kontakt med. Andra sätt att hitta leverantörer är att använda Gula Sidorna där en av de inter-
vjuade uppsökte de företag som enligt Gula Sidorna hade kontor i Linköping. Överlag kan 
sägas att det är viktigt att vara representerad på olika sammanställningar över husleverantörer 
eftersom många kunder använder dessa för att enkelt få en överblick över utbudet. Att det är 
viktigt att göra det lätt för kunden understryks av att en av de intervjuade kom i kontakt med 
sin leverantör genom direktreklam. Reklamen skickades eftersom familjen stod i den kommu-
nala tomtkön. Det gäller för företagen att göra det enkelt för kunden. Ett husköp är ett väldigt 
komplext köp vilket gör att kunden ofta känner ett behov att få det tillrättalagt i handen. 
Kunden behöver helt enkelt hjälp för att kunna komma till ett beslut och ett sätt för företagen 
att hjälpa kunden är att synas och vara lätta att nå. Kunderna gör det gärna lätt för sig i första 
skedet eftersom det trots allt alltid finns många leverantörer att välja mellan. Om vissa 
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leverantörer faller bort tidigt eftersom de inte finns representerade i den källa kunden 
använder sig av, förenklar det kundens beslut eftersom färre variabler är inblandade. 
Slutsatsen för husleverantörer är naturligtvis att försöka finnas representerade på alla ställen 
som är möjliga, speciellt på Internetsidor med länksamlingar och i Gula Sidorna. Det är ett 
billigt sätt att synas och vara med i inledningen av inköpsprocessen. Det kan påpekas att det är 
förvånansvärt få som tyckte att reklam genom annonser har varit en bidragande orsak. Som 
vanligt påverkar naturligtvis reklam på det undermedvetna planet där främst 
igenkänningseffekten är viktig. Två av de intervjuade kom dock i kontakt med leverantörerna 
genom reklam och annonser. En var en annons om husvisning och den andra var reklam på en 
taxibil som gjorde att intresset väcktes. Det kan nämnas att det i det senare fallet var en helt 
okänd husleverantör för intervjupersonen. 
 
När sedan intervjuerna kom in på krav om personliga lösningar var behovet av dessa helt klart 
olika stort. Förutom de krav som kommunen ofta hade på vilket typ av hus som skulle byggas 
var det planlösningen som var viktigast för de intervjuade. De som bara var intresserad av att 
hålla nere kostnaderna på huset försökte hitta en planlösning som direkt passade deras krav, 
för att sedan bara göra små ändringar som inte påverkade det totala priset. Detta ger naturligt-
vis en begränsning av valmöjligheterna men vissa kunder nöjer sig helt enkelt med det. Det 
som kan sägas om husets utformning och planlösning är att ett gemensamt intresse för de 
flesta är att köket och badrummet ska vara stort. Köket är för många familjer centrum för det 
sociala och ska vara en lugn och trivsam miljö att vistas i. Av de familjer som valde att köpa 
ett hus som var så billigt som möjligt var även där valmöjligheterna avgörande men på olika 
sätt. Den ena familjen köpte ett Älvsbyhus vilket i sig inte kunde  ändras speciellt mycket på 
fabriken. Däremot kunde en lokal snickare senare slå ut en vägg och förkorta en annan. I det 
stora hela kunde inte familjen göra så stora ändringar men de kände inte heller behov av det. 
Den andra familjen som uttryckligen försökte hålla nere priset så mycket som möjligt valde 
istället bort Modulenthus vilka precis som Älvsbyhus har färdiga modeller där utrymmet för 
ändringar är litet. Detta eftersom de kunde sänka priset ytterligare genom att välja eget mate-
rial som exempelvis kakel i huset. Modulenthus hade inte möjlighet till det vilket Eksjöhus 
hade. De hade även möjligheten att flytta en vägg som gjorde att badrummet blev större vilket 
inte Modulenthus klarade av. De övriga familjerna hade alla krav på att kunna göra justeringar 
av planlösningen för att de skulle passa dem. Sedan hade vissa av dem krav på mer specifika 
saker som de mer eller mindre krävde av leverantören. En familj ville exempelvis ha råspont i 
alla väggar istället för att ha några rena gipsväggar. Detta var ett vikigt krav från deras sida 
vilket inte alla husleverantörer klarade av att uppfylla. De kände även ett stort behov av att 
kunna ändra om i planlösningen för att få huset precis som de själva önskade. En annan av 
intervjupersonerna säger att man i stort sett kan göra vad som helst inom de fyra väggarna. De 
har själv ändrat om nästan allt i huset jämfört med originalplanlösningen. De valde dessutom 
att installera bergvärme för att hålla nere uppvärmningskostnaderna. Det sista specifika kravet 
en kund hade på ändringar i huset var att den oinredda övervåningen skulle vara färdig-
isolerad så att den direkt kunde användas. Detta krav var tydligen inte helt lätt för husleve-
rantörerna att uppfylla, speciellt inte Älvsbyhus som inte alls klarade av att erbjuda detta. 

6.2.3 Köpbeslutet 
Den viktigaste delen i denna studie var att försöka hitta de små men ändå betydelsefulla 
detaljer som gör att en kund väljer en viss husleverantör framför de andra. Efter de inledande 
frågorna om köpet inriktades intervjuerna på att försöka få intervjupersonerna att peka ut 
dessa detaljer så noga som möjligt. Det första frågeområdet behandlade de leverantörer 
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kunden valde mellan och vad som gjorde att valet inte föll på de leverantörer som valdes bort. 
På detta sätt kunde intervjun spetsas till för att få konkreta svar på vad olika husleverantörer 
saknar för att uppfylla kundernas behov. Det är naturligtvis många små detaljer som tillsam-
mans bildar en helhet som gör att en viss leverantör väljs bort.  
 
De flesta av de intervjuade valde naturligtvis i slutändan mellan ett antal olika husleverantör-
er. Vissa höll sig till att välja mellan bara två medan andra hade betydligt fler som var aktuella 
långt in i inköpsprocessen. En sak som helt klart märktes var att många har varit i kontakt 
med Älvsbyhus och att de har jämfört de andra husleverantörerna med Älvsbyhus. Detta beror 
på att Älvsbyhus är en stor leverantör som bygger ett antal modeller som kunden kan välja 
mellan där priset är givet på förhand. Älvsbyhusen går däremot inte att göra några stora för-
ändringar i vilket gör att de är lätta att jämföra med. Kunderna jämför prisskillnaden och tar 
hänsyn till vad de får extra genom att köpa av andra husleverantörer jämte att köpa ett kata-
loghus från Älvsbyhus. Älvsbyhus har i alla fall utom ett fallit bort eftersom de inte har 
kunnat göra ändringar i sina hus vilka de intervjuade har haft som krav. Modulenthus bygger 
på samma sätt som Älvsbyhus och har även de svårt att göra ändringar i sina hus. 
Modulenthus har inte varit aktuella för lika många men de har alltid fallit bort på grund av 
kundernas krav på att kunna byta ut eller ändra på delar av huset. Detta var viktigt både för 
kunder som ville spara pengar och för kunder med krav där pengarna kanske inte var den mest 
avgörande faktorn. 
 
Förutom möjligheten att anpassa huset till kundens krav är det viktigt för en husleverantör att 
kunna visa upp sina hus. Flera av de intervjuade påpekade att det är viktigt att kunna få se hus 
som leverantören byggt tidigare innan de beslutar sig för ett eventuellt köp. Det ger naturligt-
vis en större trygghet att ha sett en verklig produkt än att bara ha tittat på en bild i en katalog. 
Kunden har ofta ett behov av att känna på produkten innan beslutet. En kund som köpte ett 
Eksjöhus berättade att en starkt bidragande orsak till valet var att Eksjöhus var väldigt villiga 
att visa upp sina hus. Detta tillsammans med att säljaren var trygg och förankrad på orten 
gjorde det valet naturligt eftersom deras hus passade bra. En annan av de intervjuade påpeka-
de att de hade varit på flertalet husvisningar och att dessa visningar var en väldigt avgörande 
faktor. 
 
Säljarens roll var naturligtvis en avgörande faktor i flera fall men i vissa var den mer avgö-
rande än i andra. Vid två av fallen var det direkt avgörande att säljaren var förankrad på orten 
och hade ett brett kontaktnät med lokala entreprenörer. Detta skapar en trygghet för kunden 
som enklare kan få en helhetsbild och ett ordentligt pris. Det ger också en ökad trygghet när 
det gäller samarbetet mellan entreprenörerna vilket leder till mindre risk för förseningar under 
byggets gång. En annan avgörande och viktig detalj vid valet av husleverantör var i ett fall att 
kunden kände sig tryggare eftersom säljaren var anställd direkt under företaget, i detta fall 
Eksjöhus. Bland många företag är det vanligt med ”frilansande” säljare som jobbar på prov-
ision där kunden får skriva kontraktet mot säljaren och inte direkt mot företaget. Det är inte 
alls ovanligt att kunden måste skriva flera olika kontrakt på olika delar av bygget. I en av 
mina intervjuer kom det fram att kunden i det närmaste blev lurad av en säljare och att allt 
höll på att bli helt galet. Detta är naturligtvis varken bra för företaget som har säljaren anställd 
eller kunden som är i en utsatt position. I detta fall blev kunden till slut varse om detta och 
valde då direkt att vända sig till en annan leverantör. Det blev i det fallet KarlsonHus vilka 
kunden tidigare haft ingående kontakt med och som hela tiden hade hjälpt kunden på alla sätt 
utan att stressa fram ett avslut. KarlsonHus fick på detta sätt sälja huset till kunden utan 
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egentlig konkurrens efter incidenten med säljaren på det andra företaget även fast fler leve-
rantörer var intressanta tidigare.  
 
Två av de intervjuade nämnde leverantörernas rykte som en viktig bidragande orsak till sitt 
beslut. Båda dessa kunder hade valt Eksjöhus och den ena påpekade att det måste finnas en 
anledning till att Eksjöhus har störst marknadsandel i Linköpingsregionen. Den andra inter-
vjuade påpekade att det är känt att Eksjöhus har nöjda kunder och att detta naturligtvis skapa-
de trygghet. Flera andra av de jag intervjuade påpekade att leverantörernas rykte gjorde att 
vissa husleverantörer föll bort tidigt. Detta var ofta beroende på att bekanta köpt ett hus av en 
viss leverantör vilket de inte var nöjd med. Bekanta som tidigare köpt hus påverkar oftare till 
att vissa leverantörer valdes bort än att en viss leverantör valdes. 
 
När det gäller leveranstiden har den i sex av sju fall inte haft någon inverkan på köpbeslutet. 
De flesta husleverantörerna har kunnat lova ungefär samma och det är leverans inom cirka sex 
månader. En av de intervjuade tyckte dock att vissa leverantörer föll bort eftersom de inte 
kunde garantera leverans inom sex månader vilket kunden krävde. Det ska dock nämnas att 
flera av de intervjuade tycker att det var viktigt att stoppdatumet för bygget skulle hållas. För-
seningar kan lätt påverka att de som köpt ett nytt hus står utan bostad eftersom lägenhet eller 
liknande är uppsagd. 
 
Som en sammanfattning av faktorer som gjorde att leverantörer valdes bort kan nämnas, för-
utom det första intrycket av planlösning och pris, leverantörens anpassningsförmåga att hitta 
lösningar och göra ändringar, säljarens kunnighet, säljarens lokala kontakter, leverantörens 
rykte, möjligheten till husvisningar och leveranstiden. 
 
När intervjuerna sedan kom in mer på bemötandet och servicen från de olika husleverantör-
erna hade husköparna spridda erfarenheter. Gemensamt är dock att nästan alla har stött på en 
säljare hos en husleverantör som gjort att denna leverantör direkt har valts bort. Säljaren har 
naturligtvis en nyckelroll när det gäller bemötandet och servicen från en leverantörs sida 
eftersom det oftast är enbart säljaren som kunden möter. Det första som man kan poängtera 
angående säljarna är att det är viktigt att de är kunniga inom området vilket inte alltid är fallet. 
Det är säljarens uppgift att vara påläst och kunna svara på de flesta av kundernas frågor. Om 
säljaren inte kan svara på frågorna är det viktigt att han snabbt kan ta reda på svaret åt kunden. 
Det är viktigt att kommunikationen mellan säljare och företag fungerar på ett smidigt sätt 
eftersom kunden annars tenderar att hamna i kläm. Bland de olika leverantörerna skiljer sig 
säljarens roll i företaget åt eftersom vissa företag har säljarna direkt anställda under företaget 
medan andra företag har mer fristående säljare. Alla jag har intervjuat skulle känna en större 
trygghet om säljaren var direkt anställd av husleverantören vilket är naturligt. I vissa affärer 
har kunderna varit tvungna att skriva kontrakt mot säljaren och inte direkt mot företaget. På 
detta sätt har kunderna hamnat i en situation där de ofta skrivit under flera kontrakt eftersom 
deras husleverantör inte haft totalentreprenad. En av intervjupersonerna berättar om en säljare 
som hade svårt att få fram ordentliga prisuppgifter. Kunden misstänkte att säljaren drog sig 
för att kontakta husleverantören innan affären var i hamn och det gjorde att mycket av sälj-
arens trovärdighet försvann. Många av de intervjuade har också stött på säljare som är 
påtryckande och för snabbt går på avslut. I vissa fall har till och med säljaren tjatat gång på 
gång om en underskrift och inte alls varit mån om kunden. En av de jag intervjuade säger att 
vissa säljare hade inställningen ”köp om ni vill” och inte var speciellt engagerade i att hjälpa 
familjen genom köpet. Samma person tyckte att standarden på säljarna var katastrofalt dålig 
överlag och förutom dålig attityd tyckte han att man lätt kunde lära sig mer om husen på 
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Internet än genom säljarens kunskap. Kunderna efterfrågar mer kunskap och mer hjälp från 
säljarna än vad säljarna normalt sett kan erbjuda. Nämnas ska naturligtvis att alla kunderna 
även har stött på säljare som varit väldigt hjälpsamma och varit en bra guide genom inköps-
processen. I många fall har just detta varit avgörande eftersom dessa säljare har varit bättre på 
att ta reda på vad kunderna egentligen vill ha. De har inte haft attityden att försöka sälja på 
kunderna mer saker än de efterfrågat vilket även det är vanligt. Avslutningsvis kan sägas att 
säljarens roll är väldigt viktig när det gäller att hjälpa kunden. En säljare tog tidigt kontakt 
med arkitekten hos husleverantören vilket kunden tyckte var märkligt men i slutändan ledde 
detta till affär eftersom säljaren kunde erbjuda en komplett lösning för familjen. 

6.2.4 Avslutande frågor 
För att knyta ihop intervjun och försöka få en sista inblick i valet av leverantör frågade jag om 
intervjupersonen skulle ha gjort något annorlunda med facit i hand. Här kom det fram några 
olika synpunkter som inte tidigare berörts så mycket i intervjun. Flertalet av de intervjuade 
tyckte till exempel att de skulle ha varit på plats mycket oftare under själva bygget för att 
kunna se till att allt blev rätt och precis som de önskade det. På detta sätt skulle kunden ha 
kunna undvika många småfel som sedan var tvungna att rättas till. En av de intervjuade tycker 
att de borde ha tittat på fler leverantörer men av enkelhet tittade de egentligen bara på två 
alternativ. En annan viktig detalj som kom upp var utformningen av kontraktet. Det är väldigt 
viktigt att allt verkligen står med i kontraktet för att i slutändan blir det alltid diskussion angå-
ende smådetaljer. Alla kunder var dock överlag nöjda och skulle välja samma leverantör om 
de fick en ny chans. 
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7 Slutsatser 
Detta kapitel inleds med en presentation av de framgångsfaktorer inom husförsäljnings-
branschen som har hittats genom denna studie. Detta följs av en jämförelse mellan husleve-
rantörernas resurser och det som har framkommit genom intervjuerna. Kapitlet kommer sedan 
att innehålla en återkoppling till teorikapitlet för att avslutas med en diskussion om vilken 
forskning inom området som kan vara intressanta för vidare studier. 

7.1 Framgångsfaktorer vid husförsäljning 
Om man ser tillbaka på forskningsfrågorna i kapitel 3.2 var en av dessa ”Vilka är framgångs-
faktorerna som ett företag bör uppfylla vid försäljning av prefabricerade fristående hus i Lin-
köpingsregionen?”. Framgångsfaktorerna är enligt definitionen de faktorer som en husleve-
rantör kan investera och som förklarar en stor del av den observerbara skillnaden i upplevt 
värde och/eller relativ kostnad på den marknad leverantören opererar i. Genom analysen av 
intervjuer med kunder som köpt ett prefabricerat fristående hus i Linköping kommun under år 
2001 har jag kunnat dra slutsatser angående framgångsfaktorerna. Jag har valt att presentera 
dessa framgångsfaktorer i form av en kognitiv karta som visar en schematisk bild av dessa, se 
Figur 7:1. De framgångsfaktorer som presenteras i figuren kommer senare att beskrivas mer 
ingående. 
 

Flexibilitet Husvisningar TotalentreprenadSäljarens roll

-    Behovsanalys 
- Produktkunskap 
- Hjälp och stöd åt 

kunden 

- Kontrakt 
- Samarbete mellan 

entreprenörer 

Framgångsfaktorer

 
Figur 7:1 Översikt över framgångsfaktorerna vid husförsäljning 

7.1.1 Flexibilitet 
I denna undersökning har det klart och tydligt visats att husköpare kräver att husleverantör-
erna är flexibla. Detta gäller inte bara möjligheten att göra ändringar i själva planlösningen 
utan även när det gäller till exempel utformning av kontraktet och hjälp till husspekulanterna. 
När det gäller själva planlösningen har oftast husköparna ett flertal krav på denna. Det kan 
vara allt från att kök och badrum ska vara stora till att kontakter och uttag ska vara placerade 
på ett visst sätt. Det gäller för husleverantören att ha möjlighet att vara flexibel för att kunna 
uppfylla husköparnas behov. I intervjuerna har flera specifika krav på byggnadsteknisk flexi-
bilitet preciserats. I dessa fall har det till exempel varit krav på att en oinredd övervåning ska 
vara färdigisolerad eller att alla väggar delvis ska innehålla trä. Husköpare med specifika krav 
väljer i stort sett husleverantör utifrån om dessa krav kan uppfyllas eller ej. Vissa husleverant-
örer bygger helt och hållet modulhus där de knappt kan göra några ändringar i produktions-
apparaten vilket leder till att dessa missar många kunder. Vissa leverantörer jobbar dock hårt 
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på att lösa alla produktionstekniska problem och hjälper på detta sätt kunden på ett positivt 
sätt. När det gäller byggnadsteknisk flexibilitet är inte det något som eftersträvas av alla 
kunder men däremot av flertalet. Alla i undersökningen kräver dock flexibilitet när det gäller 
att lösa problem för dem. Husköpare är oftast i en utsatt position och ska genomföra ett kom-
plicerat köp vilket är viktigt för husleverantörerna att alltid ha i åtanke. Att vara flexibla och 
hitta lösningar är ett sätt för husleverantörerna att visa för husköparen att de verkligen bryr sig 
om husköparens behov. 

7.1.2 Husvisningar 
För flera av de intervjuade i denna studie visade det sig att husvisningar var ett av de viktig-
aste kriterierna i deras beslut. Det är vanligt att en husspekulant besöker ett flertal olika hus-
visningar hos olika leverantörer för att bilda sig en bättre uppfattning om husen. För vissa var 
det ett krav att husleverantörerna kunde visa upp sina hus utan större ansträngning för kunden 
för att de inte skulle strykas ur diskussionen. Husspekulanterna känner en större trygghet inför 
sina köp om de har sett och fått skaffa sig en egen uppfattning om huset. Vissa husleverantör-
er är enligt de intervjuade väldigt villiga att visa upp sina hus medan andra inte alls erbjuder 
den möjligheten. I vissa fall har detta naturligtvis en geografisk förklaring men en husvisning 
bör kunna erbjudas husspekulanterna utan större problem. Det har visat sig att husleverantörer 
till och med kan vinna en order enbart genom att vara bra på att visa upp sina hus. Detta 
skapar en trygghet hos husspekulanten som får ett intryck av att husleverantören inte har 
något att dölja. 

7.1.3 Säljarens roll 
Säljarens roll har under denna undersökning visat sig vara otroligt viktig och kanske den vik-
tigaste framgångsfaktorn av alla. Säljaren är nästan uteslutande den första personen som en 
husspekulant träffar på hos husleverantören vilket gör dennes roll extra viktig. I de flesta fall 
träffar inte husspekulanterna någon mer hos husleverantören innan köpbeslutet vilket natur-
ligtvis ökar kravet på att säljaren uppfyller husköparnas behov.  
 
Det första kravet på en säljare är att de ska ha gedigen kunskap om husen och husbyggnad. 
Det är i många fall så att säljaren brister när det gäller kunskap om den produkt de försöker 
sälja. På detta sätt skapas naturligtvis en osäkerhet vilket kan medföra att en husleverantör 
redan tidigt försvinner ur husspekulantens tankar. Husspekulanten är hela tiden i behov av att 
bolla tankar och idéer med säljaren för att sakta leda fram mot ett beslut. Det är viktigt att 
säljaren kan svara på de flesta frågor som husspekulanterna har alternativt att de snabbt 
inhämtar den information som behövs. Det räcker inte heller med att säljaren har bra kunskap 
utan säljaren måste även kunna förmedla denna kunskap till husspekulanterna på ett bra sätt. 
Det får aldrig bli ett monotont förhållande där säljaren bara räknar upp en mängd fakta och 
sedan inte kan tackla de funderingar som dyker upp hos husspekulanterna. 
 
Detta leder fram till det kanske viktigaste momentet när det gäller säljarens roll, behovs-
analysen. Eftersom ett köp av ett nytt hus är en väldigt komplex köpsituation innebär det att 
det är extra viktigt för säljaren att utföra en grundläggande behovsanalys. Detta leder till att 
säljaren hela tiden har ett övertag på kunden i säljprocessen. Om säljaren har genomfört en 
grundläggande behovsanalys innebär det att säljaren har väldigt bra koll på vad husspekulant-
en har för önskemål. På detta sätt är det lättare för säljaren och husleverantören att hitta en bra 
lösning som uppfyller husspekulantens krav. Ju fler önskemål och krav som en husleverantör 
kan uppfylla desto större är chansen till en affär. Dessutom ökar en väl genomförd 
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behovsanalys chanserna till ett positivt avslut även om kunden börjar tveka sent i 
säljprocessen. Det är då bra att poängtera för kunden att husleverantören kan uppfylla de 
önskemål som kunden tidigare tagit upp under behovsanalysen. På detta sätt kan säljaren 
spinna vidare på fördelarna med det aktuella huset vilket leder till nya öppningar. Chansen till 
ett avslut ökar hela tiden när säljaren kan lägga fram bra argument varför husspekulanten ska 
välja husleverantörens lösning utifrån spekulantens önskemål.  
 
En bra genomförd behovsanalys leder även till att chanserna ökar att säljaren på ett bra sätt 
kan guida husspekulanterna genom köpet. Eftersom ett husköp är en ovan situation för de 
flesta innebär det att säljaren måste hjälpa spekulanterna framåt. Ju mer hjälp och tid säljaren 
ägnar åt spekulanterna desto större chanser har husleverantören till en affär i slutändan. I vissa 
fall tycker kunden att säljaren går för snabbt fram och bara är intresserad av att få till ett 
avslut. En bättre guidning genom inköpsprocessen ökar chansen att husspekulanten får ett 
förtroende för husleverantören vilket förhoppningsvis leder till en affär. I en av intervjuerna 
tyckte en husköpare initialt att säljaren hos husleverantören de sedan valde, lite väl snabbt 
jobbade fram ett förslag, men i slutändan var det just detta som gjorde att husleverantören 
valdes. 
 
Ett problem som flertalet av de intervjuade har träffat på är att vissa säljare är alldeles för 
pådrivande. Det är viktigt att säljaren inte försöker sälja mer till husspekulanterna än de efter-
frågar. Vissa säljare tenderar enligt husköparna att försöka sälja allt som de själva skulle vilja 
ha i sitt eget hus. Om inte husspekulanterna är intresserad av handdukstork i badrummet eller 
glasdörrar till garderoben ska inte heller säljaren försöka få spekulanterna att köpa det. Det är 
bättre att lägga allt krut på det som spekulanterna efterfrågar vilket gör att dessa känner sig 
mer säkra och inte känner att de riskerar att ta ett dåligt beslut. Denna punkt hänger naturligt-
vis i mångt och mycket ihop med den behovsanalys som tidigare beskrivits.  

7.1.4 Totalentreprenad 
När det gäller totalentreprenad kontra inte totalentreprenad står det klart att alla de intervjuade 
föredrar totalentreprenad. Det som har framgått är att vissa väljer husleverantör beroende på 
om de kan erbjuda totalentreprenad eller inte. Det finns naturligtvis flera orsaker till detta men 
det som starkast poängteras och eftersöks av husköparna är att de bara vill skriva under ett 
kontrakt. På detta sätt är det lättare för kunden att få en överblick över alla kontraktspunkter 
plus att de bara har fordringar mot en leverantör. Flera av de intervjuade har varit tvungna att 
skriva på flera olika kontrakt och det mest negativa enligt dem är att de varit tvungen att 
skriva kontrakt mot säljaren och inte mot husleverantören. På detta sätt blandas en lokal 
byggherre in som är fristående från husleverantören vilket naturligtvis skapar en osäkerhet 
hos husköparen.  
 
Förutom utformandet av kontraktet påpekar de flesta av de intervjuade att de skulle föredra att 
det hela tiden är husleverantören som har det övergripande ansvaret för bygget. På detta sätt 
är det lättare för kunderna att komma med anspråk och ställa krav på husleverantören när det 
gäller byggnadstekniska frågor. När husleverantören inte kan erbjuda en totalentreprenad är 
oftast ett flertal entreprenörer inblandade i bygget. Oftast utförs arbetet av en lokal byggherre 
och under denne jobbar olika entreprenörer som även de oftast är lokala företag. I många fall 
har dessa entreprenörer ett bra samarbete sedan tidigare men det är inte alltid det flyter så 
smidigt som husköparen önskar. När en husleverantör erbjuder totalentreprenad medför det 
oftast att risken för att samarbetet mellan entreprenörer inte fungerar minimeras. Detta är 
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naturligt eftersom entreprenörer som husleverantören anlitar oftast sedan tidigare har erfaren-
het av att samarbeta.  
 
Att erbjuda totalentreprenad medför naturligtvis svårigheter för vissa husleverantörer. Dessa 
svårigheter beror mest på geografiska orsaker eftersom husleverantörerna ofta säljer hus över 
ett stort geografiskt område. Om en husleverantör har sin produktionsapparat i norra Sverige 
blir det naturligtvis dyrt att bygga ett hus i södra Sverige om de skulle erbjuda totalentrepre-
nad. Traktamentskostnaderna för husleverantören skulle öka drastiskt vilket naturligtvis också 
skulle påverka slutpriset till husköparen. För många av de intervjuade skulle dock denna pris-
ökning uppvägas av den ökade säkerheten som en totalentreprenad innebär. Detta är också en 
påbyggnad av den totala känslan av att kunderna hela tiden behöver hjälp och trygghet efter-
som detta är ett komplicerat och viktigt köp för dem. 

7.2 Jämförelse mellan resurser, framgångsfaktorer och teorier 
När det gäller resurser är vissa resurser viktigare än andra enligt Day och Wensley (1988). 
Dessa resurser är de så kallade förstklassiga resurser vilka bildar en konkurrensfördel för det 
företag som innehar dessa. När man väger ihop husköparnas åsikter från intervjuerna med de 
insamlade data om husleverantörernas resurser kan man se vissa mönster och dra slutsatser 
om vilka resurser som skulle kunna anses vara förstklassiga. När det gäller säljarens roll som 
framgångsfaktor går den att relatera till säljstyrkans storlek på en aktuell marknad. Enligt 
denna undersökning har de företag som har flest lokala säljare i Linköpingsregionen även den 
bästa försäljningen inom området. Att ett företag har många säljare anställda behöver i sig inte 
medföra att företaget lyckas bra på marknaden utan det är naturligtvis beroende av hur sälj-
kåren uppträder mot kunderna. I intervjuerna har det dock visat sig att en stor lokal säljkår 
skapar ett mervärde och uppskattas av husköparna. Detta talar för att säljstyrkans storlek kan 
anses vara en förstklassig resurs. Vid en jämförelse med Day och Wensley teori går det att dra 
paralleller med en differentieringsposition som ju innebär att husleverantörerna utför en mer-
värdesaktivitet som ger en upplevd suveränitet hos husköparna.  
 
Teorin om differentieringsposition kan även tillämpas på den flexibilitet som efterfrågas av de 
intervjuade. Kravet på flexibilitet handlar bland annat om husspekulanternas krav på att pro-
dukten ska kunna anpassas efter deras behov. Antalet produkter som husleverantörerna erbju-
der är en resurs som till stor del hänger samman med flexibiliteten. Om husleverantören 
erbjuder fler husmodeller bör ju möjligheten öka för att husspekulanten hittar ett hus som 
passar bra in på deras krav. Ju färre ändringar som måste göras på den ursprungliga planen 
desto billigare och enklare för kunden. Sen kan man fråga sig om inte de husleverantörer som 
erbjuder minst korrigeringsmöjligheter på sina hus borde ha flest husmodeller att välja mellan. 
Det kan som sagt vara en differentieringsposition att erbjuda flera husmodeller men i vissa 
fall kan det också vara en lägsta kostnadsposition, även detta med hänvisning till Day och 
Wensleys teori om positionsfördelar. Anledningen till detta är det faktum att kostnaden för 
husleverantören bör sjunka om de bara behöver producera standardiserade hus utan att göra 
ändringar. Detta kan medföra att en viss leverantör kan skapa sig en lägsta kostnadsposition 
genom att kunna erbjuda en likvärdig produkt till lägre kostnad trots begränsade ändrings-
möjligheter. Av de undersökta husleverantörerna är det Modulenthus och Älvsbyhus som 
erbjuder minst möjligheter till ändringar utifrån ursprungsmodellerna. Detta bör betyda att de 
inriktar sig främst på en lägsta kostnadsposition men de kan kombinera detta med en diffe-
rentieringsposition inom andra delar. Det faktum att Modulenthus saknar säljare i Öster-
götland och Älvsbyhus enbart har en förstärker dock känslan av att de främst konkurrerar med 
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prissättningen. På grund av att det finns möjlighet att kompensera ett mindre antal husmodell-
er med större ändringsmöjligheter är det svårt att dra slutsatsen att antalet husmodeller är en 
förstklassig resurs. Däremot bör det vara en förstklassig resurs att kunna erbjuda många hus-
modeller när det gäller de företag som erbjuder de mest standardiserade husen utan ändrings-
möjligheter.  
 
När det gäller framgångsfaktorer kan de som tidigare påpekades i teorikapitlet delas in i för-
enade eller ersättningsbara enligt Grunert och Ellegaard (1992). De förenade framgångs-
faktorerna är en nödvändighet för att lyckas på en marknad medan de ersättningsbara går att 
kompensera genom bra prestation inom andra områden. Inom hustillverkningsbranschen 
verkar de ersättningsbara framgångsfaktorerna vara i majoritet. Avsaknad av exempelvis 
byggnadsteknisk flexibilitet går att kompensera genom att ha ett genomtänkt och brett pro-
duktsortiment. Detsamma gäller även i viss mån möjligheten till husvisningar och totalentre-
prenad medan säljarens roll mer är av typen förenad framgångsfaktor. En icke fungerande 
säljorganisation, exempelvis med en okunnig säljare som sköter första kundkontakten, innebär 
oftast att husleverantören direkt försvinner ur diskussionen utan möjlighet att kompensera 
med andra styrkor.  

7.3 Rekommendation till framtida studier 
Konkurrentanalys och framförallt möjligheten att hitta positionsfördelar och eventuella fram-
gångsfaktorer som är möjliga att investera i kommer alltid vara ett intressant område att 
studera. När det gäller trähusbranschen som är en bransch med hård konkurrens där det gäller 
att hitta de där små extra värdena som behövs för att lyckas finns det flera saker som skulle 
kunna studeras mer noggrant. Det första jag tänker på är en studie som skulle kunna fördjupa 
diskussionen kring vilka resurser som kan anses vara förstklassiga. Dessa resurser bör sökas 
genom fler djupgående intervjuer med husköpare där mer vikt läggs på husleverantörernas 
utbud, bemötande och liknande områden som kan anses vara resurser som företagen kan inve-
stera i. Det skulle även vara intressant med intervjuer av de ansvariga hos husleverantörerna 
för att se hur pass väl deras uppfattning om vad kunderna anser vara viktigt överensstämmer 
med kundernas uttryckta åsikt i intervjuerna. Det finns en klar risk i att många husleverantörer 
tror sig veta vad kunderna efterfrågar utan att ha nog med bakomvarande fakta. Vidare tycker 
jag att en mer ingående studie skulle vara intressant när det gäller huruvida framgångs-
faktorerna är förenade eller ersättningsbara. På detta sätt kan husleverantörer få en möjlighet 
att försöka kompensera en svaghet som kanske är svår att göra något åt genom att satsa 
hårdare inom andra nyckelområden. En möjlig fördjupning inom området med resurser skulle 
kunna vara en statistisk studie där utfallet av försäljning under en längre period jämförs med 
aktiviteter och representation på en aktuell marknad. Det skulle även vara intressant att 
genomföra en liknande studie som denna på andra marknader för att se om det finns regionala 
skillnader mellan framgångsfaktorerna. Denna studie skulle även kunna utökas ytterligare ett 
steg för att se om det går att hitta några generella framgångsfaktorer som fungerar inom flera 
branscher.  
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Bilaga A: Intervjuguiden 
 
Inledande och allmänna frågor 
 
Frågor om bakgrund till köpet, exempelvis familjestorlek etc. 
 
Vilken leverantör valde kunden? Vilken typ av hus köptes, storlek etc.? 
 
Är det första husköpet för kunden? 
 
 
Inledande frågor om köpet 
 
Hur kom kunden i kontakt med leverantören? 
 
Hade kunden krav på personliga lösningar? 
 
 
Köpbeslutet 
 
Vilka leverantörer valde kunden mellan? Varför föll de andra bort? 
 
Har leveranstiden en avgörande betydelse eller har kunden tid att vänta? 
 
Hur uppfattades bemötandet/servicen från de olika leverantörerna? Var detta avgörande? 
 
Har köparen påverkats av bekanta som tidigare köpt/byggt hus? 
 
Om kunden köpt hus tidigare, hur påverkade det detta köp? 
 
 
Avslutande frågor 
 
Finns det något som kunden skulle ha gjort annorlunda med facit i hand? 
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