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Abstract 
 
This study has been divided into two phases. The purpose of the first phase was to study and 
to evaluate the strategically turnaround of one of the companies in the Swedish construction 
industry and thereby find a model that can describe the specific strategy. 
 
In the first phase, we found that the company has a resource-based view concerning their 
strategy. This conclusion led to a second phase of the study with the purpose to investigate if 
partnering support the resource-based view in the construction industry.  
 
The empirical data has been obtained from nine interviews and from secondary data as 
documentation from the case study company (NCC).  
 
The best model for describing the strategy for a company in the construction industry was the 
resource-based view. Further, it was clear that partnering worked well together with the 
resource-based view and was also important for the company in the building of long-term 
competitive advantages. 
 
 

 



Sammanfattning 
 
Denna studie har genomförts i två faser vilken den första haft som syfte att studera och 
utvärdera vad ett svenskt byggföretags strategiska omläggning har inneburit i och med de 
rådande konkurrensförhållandena på marknaden och därmed hitta ett lämpligt strategiskt 
ramverk som beskriver den strategiska förändringen. 
 
Den andra delen av studien, som blev en följd av den första, har haft till syfte att utvärdera om 
och i så fall hur samarbetsformen partnering främjar den resursdrivna strategin som i studiens 
första fas konstaterats som väl beskrivande av ett svenskt byggbolags strategi. 
 
Den empiriska informationen har inhämtats genom nio intervjuer och studier av dokumenterat 
material från fallstudieföretaget NCC.  
 
Vad som kunde konstateras efter studiens första fas var att den övergripande strategiska 
fokuseringen gått från en snarlikt marknadsdriven strategi till en ganska utpräglat resursdriven 
strategi. Den slutsats man kan dra av studiens andra fas är att samarbetsformen partnering till 
stor del överensstämmer med den resursdrivna strategin. En av de huvudsakliga bakgrunderna 
till detta är att partnering har konstaterats som en stor bidragande faktor till 
fallstudieföretagets möjligheter att differentiera sig och skapa långsiktiga konkurrensfördelar. 
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1 Inledning 
Byggbranschen har historiskt sett varit en bransch med få förändringar, detta gällande främst 
gammalmodiga metoder och arbetssätt i branschen däribland verksamhetsområden och 
upphandlingsformer (Kululanga et al 1999). Branschen har kännetecknats som enkel och 
statisk och har vid något tillfälle lite komiskt liknats med ”jordens sista kvarlevande 
dinosaurie”. Låg lönsamhet och pressade marginaler är också något som kan konstateras 
kännetecknande för byggbranschen. Denna lönsamhetspress ser ut att ha varit ett allt större 
problem för bolagen under det senaste decenniet med kulmen mot början på 2000-talet. 
 
De ledande bolagen i branschen, i första hand Skanska, NCC och Peab ser ut att i stor 
utsträckning de senaste årtiondena ha följt varandra i form av strategiska val, därför kan de 
större aktörerna i branschen också antas vara ganska homogena i denna bemärkelse. Detta kan 
ses som ganska ovanligt och anmärkningsvärt, framförallt av den anledning att en strategisk 
omläggning från ett företag med stor sannolikhet påverkar hela branschen. 
 
En studie i tidigare delårs- och helårsrapporter för branschen ledande bolag NCC och Skanska 
mellan åren 2001 och 2005 visar på att omsättningen har haft en sjunkande trend medan 
resultatet har haft en starkt stigande trend, med undantag för år 2003 då resultatet för NCC 
drogs ned av kraftiga nedskrivningar. Med detta som bakgrund så ligger det nära till hands att 
anta att någon övergripande strategisk förändring har skett i bolagen som medfört att 
lönsamheten förbättrats. Denna lönsamhetsförbättring har varit ett stort lyft för de ledande 
byggbolagen och branschen har gått från något dåliga tider till att som det verkar i det 
närmaste blomstra. Denna förändring kan givetvis ha att göra med ett stort antal faktorer men 
det ligger nära till hands att tro att det till stor del har att göra med någon form av strategisk 
omläggning de ledande bolagen i branschen genomfört under denna tidsperiod. Med bakgrund 
i vad den sannolika strategiska omläggningen har inneburit för branschen skulle det vara av 
intresse att studera denna omläggning närmare för att på detta sätt kunna dra slutsatser om 
dess inverkan på bolagens förändrade klimat och eventuellt förändrade lönsamhetspotential i 
branschen. 
 

1.1 Inledande problemdiskussion 
Ordet strategi kommer från det antika ordet strategos som är en kombination av orden stratos 
som betyder armé och agein som betyder leda. Strategi har därigenom sitt ursprung i att leda 
armén. Idag kan man säga att ordet strategi betyder ”att leda en organisation” (Lykta 2005). 
Strategi kan liknas vid att lägga pussel, man måste ha ett helhetsperspektiv för att se hur man 
ska göra för att de olika delarna ska passa ihop så bra som möjligt (Lykta 2005). 
 
Strategiska val har genom historien blivit en allt viktigare del för ett företags överlevnad i takt 
med att konkurrensen har blivit allt större (Hackett 1996). Ökad globalisering och bättre 
informationsflöden gör det lättare för en världsomspännande konkurrens och vikten av att ha 
en tydligt utstakad strategi är viktigare än någonsin (Shaoming & Tamer 1996). Idag finns 
många olika strategiska ramverk som beskriver hur ett företag kan arbeta, rikta sig eller bete 
sig för att nå framgång (Shaoming & Tamer 1996). 
 
Med bakgrund av vad den troliga strategiska nyorienteringen har inneburit för bolagen i 
byggbranschen skulle det därför vara av intresse att studera denna omläggning närmare och 
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hitta ett lämpligt strategiskt ramverk som beskriver denna omstrukturering, samt om den 
förändrade strategin har inneburit en starkare konkurrensposition för bolagen i branschen. 
 
Det skulle vara intressant att beskriva både den gamla och den nya strategin med hjälp av 
lämpligt analytiskt ramverk. Vidare utifrån detta göra en analys och studera om den 
förändrade strategin har inneburit en tydligare strategisk struktur för byggbolagen. 
 

1.1.1 Syfte och forskningsfrågor 
Ovanstående problemdiskussion utmynnar i förstudiens syfte och forskningsfråga som 
presenteras nedan. 
 
Syfte: 
Att studera och utvärdera vad ett svenskt byggföretags strategiska omläggning har inneburit 
utifrån de rådande förhållandena på marknaden och därmed hitta ett lämpligt strategiskt 
ramverk som lämpligen beskriver den strategiska förändringen. 
 
Forskningsfrågor: 

• Hur kan ett svenskt byggbolags tidigare och nuvarande strategier på ett lämpligt sätt 
beskrivas? Detta avseende utifrån vilken analysmodell som tydligast kan beskriva 
dessa strategier. 

 
Den strategiska omläggningen kommer att studeras närmare och beskrivas i en förstudie på ett 
av branschens ledande företag. Valet av fallstudieföretag har blivit NCC. Detta motiveras med 
att NCC utifrån tidigare årsredovisningar verkar ha varit ledande i den omläggning av strategi 
som bolagen i branschen ser ut att ha genomgått. 
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2 Förstudie empirisk del 
I denna fallstudie kommer det att studeras närmare hur strategin såg ut innan den konstaterade 
omläggningen och hur den kom att bli därefter. Den nya strategin kommer att studeras mer 
ingående och brytas ner i mindre områden för att få en djupare bild över hur strategin ser ut. 
Detta för att i nästa skede genomföra en analys av förstudien och ställa NCC:s strategi mot 
teoretiska ramverk för att genom dessa få en teoretisk bild över strategin och se huruvida det 
finns en tydligare strategi eller inte jämfört med tidigare. Det är också av intresse att få en bild 
över vilken eller vilka ramverk som lämpligast kan beskriva NCC:s strategier för att i nästa 
skede av arbetet jobba vidare med denna eller dessa. 
 
Förstudien är baserad på empiriskt material från fallstudieföretaget NCC. Materialet är 
insamlat genom i första hand intervjuer men också från skrifter som NCC sammanställt 
rörande dess strategi och understrategiska fokusområden. Intervjuer har genomförts med fyra 
olika personer som besitter goda kunskaper inom respektive expertområde (se metodkapitel). 
 

2.1 NCC:s strategi och fokusområden 
En omstrukturering, ”turn around” som företaget har valt att kalla den strategiska 
omläggningen som sattes igång år 2001 i och med att bolaget bytte VD. I denna ”turn around” 
ingick flera steg. Overhead kostnaderna uppgick till ca 10% mot branschen snitt på 6% vilket 
var en stor belastning för NCC och som var tvungen att åtgärdas. En del i den nya strategin 
blev att skära ner på dessa kostnader. Vidare studerades vilka verksamheter som NCC var 
lönsamma inom. Dessa verksamheter skulle därefter prioriteras varefter de icke lönsamma 
verksamheterna såldes av. Konsolideringen avsåg både verksamhetsområden och geografiska 
marknader. NCC skulle fortsättningsvis satsa på de marknader de hade god kompetens på och 
var lönsamma inom. En viss sammanslagning av regionala kontor skedde för att på så sätt få 
ner administrativa kostnader. Hierarkier inom företaget komprimerades för att skapa en 
planare organisation. En annan del i saneringen av NCC blev att skriva ner värdet på 
tillgångar till en mer realistisk nivå. Bedömningar gjordes att vissa tillgångar var 
övervärderade. En viktig del i den strategi som lades fast i och med ”turn around” var att 
denna strategi skulle hållas fast vid och ses som långsiktig. Tidigare hade många strategier 
setts som kortsiktiga. 
 
NCC:s strategi före ”turn around” hade ett stort fokus på tillväxt. Här avses både tillväxt 
genom geografisk expansion och i form av expansion genom nya verksamhetsområden. 
Tillväxten skedde i första hand genom uppköp av andra bolag. Dessa bolag förvärvades i 
första hand i de nordiska länderna. Expansionen skedde med utgångspunkt från den svenska 
marknaden men utvidgades och kom att omfatta uppköp av andra bolag både i den nordiska 
närregionen och i andra världsdelar. Dessa uppköp innebar inte bara en större geografisk 
spridning av verksamheten utan också ett bredare verksamhetsspann då det ofta var fallet att 
de uppköpta bolagen hade nya verksamhetsområden i bagaget som kom att bli en del i den 
egna verksamheten. Under den period denna strategi var bolagens huvudspår blev 
lönsamheten ett allt större problem. I takt med att produktionskostnaderna steg i och med 
dyrare materialpriser och hård press från kunder blev lönsamheten alltmer påfrestad. Ett annat 
problem som utkristalliserades var det stora spann av verksamheter som blev svårare att ha 
överblick över och som krävde en bredare kompetens inom företagen. Bakgrunden till denna 
tillväxtstrategi låg delvis i att byggbranschens marginaler var små och svåra att påverka. Det 
enda sättet att få ett högre resultat var att öka omsättningen och därigenom volymen. Denna 
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strategi skapade tunga balansräkningar med en stor nettolåneskuld. Mycket av det strategiska 
arbetet och analyser för att studera marknaden sköttes av konsulter. 
 
Den strategiska omläggningen medförde ett stort antal förändringar för byggbolagen som nu 
helt skulle lägga om sitt övergripande arbetssätt. Verksamhetsområden och verksamheter på 
avlägsna marknader skulle säljas bort eller läggas ned vilket även innebar en omfattande 
omstrukturering av personal och resurser. Detta har gjort det till en förändring av omfattande 
karaktär vilket tagit lång tid för bolagen att genomföra och implementera. 
 
För att nå en högre lönsamhet skulle NCC som ett komplement till huvudstrategin, som lades 
fram i och med ”turn around”, fokusera på några strategiskt viktiga underområden. Dessa 
strategiska underområden är: 
 

• Partnering: Detta koncept handlar om att samarbeta med uppdragsgivare och 
leverantörer i projekten. I stället för att vara motparter ska man vara partners. 

• Inköp: Arbetet med inköp innefattar en omstrukturering av inköpsprocessen och 
genom detta sänka inköpskostnaderna. 

• Industrialiserat byggande: Genom byggande av större moduler i fabrik ska bolaget 
sänka kostnaderna och höja kvaliten. 

• Eko-koncept: Detta koncept går ut på att se till livscykelkostnaden för varje projekt 
istället för den direkta byggkostnaden. 

 
Dessa understrategier eller fokusområden är av stort intresse att studera närmare för att på 
detta sätt få en djupare förståelse i hur NCC:s nya strategiska arbete ser ut. Dessa områden 
kommer i och med detta att beskrivas närmare var för sig. 
 

2.2 Partnering 
NCC:s fokusområde partnering är ett viktigt fokusområde för företaget och ett område där 
bolaget är klart före sina konkurrenter. 

2.2.1 Bakgrund 
Traditionella projekt i byggbranschen, generalentreprenader eller totalentreprenader, liknar 
ofta ett staffetlopp där var och en av de inblandade aktörerna tar hand om sin del utan att ha 
någon större insikt om helheten i projektet eller vad övriga aktörer gör. Detta skapar många 
gånger dåliga relationer och misstro mellan parterna och konflikter eller tvister är inte 
ovanliga. I traditionella byggprojekt ser alla till sina egna intressen och strävar i många fall 
efter att optimera sin egen ekonomi. Resultatet blir ofta att varje part inte gör mer än vad som 
är nödvändigt. 
 

2.2.2 Vad är partnering? 
Partnering är ett koncept för samarbete mellan parter i ett projekt. Istället för att se de olika 
aktörerna i ett projekt som motparter ska de istället se varandra som partners. Redan i 
planeringsfasen av ett projekt sitter samtliga parter tillsammans och diskuterar igenom 
projektets olika faser. I en traditionell byggprocess jobbar parterna mer var för sig och har 
ingen större insyn eller incitament att medverka i de andra parternas arbeten. I ett 
partneringsamarbete är målet att skapa motsatsförhållandet. På detta sätt utnyttjas aktörernas 
kompetenser på ett bättre sätt eftersom de olika aktörernas kunskaper ofta är bredare än just 
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inom sitt eget verksamhetsområde. Att utnyttja denna tvärfunktionella kompetensbredd gör att 
idéer och diskussioner, där flera aktörer kommer till tals, kan optimeras för byggprocessen i 
helhet och därmed reducera framtida tvister parterna emellan. Denna gemensamma planering 
medför därmed också att tidsåtgången i projekten kan utnyttjas på ett bättre sätt, kvalitén i 
processen kontrolleras bättre då alla parter är ansvariga och onödiga byggkostnader kan 
reduceras för att minska den totala byggkostnaden. För att åstadkomma denna förbättrade 
samarbetsrelation som partnering innebär finns tre hörnstenar. 
Dessa hörnstenar är: 
 

• Gemensamma mål: Alla delaktiga parter i ett projekt ställer samman gemensamma 
mål innan projektet startar. Alla är överens om vad som ska göras och vad som är 
viktigt. 

• Gemensamma aktiviteter: Istället för att jobba efter en stafettstruktur där den ena 
parten tar vid där den andra lämnar över så bedrivs aktiviteterna gemensamt. Beslut 
tas tillsammans och parterna har därigenom ett gemensamt ansvar. 

• Gemensamma ekonomiska intressen: Med partnering jobbar alla efter att sänka den 
totala byggkostnaden, då alla parter har ekonomisk vinning av att minimera denna. 
Parterna binds ihop med ett gemensamt avtal som gör att dessa knyts ihop och får 
ansvar för en gemensam plånbok. Samtliga parter arbetar med en öppen ekonomi och 
redovisar öppet transaktioner och resultat. 

 
Viktigt att nämna är att alla projekt inte är lämpade att driva som partnering. Partnering kostar 
pengar och projekt som bäst drivs i denna regi är stora projekt med hög komplexitet. Enkla 
väldefinierade projekt har sällan någon vinning i att drivas som partnering. Därför lämpar sig 
inte alla projekt för partnering. 
 
Partnering är inte någon unik samarbetsform för NCC. Andra aktörer på marknaden jobbar på 
ett liknande sätt även om de inte marknadsför sin samarbetsform under begreppet partnering. 
En fördel NCC har är att de på marknaden har fått prägeln som det ledande partnering 
företaget. Detta är till viss del sant då NCC har kommit längre än sina konkurrenter. 
 
NCC har som målsättning att år 2007 så ska 50% av deras projekt genomföras som partnering 
projekt. Detta är en målsättning som inte är helt genomtänkt och inte heller rimlig. NCC 
driver idag en andel på ca 5% av sina projekt som partnering. 
 
Praktiskt går det till så att ett virtuellt bolag ”Projektet AB” skapas. Detta ska sättas i centrum 
under hela projektets gång. Egna intressen får stå åt sidan och samtliga inblandade ska se till 
projektets bästa eftersom alla i slutändan tjänar på att projektet går bra. I projektet skapas en 
styrgrupp, projektledning och underavdelningar i form av projektering och produktion. I 
samtliga dessa grupperingar sitter personer från samtliga inblandade aktörer i projektet. Varje 
person ska bara finnas representerad i en av grupperna. 
 

2.2.3 Fördelar med partnering 
En viktig fördel med partnering är att anbudsutfallet blir högre. Detta är av ekonomisk 
vinning då anbud kostar pengar och antalet resultatlösa anbud reduceras avsevärt i och med 
partnering. En annan fördel med partneringkonceptet är att det oftast innebär lägre risker och 
skapar ett tryggare projekt för samtliga inblandade parter. Denna trygghet leder i 
förlängningen också till högre vinster då riskfyllda projekt kan innebära stora bakslag och 
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förluster. Utöver detta skapas en trevligare arbetsatmosfär och en större och djupare 
kompetens för de deltagande parterna i projektets olika delar. 
 

2.3 NCC:s inköpsprocess 
En nyckelfaktor för att NCC ska lyckas bibehålla och helst stärka sin position är att bättre 
kunna utnyttja sin storlek. Det är ingen mening att vara ett stort byggföretag i den svenska 
byggbranschen om det inte finns några skalfördelar att utnyttja. NCC har en strategi att vara 
ett stort byggföretag, följaktligen måste de lära sig att utnyttja detta för att vara 
konkurrenskraftiga. Risken är annars att allt fler mindre företag tar marknadsandelar som då 
har en fördel med lägre over-head kostnader och bättre inköpsvägar. Detta har till viss del 
redan varit fallet då fler och fler bolag tar utrymme på marknaden. 
 
NCC har idag en ganska liten andel inköp som sköts centralt. En stor del är projektunika 
inköp (ca 70%). Med projektunika inköp menas att varje projekt sköter sina egna inköp efter 
behov och då oftast från lokala leverantörer. Resterande delen är någon form av samordnade 
inköp. Av denna del är bara 4% centrala inköpsavtal. På grund av den stora andel material 
som köps projektunikt blir materialkostnaden i många fall onödigt hög. Detta är logiskt då fler 
mellanhänder tar sin del av slutpriset. Ungefär 70% av NCC:s omkostnader är material och 
installationskostnader. Här räknas in förutom material även all form av 
underentreprenörsarbete. Övriga kostnader är personal och maskiner eller utrustning. Ett 
problem för branschen är att byggmaterial i olika former har stigit mycket mer i pris än andra 
varor. Prisökningen för byggmaterial ligger ungefär dubbelt så högt som KPI. Förutom detta 
är situationen med leverantörer i norden besvärlig. Många leverantörer är stora och har mer 
eller mindre monopol på marknaden. Detta kan vara en förklaring till de stigande priserna på 
byggmaterial. Det sker också en allt större press från kunderna på byggbolagen att bygga 
billigare. Denna ekvation innebär en besvärlig sits för byggbolagen och kräver mer eller 
mindre att byggkostnaderna måste sänkas för att de i längden ska kunna vara 
konkurrenskraftiga. En sänkning av materialinköp i olika former innebär indirekt en sänkning 
av byggkostnaderna. 
 
Flera av de större anläggningsjobben är offentliga köp som styrs av lagen om offentlig 
upphandling. Dessa jobb har därav blivit väldigt kostnadsfokuserade och pressat marginalerna 
för entreprenörerna. 
 
För att komma till rätta med den allt tuffare situationen på marknaden har NCC skapat en 
inköpsstrategi bestående av sex delmoment. Dessa är: 
 

• Volym koncentration 
• Bästa-pris fördelning 
• Nya inköpsmarknader 
• Bättre produktspecifikation 
• Bättre processpecifikation 
• Förändring i värdekedjan 

 
Dessa sex moment är olika svåra att genomföra och innebär i förlängningen olika vinster för 
företaget. NCC jobbar med samtliga moment men har en fokus på de moment som är lättare 
och snabbare att genomföra. Momenten är presenterade i ordning efter den som ses som den 
lättaste att genomföra. Motsatt förhållande gäller för vilka vinster dessa ger. 
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Samtliga större företag i byggbranschen arbetar idag med denna typ av moment. Detta ska 
dock inte ses som något negativt utan snarare som bra för branschen då det sätter press på 
leverantörer och andra intressenter vilket gynnar alla inblandade byggbolag. Det som kommer 
att bli avgörande för att lyckas i branschen är vilket byggbolag som lyckas bäst med att 
genomföra inköpsmomenten. Med utgångspunkt från vem som ligger främst när det gäller de 
olika delmomenten så kan man konstatera att det skiljer sig en del mellan de olika bolagen. 
Sett till målet för de olika momenten överlag så ligger byggbolagen på ungefär samma nivå. 
 
NCC har skapat ett kompetenscenter dit varje inköpsansvarig för projekt kan vända sig vid 
inköp istället för att varje projekt ska sköta sina inköp själva. I och med detta kan man 
upprätthålla skalfördelar vid inköpen då dessa blir samordnade för de olika projekten. 
Samtidigt håller även ett nytt inköpssystem på att ta form. Där ska alla inköp vid de olika 
projekten (50% är fortfarande projektinköp) registreras och på så vis kunna visa vilka tjänster 
och artiklar som köptes till lägsta pris. Detta kan sedan utnyttjas till kommande projekt då det 
finns registrerat svart på vitt vilken produkt som är billigast. 
 
Volymkoncentration 
Volym koncentration går ut på att köpa in stora volymer och på detta sätt pressa priserna på 
inköp. Denna del av inköpsstrategin ses som den lättaste att genomföra, men också den som 
ger minst resultat. 
 
Bästa pris fördelning 
Bästa pris fördelning handlar om att få samma pris på material över hela NCC:s verksamma 
område. Produkter NCC köper säljs till rådande marknadspriser i respektive land eller region. 
Målet är att det billigaste pris som NCC kan köpa produkten för ska gälla för hela koncernen 
oavsett i vilket land köpet görs. Det ska inte spela någon roll vem på NCC som köper 
produkten eller var, priset skall ändå vara detsamma och lägsta möjliga. Detta förutsätter att 
en samordning över landgränserna sker. Undantag ska endast göras för produkter som har en 
teknisk skillnad eller i de fall logistikkostnaderna blir högre. 
 
Nya inköpsmarknader 
Arbetet med nya inköpsmarknader handlar om att hitta billigare leverantörer och på detta sätt 
minska inköpskostnaderna. I detta arbete ingår att ha personer som jobbar ute på fältet med att 
leta upp och knyta till sig nya kontakter. Praktiskt går det till så att NCC etablerar 
inköpskontor på strategiskt bra platser. Vid valet av nya leverantörer är det av stor vikt att 
väga in kvalitet och logistik för att kunna göra en rättvis jämförelse. NCC har med detta 
arbete hittills gjort snittbesparingar på 17 %. 
 
Bättre produktspecifikation 
Bättre produktspecifikation går ut på att skala av alla onödiga tillval eller biprodukter som 
kunden inte är villig att betala för. För att få ner produktionskostnaden ska varje produkt 
uppfylla det kunden önskar och vill betala för men inget utöver detta som inte skapar ett 
mervärde. 
 
I detta arbete ingår också att standardisera så mycket av NCC:s komponenter som möjligt för 
att på detta sätt kunna begränsa antalet producerade produkter och öka volymerna på de som 
ska produceras. 
 
Bättre processpecifikation 
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Bättre processpecifikation handlar om processen mellan NCC och leverantören. Att göra 
denna så enkel och bra som möjligt så att inte onödigt jobb eller dubbelarbete förekommer.  
 
Detta skulle kunna vara gemensamma beställningssystem eller ordermottagningssystem för att 
på detta sätt minska det administrativa arbetet. Ett annat exempel är elektroniska fakturor som 
minskar pappershanteringen. 
 
Förändring i värdekedjan 
Förändringar i värdekedjan innebär att röra sig uppåt eller nedåt i värdekedjan. En rörelse 
uppåt skulle innebära att NCC skulle köpa mer förädlade produkter för att på så sätt slippa 
sköta den förädlingsprocessen på egen hand. En rörelse nedåt innebär det motsatta det vill 
säga att NCC sköter en större del av förädlingen själv och därmed köper in mindre förädlade 
produkter. 
 

2.4 Industriellt byggande 
Industriellt byggande handlar om att bygga färdiga husmoduler i fabrik. Väggar, tak och golv 
byggs färdigt och monteras snabbt på byggplatsen. Istället för att som i traditionellt byggande 
utföra ungefär 90% av arbetet på byggplatsen så innebär denna process att ca 90% istället sker 
i fabrik. 
 
Det industrialiserade byggandet handlar också om att standardisera i så stor utsträckning som 
möjligt. Med färre antal komponenter kan NCC dra ner på antalet leverantörer och öka 
volymerna av aktuella produkter. Det förenklar och snabbar också på byggprocessen. 
 
Det finns ett antal orsaker bakom NCC:s strategi kring industriellt byggande. 
 

• Dyra material kostnader och byggpriser: Genom att i mycket större omfattning 
genomföra byggandet i fabrik kan materialkostnader reduceras genom större inköp. En 
viktig orsak till införandet av det industriella byggandet är att reducera 
byggkostnaderna som idag är för höga. Byggbranschen har länge brottats med dålig 
lönsamhet. För NCC:s del är detta ett steg på vägen för att nå en bättre lönsamhet. 

• Långa byggtider: Med denna form av byggmetod räknar NCC med att kunna halvera 
byggtiden, vilket skapar en mycket snabbare och effektivare produktion. 

• Kvalitetsbrister: Många byggprojekt har fått hård kritik för bristande kvalitet. Ett 
exempel är fuktskador. Kvaliteten ska genom en industrialiserad byggprocess bli 
mycket bättre och problem med fuktskador mer eller mindre elimineras då endast 
slutmontering sker på byggplatsen. 

• Brist på arbetskraft: Stora pensionsavgångar kommer att skapa en brist på arbetskraft. 
Med ett större grad av fabricerat byggande blir behovet av arbetskraft mindre och 
därmed blir NCC mindre känsliga för att drabbas av problem relaterade till detta. 

 

2.5 Eko-koncept 
Eko-konceptet handlar om att se till den totala livscykelkostnaden för en byggnad eller annat 
projekt istället för byggkostnaden. I denna livscykelkostnad ingår drift och underhåll samt 
energikostnad för objektet. Denna strategi bygger på en långsiktig relation där byggaren tar på 
sig ansvaret för skötsel och underhåll av byggnaden. Detta skapar ett gemensamt ansvar 
mellan brukaren och byggaren för byggnaden eller projektet under hela dess livslängd. 
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I konceptet ingår också att i ett tidigt skede använda sig av ett dataprogram där man 
tillsammans med kunden sitter ner och kalkylerar på projektet. Kunden kan då i samrådan 
med byggaren specificera vad han önskar och direkt se vad olika alternativ skulle kosta, både 
i avseende på den direkta byggkostnaden och på den mer relevanta livscykelkostnaden. Detta 
medför ett antal fördelar både för byggaren men också för kunden. För båda parter minskar 
överraskningar och därigenom riskerna med projektet. För kunden innebär det en pålitligare 
kostnadskalkyl som dessutom sträcker sig över hela produktens livslängd. 
 
Avseende energiförbrukning finns ofta stora besparingar att göra med en god kunskap om 
byggande. Detta är en viktig faktor att beakta och diskutera vid utformningen av en byggnad. 
Denna faktor är en av de avgörande för livscykelkostnaderna då energiförbrukningen vanligen 
ligger på ungefär 50% av underhållskostnaderna för en byggnad. 
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3 Förstudie analytisk del 
Förstudieempirin kommer i detta kapitel att följas upp av ett antal analyser. Dessa analyser 
har till syfte att i ett tidigt skede ge en bild av NCC:s strategiska områden och hur dessa kan 
beskrivas med hjälp av några lämpliga analysmodeller. Utifrån dessa analyser av förstudien 
ska det skapas en bättre bild över hur det sedan kan vara lämpligt att gå vidare i studien. 
 
Det kommer att göras ett ganska omfattande analysarbete av förstudien, då mycket av det 
empiriska materialet har samlats in under denna del av arbetet. Utifrån analysarbetet i 
förstudien kommer sedan en fördjupad del i studien som förstudien kommer att ligga till 
grund för. 
 
I den analytiska delen av förstudien kommer analyser att göras över hur NCC:s strategi och 
dess understrategiska fokusområden går att beskriva utifrån några utvalda strategiska 
ramverk. Då ett av syftena med studien är att ställa NCC:s strategier mot vedertagna 
analysmodeller faller det sig naturligt att efter förstudien göra de analyser av bolaget som det i 
och med denna förstudie finns empiriskt material och därigenom kunskap till. 
 
En analys med Ansoffs produkt/marknadsmatris presenteras först då denna analyserar NCC:s 
övergripande strategi. Av denna anledning har det bedömts som intressant att titta på denna 
analysmodell som ett första steg i analysprocessen av NCC. Vidare följer en analys med fokus 
på NCC:s strategiska underområden utifrån Porters generiska strategier. Detta faller sig 
naturligt att efter att ha studerat NCC:s övergripande strategi gå vidare med att titta på 
bolagets underområden. Denna analys följs av en branschanalys med Porter fem faktors 
referensram som har som fokus att studera NCC:s underområden djupare och se hur dessa 
förändrar NCC:s lönsamhetspotential i branschen. Branschanalysen kommer också att ge en 
beskrivning av hur den nya strategin kan hjälpa bolaget att tackla den allt hårdare 
konkurrenssituationen i branschen. Utöver denna genomförs också en analys som kommer att 
beskriva den gamla och den nya strategin mot ramverket med resurs och marknadsdriven 
strategi. 
 
Valet av analyser är gjorda efter vad som uppfattats som vedertagna och lämpliga analyser för 
att beskriva en organisation och därigenom NCC strategiskt. Att det finns ett så stort antal 
analyser i detta tidiga skede av arbetet förklaras med att en så bred bild som möjligt av NCC:s 
strategier, strategiska arbete och fokusområden har varit önskvärd då författarna har 
eftersträvat detta som utgångspunkt för arbetets vidare syfte och forskningsfrågor. Detta på 
grund av det syfte och forskningsfrågor författarna velat komma åt har krävt en bred 
insamling av empiriskt material och en utförlig analys av detta. Mängden analyser motiveras 
också med att analysarbete hjälper till att vidga synen på problemområdet och därigenom 
kunskapen för det fortsatta arbetet. 
 

3.1 Ansoffs produkt/marknadsmatris 
Nedan presenteras teori runt Ansoffs produkt/marknadsmatris. Utifrån detta strategiska 
analysverktyg kommer sedan en analys att göras med fallstudieföretaget NCC i fokus. 
 

 10



 

3.1.1 Teori om Ansoffs produkt/marknadsmatris 
Ansoffs matris visar på vilka olika strategiska inriktningar som en organisation kan välja 
avseende produktbredd och marknadsutbredning. Matrisen har två dimensioner, produkter och 
marknader. De olika strategiska möjligheterna kommer från hur organisationen väljer att 
arbeta utifrån dessa dimensioner. Organisationen kan välja att antingen arbeta på en befintlig 
marknad med befintliga produkter eller expandera med nya produkter, nya marknader eller att 
satsa på både nya produkter och nya marknader samtidigt (Hörte 1999). 
 

Figur 1. Ansoffs produkt/marknadsmatris 
 

               Produkt  
Marknad 

Befintlig 
produkt 

Ny 
produkt 

 
Befintlig marknad 

 

 
Konsolidering 

 
Produktutveckling 

 
Ny marknad 

 

 
Marknadsutveckling

 
Diversifiering 

Från ”Strategianalyskompendium” av S-Å. Hörte, 1999, Luleå: Luleå tekniska 
universitet, s 35. 

 
• Konsolidering: Denna strategi syftar till att skydda och bevara. Det innebär att 

organisationen går in för att stärka sina befintliga affärsområden men kan också 
innebära att man tar ett steg bakåt och skalar av mindre intressanta verksamheter eller 
geografiska områden. Stärkandet kan ske genom en såkallad penetration vilket innebär 
en satsning på större marknadsandelar med befintliga produkter på befintlig marknad. 

• Produktutveckling: Detta innebär att satsa på nya produkter eller skapa en större 
produktbredd på den befintliga marknaden, den marknad som organisationen tidigare 
varit verksam på. Produktutveckling innebär oftast att bolaget satsar på helt nya typer 
av produkter. 

• Marknadsutveckling: Marknadsutveckling handlar om att hitta nya marknader för sina 
befintliga produkter. En geografisk expansion. Denna marknadsutveckling sker med 
befintliga produkter som bolaget tidigare erbjudit. 

• Diversifiering: En diversifierande strategi är en kombination av produkt och 
marknadsutveckling. Organisationen satsar på att ta sig in på nya marknader och 
samtidigt bredda sitt produktutbud. 

 
Dessa fyra strategiska inriktningar innebär olika risker för organisationen. En satsning på 
befintliga produkter och marknader är förknippat med den lägsta risken, medan en produkt 
eller marknadsutveckling ses som mer riskfyllt. Diversifiering där organisationen väljer att gå 
in på en ny marknad med en ny produkt är det alternativ som är förknippat med den högsta 
risken. 
 

3.1.2 Analys av NCC med Ansoffs produkt/marknadsmatris 
En analys med hjälp av Ansoffs produkt/marknadsmatris kommer att beskriva skillnaderna 
mellan NCC:s tidigare strategi och den nya strategin efter ”turn around”. I denna analys 
kommer NCC:s övergripande strategi att ligga i fokus, vilket också faller sig naturligt vid en 
närmare studie av analysverktyget. 
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Om vi sätter NCC i fokus och tittar på deras strategier före och efter ”turn around” kan det 
ganska tydligt konstateras hur de har ompositionerats i matrisen. NCC:s gamla strategi var en 
utpräglad tillväxtstrategi, vars fokus låg på att växa och därigenom öka omsättningen för att 
nå ett förbättrat resultat. NCC expanderade geografiskt och handlade upp bolag i andra länder, 
i första hand i närregionen men även på mer avlägsna marknader. I vissa fall satsades också 
på nya produkter för att bredda verksamheten. Dessa strategiska satsningar är utpräglade 
marknads- och produktutvecklingar, dock med en tydligare fokus på marknadsutveckling då 
denna del var den mest tongivande delen i NCC:s tidigare strategi. 
 
I och med ”turn around” förändrades mycket i NCC:s strategi. Istället för att satsa på att växa 
geografiskt och lägga energi på nya produktområden skulle NCC nu fokusera på närregionen 
och inte driva verksamheter på avlägsna geografiska marknader. Företaget gjorde en tydlig 
geografisk konsolidering. När det gäller produkter skulle NCC satsa där det var lönsamt och 
där man hade kompetens och inte ge sig in på nya produktområden där företaget saknade 
kompetens. Det blev också en avsmalning verksamhetsmässigt så även i fråga om produkter 
genomfördes en konsolidering. 
 
Tydligheten i den nya strategin är stor. Det går lätt att förklara vad denna syftar till. NCC har 
valt att satsa smalt. Man ska göra det man är bra på och lägga allt krut på detta. Denna strategi 
är en mycket tydlig form av konsolidering. Vilket sätt att arbeta som är att föredra krävs fler 
analyser för att ge en tydlig bild av, dock kan vi med den kunskap vi har idag konstatera att 
NCC:s sätt att arbeta idag är mycket lönsamt. Det vi också kan konstatera är att det tydligare 
går att presentera NCC:s strategi idag i ovan nämnda strategiska matris jämfört med den 
tidigare strategin hos företaget. 
 

3.2 Porters generiska strategier 
Porters generiska strategier är ett välkänt och vedertaget redskap vid analys av en 
organisations strategiska satsning. 
 

3.2.1 Teori om Porters generiska strategier 
Enligt detta ramverk om generiska strategier kan en organisation välja mellan tre olika sätt att 
konkurrera på. Dessa är genom att differentiera, kostnadsleda eller fokusera. Fokuseringen 
kan delas upp i kostnads- och differentieringsfokusering. I matrisen så syftar fokusering till en 
smal marknad medan differentiering och kostnadsledning riktar sig mot en bred sådan (Porter 
1980). Nedan följer en närmare beskrivning av de olika strategierna. 
 
              Figur 2. Porters generiska strategier 
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              Från ”Competitive strategy” av M-E. Porter, 1980, s 39. 
 

• Kostnadsleda. Detta handlar om att producera på billigaste möjliga sätt och genom 
detta skapa konkurrensfördelar genom låga kostnader och stora volymer. Denna 
strategi är ofta intimt förknippad med skalfördelar. Detta behöver inte automatisk leda 
till lägsta pris för produkten, dock är denna typ av produkter oftast av det billigare 
slaget. 

• Differentiera. Med detta menas att utmärka sig. Skapande av mervärde för kunden 
genom att erbjuda något speciellt. Typiskt är skapande av varumärke eller unika 
funktioner hos det som produceras. 

• Fokusering. Här syftas till att inrikta sig på ett marknadssegment eller nisch. Genom 
att erbjuda produkter eller tjänster till ett utvalt segment kunna skapa sig fördelar på 
marknaden. Fokusering kan ske genom både kostnadsfokusering och 
differentieringsfokusering. Dock är det vanligare med fallet differentieringsfokusering, 
som innebär marknadsföring av en differentierad produkt på en utvald marknad. 

 
Differentiering och kostnadsledning sker mot en bred marknad medan fokusering riktar sig 
mot en utvald nisch. Ytterligheten för kostnadsledarskap är låga kostnader medan det för 
differentiering är en starkt utskild produkt. 
 

3.2.2 Analys av NCC med Porters generiska strategier 
Nedan följer en analys av NCC:s och byggbranschens positionering med hjälp av Porters 
generiska strategier. Denna analys kommer att titta närmare på NCC:s fokusområden och 
utvärdera hur dessa sett till Porters generiska strategier förändrar NCC:s strategiska position. 
 
Byggbranschen har genom kundernas press på priser och ständiga önskemål om lägsta pris 
haft svårt att differentiera sig. Byggbolagen har setts som relativt homogena och det har varit 
svårt att bygga varumärken i denna bransch då priset varit av störst betydelse. Med detta som 
bakgrund har differentieringsstrategin varit svår att genomföra för byggbolag på den svenska 
marknaden. 
 
Det är samtidigt svårt att påstå att det funnits några utpräglade kostnadsledare heller. 
Byggbolagen har över lag jobbat med stora delar projektunika inköp vilket har medfört att 
inköpsprocessen har varit svår att påverka från koncernnivå. Det har genom detta varit svårt 
att komma åt skalfördelar vilket mer eller mindre är en förutsättning för att vara en 
kostnadsledare. Huruvida det funnits bolag som strävat efter att bli kostnadsledare eller 
differentierade är svårare att uttala sig om, men utåt sett finns inget som direkt pekar på att det 
skulle vara på detta sätt. 
 
Det som nu pågår i hela byggbranschen är att förändra inköpsprocesser och ta fram ideer om 
nya produktionsmetoder och samarbetsformer. 
 

• Inköpsprocesserna har till syfte att sänka kostnaderna för inköp, som har stigit kraftigt 
under de senaste 15 åren jämfört med KPI. Skalfördelar har tidigare utnyttjats dåligt 
och mycket kraft läggs på att utnyttja sin storlek vid inköp. 

• Nya produktionsmetoder främst i form av NCC:s industriella byggande som innebär 
att en mycket större del av byggprocessen utförs i fabrik. Här bör också nämnas arbete 
med att utforma standardiserade produkter. 

• Exempel på samarbetsformer är partnering och liknande samverkansformer. 
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Om vi sätter NCC i fokus så stämmer beskrivningen om hur byggbranschen tidigare fungerat 
ganska väl in. Det är därför väldigt svårt att placera in NCC:s tidigare strategier som helhet i 
denna modell. Det vi däremot ser alltmer är en differentierad strategi där NCC strävar efter att 
utmärka sig och skapa ett slagkraftigare varumärke. Arbetet med framförallt partnering men 
också eko-konceptet är ett steg i denna riktning. Båda dessa delstrategier eller fokusområden 
har som syfte att släppa fokus från lägsta pris och istället se till helheten, långsiktiga relationer 
och kvalitet. 
 
NCC:s strategier med inköp och en industrialiserad byggprocess syftar å andra sidan till att 
sänka kostnaderna och på detta sätt skapa konkurrensfördelar och högre lönsamhet. Detta är 
intressant och skulle enligt Porter bli en form av ”stuck in the midle” strategi som han menar 
inte är hållbar då en organisation måste utmärka sig åt något av hållen för att skapa 
konkurrensfördelar. Vi menar dock att så inte riktigt är fallet. Det kan tyckas bli en form av 
blandstrategi dock på olika plan. Som fallet vi konstaterat är kommer inte NCC:s strategi att 
vara en blandning av kostnadsledare och differentierad, som är det klassiska exemplet på att 
vara ”stuck in the midle”, utan fokuserade åt båda håll men på skilda fokusområden. I denna 
komplexa bransch är det också svårt att applicera en enkel teoretisk modell och diskutera vad 
som är rätt eller fel. 
 
Arbetet med att bygga varumärken är en lång process och har egentligen bara tagit sin början. 
Detta är det som ligger i fokus för NCC. Kombinationen med att lägga mycket energi på 
inköp och billigt byggande är mer eller mindre en förutsättning för lönsamhet. Detta menar vi 
inte är en direkt form av att vara ”stuck in the midle”, däremot skulle det vara av intresse för 
framtida analyser att titta närmare på hur dessa fokusområden hänger samman och om det går 
att säga i vilken utsträckning de drar åt samma håll. 
 
En sak som dock kan konstateras är att NCC strävar efter en tydligare strategi och har i och 
med satsningen på sina fokusområden påbörjat detta arbete. 
 

3.3 Branschanalys 
Analys av byggbranschen med Porters fem faktors referensram i syfte att studera de fem 
krafter som påverkar lönsamhetspotentialen i branschen och hur den förändrade strategin hos 
NCC kan förändra dess möjlighet till förbättrad lönsamhet. 
 

3.3.1 Porter fem faktors referensram 
Enligt Porters fem faktors referensram finns följande påverkande faktorer i en bransch (Porter 
1980). 
 
Påverkande faktorer/dimensioner i referensramen 

• Hot från nyetableringar: Denna kraft avser hur stort hotet är från nya företag att 
etablera sig i branschen. 

• Hot från substitut: Med hot från substitut avses hotet från substituerande produkter till 
de som är aktuella i branschen. 

• Förhandlingsstyrka hos leverantörer: Denna påverkande dimension ser till hur stor 
förhandlingsstyrka underleverantörer till bolagen i branschen har. 

• Förhandlingsstyrka hos kunder: Denna påverkande dimension ser till hur stor 
förhandlingsstyrka kunderna till bolagen i branschen har. 
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• Konkurrenstrycket i branschen: Med konkurrenstryck i branschen menas hur stor 
konkurrensen är mellan branschens huvudsakliga aktörer. 

 
Utifrån dessa fem krafter skapas en bild över lönsamhetspotentialen i branschen. Enligt 
modellen är lönsamhetspotentialen kopplad till faktorer i branschen. För att en organisation 
ska vara lönsam på en marknad måste dessa branschfaktorer vara gynnsamma (Porter 1980). 
Konkurrenstrycket i branschen är påverkad av de fyra övriga krafterna men är samtidigt själv 
en påverkande faktor (Porter 1980). 
 
Huvudsyftet är i denna analys inte att i första hand få ett mått på lönsamhetspotentialen utan 
att studera de ingående påverkande dimensionerna, de fem krafterna. En jämförelse kommer 
att göras mellan situationen för NCC med den nuvarande strategin och med den gamla 
strategin. Här vill vi se hur strategin har förändrat NCC:s konkurrenssituation utifrån de fem 
dimensionerna och därmed lönsamhetspotentialen. Vi kommer också att försöka lyfta fram 
nyckeldimensionerna för byggbranschen. Med detta menar vi vilka av de fem krafterna som 
är de starkaste och av störst intresse att studera djupare. 
 

3.3.2 Branschanalys med Porter fem faktors referensram 
Första steget i denna analys kommer att bli en övergripande branschanalys där branschen som 
helhet kommer studeras. Vi kan här se byggbranschen som homogen och de villkor som råder 
för branschen även gäller för NCC. Med homogen menar vi i detta fall ur kundens synvinkel, 
som har prioriterat låga priser och inte sett bolagen som differentierade i den bemärkelse att 
de besitter egenskaper värda att betala ett högre pris för. 
 
I nästa steg kommer NCC att sättas i fokus. Vi kommer då att titta på hur de strategiska 
områden som NCC jobbar med kan förändra deras situation i branschen. Mer exakt hur 
kommer påverkan från de fem krafterna i ramverket förändras i och NCC:s nya arbetssätt. 
 
Hot från nyetableringar 
Hot från nyetableringar påverkas i stor utsträckning av vilka inträdesbarriärer som råder i 
branschen. De inträdesbarriärer som bedöms som intressanta att studera närmare i detta fall är 
skalekonomi, varumärke och kundlojalitet, kapitalbehov och omställningskostnader. 
 
Skalekonomi 
Skalekonomiska fördelar i byggbranschen handlar i första hand om att genom att utnyttja sin 
storlek pressa priser på inköp. Ser man bakåt i tiden har de stora aktörerna överlag varit dåliga 
på detta. Största delen av inköpsvolymen har varit projektunika inköp vilket inte har gett 
några skalfördelar att tala om. Så länge aktörerna i branschen jobbar med projektunika inköp 
är denna barriär låg, vilket byggbranschens aktörer också fått erfara då det blivit en allt större 
konkurrens om projekt. Det vi däremot ser är förändringar på detta område. Samtliga av de 
större aktörerna i branschen är väl medvetna om detta och förändringsarbete pågår med att 
förändra inköpsprocesserna. 
 
Varumärke och kundlojalitet 
Byggbranschen kan kännetecknas som en bransch där varumärken har varit svåra att skapa. 
Kunden har traditionellt sett i första hand tittat på pris och inte vägt in andra aspekter i någon 
större utsträckning. Detta speciellt i de fall ett projekt har köpts av offentliga beställare och 
lagen om offentlig upphandling har styrt. Detta har också präglat branschen med låga 
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marginaler och hård prispress. Kundlojaliteten har över lag varit låg och billigaste anbud har 
varit den styrande faktorn för att få ett projekt. 
 
Att skapa ett varumärke är en lång process och inte något som kommer att kunna 
åstadkommas över en natt, dock kan konstateras att många aktörer jobbar hårt med olika 
koncept för att försöka ändra på detta. Denna barriär kan också ses som låg. Återstår att se hur 
detta kommer förändras över tiden. 
 
Kapitalbehov 
Denna barriär är främst aktuell i större projekt och är då hög för nya aktörer i branschen. I 
mindre projekt som ofta är än mer attraktiva finns inte denna barriär på samma sätt. Detta är 
också en anledning till att det finns väldigt många mindre aktörer inom byggbranschen. För 
den nya aktören finns inget större hinder att ta sig in i branschen dock med undantag för att 
åta sig stora projekt. Viktigt att nämna i detta sammanhang är att lönsamheten oftast är bättre i 
små projekt. Detta kan låta som en paradox och kräver ett litet förtydligande. Stora projekt 
blir ofta mål för mer eller mindre samtliga bolag som har möjlighet att åta sig det, vilket 
medför pressade kalkyler. Mindre projekt har sällan samma upphandlingsprocedur och då 
dessa är lättare att kalkylera och riskerna för oförutsedda händelser är mindre innebär de 
oftast en högre lönsamhet. Sammanfattningsvis är kapitalbehovet ingen större inträdesbarriär. 
 
Omställningskostnader 
Med omställningskostnader kan ses kostnader som uppkommer mellan olika projekt, 
merarbete med olika kundgrupper eller arbetet med byte av leverantörer. Med andra ord 
kostnader som uppkommer vid omställningsprocesser i arbetet och som är kostsamma att 
genomföra. 
 
För mindre aktörer som verkar på små lokala marknader råder sällan några större 
inträdesbarriärer med omställningskostnader. Om det istället handlar om att arbeta över en 
större geografisk marknad med ett bredare spann av verksamheter och kunder blir barriärerna 
större då det innebär fler underleverantörer att göra affärer med och en bredare kompetens att 
hålla aktuell. Sammantaget är inte omställningskostnader någon större inträdesbarriär. 
 
Om vi tittar på inträdesbarriärer som helhet är dessa låga. För vissa nischer och specifika 
situationer eller projekttyper kan barriärerna vara höga men överlag får de anses som låga. 
 
Hot från substitut 
Substitutprodukter i byggbranschen kan vara lite svårdefinierade. Eftersom byggföretag 
jobbar med så många olika typer av projekt går det inte att ge något entydigt svar på vilka 
substitutprodukter som skulle utgöra ett hot. Det kan också tyckas svårt att se att det skulle 
finnas några direkta hot från substitutprodukter för ett byggföretag. Om man däremot tittar på 
vilka material som används vid olika byggprojekt blir diskussionen runt substitut 
intressantare. För de företag som själva har någon form av egen produktion av material kan 
substitut förekomma och utgöra ett hot mot denna del av affärsverksamheten. Det som också 
skulle kunna ses som substitut inom byggbranschen är olika sätt att utföra byggandet på. Inom 
detta område jobbar NCC med industriellt byggande som kortfattat innebär en mycket större 
del av byggandet sker i fabrik. Om detta blir attraktivt hos kunderna och slår väl igenom som 
byggform kommer det att utgöra ett hot mot det traditionella byggandet och ställa krav på 
övriga aktörer i branschen att börja arbeta på samma sätt för att inte tappa i konkurrenskraft. 
 
Förhandlingsstyrka hos leverantörer 
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Sett ur de flesta branscher är leverantörens förhandlingsstyrka liten. Dock har detta ej varit 
fallet i byggbranschen som tvärtom haft mycket starka leverantörer att arbeta mot. Dessa har i 
vissa fall haft mer eller mindre monopol på den lokala inköpsmarknaden. Detta har också 
inneburit att materialkostnaderna för byggföretagen stigit avsevärt mer än KPI vilket har 
medfört en allt tuffare situation för branschens aktörer. Detta kräver dock ett förtydligande då 
olika typer av underleverantörer har olika mycket att säga till om. Vissa underleverantörer 
däribland VVS har mer eller mindre monopol på sin marknad och har därför en stor 
förhandlingsstyrka gentemot byggbolagen. Andra underleverantörer som målare och 
golvläggare har mycket mindre att säga till om och pressas istället hårt från byggbolagen. 
 
Förhandlingsstyrka hos kunder 
I motsatts till leverantörer ses kundens förhandlingsstyrka sett från andra branscher som stor. 
Så är även fallet för det mesta i byggbranschen. Kunder är ofta stora och har haft ett tungt 
fokus på att efterfråga billigaste lösning. Detta har medfört en bransch med små marginaler 
där branschens aktörer krigat mot varandra med att erbjuda bästa pris. Denna sits är av det 
mindre angenäma slaget då byggbolagen blivit trängda mellan leverantörer och kunder som 
båda varit starka och haft stor förhandlingsstyrka. 
 
Konkurrenstrycket i branschen 
Gällande konkurrensen i branschen är det nödvändigt att se på stora och små projekt separat. 
Konkurrensen på mindre projekt är i byggbranschen hög. Det finns många företag som har 
möjlighet att genomföra dessa och branschens större aktörer har vissa gånger en nackdel då 
mindre företag har lägre overhead kostnader och kan lägga billigare anbud. Om vi tittar på 
större projekt är konkurrensen en annan. Här finns klart färre aktörer och man skulle kunna 
tala om en något bristande konkurrens. Det finns tre ledande aktörer i branschen. När det 
kommer till riktigt stora projekt står det oftast mellan dessa om vem som ska åta sig ett 
projekt. Dessa projekt är samtidigt trots riskerna väldigt attraktiva och får ofta pressade priser. 
Trots detta är det ofta de mindre projekten som har störst lönsamhet. Detta förklaras med att 
stora projekt är kopplade till en mycket högre risk samt att priserna pressas bolagen emellan 
fastän endast några få bolag konkurrerar om dessa projekt. Mindre projekt kan också många 
gånger erhållas genom kontakter och genomgår inte samma upphandlingsprocedur och 
därigenom inte samma press på priserna även om det finns många som skulle kunna 
konkurrera om projektet.  
 
Slutsatser av branschanalys 
Som situationen har varit och till stor del även är idag så är entreprenadföretagen klämda 
mellan leverantörerna och kunderna. Dessa är i många fall starka och utgör det största hotet 
mot branschens aktörer. Utöver detta blir konkurrenstrycket i branschen allt större genom att 
fler och i många fall mindre aktörer är med och konkurrerar. Detta medför att de stora 
aktörerna i branschen måste utmärka sig på ett bättre sätt än idag och samtidigt bättre utnyttja 
sina skalfördelar. 
 
Det som är intressant är den stora förändring som håller på att ske i byggbranschen och som 
med stor sannolikhet kommer att förändra konkurrenssituationen och lönsamhetspotentialen 
avsevärt för i första hand branschens större aktörer. 
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3.3.3 Analys av NCC i branschen 
Vi kommer nu att titta på hur NCC:s fokusområden har möjlighet att eller kommer att 
förändra NCC:s möjlighet att påverka sin situation i branschen sett till de fem dimensionerna i 
Porter fem faktors referensram och i slutändan sin egen lönsamhetspotential. 
 
Partnering 
Partnerings påverkan på inträdesbarriärer 
Partnering har en potential att skapa högre barriärer inom områdena varumärke och 
kundlojalitet samt omställningskostnader. Detta då partnering syftar till en närmare kontakt 
med kunden och detta kan skapa en starkare differentiering och därigenom varumärke för 
NCC. Genom den närmare kontakt som partnering innebär har NCC också en god möjlighet 
till skapande av en större kundlojalitet. NCC har lyckats väl med sin marknadsföring av 
partnering och ses på detta område som marknadsledande. Detta skapar också goda utsikter 
för långsiktiga samarbeten mot kunder. Med partnering kommer även omställningskostnader 
att minska. Detta främst genom en högre utdelning på anbud samt mindre merarbete och 
merkostnader med tvister gentemot leverantörer och kunder som kan ses som en 
omställningskostnad vid byggprojekt. 
 
Partnerings påverkan på leverantörers förhandlingsstyrka 
Genom att arbeta med partnering knyts en närmare kontakt med vissa leverantörer som genom 
detta blir närmare kopplade till projektet. I detta avseende kan partnering innebära en viss 
minskad förhandlingsposition från leverantörer. Detta kräver en förklaring då det enligt small-
number aspekten skulle innebära att leverantörerna genom att bli färre skulle få en större 
förhandlingsstyrka. Viktigt att förstå är vad begreppet partnering innebär och hur relationerna 
mellan parterna i ett sådant projekt ser ut. I dessa projekt ligger fokus på projektets bästa, 
samtliga arbetar med öppen redovisning av ekonomin och alla vinster eller förluster som görs 
delar mellan parterna. Detta har till syfte att skapa en anda där det inte konkurreras på det 
gamla viset och genom detta blir förhandlingstrycket både från byggbolagets och 
leverantörens sida lägre. 
 
Partnerings påverkan på kunders förhandlingsstyrka 
Detta är ett av partnerings huvudsyften. Genom att arbeta med partnering kopplas fokus bort 
från synen på projektets aktörer som motparter till att istället vara samarbetsparter. Med 
projektets bästa i fokus och arbete med öppen redovisning har det negativa trycket i form av 
pressade priser från kunden lättat och marginalerna blivit något högre. Viktigt är att detta inte 
har skett på bekostnad av kunden utan är ett resultat av samarbetsrelationen som partnering 
innebär. Tvister och osämja mellan NCC och kunden har med detta arbetssätt mer eller 
mindre eliminerats. 
 
Partnerings påverkan på konkurrenstrycket i branschen 
Med en ledande ställning inom partnering har NCC en konkurrensfördel gentemot sina 
konkurrenter. Detta är inte på något sätt säkert att detta kommer vara fallet i framtiden. Dock 
tyder utvecklingen runt partnering på att relationen till kunden blir bättre och detta i sin tur en 
fördel för framtida samarbeten. Analogt borde konkurrensen för NCC bli lägre i och med 
detta. Om NCC lyckas knyta en god relation till en stor grupp kunder och på så sätt komma 
ifrån dyra anbudsförfrågningar och samtidigt få färre att konkurrera med har man vunnit 
mycket. 
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Sammantaget kan NCC:s satsning på partnering visa sig mycket värd. Om marknaden och 
kunderna anammar detta arbetssätt och NCC fortsätter att ligga i spetsen för utvecklingen av 
denna samarbetsform kan man skapa goda förutsättningar för framtida god lönsamhet. 
 
Inköp 
Inköpsarbetets påverkan på inträdesbarriärer 
Fokusområdet inköp har stora potentialer att skapa högre inträdesbarriärer mot nya aktörer i 
branschen inom områdena skalfördelar och kapitalbehov. Med en större grad centraliserade 
inköp och stora inköpsvolymer åstadkommer NCC skalfördelar gentemot nya och mindre 
aktörer. 
 
Inköpsarbetets påverkan på förhandlingsstyrkan hos leverantörer 
Hela arbetet med att förbättra inköpsprocessen handlar i första hand om att få en starkare 
position gentemot leverantörerna. Dessa har genom oligopolsituationer på marknaden en stark 
position gentemot byggbolagen. 
 

• Genom större och samlade inköp från NCC pressas leverantörerna till lägre priser. 
• Med en lägsta pris garanti får NCC samma pris i hela koncernen oavsett från vilket 

land köpet görs. Detta menas att oavsett i vilket land NCC bedriver ett projekt ska 
inköpsansvarig för detta projekt kunna köpa en vara för det lägsta möjliga pris. Detta 
genom att skapa ett system där det kartläggs vilket pris som betalas för en vara i de 
olika länderna och sedan ställa krav på leverantören att sälja till samma pris till 
samtliga inom NCC: koncern. Hur mycket en vara kostar ska inte bero på köpkraft. 

• Nya inköpsvägar skapar möjligheter till nya leverantörer och därigenom större 
konkurrens dessa emellan. 

• En rörelse utåt i värdekedjan innebär att et större förädling sker hos NCC och där 
igenom inköp av mindre förädlade produkter och sannolikt fler leverantörer att välja 
mellan. 

 
Detta sammantaget stärker NCC:s position gentemot leverantörer. Processen för att 
genomföra och lyckas med dessa olika steg i inköpsstrategin är lång och inte helt enkel. Det 
kommer krävas ett stort arbete från NCC:s sida dock med stora vinster att hämta när arbetet är 
i hamn. 
 
Inköpsarbetets påverkan på konkurrenstrycket i branschen 
Syftet med det förändrade inköpsarbetet är som tidigare konstaterat att få ner 
inköpskostnaderna. Ett lyckat arbete inom detta område skapar en konkurrensfördel gentemot 
samtliga konkurrenter i branschen och därmed ett försprång för NCC. Nu är situationen inte 
så enkel, samtliga större aktörer agerar på ungefär samma sätt avseende inköp NCC är med 
andra ord inte ensamma om detta. Kommer då konkurrensen att förändras genom detta sätt att 
arbeta? Om vi antar att samtliga aktörer är ungefär lika duktiga och lyckas lika bra med sitt 
inköpsarbete så är en rimlig slutsats att konkurrensen mellan branschens större aktörer inte 
kommer att förändras nämnvärt. Om vi däremot ställer NCC mot branschens mindre aktörer 
kommer de rimligtvis att ha en fördel då dessa inte har samma möjlighet att förändra sin 
inköpsprocess på det sätt NCC gör. NCC kommer således att få en bättre sits 
konkurrensmässigt gentemot mindre aktörer i branschen i och med arbetet runt inköp. 
 
Industriellt byggande 
Det industriella byggandets påverkan på inträdesbarriärer 
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Genom ett industriellt byggande finns goda möjligheter att skapa barriärer genom i första 
hand skalekonomi och kapitalbehov men också till viss del genom omställningskostnader. 
Skalekonomiska fördelar nås genom att NCC med ett industriellt byggande och fler 
standardiserade produkter kan göra inköp i större volymer och fler produkter av samma sort. 
Kapitalbehov ökar inträdesbarriärerna för mindre aktörer i den bemärkelse att det krävs stora 
investeringar i fabriker för att kunna arbeta med industriellt byggande. 
Omställningskostnaderna för NCC har en bra möjlighet att minska då detta nya sätt att bygga 
innebär affärer med färre leverantörer och fler processer och moment som upprepar sig från 
projekt till projekt.  
 
Det industriella byggandets påverkan på leverantörers förhandlingsstyrka 
Större inköpsvolymer skapas genom industriellt byggande och fler standardiserade produkter. 
Detta ger NCC en starkare ställning gentemot dess leverantörer. Då en större grad av 
förädling kommer att ske vid denna typ av byggande innebär detta en rörelse utåt i 
värdekedjan för NCC vilket kommer att resultera i en bättre situation gentemot leverantörerna 
då det i detta läge kommer finns fler att välja på då mindre förädlade produkter tillhandahålls 
av fler leverantörer och den oligopolstruktur som råder på vissa produkter till viss del kan 
kringgås. Större inköpsvolymer kommer också att bidra till en starkare ställning gentemot 
leverantörerna. 
 
Det industriella byggandets påverkan på konkurrenstrycket i branschen 
Om NCC kan ligga i spetsen inom detta område skapas rimligtvis en fördel 
konkurrensmässigt gentemot samtliga konkurrenter, förutsatt att det industriella byggandet 
slår väl igenom. Om vi antar att de stora konkurrenterna skulle börja arbeta på samma sätt 
erhålls fortfarande en fördel gentemot mindre konkurrenter. 
 
Eko-konceptet 
Eko-konceptets påverkan på inträdesbarriärer 
Den barriär som eko-konceptet främst har en möjlighet att påverka är kundlojaliteten, 
eftersom en långsiktigare relation till kunden har till syfte att skapas genom denna arbetsform. 
En viss form av varumärke kan även tänkas bli resultatet av en lyckad satsning på eko-
koncept. Genom en högre grad av kundlojalitet och varumärke skapar eko-konceptet en större 
barriär gentemot nyetableringar. 
 
Eko-konceptets påverkan på kundens förhandlingsstyrka 
Genom att arbeta med ett eko-koncepttänkande skapas en personligare relation till kunden och 
har som syfte att ta bort fokus från byggkostnaden. Genom detta är syftet att skapa en bättre 
lösning för både byggbolag och kund. 
 
Eko-konceptet kommer inte att direkt minska kundens förhandlingsstyrka men genom 
närmare relationer och bättre lösningar för båda parter kommer denna att få en mindre 
betydelse och därigenom en större potential till bättre lönsamhet. 
 
Eko-konceptets påverkan på konkurrenstrycket i branschen 
Genom att skapa en ny form av tanke runt byggandet och relation till kunden genom hela 
projektets livslängd urskiljer sig NCC från dess konkurrenter och minskar därigenom 
konkurrensen från andra bolag. Detta förutsatt att kunder finner intresse i eko-konceptet och 
anammar detta. 
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NCC kommer att ha en fördel mot dagens läge oavsett om konkurrenter arbetar på liknande 
sätt. Om konceptet lyckas väl kommer NCC att få en bättre och långsiktigare relation till sina 
kunder vilket i sin tur minskar kostnader för anbud och priskrig på projekt. 
 
I slutändan kommer mycket att handla om vilket bolag som bäst lyckas genomföra sina olika 
satsningar. I flera fall finns mycket att vinna även då konkurrenter arbetar på samma sätt. 
Dock är fördelen alltid större för den som är först och lyckas bäst. 
 

3.4 Resurs och marknadsdriven strategi 
Resurs och marknadsdriven strategi handlar om att beskriva ett bolags strategi utifrån vilket 
perspektiv som strategin grundar sig. Dessa perspektiv kan vara antingen interna (inside-out) 
eller externa (outside-in). 
 

3.4.1 Marknadsdriven strategi 
Marknadsdriven strategi, även kallad outside-in perspektiv handlar om att anpassa 
organisationen till dess omgivning. Detta innebär att alltid utgå från externa faktorer i 
omgivningen vid utformning av strategin. Det är möjligheter och hot i omgivningen som styr 
organisationens plan. Företaget och dess förmågor ska inte sättas i centrum utan istället ses 
som sekundärt. Marknaden är ledande och resurser får anpassas därefter (De Wit & Meyer 
2005). 
 
För att marknadsdriven strategi ska vara lyckosam kräver det en god omvärldsbevakning och 
lyhördhet för förändringar i branschen avseende konkurrenter, kunders behov, nya trender etc. 
Vid utformning av en ny strategi tar detta sin början i organisationens omgivning, med en 
analys för att hitta intressanta områden eller möjligheter. Denna metod för att utforma en 
strategi handlar mycket om att positionerna sig rätt på marknaden. När väl en intressant 
marknadsposition är intagen och företaget har lyckats med en etablering är en förutsättning ett 
kontinuerligt arbete med att försvara denna position. Detta innebär arbete med att möta 
förändringar i marknaden, hot från nya aktörer, hot från nya substitutprodukter etc. (De Wit & 
Meyer 2005). 
 
När väl en möjlighet eller intressant marknadsposition är identifierad kommer organisationens 
resurser, eller styrkor och svagheter in i bilden. Ett företag måste ha eller förmåga att på något 
sätt införskaffa de nödvändiga resurserna för att kunna inta en viss marknadsposition. Har 
man inte möjlighet till detta är det heller inte realistiskt att tro att man ska kunna konkurrera 
på denna marknad. Organisationens styrkor och svagheter skulle kunna ses som begränsade 
faktorer till vad som är rimligt att åstadkomma i form av strategiska val (De Wit & Meyer 
2005). 
 
Marknadsdrivna organisationer är oftast de första med att se nya behov på marknaden och är 
därför bättre positionerade för att bli marknadsledare, eller först ut på marknaden avseende 
nya trender eller nya behov (Leavy 2003). 
 
Fokus inom denna strategi ligger i hur man kan vinna strategiska fördelar genom att hitta 
intressanta och lönsamma positioner på marknaden som är svåra för andra företag att nå. 
Vidare har Porter (2004) satt upp sex grundpelare för hur marknadsdriven strategi ska 
bedrivas. Dessa är: 
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• Rätt målsättningar, fokus ska ligga på långsiktig lönsamhet. 
• Tydlighet om vad som skapar värde för kunden. 
• Särskiljande värdekedja, företagets aktiviteter ska skilja sig från konkurrenternas, 

alternativt att aktiviteterna är detsamma men utförs på ett unikt sätt. 
• Nischning, tydligt välja ut vilka kunder man ska jobba mot och vad som ska erbjudas. 

Det är en omöjlighet att erbjuda alla allt. 
• Utförandet av aktiviteter i organisationen ska inte skilja sig utan ske på samma sätt 

oavsett tillfälle. 
• Kontinuitet i det strategiska valet. Den strategiska riktning som organisationen valt ska 

noga beaktas. 
 

3.4.2 Resursdriven strategi 
Resursdriven strategi, eller som den också kallas inside-out perspektivet handlar om att 
strategier ska byggas runt resurser, eller styrkor och svagheter i en organisation. Det 
organisationer är bra på ska avgöra var på marknaden man ska agera (De Wit & Meyer 2005). 
För att bli ett lyckosamt företag med denna strategi ska organisationen bygga upp en stark 
kompetens i sitt verksamhetsområde, kärnkompetenser. Genom att vara bäst på det man gör 
och besitta svårimiterade styrkor erhålles konkurrensfördelar (De Wit & Meyer 2005). 
 
Utgångspunkten vid utformande av en strategi handlar om vilka interna resurser som ska 
utnyttjas. Utifrån dessa bygger man sedan sin strategi. Dessa egenskaper ska också ligga i 
fokus för vidare utveckling. Genom att besitta unika kompetenser skapar organisationen 
barriärer gentemot sina konkurrenter (De Wit & Meyer 2005). När företaget byggt upp en 
stark kompetensbas går arbetet vidare med att finna möjligheter på marknaden som passar de 
interna kompetenserna. På detta sätt blir möjligheter och hot i omgivningen av sekundär 
betydelse. Dessa får anpassa sig efter vad organisationen är lämpad att göra. Möjligheter på 
marknaden kommer utefter vilka kompetenser företaget har (De Wit & Meyer 2005). 
 
På senare år har resursbaserad teori framträtt som en av de mest lovande teoretiska ramverk 
inom strategiskt management (Smith et al 1996). Tanken med resursdriven strategi är enligt 
Fahy (2000) att skapa svårimiterade konkurrensfördelar. Genom att skapa detta har företaget 
en fördel gentemot konkurrenter. 
 
Den resursbaserade strategiska synen är ett teoretiskt perspektiv som försöker beskriva, 
förklara och förutse hur företag kan uppnå hållbara konkurrenskraftiga fördelar genom 
förvärv av och kontroll över resurser (Grant 1991). Den resursbaserade strategin bygger alltså 
på att företagets management ska identifiera, utveckla och sprida nyckelresurser inom 
organisationen, detta för att åstadkomma långsiktiga konkurrensfördelar (Fahy 2000). 
 
I den resursbaserade teorin hävdas det att ett företags framgång i stort sätt kan motiveras av 
resurser de äger och kontrollerar och som besitter vissa speciella karaktärsdrag/särdrag 
(Galbreath 2004). En viktig poäng i det resursbaserade tänkandet är att alla resurser inte i lika 
stor utsträckning bidrar till organisationens konkurrensfördelar (Fahy 2000). Resursdriven 
strategi fokuserar primärt på de specifika särdrag, resurser och kapaciteter som företaget har 
och sekundärt på de marknader som de agerar inom (Plichta & Harmsen 1994). 
 
Verity (2005) citerar (Miller 2003) som menar att den resursbaserade strategin har sitt 
ursprung i tanken att varje företag är unikt och att det är genom att bevara sin heterogenitet 
som konkurrensfördelar skapas i organisationen. 
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Konkurrenskraftiga fördelar växer fram ur det värde som företaget är kapabelt till att skapa 
för sina kunder (Fahy 2000). För vidare studier sammanfattar Fahy (2000) resonemanget med 
konstaterandet att resursbaserad strategi kan beskrivas som tre moment eller delar. 
Dessa delar eller moment är: 
 

• Svårimiterade konkurrensfördelar gentemot konkurrenter 
• Typer och egenskaper hos fördelskapande resurser 
• Strategiska beslut av management 

 

3.4.3 NCC ställt mot resurs och marknadsdriven strategi 
I denna analys kommer det att studeras hur NCC:s gamla och nya strategi kan beskrivas enligt 
den marknads- och resursdrivna strategin. Detta kommer också att kunna visa på bakgrunden 
till förändringen; huruvida denna har sin grund i interna eller externa faktorer. 
 
NCC:s strategi efter ”turn around” får ses som en ganska utpräglad resursdriven strategi, detta 
med bakgrund av NCC:s konsolidering både i avseende geografiska marknader och 
verksamhetsområden. NCC utgick från sina starka verksamhetsområden och de marknader 
där man besatt god kunskap. Detta tyder på att NCC satte sina styrkor avseende produkter och 
marknader i fokus vilket i sin tur återspeglar en resursdriven strategi. Det faktum att NCC inte 
skulle titta efter nya trender eller förändra sin strategi efter marknaden i någon större 
utsträckning ligger också väl i linje med resursdriven strategi. 
 
Om man studerar NCC:s tidigare strategi är denna inte lika tydlig avseende resurs eller 
marknadsdriven. Det som tyder på marknadsdriven är att bolaget försökte att följa nya trender 
och hade ständigt funderingar på hur man skulle tackla nyheter och förändrade villkor på 
marknaden. Bolaget tittade mer på marknaden än på sina egna förmågor. Vidare lade man 
ingen fokus på att förbättra sina starka sidor utan kraft lades på att växa och hitta nya 
positioner på marknaden. Samtidigt går det inte att entydigt säga att NCC kontinuerligt 
analyserade marknaden för att ligga i spetsen avseende utveckling och nya nischer. Denna 
strategi bedöms något oklarare dock med vissa drag som tydligt pekar mot det 
marknadsdrivna hållet. 
 

3.5 Slutsatser av analyser 
De genomförda analyserna har gett en bra överblick över NCC och dess strategiska 
verksamheter och hur dessa kan beskrivas utifrån strategiska ramverk. Det strategiska 
ramverk som i detta läge bedöms som lämpligast att beskriva NCC:s strategier och studera 
vidare är de resursdrivna och marknadsdrivna perspektiven. Analysen visar att NCC gått mot 
en ganska tydlig inriktning mot det resursdrivna hållet. Detta främst med bakgrund av den 
avsmalning avseende produkter och marknader som bolaget genomfört under perioden efter 
”turn around”. Bolagets gamla strategi är inte lika tydlig. Denna har vissa gemensamma 
nämnare med marknadsdriven strategi i den bemärkelse att bolaget tittade efter nya trender i 
sin omgivning och gjorde anpassningar av verksamheter därefter. Parallellt med detta bedrev 
bolaget en form av marknadsutveckling där expansion mot nya marknader låg i fokus.  
 
Den branschanalys som genomfördes med Porter fem faktors referensram visar på hur NCC:s 
konkurrenssituation i branschen kan komma att förändras genom implementering av bolagets 
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fokusområden. Det framgår tydligt i analysen att dessa fokusområden har stor potential att ge 
NCC en avsevärt bättre situation lönsamhetsmässigt. 
 
Utifrån Ansoffs produkt/marknadsmatris arbetade NCC tidigare med produkt och 
marknadsutveckling parallellt, i vissa fall skulle man också kunna tala om diversifiering. 
Detta skapar stora risker och ställer höga krav på bolaget främst avseende kompetenser. 
Bolagets ”turn around” kan med denna analys beskrivas som en utpräglad konsolidering, där 
marknader och produktområden skalades bort för att bolaget på detta sätt skulle satsa där de 
var starka och minska riskerna som nya marknader och produkter kan innebära. 
 
Porters generiska strategier är inte lämpligt vid beskrivning av NCC:s övergripande strategi 
men kan däremot lyfta fram bolagets fokusområden på ett tydligt sätt. Denna analys ger ett 
lite tvetydigt svar där fokusområdena drar åt olika håll. Den slutsats som dras ur analysen är 
att detta visserligen är fallet dock skall dessa områden inte ses som motverkande utan istället 
som samspelande där de har sin tyngdpunkt på olika saker men i slutändan kompletterar 
varandra. 
 
Det dilemma som tycktes uppkomma i analysen med resurs och marknadsdriven strategi 
avseende bolagets strategiska underområden och huruvida dessa går ihop med bolagets 
övergripande strategi skulle vara av intresse att titta närmare på. Detta då bolaget uttryckligen 
menat att det är av stor vikt att hålla fast vid den strategi som bedrivs samt att bolaget som 
helhet också måste dra åt samma håll. Mycket energi läggs också på att implementera och 
utveckla de strategiska underområdena som från bolagets sida ses som mycket viktiga. Med 
detta som bakgrund bör det finnas en röd tråd även mellan bolagets övergripande strategi och 
de strategiska underområdena. 
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4 Fördjupande problemdiskussion 
Vårt fallstudieföretag har under de senaste åren bedrivit en ”turn around” där man totalt lagt 
om sin strategiska inriktning från att ha varit mindre lönsam till att bli mycket mer lönsam. 
Det strategiska ramverk som efter förstudien ansetts som lämpligast att beskriva och ställa 
NCC:s strategi mot är det som beskriver resursdriven strategi. 
 
I och med den strategiska utvecklingen inom företaget har fyra kärnverksamheter tagits fram 
för att sättas i fokus. En av dessa kärnverksamheter som efter ”turn around” blivit ett viktigt 
fokusområde för NCC är partnering. 
 
Det har blivit allt viktigare för företag att kommunicera effektivt med olika grupper och 
intressenter i omgivningen (Van Riel 1995) och partnering handlar just om att knyta sig 
närmare sina intressenter vid byggprojekt. På den svenska byggmarknaden är partnering ett 
relativt nytt begrepp som omkullkastat den gamla traditionella synen på hur byggprojekt skall 
bedrivas. 
 
Då arbetet med strategier också handlar om att vara konsistent och noga med att arbeta efter 
en utstakad strategisk väg är det av stor vikt att strategiska underområden går hand i hand med 
en organisations övergripande strategi. Utifrån detta vore det intressant att undersöka hur det 
nya arbetssättet, som partnering står för, stämmer överens med den övergripande strategiska 
inriktningen, dvs. om partnering bidrar till skapandet av värdefulla resurser och om dessa i 
sådana fall kan leda till konkurrensfördelar gentemot konkurrenter vilket är kärnan i den 
resursdrivna strategin. 
 

4.1 Fördjupande syfte och forskningsfrågor 
Den fördjupande problemdiskussionen utmynnar i ett syfte och forskningsfrågor till studiens 
fördjupande del. 
 
Syfte: 
Den fördjupande studiens syfte är att utvärdera om och i så fall hur partneringkonceptet som 
strategiskt fokusområde främjar den resursdrivna strategin som vid tidigare analyser 
konstaterats som bäst beskrivande av den övergripande strategin för de ledande byggbolagen 
på den svenska marknaden efter den strategiska omläggningen. Utöver detta även studera hur 
partneringkonceptet påverkas av övriga strategiska fokusområden. 
 
Forskningsfrågor: 

• Vilka värdeskapande resurser skapas genom partneringsamarbeten i byggbranschen? 
• Hur leder dessa värdeskapande resurser till att skapa konkurrensfördelar för 

organisationen? 
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5 Metod 
Detta kapitel kommer att vara en karta för hur studien har genomförts. Ansatser kommer att 
beskrivas liksom olika val rörande forskningsdesign och datainsamlingsmetod som gjorts 
under resans gång. Genom att studera metodkapitlet ska läsaren få en förståelse över hur 
författarna resonerat och det ska ge en tydlig bild av den ”röda tråden” genom studien. 
 

5.1 Forskningsdesign 
Den undersökningsansats som har använts i denna studie är beskrivande. Detta med bakgrund 
av att vi utifrån givna teoretiska modeller ställt NCC och dess strategi i syfte att beskriva 
dessa. Kartläggning av ett ledande byggbolags strategi och beskrivning av denna i akademiska 
modeller samt studera hur en strategisk omläggning kan förbättra ett byggbolags 
konkurrenskraft ser vi som ett beskrivande sätt att arbeta. 
 
Studiens senare del, eller fördjupade del, bedömer vi vara deduktiv då vi efter förstudien hade 
klart för oss vad den fördjupande delen i arbetet skulle handla om och utifrån detta byggde en 
teoretisk referensram som ett empiriskt material i ett senare skede skulle ställas emot i en 
analys. Studiens första del, som också kallas förstudien, är mera svårbedömd. Detta då vi inte 
i ett första skede utgick från någon teoretisk referensram i den empiriska studien. Första steget 
blev här istället att kartlägga fallstudieföretaget NCC:s strategi för att utifrån denna 
kartläggning hitta lämpliga analytiska modeller att ställa denna strategi mot. Dessa modeller 
stod inte klara vid studiens början utan arbetades fram efter vilket resultat det empiriska 
arbetet gav. Av denna anledning kan vi inte säga att denna del av studien är varken induktiv 
eller deduktiv. 
 
Vår undersökningsansats har varit en fallstudie där vi fört ingående diskussioner och samtal 
med ett fåtal parter inom byggbranschen, vilket vi ser som primärdata i vår studie. Vi 
bedömde det som lämpligt att använda oss av ett fallstudieföretag då detta skulle ge oss en 
god inblick i hur ett företag i denna bransch hade påverkats av den förändring som skett. 
Dessa personer har varit utvalda med omsorg för att erhålla bästa möjliga information. 
Kompletterande information har också inhämtats från tidigare dokumenterat material hos 
fallstudieföretaget; såkallad sekundär data. Denna sekundära data har varit skriftliga 
dokumentationer om bolagets strategi, de strategiska underområdena samt om bolagets 
verksamheter som helhet. Intervjuerna har gjorts mot ledande personer inom områdena för 
strategiskt arbete men också mot personer som i det dagliga arbetet och på en lägre nivå har 
att göra med eller är påverkade av bolagets strategi eller strategiska fokusområden. De 
personer vi intervjuat har fått representera bolaget som helhet. Vi har lagt fokus på att få 
information från personer väl insatta i respektive expertområde och ägnat dessa desto mer 
energi. Detta eftersom vi var ute efter kvalitativa data från bolaget och inte kvantitet. 
Sammanfattningsvis rörande urvalet av respondenter så har detta gjorts efter vilka som av 
författarna ansetts som lämpligast avseende kunskap om för studien intressanta områden. 
 

5.2 Datainsamling 
Den litteratur som teorin i rapporten bygger på är inhämtad från vetenskapliga artiklar och 
böcker. Artiklarna är hämtade från databaserna Ebsco och Emerald. De områden som vi 
fokuserat våra sökningar kring har varit ramverk för beskrivning av en organisations strategi, 
resurs och marknadsdriven strategi, skapandet av konkurrensfördelar genom relationer, 
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partnering och identifierandet av och bedömande av nyckelresurser/kärnkompetenser i en 
organisation. Resursdriven strategi (RBV), marknadsdriven strategi, relational view, 
konkurrensfördelar, kärnkompetenser, resurser, partnering och relationer är de viktigaste 
sökord vi i våra sökningar använt oss av. 
 
Det val som gjordes av fallstudieföretag hade sin utgångspunkt i att företaget skulle vara ett 
av de större i byggbranschen på den svenska marknaden. Utifrån detta hade vi ett fåtal 
möjliga företag att vända oss till. Att valet blev NCC var till stor del på grund av att de varit 
ledande i avseende strategiskt arbete sett över de senaste åren. NCC genomförde en strategisk 
omläggning ”turn around” med början år 2001 som kom att bli ett startskott för branschens 
övriga ledande bolag att så småningom göra det samma. 
 
De intervjuer som genomfördes under förstudien var av ett öppet slag eller halvstrukturerade 
där de intervjuade personerna fick tala öppet inom ett givet ämne vilka de var kunniga inom. 
Vi utgick från ett antal givna diskussionspunkter som respondenterna sedan fick utveckla. 
Dessa var till antalet fyra stycken och respondenterna var partneringansvarig, inköpsansvarig, 
strategisk expert inom NCC:s övergripande strategiska område och en controller på 
koncernstaben. Ett antal frågor planerades och fick utgöra grunden för intervjun men till 
största delen fick personerna själva styra diskussionen runt det område som våra frågor 
behandlade. Under de fördjupade intervjuerna ställdes mer fokuserade frågor i syfte att 
besvara studiens huvudsyfte och de intervjuade personerna blev genom detta mer styrda. 
Dock fanns inte heller här någon strikt intervjumall utan diskussionerna tilläts även här flyta 
ganska fritt, dock inom ett snävare område med färre antal diskussionspunkter. Under denna 
andra fas i studien genomfördes fem intervjuer. Respondenter i detta fall var fyra stycken 
platschefer för projekt som NCC driver i partneringregi samt en andra intervju med bolagets 
partneringansvarige. 
 
Samtliga intervjuer spelades in på band för att kunna sammanställas på bästa sätt och inte 
tappa någon information. Dessa sammanställningar gjordes i direkt anslutning till 
intervjuerna. Anteckningar gjordes också under intervjun då detta ansågs nödvändigt för den 
kommande sammanställningen. Antalet frågor och typen på dessa varierade ganska kraftigt 
under den första empiriska insamlingen vilket får ses som naturligt då vi i detta skede inte 
hade någon större kännedom om bolaget eller dess strategiska verksamhet. I den senare delen 
av studien var frågeantalet mindre och mer fokuserade på att direkt lösa vårt syfte. 
 

5.3 Metodproblem 
Detta kapitel kommer att beskriva hur författarna har gått tillväga för att uppnå en hög 
tillförlitlighet i studien som helhet. 
 
Bedömning av arbetets validitet ska visa på hur tillförlitlig denna studie är och visa på hur 
säkra mätmetoderna är. Eftersom intervjuerna var halvstrukturerade och till stor del 
innefattade öppna frågor fick vi vid några tillfällen klargöra undersökningsområdet för 
respondenterna, för att säkerställa att vi skulle få ett bra underlag av empiriskt material som i 
ett senare skede skulle ge svar på syftet och forskningsfrågorna studien. Detta kan ha påverkat 
validiteten både positivt och negativt. Den positiva effekten eftersom att vi då förbättrade 
förutsättningarna för att undersökningsområdet och inget annat än det skulle bli undersökt och 
den negativa effekten eftersom vi då kan ha begränsat respondenterna och därmed missat 
information som vi kunnat använda analogt. Eftersom klimatet under intervjuerna var väldigt 
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avslappnat och ämnesområdet inte var känsligt anser vi dock att vi på detta sätt höjt 
validiteten. 
 
Sammanställningen av intervjuerna skedde i direkt anslutning till dessa. Detta tillsammans 
med att vi under intervjuerna både förde anteckningar och gjorde bandinspelning anser vi ha 
höjt validiteten i den bemärkelse att vi hade intervjuerna färskt i minnet och dessutom kunde 
verifiera att inga missförstånd hade uppstått.  
 
Då de analysverktyg/analysramverk som använts i denna studie såsom Porter fem faktors 
referensram, Ansoffs produkt/marknadsmatris, Porters generiska strategier och 
resurs/marknadsdriven strategi är möjliga att tolka och applicera på många olika sätt har det 
ställt höga krav på oss författare att genomföra analysen med neutrala ögon. Genom att samla 
in information som kunnat ge oss flera olika synvinklar på undersökningsområdet och skapa 
en medvetenhet för analysverktygens begränsningar och eventuella risker för feltolkningar 
anser vi att vi lyckats höja validiteten i analyserna avsevärt. Dessutom är de verktyg som 
använts i analyserna vedertagna och har funnits med under lång tid och i många sammanhang. 
 
Självklart är det svårt att uppskatta den exakta reliabiliteten och validiteten då den mänskliga 
faktorn spelar in i flera olika skeden i denna studie. Människor förändras och utvecklas, samt 
påverkas av en rad olika faktorer som vi som författare inte råder över. Det vi kunnat påverka 
är upprätthållandet av ett öppet klimat under intervjuerna samt att ha ett neutralt 
förhållningssätt under såväl datainsamlingen och analysen som studiens fortsatta skeden. 
Detta anser vi ha skapat en hög tillförlitlighet i arbetet som helhet. 
 

5.4 Arbetets olika faser 
Studien vi genomfört har varit uppdelat i ett antal faser. Den första fasen innebar planering av 
arbetet i fråga om upplägg och mål, samt en introduktion i den bransch som skulle studeras 
och vilka problem som kunde bli aktuella i denna. Andra fasen var en studie på 
fallstudieföretaget NCC där en djupare bild av byggbranschen och fallstudieföretaget erhölls. 
I denna fas gjordes också en förstudie där NCC:s strategi och deras strategiska områden 
kartlades. Vissa analyser gjordes också efter denna förstudie av fallstudieföretaget. Tredje 
fasen innebar teoretiska studier. Arbete lades på att sammanställa teoretiskt material runt det 
problemområde som hade utkristalliserats under förstudien. Vidare avsmalnade detta i ett mer 
specifikt problemområde och en problemdiskussion. Fjärde fasen i arbetet var en djupare 
studie på fallstudieföretaget NCC där empiriskt material samlades in runt de forskningsfrågor 
som nu stod klara. Detta material analyserades sedan i syfte att ställa det empiriska materialet 
mot det teoretiska. Den femte och sista fasen i arbetet var en sammanfattning och egna 
reflektioner av analyserna. I denna fas gavs svar på studiens syfte och forskningsfrågor. 
Utöver detta presenterades också ett praktiskt bidrag till fallstudieföretaget rörande möjliga 
förbättringsområden kopplade till det som denna studie handlar om. Dessa 
förbättringsområden presenteras i sin korthet och syftar i första hand till att lyfta fram dessa 
för framtiden. 
 

5.5 Analysmodell 
Nedan följer en beskrivning av den analysmodell som är till för att ge en bild över hur allting 
hänger samman i studien och tankegången i de olika stegen och momenten. 
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Förstudien som inleder arbetet har varit till syfte att skapa kunskap om byggbranschen, de 
större bolagen i denna samt hur dessa strategiskt arbetar. Innan arbetet stod det klart att det 
var strategier i denna bransch som var av intresse att studera, dock fanns inte tillräcklig 
kunskap för att författarna skulle ha möjlighet att utkristallisera ett exakt problemområde eller 
syfte. För att detta skulle vara möjligt genomfördes en förstudie med syfte att skapa en 
bredare kunskap innan studiens huvudsyfte kunde stå klart. 
 
Förstudien i sig kom också att få ett syfte. Syftet var intimt kopplat till att kartlägga bolagen 
och hur de arbetar strategiskt. Detta då det sedan innan stod klart att studien som helhet skulle 
behandla strategier i branschen och att det i ett mycket tidigt skede sågs som troligt att en 
strategisk förändring ägt rum, vilken bedömdes som intressant att studera närmare. 
 
För att tydliggöra bolagens strategier har vi i förstudien använt oss av ett antal strategiska 
ramverk. Ramverken har till syfte att dels beskriva bolagens tidigare och nuvarande strategier, 
men också att ligga till grund för en analys kring vilka strategier som varit de mest 
konsistenta. 
 
Efter genomförd förstudie stod det klart hur den strategiska omläggningen på ett lämpligt sätt 
kunde beskrivas. Utifrån detta utkristalliserades ett fördjupande syfte med studien som vi såg 
som intressant för den fortsatta studien. När detta syfte stod klart bestod arbetet i insamling av 
teoretiskt material runt detta område. De intervjuer som i nästkommande skede genomfördes 
var till syfte att ställas mot det teoretiska materialet för att se i vilken grad syftet skulle 
uppfyllas. De fördjupande intervjuerna hade ett fokus på att utmynna i de fördelar partnering 
kan innebära. Dessa fördelar eller kombination av fördelar har i ett senare skede konstaterats 
som nyckelresurser för organisationen. I analysen kopplas dessa nyckelresurser mot teorin för 
att visa huruvida de uppfyller kraven för att kunna skapa konkurrensfördelar för 
organisationen. Dessa krav finns beskrivna i teorin och utifrån dem kan man enligt flera olika 
bedömningskriterier utvärdera denna koppling. Analysen kring partnering kopplat mot 
resursdriven strategi blir av ett analogt slag där det inte entydigt går att visa huruvida så är 
fallet eller inte. Dock dras en slutsats baserat på analogi mot det teoretiska materialet. 
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6 Teoretiskt ramverk 
Det teoretiska ramverket är en sammanställning av vetenskapligt material inom resursdriven 
strategi. 
 

6.1 Hur skapas konkurrensfördelar? 
Fahy (2000) & Barney (1991) menar att konkurrensfördelar skapas genom unika resurser som 
är svåra att imitera i en organisation. Svårigheten är vilka resurser som är unika och 
svårimiterade och hur dessa skapas inom ett företag. Vidare kan finnas svårigheter med att 
identifiera resurserna i organisationen och skydda dessa mot konkurrenter (Fahy 2000). På 
detta sätt kommer de att förbli unika och därigenom bidra till svårimiterade 
konkurrensfördelar för organisationen. 
 
Fahy (2000) konstaterar vidare att organisationens nyckelresurser tillsammans med rollen hos 
management i att överföra nyckelresurser till konkurrensfördelar för organisationen är 
stommen i den resursbaserade strategin och vägen till hur konkurrensfördelar skapas. 
 
Varje organisation besitter en stor mängd resurser. Fahy (2000) påstår att för att en resurs ska 
anses bidra till konkurrensfördelar så måste den uppfylla vissa kriterier. Benämningen på 
dessa kriterier går isär men kan samlas under några kategorier. 
Dessa kategorier är: 
 

• Resursens värde 
• Barriärer mot duplicering 
• Svårighet att lägga beslag på eller tillägna sig 

 
I benämningen barriärer mot duplicering avser Fahy (2000) att resursen är svårimiterbar i den 
mening att den är komplex eller på annat sätt svårdefinierad, vidare ska en resurs med 
barriärer mot duplicering vara svårflyttbar och svår att substituera. Om en resurs har dessa 
egenskaper så bidrar den enligt Fahy (2000) till konkurrensfördelar för det företag som 
besitter den. 
 
Enligt Bollinger & Smith (2001) så är en resurs en strategisk tillgång för en organisation om 
den uppfyller vissa kriterier. 
Resursen ska vara: 
 

• Värdefull, resursen ska vara värdeskapande för organisationen 
• Sällsynt, det måste finnas ett begränsat utbud på resursen 
• Svårhärmad, andra organisationer ska inte ha möjlighet att skapa samma resurs 
• Svårsubstituerad, resursen ska inte vara lätt utbytbar 

 
Bollinger & Smith (2001) menar vidare att en organisations kunskap enligt deras definition 
uppfyller dessa krav och kan ses som en strategisk tillgång. Genom att vara en strategisk 
tillgång för organisationen blir den i förlängningen också en konkurrensfördel. Vidare anser 
Bollinger & Smith (2001) att det är av stor strategisk vikt att organisationer som vill bevara 
sin kunskap och därmed sina konkurrensfördelar skapar mekanismer för att bevara och 
utveckla sina kunskaper i organisationen. 
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Barney (1991) utvecklar sin syn på hur en resurs kan ses som unik. Han listar de fem tydligast 
utmärkande dragen för en unik resurs. 
 

• Resursen måste vara värdefull på så sätt att den förbättrar företagets effektivitet 
och/eller skicklighet.  

• Resursen måste vara sällsynt så att företaget, genom att kontrollera den, kan utnyttja 
den till sina konkurrenters nackdel. 

• Resursen måste vara svårimiterad för att förhindra att konkurrerande företag lätt ska 
kunna utveckla resursen själva. 

• En resurs bör vara stationär på så vis att den inte kan flyttas eller uppföras av 
konkurrenter med samma resultat. 

• Resursen får inte vara ersättningsbar, då skulle konkurrenterna kunna identifiera andra 
fastän strategiskt likvärda resurser för samma ändamål. 

 
Barney (1991) poängterar också att det ofta är svårt att hitta situationer där ett 
konkurrenskraftigt övertag beror på endast en strategisk resurs. Oftast är det så att ett antal 
resurser tillsammans tillhandahåller ett företags konkurrensfördelar (Barney 1991 & Perks 
2004). 
 
Smith et al (1996), Galbreath (2004) & Rungtusanatham et al (2003) resonerar ganska likt 
Fahy (2000) & Barney (1991) då han menar att en strategisk resurs är definierad som en 
resurs som är kapabel att ge ett företag en konkurrenskraftig fördel. Enligt resursbaserade 
teorin så är sådana resurser värdefulla, tenderar att vara knappa och är svåra att imitera eller 
substituera. I sitt enklaste slag påstås det i den resursdrivna strategin att konkurrenskraftiga 
fördelar är en funktion av strategiska resurser (Smith et al 1996 & Galbreath 2004). Galbreath 
(2004) tillägger att dessa prestationshöjande resurser som kan skapa konkurrensfördelar kan 
sägas vara strategiskt ogripbara resurser. 
 
Smith et al (1996) lägger också fram en annan tolkning och menar att organisatoriskt lärande 
är en strategisk kompetens eller resurs som är viktig för processen att bygga och upprätthålla 
sitt konkurrenskraftiga övertag. 
 
Clulow et al (2003) uttrycker sig på ett annat sätt och menar att en organisation erhåller 
konkurrensfördelar gentemot konkurrenter då en för företaget värdeskapande strategi 
implementeras. En förutsättning är att konkurrenterna inte samtidigt implementerar samma 
strategi. Denna fördel sägs vara ihållande över tiden om den kan bibehållas trots aktioner från 
konkurrenter. 
 
Menguc & Barker (2005) menar att personer inom området för försäljning och kundkontakter 
innehar viktiga kärnkompetenser för en organisation. De egenskaper som dessa besitter är 
unika och svårimiterbara. Den relation som arbetas fram med kunder och det kontaktnät som 
skapas genom dessa personer är av stor vikt att bevara och kan vara en viktig 
konkurrensfördel om den behandlas rätt. Menguc & Barker (2005) anser vidare att det ligger i 
linje med den resursbaserade strategin att skapa denna typ av kompetens inom en organisation 
för att stärka sin position på marknaden. 
 
Det är av stor vikt att skilja på vad som är en kärnkompetens för en organisation och vad som 
är en organisations styrka. Många företag kan anse sig ha en viss styrka, men som även dess 
konkurrenter besitter. I detta fall pratar vi inte om en kärnkompetens. För att kunna benämnas 
som detta och vara av strategiskt värde anser Leavy (2003) att den måste uppfylla villkoren 
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begränsad, svårimiterad och värdefull för kunder i en vid krets av produktmarknader både 
idag och i framtiden. Leavy (2003) förtydligar att det är kärnkompetenser som kan skapa 
konkurrensfördelar i en organisation. 
 

6.2 Resurser 
Enligt Fahy (2000), Collis (1994), Hall (1992) & Hall (1993) finns det tre kategorier av 
resurser i en organisation med olika värde och barriärer mot duplicering och beslagtagande. 
Dessa är reala tillgångar, ogripbara tillgångar och kompetenser. De typer av resurser som 
enligt Fahy (2000), Collis (1994), Hall (1992) & Hall (1993) kan skapa långsiktiga 
konkurrensfördelar är ogripbara tillgångar och kompetenser. 
 
Reala tillgångar innefattar maskiner, inventarier, pengar, utrustning och personal. Personal 
besitter i många fall kunskap för att ge en organisation konkurrensfördelar dock kan dessa 
byta till en konkurrent och denna resurs ses därför av Fahy (2000) & Collis (1994) inte som 
en långsiktig konkurrensfördel. Överlag skapar dessa resurser många fall ett direkt eller 
indirekt värde för organisationen dock inte i kombination med att ha egenskaperna barriärer 
mot duplicering och beslagtagande. Dessa tillgångar går ofta att återfinna på balansräkningen 
som tillgångar för företaget (Fahy 2000). 
 
Med ogripbara tillgångar lyfter Fahy (2000) & Hall (1992) fram patent, varumärken, 
databaser, nätverk och kundrelationer. Han menar att dessa tillgångar är mer komplexa och 
därför svårare att imitera eller stjäla för konkurrenter. Dessa tillgångar har över tiden 
utvecklats hos organisationen och är i många fall unika. Genom denna typ av tillgångar kan 
ett företag skapa långsiktiga konkurrensfördelar gentemot konkurrenter (Fahy 2000 & Hall 
1992). Dessa resurser skapar också ett värde för företaget. De är sällan redovisat som tillgång 
i balansräkningen men är i allra högsta grad en del i värdet hos ett företag. I vissa fall kan 
marknadsvärdet hos ett företag mer eller mindre uteslutande utgöras av ogripbara tillgångar 
såsom patent och nätverk. Många av dessa tillgångar är både svåra att duplicera och beslagta. 
De skiljer sig på detta sätt gentemot de gripbara resurserna och bidrar i större utsträckning till 
konkurrensfördelar för organisationen. 
 
Kompetenser menar Fahy (2000) & Teece et al (1997) är organisationens kultur samt 
beteenden och regelverk inom företaget. Även kunskap inbyggt i ett arbetslag eller annan 
gruppering inom organisationen hör till denna kategori samt det sätt organisationens övriga 
resurser är koordinerade. Dessa förmågor är på samma sätt som ogripbara tillgångar svåra att 
härma eller överföra till annan organisation och kan därför skapa långsiktiga 
konkurrensfördelar för den organisation som besitter dem. Kompetenser i organisationen 
skulle också kunna ses som osynliga tillgångar och är än svårare att sätta fingret på än 
ogripbara tillgångar. De har mindre betydelse på kort sikt men är den kanske viktigaste 
resursen för ett företags konkurrenskraft på lång sikt (Fahy 2000). 
 
Hall (1992) & Hall (1993) uttrycker det som att tillgångar är något som en organisation har 
medan kompetenser är något som organisationen gör. 
 
Fahy (2000) menar att resurser i sig inte har något värde om de inte sätts i ett sammanhang. 
Detta sammanhang ska direkt eller indirekt skapa värde för företagets kunder. Fahy (2000) 
anser vidare att det är organisationens management som ska styra denna process i vilken ingår 
att identifiera, utveckla, skydda och styra företagets resursbas. Identifiering, utveckling och 
skyddande av resurserna är ganska självklara faktorer, styra resurserna är däremot lite 
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komplexare. Detta handlar om att matcha organisationens resurser mot möjligheter i 
branschen eller på marknaden. Denna bit är också en av de största utmaningarna för företagets 
management och en av de centrala delarna i resursdriven strategi. Denna del är också en 
viktig nyckel till framgång med denna strategi (Fahy 2000). 
 
Bollinger & Smith (2001) lyfter fram två typer av resurser. Resonemanget är ganska likt det 
Fahy (2000) för men de uttrycker det inte lika utvecklat. Den ena kallar Bollinger & Smith 
(2001) explicit eller gripbar/väldefinierad och skulle exempelvis kunna vara lagrad data. Den 
andra sortens resurser, av Bollinger & Smith (2001) kallad tacita resurser, är inte lika 
väldefinierad och svårare att beskriva, exempel på dessa är know-how, rutiner och intuition. 
 
Bollinger & Smith (2001) definierar nyckelresurser i en organisation som medarbetares 
kunskap om marknaden, konkurrenter, processer, kunder, produkter, misstag och framgång. 
Resurser är något som utvecklas i en organisation över tiden. 
 
Galbreath (2004) uttrycker sig ganska likt Fahy (2000) & Collis (1994) och menar att resurser 
kan brytas ner till två fundamentala kategorier, gripbara resurser och ogripbara resurser. 
Gripbara resurser inkluderar de faktorer som innehåller finansiella eller fysiska värden som 
kan mätas i företagets balansräkningar (Galbreath 2004 & Andersen & Kheam 1998). 
Ogripbara resurser inkluderar de faktorer som är icke-fysiska, eller icke-finansiella i sin natur 
och är sällan, om ens överhuvudtaget, inkluderad i ett företags balansräkning (Galbreath 
2004). 
 
Chaharbaghi & Lynch (1999) visar en hierarkisk klassificering av resurser. I denna 
klassificering finns fyra resurstyper. Dessa är perifera resurser, basresurser, 
konkurrenskraftiga resurser och strategiska resurser. Basresurserna är fundamentala på det sätt 
att organisationen inte skulle fungera utan dem. Dessa resurser är ”inträdesbiljetten” eller det 
minsta som krävs för att vara en del av en konkurrerande omgivning även om de inte ger 
konkurrenskraftiga fördelar. På ett liknande sätt är det med de perifera/mindre betydande 
resurserna, även om de inte är grundläggande för organisationen så är de trots det nödvändiga 
men kan lätt hyras, köpas in eller på annat sätt införskaffas. Organisationer erhåller sitt 
värdeförhöjande av deras konkurrenskraftiga resurser. Faktorer som gör dessa resurser 
konkurrenskraftiga inkluderar efterfrågan, relevans, bristen på den specifika resursen och  
lämpligheten. Exempel på konkurrenskraftiga resurser är teknologier, kunskapsresurser, 
patent, lokaliseringsfördelar, rykte och varumärke. Strategiska resurser hänvisas till de unika 
resurser i en organisation som, när de blir införda, skapar en lucka som inte kan överbryggas 
av konkurrenterna. Skiljelinjen mellan strategiska och konkurrenskraftiga resurser är inte 
exakt. Hur som helst så kan man skilja mellan  resurser som direkt ger ett starkt övertag och 
de resurser som representerar ett relativt övertag. Uppskattningsvis kan man säga att denna 
skiljelinje visar på dels de resurser som kommer förändra “the rules of the game” (the old 
game is over), och de resurser som försäkrar att organisationen kommer vara med i branschen 
så länge som det fortsätter i sin nuvarande form. (Chaharbaghi & Lynch 1999). 
 
Resurser är gripbara eller ogripbara tillgångar som är nyckelinputs till produktion och 
leverans av produkter och tjänster (Rungtusanatham et al 2003). Kompetenser är 
organisatoriska rutiner eller mekanismer som möjliggör för företaget att införskaffa sig och 
utveckla resurser för att främja produktionen och leveransen av produkter eller tjänster 
(Rungtusanatham et al 2003). 
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6.3 Varför resursdriven strategi? 
Chamberlin (1933) citerad av Fahy (2001) förespråkade redan på 30-talet vikten av att titta på 
en organisations resurser och heterogenitet framför att studera marknaden i syfte att hitta en 
bra strategi. 
 
På senare år har resursbaserad teori framträtt som en av de mest lovande teoretiska ramverk 
inom strategiskt management (Smith et al 1996). 
 
Den resursbaserade strategin eller, som den också kallas, kärnkompetensperspektivet 
arbetades fram i sin helhet under 90-talet då turbulenta omgivningar och 
konkurrenssituationer blev alltmer svårhanterliga för många organisationer (Leavy 2003). 
Företag fick slåss i en allt tuffare miljö och det blev allt svårare att vara först ut på marknaden 
eller att hitta den mest lönsamma nischen (Leavy 2003). 
 
Företag med överlägsna resurser och kärnkompetenser är kapabla att producera mer 
kostnadseffektivt och/eller höja kundnöjdheten och därigenom bli framgångsrika (Miller & 
Ross 2003). 
 
Sökandet efter konkurrensfördelar har länge varit en central del inom området strategiskt 
management. Allt eftersom företag möts av lägre tillväxt och hårdare konkurrens så blir 
konkurrensfördelar avgörande för att kunna försvara sin prestationsförmåga och position 
gentemot sina konkurrenter (Porter 1985). 
 
För att en resursdriven strategi ska vara lyckosam måste organisationen besitta resurser som 
skapar långsiktiga konkurrensfördelar. Organisationen måste sträva efter att vara bättre än 
sina konkurrenter. Då resursdriven strategi innebär att satsa på att utveckla företagets resurser 
och anpassa marknaden efter företaget förutsätter detta att konkurrensfördelar gentemot 
konkurrenter skapas. Görs inte detta är organisationen inte unik och utrymme öppnas för 
andra att imitera (Fahy 2000). 
 
Inom området kärnkompetensperspektivet tillika inom det resursbaserade perspektivet påstås 
det att skillnader mellan företags resurser och kompetenser är de underliggande orsakerna till 
skillnaderna mellan företagens vinster och att de företag som besitter fördelaktiga resurser 
kommer att ha en större lönsamhet än snittet i branschen (Plichta & Harmsen 1994). 
 
Leavy (2003) menar att det inte handlar om att ta definitiva beslut vid val av strategi. Det är 
av stor vikt att inte hoppa mellan olika strategier utan eftertanke, däremot kan det mycket väl 
vara så att en organisation sett över en längre tidsperiod kombinerar eller växlar mellan 
marknads- och resursdriven strategi. Olika faser i ett företags utveckling kan också kräva 
olika strategiska arbetssätt vilket kan skapa ett behov av att använda sig av båda typerna av 
strategi. Det kan också vara så att olika affärsområden inom en större koncern arbetar efter 
olika strategiska vägval (Leavy 2003). 
 
Azzone et al (1995) säger att den resursbaserade strategin passar speciellt bra för 
organisationer som är verksamma i turbulenta miljöer där förändringar i kundefterfrågan, 
teknologiska innovationer och sociala trender gör det mer eller mindre omöjligt att förutsäga 
framtiden på marknaden. Av denna anledning menar Azzone et al (1995) att management ska 
fokusera på kritiska resurser i organisationen istället för på produkter och marknaden. På en 
turbulent marknad beror en organisations långsiktiga konkurrensmöjligheter och framgång 
inte på nuvarande produkter som efterfrågas utan på företagets möjligheter att identifiera, 
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stärka och utveckla kritiska resurser som kommer vara basen för utvecklandet av nya 
produkter och konkurrera på nya marknader (Azzone et al 1995). 
 
Men det finns också faror med en alltför stark koncentrering på företagets kärnresurser, detta 
påstår Leonard-Barton (1993). När väl kompetensen nått den strategiska kärnan i ett företag 
kan de lätt bli så att denna medför en stelhet i organisationen. Det betyder att det istället kan 
bli ett hinder för den organisatoriska innovationen. När ett ledande företag utnyttjar ett 
vinnande koncept kan det leda till att man bli alltför fokuserade på just detta vilket i sin tur 
kan medföra att företaget tappar kontakten med sin omgivning. 
 

6.4 Resursbaserad strategi kopplad till nätverk och relationer 
Utifrån den resursbaserade strategin menar Duschek (2004) & Van Laere & Heene (2003) att 
det har börjat växa ut en ny gren innefattande relationer som en resurs. Medan den 
traditionella resursbaserade strategin bygger på att resurser för skapande av 
konkurrensfördelar finns inom organisationen bygger relationssynen på att långsiktiga 
konkurrensfördelar och strategiskt övertag kan erhållas genom relationer och nätverk. Med 
detta menar Duschek (2004) & Van Laere & Heene (2003) interorganisationella relationer 
eller relationer med parter utanför den faktiska organisationen. Van Laere & Heene (2003) 
sträcker sig så långt som att mena att företag genom att vara en god partner i ett inbäddat 
nätverk skapar sig nyckeltillgångar, eller som Laere & Heene (2003) också uttrycker det ”ett 
företags samarbetande övertag”. 
 
Duschek (2004) väljer att dela upp detta strategiska nytänkande i två delar. Dels hur den 
resursbaserade strategin kan utvecklas till att se externa relationer som en del i lärandet i hur 
man skapar resurser för organisationen och i förlängningen långsiktiga konkurrensfördelar. 
Den andra delen handlar om hur samarbeten utanför organisationens väggar i form av nätverk 
kan skapa resurser för långsiktiga konkurrensfördelar. 
 
Nohria (1992) uttrycker sig på ett liknande sätt och menar att relationer i ett nätverk är 
potentiella kanaler till interna resurser hållna av sammankopplade aktörer. Van Laere & 
Heene (2003) hävdar att det vid skapandet av interna resurser också handlar om vilken 
position organisationen har i nätverket. 
 
Duschek (2004) lyfter fram tre sätt att tillgodose en resurs till en organisation. Först genom att 
skapa resursen internt, alternativt köpa resursen externt eller genom samarbete med externa 
parter. Duschek (2004) menar vidare att köpa till sig en resurs inte kan kombineras med det 
resursbaserade tänkandet då en sådan resurs inte kan ses som unik i någon mening utan mer 
eller mindre tillgänglig för alla. Skapandet av resurser internt är vad resursbaserad strategi 
klassiskt handlar om. 
 
I vissa lägen är det att föredra att skapa eller tillgodose sig resurser genom samarbeten eller 
relationer med andra organisationer. Detta då det i fråga om tid eller pengar kan vara av 
svårighet att internt bygga upp alla nödvändiga resurser (Duschek 2004). I dessa lägen då 
skapandet av nyckelresurser internt är för tidskrävande eller dyrt menar Duschek (2004) att 
det är att föredra att generera dessa genom samarbeten och relationer. 
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6.5 Konkurrensfördelar genom relationer och samverkan 
Dyer & Singh (1998) menar att nätverk mellan företag kan skapa relationer som i sin tur 
resulterar i långsiktiga konkurrensfördelar. 
 
Dyer & Singh (1998) anser att en viktig faktor när man studerar konkurrensfördelar hos en 
organisation är dess relation till andra organisationer. Vid utvärdering av interorganisationella 
konkurrensfördelar som Dyer & Singh (1998) kallar det ingår att studera fyra källor eller 
områden. 
 
Dessa fyra källor är: 

• Relationsspecifika tillgångar 
• Rutiner i kunskapsdelande 
• Komplementerande resurser/förmågor 
• Effektivt styrande 

 
Dyer & Singh (1998) visar på skillnaderna mellan klassiska samarbeten mellan företag på en 
marknad, såkallade armlängdsmarknadsrelationer och relationer som skapar 
konkurrensfördelar för  organisationer. 
 
Karaktäristiska drag för armlängdsmarknadsrelationer, d.v.s. relationer som inte i någon större 
utsträckning skapar konkurrensfördelar för organisationer, enligt ovan nämnda områden 

• Ej specifik investering i tillgångar och förmågor. 
• Minimalt informationsutbyte. 
• Separerbara teknologi- och funktionssystem i inblandade organisationer som har låg 

grad av beroende mellan varandra. 
• Låga transaktionskostnader och minimal investering i styrande system. 

 
En relation mellan organisationer som har liknande karaktäristiska drag som ovan är inte på 
något sätt unik och innebär inte någon konkurrensfördel för parterna (Dyer & Singh 1998). 
Detta då denna relation inte är sällsynt eller svår att imitera. Det är lätt för någon av parterna 
att utan större problem bygga upp en likvärdig relation med någon annan samarbetspartner 
eller att för andra organisationer skapa liknande relation. En relation blir värdeskapande för 
inblandade parter då den kommer ifrån marknadsrelationsattributen eller de karaktäristiska 
dragen för vanliga marknadsrelationer (armlängdsmarknadsrelationer). 
 
En relation som ger konkurrensfördelar genom partnerskap ska ha följande egenskaper sett till 
tidigare diskuterade områden (Dyer & Singh 1998). 
 

• Investeringar i relations specifika tillgångar och förmågor 
• Väsentligt kunskapsutbyte, inkluderandeutbyte av kunskap som resulterar i förenat 

lärande. 
• Kombinering av komplementerande och sällsynta resurser eller förmågor som 

resulterar i unika nya produkter, funktioner eller teknologier. 
• Lägre transaktionskostnader än konkurrerande samarbetsrelationer och effektivare 

styrande system. 
 
Dyer & Singh (1998) definierar relationsvinst som den unika, svårimiterade och över det 
normala utbyte som är resultatet av samarbetsrelationen. Detta utbyte ska också vara en 
omöjlighet för endera organisationen att skapa på egen hand (Dyer & Singh 1998). En 
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samarbetsrelation som för inblandande organisationer innebär en relationsvinst menar (Dyer 
& Singh 1998) skapar en konkurrensfördel för dessa. 
 
Sammanfattningsvis menar Dyer & Singh (1998) att relationsvinst är möjligt att skapa när 
parter i en samarbetsrelation kombinerar, utbyter eller investerar i gemensamma tillgångar, 
kunskap, resurser och/eller effektiva styrsystem/styrande mekanismer. Dessa är de fyra 
nyckelfaktorerna till relationsvinst och i förlängningen konkurrensfördelar (Dyer & Singh 
1998). Dessa fyra nyckelfaktorer utvecklar Dyer & Singh (1998) på följande sätt. 
 
Interorganisationella relationsspecifika tillgångar (tillgångar) 
Dyer & Singh (1998) lyfter fram tre typer av tillgångar/investeringar i tillgångar som kan 
skapa relationsvinster för organisationer. 
Dessa är: 
 

• Fasta tillgångar. Dessa är stora investeringar som är stationära och ej flyttbara. 
Organisationer som vill utnyttja detta kan välja att placera anläggningar nära varandra 
för att på detta sätt minska transportkostnader och kostnader för koordinerande 
aktiviteter. 

• Fysiska tillgångar. Med detta menas investeringar i maskiner, verktyg, etc. anpassat 
till samarbetspartnern. Genom detta kan organisationerna skapa differentierade 
produkter och ökad kvalitet genom en större produktintegritet. 

• Humana tillgångar. Långvariga samarbeten kan skapa ett ackumulerat kunskapsbygge 
runt processer och rutiner mellan parterna. 

 
De relationsvinster som kan göras genom investering i relationsspecifika tillgångar är lägre 
kostnader i värdekedjan, större produktdifferentiering, färre defekter och snabbare 
produktutvecklingscykler (Dyer & Singh 1998). Dyer & Singh (1998) konstaterar att 
nyckelsubprocesser för att få relationsvinster genom investeringar i relationsspecifika 
tillgångar är garantier och volymen av transaktioner mellan samarbetsparterna. 
 
Interorganisationella kunskapsdelande rutiner (kunskap) 
Dyer & Singh (1998) hävdar att en organisations samarbetspartners är den viktigaste källan 
till ideer och information för skapandet av förbättrade teknologiska processer och 
innovationer. Med detta menar Dyer & Singh (1998) att samarbetspartners kan skapa 
relationsvinster genom utvecklandet av interorganisationella kunskapsdelande rutiner. 
Dyer & Singh (1998) delar upp kunskap i information och know-how. De menar att 
information är lättförstådd och lättlärd kunskap som kan delas utan förluster i integritet. 
Vidare att know-how är mer komplex och svårkodad kunskap och därigenom svårare att 
imitera och överföra. Därav menar Dyer & Singh (1998) att det är know-how som kan skapa 
relationsvinster och därav konkurrensfördelar hos organisationer. 
Nyckelsubprocesser för relationsvinster genom kunskapsdelande är förmåga och rutiner att ta 
vara på kunskap samt incitament hos organisationerna att dela med sig (Dyer & Singh 1998). 
 
Komplementerande resurs delande (resurser) 
Detta innebär kombinerande av nödvändiga resurser för värdeskapande som organisationen på 
egen hand inte kan skapa på egen hand (Dyer & Singh 1998). För att bli 
ledande/konkurrenskraftig på en marknad krävs resurserna A och B. Två organisationer 
besitter en av dessa vardera. Genom ett samarbete kan de tillsammans besitta båda och 
därigenom öka sin konkurrenskraft och nå en position som de inte hade kunnat åstadkomma 
på egen hand. Resurserna ska vara av den karaktären att de inte lätt kan skapas eller imiteras. 
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Förutom svårigheterna med att finna en partner som besitter viktiga komplementerande 
resurser för en verksamhet eller marknad och att sätta ett värde på denna resurs så återstår 
svårigheterna med att kunna tillgodose organisationerna denna potentiella konkurrensfördel. 
Kombinerande av resurser för att åstadkomma relationsvinster kallas den strategiska biten av 
resursdelande. Denna sätter ribban för vilken potential samarbetsrelationen avseende 
resursdelande har (Dyer & Singh 1998). Vidare är det även av avgörande vikt att 
organisationerna har nödvändiga mekanismer och kommunikativ förmågor för att kunna dra 
full nytta av samarbetet. Detta kallas den organisationella biten av resursdelandet och har 
enligt Dyer & Singh (1998) också en avgörande betydelse för utfallet av det resursdelande 
samarbetet. 
 
Effektivt styrande (mekanismer) 
Styrande spelar enligt Dyer & Singh (1998) en nyckelroll för relationsvinsten. Styrandet 
påverkar i stor utsträckning transaktionskostnaderna och även viljan hos parterna att investera 
i ett samarbete. En viktig del i styrande mekanismer är hur man skyddar ett samarbete. Detta 
kan enligt Dyer & Singh (1998) ske på två olika sätt. Det ena är att genom skriftliga kontrakt 
skydda ett samarbete och ingående parters intressen, det andra är självupprätthållna 
överenskommelser. Dyer & Singh (1998) menar att det är självupprätthållna 
överenskommelser som är att föredra då dessa oftast innebär lägre transaktionskostnader, 
svårare att imitera och skapar också en högre grad av involverande mellan parterna och 
därmed en djupare relation. Denna typ av styrande är i stor utsträckning beroende av 
förtroende mellan parterna och är ofta något som växer fram efterhand i en samarbetsrelation. 
Det är också denna typ av styrmekanism som enligt Dyer & Singh (1998) skapar 
relationsvinster och därmed konkurrensfördelar. 
 
Hardy et al (2003) menar att samarbete kan skapa konkurrensfördelar för en organisation då 
informations och resursutbyte sker mellan parter som i sin tur hjälper till i skapandet av 
interna förmågor. Dessa förmågor kan vidare leda till unika kompetenser och aktiviteter hos 
organisationen. I de fall dessa är svåra att imitera för konkurrenter innebär de 
konkurrensfördelar gentemot dessa. 
 
Wagner (2003) uttrycker sig på ett liknande sätt och beskriver att interorganisationella team, 
eller relationer med externa parter utanför organisationen beskrivs ofta som ogripbara 
tillgångar och ”förmyndare” över taktiska kunskaper eftersom de färdigheter som genereras i 
och med att komplexa problem löses tillsammans och därmed utvecklar teamets kompetenser 
och ”know-how” kunskaper, vilket i slutändan innebär konkurrensfördelar för inblandade 
parter. 
 
Uzzi (1997) lyfter fram tre huvudkomponenter eller särdrag som reglerar utbytet i en 
samarbetsrelation. Dessa är: 

• Förtroende mellan parter i relationen 
• Finkornigt informationsflöde 
• Samarbetande problemlösningsarrangemang 

 

6.6 Partnering 
För många som jobbar inom byggindustrin representerar introduktionen av partnering ett 
fundamentalt skifte i hur affärsverksamheten inom branschen leds. Det aktuella årtiondet har 
blivit beskrivet som tiden då det handlat mycket om förbättringar inom projektkvaliten och 
utförandet genom närmare processintegration och värdekedjeledning (Beach et al 2005). Inom 
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byggbranschen kan en skillnad göras mellan långvarig (strategisk-) och kortvarig (projekt-) 
partnering (Barlow & Jashapara 1998). Strategisk partnering definieras som ett långvarigt 
samarbete mellan två eller flera organisationer engagerade att uppnå specifika affärsmål 
genom att maximera effektiviteten av varje partners resurser. Projektpartnering sägs vara ett 
hjälpmedel för att omvandla kontraktsenliga relationer till ett fysiskt projektteam med 
gemensamma mål och klara procedurer för att lösa dispyter på ett effektivt sätt (Cowan 1991). 
Matthews et al 1996 & Li et al 2001 ser det som troligt att kortvariga allianser kommer att ta 
den ledande rollen för att marknadsföra närmare relationer inom byggindustrin. 
 
En mängd studier av partnering gjorda av Bennett & Jayes (1995), Black et al (2000) och 
Lenard et al (1996) tillhandahåller ett fönster av den utvecklade teorin och praktiken inom 
partnering och de allmänna vanliga kritiska framgångsfaktorerna. I denna modell kan man se 
att engagemanget (commitment), processerna (processes) och verktygen (tools) är områden 
som anses ha den största betydelsen av upprättandet och utvecklandet av partneringrelationen 
(Beach et al 2005). 
 
Engagemang 
Den samlade litteraturen av Bennett & Jayes (1995), Black et al (2000) och Lenard et al 
(1996) stödjer starkt den syn som hävdar att ”engagemang” är ett kritiskt moment för 
framgångsrik partnering och organisationer som haft erfarenhet av partnering värderar 
ledningsengagemanget högre än de utan partneringerfarenhet (Black et al 2000). Liknande 
kan ses att utvecklandet av en rättvis relation mellan intressenterna har visat sig vara en 
nödvändighet då rättvisa stödjer gemensam motivation när ”vinna-vinna” lösningar främjas 
istället för ”vinna-förlora” lösningarna i en traditionell entreprenad (Hamza et al 1999). Hur 
som helst så har forskning också visat att fördelarna med partnering inte nödvändigtvis 
uppnås omgående (Bennett & Jayes 1995). Partnering workshops kan användas för att ägna 
sig åt att diskutera förutsättningar för att förstå fördelarna med partnering genom att 
tillhandahålla ett forum för öppen kommunikation och den enhälliga identifikationen av, och 
engagemang för, gemensamma mål, tidigt slutförande, undvikande av rättstvister eller 
parternas ansvar vid överskridning av projektbudgeten. Det gemensamma utbytet av idéer 
initierad av denna process kan leda till utvecklandet av delade förväntningar, delade visioner 
och ett offentligt projektuppdrag. Organisationer måste genomföra noggranna förberedelser 
innan projektstart genom att sprida dessa mål på alla nivåer i organisationen för att intressera 
och motivera sin personal. Förberedelserna borde också involvera utbildning av personalen 
för att säkerställa att dessa förstår hur partneringrelationen fungerar likväl att se över deras 
professionella och sociala färdigheter för att avgöra hur väl de är utrustade för att tillmötesgå 
de beslutade målen. 
 
Processen 
Kommunikation mellan intressenterna är grundläggande när en organisation handskas med 
förändringar och det är lika viktigt när man introducerar eller verkställer ett partnerskap då 
kommunikationen mellan parterna är vital för att förstå varje enskild parts förväntningar, 
attityder och begränsningar (Beach et al 2005). Studien av Black et al (2000) visade att 
entreprenörer ansåg att detta är en kritisk faktor för framgång. Organisationer borde därför 
ordentligt tänka på vilken information som kan delas och vilka kanaler, forum och processer 
för kommunikationen som är de mest effektiva. Hur som helst så kan en ökad kommunikation 
i praktiken skilja sig från organisatoriska kulturer, speciellt i början av ett nytt partneringskap 
där fysiska eller psykiska nivåer av förtroende ännu inte blivit etablerade (Slack & Lewis 
2002). 
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Intressekonflikter kommer i princip oundvikligen att förekomma i något stadium under ett 
projekt och syftet med beslutsprocesserna borde vara att så fort som möjligt lösa problemen 
permanent på lägsta möjliga nivå utan hjälp av medling eller rättsliga processer. (Beach et al 
2005). 
 
En viktig faktor för att ett framgångsrikt partneringsamarbete skall uppstå från analysen av 
litteraturen var det tidiga engagemanget från nyckeldeltagarna, då detta tillät partnerna att 
använda sig av varandras kunskap och expertis för att säkerställa projektets genomförande. Ett 
expertutlåtande av projektplanen från de inblandade och ansvariga partnerna ger möjlighet till 
att identifiera onödiga och icke värdeskapande områden innan projektets värderingar och 
ramar är bestämda. När detta inte händer kan leverantörer, speciellt de mindre, tvingas 
anpassa sig efter nya förhållanden när kostnadsökningar uppstår mellan design stadiet där 
budgeten fastslås och anskaffningsskedet. Ett tidigt engagemang möjliggör för leverantörerna 
att skapa sig en klarare vision av båda klienternas och entreprenörernas förväntningar vilket 
också möjliggör dem att skapa värde genom att möta klientbehoven på ett mer effektivt sätt 
(Beach et al 2005). 
 
Bennett & Jayes (1995) påstår att den kontinuerliga utvärderingen av partneringskapet som 
bedrivs för att säkerställa att det utvecklas i förhållande till parternas förväntningar ses som 
grundläggande. Denna observation stöds också av Lenard et al (1996) vars studie visade att 
96% av deltagarna från framgångsrika partneringskap kände att detta var en grundläggande 
framgångsfaktor. Användningen av återkoppling för att ta till vara på förbättringar eller 
lärdomar från projekt och användningen av benchmarking för att stimulera förekomsten av 
kontinuerliga förbättringar från projekt till projekt är också starkt rekommenderat (Bennett & 
Jayes 1995). 
 
Verktyg 
Användningen av integrerade team har också sagts vara avgörande för att uppnå förbättringar 
i kvalité, produktivitet, hälsa, säkerhet, kassaflöde, minskade projekttider och risker (Egan 
2002). Integrerade team kan komplementera bruket av tidigt involverande genom att 
underlätta och främja innovationer redan under projektets designstadie och därmed öka 
potentialen för partneringfördelar. Hur som helst, detta betyder att designers, specialister och 
nyckeltillverkare måste ha tillgång till klienten under detta stadie av projektet eftersom när väl 
designen är slutförd kan många av de fördelar som kunnat tillföras från deltagandet av dessa 
specialister gått förlorade. Partnering workshops är nu vanligt tvärsöver de övre skikten inom 
Englands byggindustri.  
 
Utfall 
Det viktigaste utfallet av partnering är att projektet i fråga blir lyckat för slutkunden. 
Förtroende är också en viktig följd från partneringprocessen, men det är också en kritisk 
möjliggörande faktor för vilket partnerskap som helst som vill vara framgångsrika (Beach et 
al 2005). Graden av förtroende mellan parterna är beroende av faktorer så som projektets 
varaktighet, om huruvida projektets fördelar fördelades lika och huruvida parternas 
uppförande och sätt att arbeta var konsekvent, lämplig och med en bra tidsram. Med detta i 
åtanke måste kulturförändringar anses vara ett nyckelutfall för organisationer som vill bygga 
framgångsrika partnerskap. Precis som med förtroende så tar det tid att bygga och befästa en 
partneringkultur. 
 
Den allmänna uppfattningen om att partnering främjar organisatorisk flexibilitet stöds av att 
partnering mer och mer börjar att ses som ett medel att utveckla en stödjande omgivning av 
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innovation och lärande (Barlow & Jashapara 1998). Strategisk partnering underförstår 
användningen av vinna-vinna lärande och generationen av kunskap genom högre nivåer av 
utvärderingar och analyser av information som kan underlätta förändringar för gemensamma 
fördelar och vinster (Love et al 2002). Vidare noteras att vinna-vinna lärande inte bara 
innefattar att övervaka existerande processer utan även modifiering av den organisatoriska 
kulturen, policyn, målen, strategin and strukturen i projekten (Love et al 2002). 
 
Framgångsrika utfall av individuella projekt innefattande användningen av partnering är 
sannolika att generera gemensamma belöningar och fördelar och skapa möjlighet för 
organisationen att utveckla och bygga förtroende, kulturella förändringar och förvärva 
gemensamt lärande. Dessa utfall fungerar som feedback till processen och vidare stärker 
rollen av varje element och gagnar relationens utvecklingsprocess (Beach et al 2005). 
 

6.7 Partnering och konkurrensfördelar 
Förespråkare av den resursbaserade strategin har betonat att konkurrensfördelar resulterar från 
de resurser och kompetenser som är ägda och kontrollerade av ett företag. Följaktligen så har 
sökandet efter konkurrensfördelar fokuserats till de resurser som tillhandahålls inom företaget.  
Detta har hindrat nya resurser eller kompetenser från att utvecklas, men i en alltmer 
konkurrerande miljö har fler och fler företag insett att samverkan utanför organisationen 
medför nya kombinationer av resurser och därmed nya möjligheter och konkurrensfördelar 
(Barney 1986). 
 
Partnering, eller strategiska allianser, sammanför två eller flera företag vars kärnverksamheter 
kompletterar varandra och skapar en djupare konkurrensfördel (Testa 1997). 
 
Eftersom det finns möjligheter att erhålla konkurrenskraftiga fördelar genom partnering 
relationer så är många företag hela tiden på jakt efter nya partners, speciellt de som kan 
tillhandahålla unika och komplementerande resurser (Bonner et al). 
 
Enligt Doz (1998) är de huvudsakliga skälen till varför företag drivs till att bilda allianser 
följande: 

• Behovet av att positionera sig själva strategiskt och att uppnå konkurrensfördelar 
genom samarbete. 

• Behovet av att tillsammans kombinera sina resurser för att sträva efter att skapa nya 
möjligheter som parterna var för sig på egen hand inte skulle kunna beakta. 

• Och behovet att lärande, både för att få bukt med skicklighets- och färdighetsproblem 
och att skaffa sig nya kompetenser. (Doz 1998). 
 

Cherret (1994) hävdar att huvudmålen för partnering är följande: 
• Att minimera den totala kostnaden 
• Att maximera utvecklingen av produkter och service 
• Att erhålla konkurrenskraftiga fördelar 

 
Partnering handlar inte om att vara mjuk och komfortabel, allt handlar om att minimera totala 
förvärvskostnader, inte bara priset, att maximera produkt och service genom att höja 
kvaliteten och reducera ledtider för att erhålla konkurrenskraftiga fördelar/övertag på 
marknaden (Cherret 1994). 
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Partnering är ett väldigt rättfram koncept som bygger på en långsiktlig relation mellan två 
eller fler organisationer. I ett partneringsamarbete så finns tilliten inte i formella dokument 
utan tilltron parterna emellan kommer genom ett utvecklande och nära samarbete från att man 
jobbar tätt tillsammans för gemensamma fördelar och vinster (Cherret 1994). 
 
Allt eftersom företagen blir vana att arbeta tillsammans så bidrar förbättrat informationsflöde 
och kommunikation till bättre och gemensamma lösningar på olika problem. På detta sätt kan 
företagen hindra imitation från konkurrerande företag genom ständig förbättring och 
innovation med hjälp av denna pågående process där nya kompetenser utvecklas. Detta 
klargör att kunskap och erfarenhet medverkar till tillväxt och lönsamhet (Wagner 2003). 
 
Båda parter går in i en relation för att få maximal affärsmässig fördel från dess potential. 
Grundprincipen med partnering handlar om att samarbete är bättre än konflikt. För att 
slutkunden ska bli nöjd så är det mycket viktigt att alla parter i relationen arbetar tillsammans 
och båda måste ”vinna” på relationen. Om relationen är ensidig så är den dömd att misslyckas 
(Cherret 1994). 
 
Kunskapsbaserade resurser är skyddade av barriärer av förståelse och värderingar. Med det 
menas att sådana resurser inte lätt kan imiteras av konkurrenter eftersom dessa resurser är 
mycket svåra att kartlägga och förstå av utomstående (Wagner 2003). Dessa 
kunskapsbaserade resurser tillåter organisationer att lyckas genom att tillhandahålla de 
kompetenser som behövs för att kunna producera de produkter som marknaden behöver och 
att kunna handskas med konkurrerande utmaningar. En central del i denna process är arbetet 
med utomorganisatoriska team bestående av parter från både kund- och leverantörssidan. 
Dessa utomorganisatoriska relationer är hjälpmedel och ger möjligheter för separata 
organisationer att kombinera och utveckla nya strategiska kompetenser (Monzcka & Trent 
1993). Nya management-system, operationella processer och produktmodifikationer är 
typiska outputs från detta lärande (Wagner 2003). 
 
Strategisk partnering fokuserar företaget på dess primära uppgift, nämligen att skaffa sig 
kunder. Medan slutresultatet är att sälja, så förändrar strategisk partnering säljprocessen. Det 
förändrar ”spelet” på marknaden genom att introducera skäl till kunderna att röra sig mot dig 
och bort från dina konkurrenter. Det är skäl som inte har med vad du säljer att göra, utan hur 
du säljer det (Testa 1997). 
 
Det finns vissa svårigheter med att mäta de mjuka resultaten av partneringsamarbeten. Hård 
data som t.ex. mätresultat som är baserade på fakta och sedan jämförda mot fastställda mål 
som reducerande av totalkostnaden, vinststorleken och hur ens konkurrensposition på 
marknaden har förändrats är lättare att mäta än de mer “mjuka” värdena (t.ex. förbättring i 
partneringrelationen eller den själva processens framgång som är ogripbara fördelar som 
bidrar till resultatet) (Cherret 1994). 
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7 Empiriskt material 
I detta kapitel presenteras den empiriska data som är insamlat under de personliga 
intervjuerna samt från sekundär data i form av dokumenterat material från fallstudieföretaget 
NCC. 

7.1 Partnering 
NCC definierar partnering som en strukturerad samarbetsform i byggbranschen, där 
byggherren, konsulterna och entreprenörerna gemensamt löser en bygguppgift, baserat på ett 
öppet och förtroendefullt samarbete där allas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom 
projektets alla skeden. 
 

7.1.1 Partneringkonceptets sex grundpelare 
Partnering i NCC:s regi bygger på sex grundpelare. Dessa utgör stommen för 
partneringbegreppet som NCC bedriver. Dessa grundpelare är Projektet AB, ständiga 
förbättringar, rätt team, problemlösning, workshop och öppen ekonomi. 
 
Projektet AB 
En viktig del i partnering arbetet är skapandet av Projektet AB. Detta är ett virtuellt bolag där 
samtliga inblandade parter medverkar och har en del i det övergripande ansvaret. Projektet 
AB ska vara i centrum och gemensamma målsättningar, visioner och värderingar för detta ska 
ligga i fokus för hur parterna ska agera. En förutsättning för att detta ska lyckas är att 
egenintressen från parterna sätts åt sidan. Detta motiveras med de gemensamma 
målsättningarna och ekonomiska incitament som ska utmynna i ett positivt utfall för samtliga 
inblandade. Alla ska vara vinnare i Projektet AB. 
 
I Projektet AB ska samtliga omständigheter runt ekonomi både avseende projektet och de 
enskilda deltagarna redovisas öppet. Detta kräver gemensamma värderingar runt ärlighet 
respekt och tillit. 
 
Ständiga förbättringar 
Säkerställande att de gemensamma målen som hela projektet bygger på uppnås. Genom detta 
erhålles också maximalt resultat. I denna del ingår att arbeta med kontinuerliga uppföljningar 
och utvärderingar. 
 
Till skillnad mot ett traditionellt projekt, exempelvis generalentreprenader eller 
totalentreprenader, vägs i ett partneringprojekt också mjuka faktorer som samarbete, 
kommunikation etc. in i utvärderingen av projektet. Vid utvärdering av måluppfyllelse utgår 
man från partneringdeklarationen och hur väl denna har uppfyllts. 
 
Rätt team 
En förutsättning för ett lyckat partneringprojekt är att rätt arbetslag sätts samman. 
Projektgruppen är strukturerad i en styrgrupp, en ledningsgrupp, en projekteringsgrupp och en 
produktionsgrupp. I dessa grupper ska det finnas personer från samtliga intressentgrupper 
såsom konsulter, byggherre, entreprenör, arkitekter etc. Varje person ska också bara 
förekomma på ett ställe. Detta för att undvika att någon jobbar för egenintresse och styr beslut 
och informationsflöden genom teamet. En annan viktig del i teamets utformning är 
säkerställandet att rätt kompetens tillsätts och att ansvar och roller fördelas i organisationen. 
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En väsentlig skillnad mot traditionella projekt är att partneringprojekt är baserade på 
värderingar istället för regler. Med värderingar menas i detta fall ömsesidig respekt, 
förtroende och öppenhet. Dessa värderingar är av mycket stor betydelse för projektet och ska 
vara vägledande vid sammansättning av teamet. 
 
Byggandet av team har följande målsättningar: 

• Tillvaratagande av allas kompetenser 
• Skapande av en effektiv projektorganisation 
• Tydlig ansvarsfördelning 
• Erhålla en lärande organisation 
• En projektkultur med högt till tak 

 
Problemlösning 
I ett partneringprojekt säkerställer man att problem blir lösta. Om problem uppstår prioriteras 
detta först istället för att dessa blir långvariga och därmed påfrestande för samarbetet parterna 
emellan. Målsättningen är att så mycket som möjligt ska kunna beslutas och lösas på operativ 
nivå. Problemlösningen innefattar dels förebyggande åtgärder såsom riskfördelning och 
gemensamma utbildningar men också metoder för att ta hand om konflikter och eventuella 
tvister. Hur projektorganisationen ska hantera olika problem är något som ska diskuteras 
redan i den inledande workshopen såsom övriga grundläggande förordningar för 
partneringprojektet som helhet. 
 
För att på snabbaste sätt lösa uppkomna problem är organisationen indelad i olika nivåer som 
har en viss tid på sig att lösa en uppkommen konflikt. Viktigt är att den nödvändiga 
kompetensen är delegerad ut i organisationen och att samtliga parter har intresse att 
eftersträva en lösning. En central del i denna problemlösning är att den endast har till syfte att 
lösa problemet inte hitta en syndabock. 
 
Workshop 
Workshop anordnas i ett tidigt skede innan projektet har kommit igång och är till för att alla 
parter tillsammans ska gå igenom vilka krav och behov som finns i det specifika projektet. 
Här sätter man upp sina gemensamma mål och spelregler samt diskuterar vilka 
framgångsfaktorer och risker det kan finnas i de olika delarna i projektet. Det är även här som 
man fastställer projektets organisation och bygger teamet. Arrangerandet av workshop ses 
som en av de centrala delarna i ett partneringprojekt. De relationer som workshop syftar till 
att lägga grunden för ska också ligga som plattform för det förtroende som partneringprojektet 
ska vila mot. 
 
Under workshopen ska deltagarna också utforma ett underlag kallat partneringdeklaration 
som kan liknas vid en affärside samt deltagarnas visioner för Projektet AB. Dessa 
gemensamma mål ses som en central del i partneringprojektet och har till syfte att skapa en 
vinna-vinna situation där var och en av parternas framgång hänger på framgången för 
Projektet AB. Denna deklaration är inte juridiskt bindande utan är ska vara ett moraliskt 
styrredskap. 
 
Öppen ekonomi  
Begreppet öppen ekonomi handlar om att alla inblandade parter redovisar alla sina kostnader 
inför varandra för att skapa ett ömsesidigt förtroende mellan samtliga parter. Detta omfattar 
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alla kostnader under hela projektets gång och är till för att ge ekonomiska incitament och 
riktkostnader i avtalet samt för att se till att alla parter betalar rätt pris för sina produkter. 
 
En annan viktig del inom detta område är upphandlingen av underentreprenörer och val av 
leverantörer. Denna sker tillsammans mellan samtliga parter i partneringprojektet. Parterna 
deltar med åsikter och kunskap med utgångspunkt att genomföra optimala inköp avseende 
ekonomi och kvalitet. 
 
Det är också av stor vikt att kontinuerliga uppföljningar sker av ekonomin för att samtliga 
parter under hela projektets gång har en uppdaterad bild över ekonomin och är medveten om 
vilka eventuella besparingar eller kostnadsökningar olika beslut har medfört. 
 

7.1.2 Partneringprocessen 
Till skillnad mot traditionella projekt som kan liknas vid en stafettliknande process så är 
partneringprocessen en mer dynamisk process där samtliga större parter är delaktiga under 
hela projektets gång. Partneringprocessen har fyra faser. Samarbetets start, utformning, 
utförande och leverans. Under dessa faser har alla parter möjlighet att komma med ideer och 
bidra med kompetens för att underlätta för sig själv och för varandra. Detta är också en viktig 
del i partneringarbetet. Genom att arbeta på detta sätt ska dubbelarbete minimeras och 
mängden fel och missförstånd minskas. 
 

• Samarbetsstart: I denna fas väljer man samarbetsform och partners, vidare sätts 
budgetramar och val av projektstrategi upp. Det är i denna fas som förutsättningarna 
för partneringprojektet arbetas fram. I denna fas tas även ett antal viktiga 
frågeställningar upp såsom vilka behov/funktionskrav som slutprodukten ska ha och 
vem som är den slutliga brukaren av produkten. Vidare ska det analyseras vilken 
kompetens som behövs och hur denna ska införskaffas till projektet. Slutligen sluts 
också ett partneringavtal i det fall det beslutas om denna samverkansform. 

 
• Utformning: Här etableras projektteam och en workshop genomförs. Utöver detta 

utarbetas ett projektförslag och det sätts riktpris för projektet. Denna fas är en öppen 
dialog mellan projektets alla parter där åsikter och visioner bollas mellan projektets 
medlemmar. Utnyttjande av varandras resurser och kompetenser är nyckeln till 
framgång. Alla medverkande i projektet är skyldiga att jobba för att målkostnaden 
hålls och byggherren får optimal valuta för investerade pengar. Vid fasens början 
kommer projektets budget att vara baserad på ett fåtal poster men allt eftersom bli mer 
detaljerad. De handlingar med projektbudget som arbetet i denna fas har till syfte att 
presentera ska sedan vara underlag för projekterings- och utförandefasen i projektet 
samt också ligga till grund för de bonusavtal/incitamentsavtal som kommer att träda i 
kraft när projektet övergår i utförandefasen. 

 
• Utförande: Här sker en fortsatt projektutveckling, projekteringsfasen och 

byggproduktion startar, det sker en successiv kalkylation och kontinuerlig uppföljning 
av tid, ekonomi och kvalitet görs. Vidare hålls en dialog mellan byggherre, arkitekt 
och entreprenör i syfte att tillsammans komma fram till optimala lösningar genom en 
avvägning av beställarens behov samt kraven på funktionalitet, ekonomi och 
byggvänlighet.  
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• Leverans: I denna fas tas produkten i bruk, projektet utvärderas och uppföljning sker 
under garantitiden. Här betygsätts både de individuella prestationerna och den 
kollektiva arbetsinsatsen. Endast genom att kontinuerligt göra utvärderingar och 
granska produkten kan man få en rättvis värdering av den slutliga produkten. NCC 
kommer därför att börja mäta ett antal nyckelindikatorer kring produktens kvalitet, 
pris och tidsram för att säkerställa en fortsatt utveckling av partnering. 

 

7.1.3 Fördelar och nyckelresurser genom partnering 
 
Nära relationer 
Projektarbete i partneringregi skapar mycket närmare relationer parterna emellan jämfört med 
traditionella entreprenader. Då samtliga parter i partneringprojektet finns med och är delaktiga 
under hela projektets gång, istället för under en kort period, och genom att en ständig dialog 
förs mellan dessa skapas en helt annan relation än vad som är fallet i traditionella projekt. Den 
möjlighet som samarbetsformen ger till långsiktigt goda relationer är något som i längden kan 
vara mycket värdefullt då goda relationer ofta leder till framtida samarbeten. 
 
Desto längre en grupp arbetar tillsammans desto större respekt, kunskap och erfarenhet samlas 
i gruppen. Detta skapar en större effektivitet och en enklare uppstartsprocess för framtida 
projekt. 
 
Utnyttjandet av kompetenser 
Kompetensutnyttjandet i ett partneringprojekt som tillkommer genom relationerna mellan 
byggherre, arkitekt och entreprenör är en av de stora fördelarna med detta arbetssätt. Detta då 
samtliga av parterna finns representerade genom hela projektets gång och är delaktiga och 
bidrar med kunskap i samtliga av processens moment istället för att endast sköta sitt eget 
expertområde. Denna arbetsmetod bidrar till att beslutsprocessen för förändringar och 
problemlösningar blir snabbare än vid traditionell entreprenad samt baserad på en större 
kunskapsbas. Utnyttjandet av kompetenser inkluderar även de underentreprenörer som är med 
i byggprocessen då även dessa påverkas av ett smidigare arbetsklimat och lättare kan få gehör 
för förändringsförslag och ideer. 
 
Ett drömscenario är att alla parter i projektet säger till om det är saker de ser är fel och borde 
ändras. Det kan vara tillvägagångssätt, lösningar, dimensionsförändringar etc. På så sätt 
optimeras hela byggprocessen i alla led vilket i slutändan ger ett lyckat projekt för alla 
inblandade. Det är viktigt att alla känner att beslutsprocessen för förändring är enkel och 
okomplicerad om byggarbetarna ska känna att det är värt att säga till om saker som borde 
ändras och detta är just vad partnering har till syfte att öppna upp och ge möjlighet för. Att 
alla arbetare på byggarbetsplatsen verkligen använder sin kompetens till att säga ifrån när fel 
uppdagas eller kan förbättras istället för att hålla tyst och bara hålla sig till ritningen som fallet 
kan vara i en traditionell entreprenad. 
 
Vad som också leder till att kompetenser används på rätt sätt vid rätt tidpunkt är 
diskussionerna vid projekteringsskedet. Alla parter vet vad man själv behöver för att klara av 
sin uppgift och då detta förmedlas emellan parterna undviks onödigt arbete. Tex. kan 
arkitekterna få direkt information om vad som för entreprenören är onödigt att rita in i 
ritningen, respektive vad som är av vikt. På så sätt koncentreras kompetenserna till rätt saker. 
Detta tillsammans med att inget dubbelarbete behöver ske då alla parter under är delaktiga 
under hela projektet skapar en mycket effektivare byggprocess. 
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Kompetensbredd 
Genom att arbeta i en större del av värdekedjan får samtliga inblandade parter en bredare och 
större kunskap om projektets olika delar. Detta skapar en större förståelse mellan parterna och 
bidrar till en atmosfär med mindre oklarheter och tvister. Denna bredare kompetens bidrar 
även till att göra arbetet effektivare då tid på detta sätt också sparas. Kompetensbredden är 
också något som ger den enskilde parten fördelar att besitta då detta skapar en större 
allmänbildning och förståelse parterna emellan. 
 
Trygghet 
I ett partneringprojekt står man aldrig ensam ansvarig för delar av byggprocessen utan 
ansvaret delas av alla parter som deltar i partneringsamarbetet. Detta gäller både vinster och 
förluster, alla delar på den positiva eller negativa kakan. Att alla vinner på varandras 
framgång bidrar till att parterna är mån om och arbetar för varandra. Man kan säga att i ett 
partneringprojekt blir man varandras kompanjoner vilket sannolikt inte blir fallet i en 
traditionell entreprenad. 
 
Det grundar sig i att man jobbar mot gemensamma mål och samtliga parter har incitament i 
projektets framgång. Incitament i den mening att projektets framgång också medför framgång 
för de ingående parterna. Denna trygghet har störst betydelse i större projekt med stora risker 
som därigenom kan innebära stora förluster. 
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8 Analyser 
De analyser som följer i detta kapitel har till syfte att ställa det insamlade empiriska materialet 
från fallstudieföretaget mot den teori som samlats in under studien. Denna jämförelse mellan 
empiri och teori ska sedan i slutsatserna ligga till grund för svaren på studiens syfte och 
forskningsfrågor. 
 

8.1 Analys av samspel mellan NCC:s fokusområden 
Denna analys har som mål att studera hur det strategiska fokusområdet partnering påverkas av 
bolagets övriga fokusområden. Efter att ha studerat NCC:s fyra fokusområden skulle det vara 
av intresse att titta på hur dessa strategiskt förhåller sig till varandra. Eftersom partnering är 
det område som empiriskt studerats djupast och studiens syfte har partnering i fokus kommer 
analysen att utgå från detta fokusområdet och titta på hur de övriga områdena påverkar arbetet 
med partnering. I fokus kommer att ligga vad fokusområdena syftar till att åstadkomma i stort 
och hur konsistenta dessa syften är. Endast de faktorer som anses ha betydelse för 
konsistensen mellan områdena kommer att tas upp i analysen. 
 

8.1.1 Partnering kopplat till inköp 
De strategiska fokusområdena partnering och inköp kan i ett första skede tyckas motverka 
varandra. Detta då inköp syftar till centralisering av inköp och standardisering av produkter 
medan partnering bygger på en ömsesidig dialog och produktval efter lämplighet och 
kundönskemål vilket skulle kunna skapa ett stort spann av produkter och motverka de 
centraliserade inköpen och volymkoncentrationen. Tvister kan också bli aktuella om huruvida 
inköpsrabatter ska fördelas mellan parter i ett partneringprojekt. Inköpsarbetet jobbar för stora 
volymer för att nå bästa rabatter medan partneringkonceptet innebär delade vinster mellan 
parterna vid besparingar i olika former i projektet. I dessa avseenden drar inköp och 
partnering åt olika håll. 
 
Om vi istället ser till hur inköp och partnering kan samverka så syftar inköp till 
standardisering och stora volymer vilket skulle kunna gynnas av partnering då NCC i ett tidigt 
skede kan påverka kundens val av produkter i ett projekt och på detta sätt styra inköpen till 
projekten på ett gynnsamt sätt för NCC:s inköpsarbete. Då inköp också har till syfte att 
förbättra logistikflödena går detta också hand i hand med partnering då en högre grad av 
standardiserade produkter även förbättrar logistiken i projekten. Detta kan ses som en paradox 
mot det som diskuteras i stycket ovan. Dock är slutsatsen att partnering kan förbättra 
inköpsarbetet rimligare då NCC i detta läge för en dialog och har större påverkan på vad som 
köps in till ett projekt jämfört med i traditionella entreprenader. 
 

8.1.2 Partnering kopplat till eko-konceptet 
Partnering och eko-konceptet strävar till stor del mot samma mål. Båda syftar till en närmare 
relation med kunden och att genom en dialog optimera pris och kvalitet för ett projekt. Då 
eko-konceptet bygger på att knyta kunden till sig under lång tid genom underhållsarbete går 
detta väl ihop med partnering och skulle kunna vara en naturlig fortsättning på ett 
partneringsamarbete. Båda koncepten har också som avsikt att styra bort fokusen från pris i 
projekten och istället se till trygghet, långsiktig optimering och samverkan. 
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8.1.3 Partnering kopplat till industriellt byggande 
Kopplingar mellan dessa fokusområden hos NCC är svårare att finna. Snarare kan industriellt 
byggande och partnering tyckas dra åt olika håll då industriellt byggande handlar om att 
bygga stora moduler i fabrik och sälja färdiga lösningar för snabb montering på plats. 
Partnering däremot sätter kunden och dess önskemål samt flexibilitet i fokus. I 
partneringkonceptet sätts det också stor vikt vid en god dialog och att genom gemensamma 
ansträngningar åstadkomma ett bra resultat. Industriellt byggande sätter istället priset och 
billig produktion i fokus. Med detta som bakgrund får det anses som att dessa fokusområden 
inte ligger i linje med varandra. 
 

8.1.4 Kopplingar mellan övriga fokusområden 
Inköp och industriellt byggande är har många gemensamma nämnare. Inköp har som fokus att 
minska kostnaderna för materialinköp genom bl.a. större volymer och nya leverantörer. 
Industriellt byggande innebär större grad av standardiserade produkter vilket innebär större 
volymer av dessa. Vidare går det att konstatera en större grad av förädling i värdekedjan i och 
med industriellt byggande vilket också samspelar med inköp på det sätt att större volymer kan 
köpas in och fler leverantörer finns att välja på vilket kan pressa priserna på materialinköp. 
 
Resonemanget runt inköp och industriellt byggande ställt mot eko-konceptet blir ganska likt 
hur inköp och industriellt byggande samspelar med partnering. Detta då syftena med 
partnering och eko-konceptet i ganska stor utsträckning ligger i linje med varandra. 
 

8.2 Partnering och resursdriven strategi 
Denna analys har som syfte att titta på hur NCC:s fokusområde partnering går att koppla mot 
NCC:s övergripande strategi och det strategiska ramverket resursdriven strategi som vi 
tidigare har konstaterat bra kan beskriva NCC:s strategi. Detta kommer att ske genom att 
NCC:s sätt att se på och arbeta med konceptet partnering kommer att ställas mot det teoretiska 
material som inhämtats runt resursdriven strategi och innebörden av detta. Ur det teoretiska 
materialet kan det konstateras att resursdriven strategi har sin grund i skapandet och 
upprätthållandet av konkurrensfördelar gentemot konkurrenter. 
 
I teorin beskriver Fahy (2000), Collis (1994), Hall (1992) & Hall (1993) tre typer av resurser. 
Dessa är gripbara tillgångar, ogripbara tillgångar och kompetenser. Av dessa menar 
författarna att ogripbara resurser och kompetenser kan skapa konkurrensfördelar. Chaharbaghi 
& Lynch (1999) talar om basresurser, perifera resurser, konkurrenskraftiga resurser och 
strategiska resurser där han menar att konkurrenskraftiga resurser och strategiska resurser är 
de som kan skapa konkurrensfördelar för en organisation. Dessa sätt att beskriva en 
konkurrensfördelsskapande resurs är ganska snarlika och kommer att utvärderas tillsammans. 
 
Fahy (2000), Bollinger & Smith (2001), Barney (1991), Smith et al (1996), Galbreath (2004), 
Rungtusanatham et al (2003) & Leavy (2003) konstaterar fem olika kriterier för en resurs som 
kan skapa konkurrensfördelar för en organisation. Dessa kriterier uttrycks av författarna på 
olika sätt och i olika ord men kan sammanfattas under följande benämningar. Värdeskapande, 
svårkopierad, unik, sällsynt och svårflyttad. 
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8.2.1 Partnering som ogripbar resurs/konkurrenskraftig resurs 
Som ogripbara tillgångar eller konkurrenskraftiga resurser lyfts fram varumärken, nätverk, 
databaser, patent, teknologier och kundrelationer. Partneringkonceptet kan ganska väl kopplas 
till både nätverksbyggande och kundrelationer. Kundrelationer är vad hela 
partneringkonceptet bygger på och som beskrivs som en av de stora fördelarna med partnering 
från NCC:s sida. Nätverksbyggande är även det väl i linje med partnering. Genom partnering 
skapas relationer till kunder och andra samarbetspartners som kan liknas vid 
nätverksbyggande. Detta blir något av en sekundär effekt av partnering då nätverksbyggande 
kan kopplas till partnering om de relationer som skapas vid partneringprojekt kan bli 
varaktiga och till fördel för parterna i ett längre perspektiv. Huruvida partnering är en del i 
skapandet av varumärke är svårare att visa på. Dock kan konstateras att partnering lyfter bort 
fokus från pris och är en del i en differentieringsstrategi vilket kan ses som ett indirekt 
skapande av varumärke. Avseende databaser och patent kan partnering inte sägas bidra till 
detta. Teknologier kan ses i ett ganska vitt perspektiv och här skulle partnering kunna ses som 
ett unikt sätt för NCC att tillsammans med dess intressenter bedriva ett partneringprojekt. I 
denna bemärkelse bidrar partnering i allra högsta grad till organisationens teknologier. 
 

8.2.2 Partnering som kompetens/strategisk resurs 
Bland kompetenser och strategiska resurser tar teorin upp organisationskultur, beteenden och 
koordinering av resurser. Kulturen i en organisation är en förutsättning för att på ett bra sätt 
kunna arbeta med partnering. Omvänt skapar partnering en organisationskultur som är mycket 
värdefull. Detta då partnering knyter samma medarbetare även internt och stimulerar till ett 
ansvarstagande och moget sätt att bedriva organisationens verksamhet. De förändrade sätt att 
se på parterna i ett projekt från att vara motpart till att bli samarbetspart är en del i ett nytt 
beteendemönster som är något nytt för byggbranschen och som uppskattas av projektens 
intressenter. Dessa beteenden är något som med tiden arbetas fram genom erfarenhet av 
partnering och långvariga relationer i och med partneringsamarbeten. Avseende koordinering 
av resurser fyller partnering också en viktig del för NCC. Detta då det kunnat konstateras att 
partnering delvis är en sammanförande länk mellan NCC:s strategiska fokusområden vilket 
kan ses som en form av strategisk koordinering av resurser inom organisationen. Vidare kan 
partnering i NCC:s regi bidra till ett unikt sätt att koordinera NCC:s gripbara tillgångar till att 
bli en värdeskapande kombination för organisationen. Detta genom att gripbara tillgångar 
genom partnering kombineras både med egna och andra parters tillgångar till att bli en unik 
kombination av dessa. 
 

8.2.3 Partnering mot strategiska kriterier 
Partnering är värdeskapande för organisationen då det skapar en större trygghet runt projekten 
i form av ekonomi, tid och kvalitet, skapar relationer för framtida samarbeten, utnyttjar 
kompetenser på ett effektivare sätt samt minskar tvister parterna emellan. 
 
Partnering som samarbetsform är inte svårkopierat i sig. Det bygger på ett givet koncept som 
alla kan läsa sig till. Det som däremot bidrar till att göra partnering svårkopierat är det sätt det 
utförs på. Ingen kan bedriva partnering på exakt samma sätt då det i hög grad involverar 
beteenden, människor och interaktionen dessa emellan vilket därigenom gör det till en form 
av unik teknologi som inte går att ta till sig bara genom att studera fenomenet och lära sig 
konceptet i teorin. Lärdom är en viktig del inom partnering vilket innebär att rutin inom 
samarbetsformen är av stor betydelse för dess resultat. 
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Motivering till huruvida partnering kan ses som unikt, sällsynt och svårt att förflytta från en 
organisation till en annan hänger intimt ihop med förklaringen till varför partnering är 
svårkopierat. Viktigt att tillägga är att partnering inte på något sätt är unikt eller sällsynt i den 
bemärkelse att det inte kan bedrivas av någon annan. Den som vill arbeta efter denna 
samarbetsform kan göra detta. Det som bidrar till partnerings unikhet ligger mycket i den 
relation som skapas mellan parterna och den lärdom och tillit som samarbetande parter 
erhåller efter återkommande gemensamma projekt. 
 

8.2.4 Partnering som värdeskapande relation 
Dyer & Singh (1998) visar på fyra kategorier att utvärdera för att bedöma huruvida en relation 
är möjlig för skapandet av konkurrensfördelar för en organisation. Dessa är relationsspecifika 
tillgångar, rutiner i kunskapsdelande, komplementerande resurser och effektivt styrande. Dyer 
& Singh (1998) menar att en integrering mellan organisationerna inom dessa fyra områden 
kan innebära ett värde i relationen som leder till konkurrensfördelar. 
 
Partnering kopplat till investeringar i relationsspecifika tillgångar 
Ett partneringsamarbete innebär inte några direkta investeringar i gemensamma tillgångar i 
fysisk form. Däremot kan det gemensamma ekonomiska ansvaret, arbetet med öppen ekonomi 
för varandra och investeringar i ett gemensamt projekt ses som en form av gemensamma 
investeringar. Upprättandet av ”Projektet AB” där samtliga parter har incitament i projektets 
framgång är också en form av gemensam investering som bygger på tillit parterna emellan i 
partneringprojektet. Vidare kan konstateras att partnering i stor utsträckning är en investering 
i humana tillgångar då långsiktiga relationer parter emellan förenklar framtida samarbeten och 
svetsar samman parterna. 
 
Partnering kopplat till kunskapsdelande rutiner 
Konceptet med partnering har ett ganska stort fokus på delande av kunskap för att 
åstadkomma ett så bra projekt som möjligt. Parterna har incitament att dela med sig och 
rutiner för kunskapsdelande är något som skapas allteftersom relationen utvecklas. En av de 
stora fördelarna med att arbeta med partnering som projektform är just det flöde av kunskap 
mellan parterna som gör att kompetens sprids mellan organisationerna och gör att bättre 
grundade beslut kan fattas. 
 
Partnering kopplat till komplementerande resurser 
Även detta är en av partnerings stora stöttepelare. Genom alla parters medverkan under 
projektets alla faser kommer deras kompetenser också att finnas tillgängliga under hela 
projektets gång. Detta innebär en stor fördel för projektet och en större inbördes förståelse 
ibland de olika parterna. Detta är dock inte direkt kopplat mot vad Dyer & Singh (1998) 
menar med komplementerande resursdelande utan kan snarare ses som en form av bidragande 
kompetens från projektets parter. Anledningen till detta är att partneringsamarbetet inte är en 
förutsättning för att ett projekt ska vara möjligt utan snarare ett fördelaktigt sätt att bedriva 
vissa projekt på. 
 
Partnering kopplat till effektivt styrande 
Ett partneringsamarbete styrs både av kontrakt och av inbördes tillit och respekt. Det som gör 
ett samarbete unikt och värdeskapande är i första hand de informella styrredskapen som 
används vilket väl går att koppla mot den bild Dyer & Singh (1998) ger av effektivt styrande 
som bidragande till konkurrensfördelar. Denna värdefulla tillit och respekt är något som växer 
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fram över tiden och medför att partneringsamarbeten med fördel kan upprepas då 
konkurrensfördelar inte är något som uppstår av sig själv utan hänger på hur relationen vårdas 
och utvecklas. 
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9 Slutsatser och praktiskt bidrag 
I slutsatserna kommer författarna att besvara studiens syfte och forskningsfrågor. Här kommer 
också egna tolkningar att läggas in och förklaringar till varför och hur slutsatserna dragits. Det 
praktiska bidraget innefattar tips på förbättningsområden för fallstudieföretaget. Dessa kan 
innefatta både nytänkande åtgärder men också rekommendationer på fortsatt satsning på 
områden som författarna anser vara av vikt för fallstudieföretaget. 

9.1 Slutsatser 
Det kunde redan i ett tidigt skede vid analyserna under förstudien konstateras att NCC:s 
övergripande strategi på ett bra sätt kunde beskrivas i det strategiska ramverket som behandlar 
resurs och marknadsdriven strategi. Detta avseende både bolagets nuvarande och tidigare 
strategi. Det konstaterades också att NCC hade gått från en strategi ganska likt 
marknadsdriven till en ganska utpräglad resursdriven strategi. Detta var inte på något sätt det 
enda ramverk som kunde beskriva hur NCC:s strategiska omläggning såg ut dock var ett syfte 
med förstudien att komma fram till ett lämpligt ramverk att studera vidare vilket är 
anledningen att andra synsätt inte fått utrymme i studiens senare del. 
 
Under studiens gång har det växt fram mer och mer att partnering är en viktig del för bolagets 
differentiering. Medan bolagets fokusområden industriellt byggande och inköp syftar till att 
skapa en stark plattform med låga kostnader för material och storskaligt byggande så syftar 
partnering istället till att utmärka bolaget gentemot branschen och dess kunder. 
 
Värdeskapande resurser skapas genom partnering på ett antal olika plan. Till att börja med är 
den relation som byggs i och med ett partneringsamarbete unik på många sätt. Detta 
samarbete skapar en tillit och ett förtroende parterna emellan vilket stimulerar till ett framtida 
samarbete. Denna ”mjuka” resurs som relationen innebär är svår att sätta ett konkret värde på 
men är en mycket viktig del i bolagets arbete med differentiering. Vidare är det 
kunskapsutbyte eller kunskapsbredd som partnering innebär en viktig resurs i sammanhanget. 
Kunskapsutbytet parterna emellan skapar en bredare kompetens inom organisationen och 
därigenom en förståelse som minskar osämja och tvister. Utbytet bidrar också till att ge 
kunden en långt mer genomtänkt lösning än vad fallet hade varit med en traditionell 
projekteringsform. Partnering bidrar också som en viktig resurs till arbetet med det strategiska 
fokusområdet eko-konceptet där dessa till stor del går hand i hand. 
 
För att kunna visa på att partnering är möjlig att koppla mot den resursdrivna strategin 
behöver det först göras ett antal förkonstateranden. Till att börja med måste partnering bidra 
till organisationens konkurrensfördelar. För att kunna göra detta måste partnering vara en 
nyckelresurs som uppfyller ett antal krav. I analysen kan konstateras att partnering på många 
sätt uppfyller dessa krav på att vara en viktig resurs i organisationen. I vissa avseenden är 
partnering svår att utvärdera vilket skulle kunna tyckas göra slutsatsen svår att dra, dock görs 
bedömningen att partnering väl uppfyller kraven på att kunna vara en viktig resurs för 
organisationen. En förutsättning för detta är givetvis att konceptet partnering genomförs på 
rätt sätt enligt de mål som NCC satt upp och att de fördelar som tidigare konstaterats också 
blir ett faktum. Med konstaterandet att partnering är en nyckelresurs för organisationen ligger 
det nära till hands att mena att partnering också bidrar till organisationens konkurrensfördelar. 
En förutsättning för detta är dock att partnering kan vara en nyckelresurs som är uthållig över 
tiden. Detta kan vara svårt att visa på då andra organisationer kan arbeta på ett liknande sätt. 
Det som däremot går att visa är att NCC i vilket fall skapar en unik relation till 
samarbetspartners och kunder, vilket medför en stor fördel. NCC har också ett viktigt 
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försprång gällande partnering och har en större förankring i organisationen än konkurrenterna 
i den mening att kunskap och utbildning kring partnering är bättre utbredd. Detta innebär inte 
på något sätt garantier för NCC men dock ett försprång som måste anses tillräckligt för att 
kunna göra konstaterandet att partnering bidrar till konkurrensfördelar för organisationen. 
 
Konkurrensfördelar och resursdriven strategi är intimt kopplade till varandra. Dock räcker det 
inte enligt den klassiska teorin att vara en delmängd i resursdriven strategi bara genom att 
vara en del i skapandet av konkurrensfördelar. Dessa ska också skapas internt i 
organisationen. I detta avseende går inte partnering att direkt koppla mot resursdriven strategi, 
det som går att konstatera är partnerings del i skapandet av konkurrensfördelar vilket är den 
viktigaste delen i resursdriven strategi. Man skulle kunna säga att partnering är resursdriven 
strategi på en högre nivå eller på en relationsnivå. Vad vi menar med att partnering kan ses 
som resursdriven strategi på ett högre plan eller på ett relationsplan är att alla parters resurser 
och kompetenser optimeras i projektet. Det blir ännu lättare att förstå resonemanget då 
parterna i ett partneringprojekt tillsammans skapar ett fiktivt företag som drivs gemensamt 
under projekttiden. 
 
Sammanfattningsvis bidrar partnering till skapandet av ett antal nyckelresurser för NCC och 
är också en viktig del i bildandet av konkurrensfördelar i organisationen. Genom detta får 
också konstateras att partnering kan ses som en del i den resursdrivna strategin. 
 

9.2 Praktiskt bidrag 
Efter genomförd studie växer många ideer fram rörande praktiska förbättringar kring de 
områden som studerats. Dessa praktiska förslag kommer här att lyftas fram. Förslagen är i 
vissa fall helt nya ideer, andra är förbättringar eller utvecklingar av befintliga tankar och 
arbetsområden hos företaget. 
 
Partnering som arbetsform har bara tagit sin början och som läget är idag är bara ca 5% av 
alla entreprenader partneringprojekt. Som konstaterats kan partnering bidra till differentiering 
och konkurrensfördelar samt i förlängningen skapandet av varumärke för NCC som koncern. 
Detta ställer dock krav på att NCC som organisationen på bred front blir väl bekant med 
konceptet och att en mycket större andel av bolagets projekt drivs som partnering. Vidare är 
det av stor vikt att NCC håller hårt på själva konceptet partnering och inte marknadsför 
namnet partnering utan innebörden av det. Mycket kraft läggs idag på fokusområdena inköp 
och industriellt byggande. Detta är en nyckel till billigare material och smartare byggande 
vilket är en förutsättning för att kunna vara konkurrenskraftiga. Dock bör påpekas att dessa 
fokusområden inte i någon direkt form bidrar till koncernens konkurrensfördelar eller 
differentiering. Av denna anledning bör partnering lyftas fram som en ännu viktigare del i 
organisationen. 
 
För att underlätta för presumtiva kunder och för att ytterligare marknadsföra partnering som 
koncept skulle en ide kunna vara att tydligare knyta till sig samarbetspartners. Detta genom att 
utåt visa på vem man samarbetar med och gemensamt lyfta fram konceptet. Detta skulle 
kunna tas ytterligare en nivå och skapa någon form av nätverk mellan möjliga samarbetsparter 
där exempelvis potentiella uppdrag kunde visas upp. Vi skulle kunna kalla detta för ”Total 
partnering concept”. Att flera parter, inte bara byggbolaget, marknadsför partnering som 
koncept medför att partnering snabbare blir ett vedertaget projekteringssätt inom den svenska 
byggindustrin. 
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Fokusområdena partnering och inköp syftar till helt olika saker men skulle också i vissa 
avseenden kunna kopplas samman. Detta genom att i partneringprojekt styra kunder mot 
produkter och material som ligger i linje med vad som skulle skapa fördelar genom 
volymkoncentration. Detta kan vara svårt att åstadkomma i större omfattning då kundens 
önskemål ligger i fokus dock är möjligheterna större än vid arbete med traditionella projekt 
vilket också borde utnyttjas. 
 
För att minska förvirringen skulle det kunna vara en ide att titta på en tydligare interaktion 
mellan eko-konceptet och partnering. Som detta uppfattats så ligger fokusområdena nära 
varandra sett till dess syften. För att underlätta arbetet med differentiering och minska 
förvirringen hos kunder skulle dessa koncept kunna kopplas samman. 
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