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Abstract

På dagens föränderliga marknad med ökande krav från kunder, är kundvärde ett

konkurrensmedel för företagen. Denna studie syftar till att undersöka och analysera

värdeskapande processer, gentemot sina kunder, som ett bostadsproducerande byggföretag

måste ha för att behålla sin position på marknaden. Anledningar till att stora företag skall

tillämpa processer inriktade på kundvärde är den ökande globaliseringen, konkurrens och

förändrat kundbeteende. Små företag har traditionellt sett alltid varit tvungna agera utifrån

kundens marknad. Studien har visat att detta är något de stora företagen bör ta lärdom av

när det gäller planering av byggprocesser. Detta då de på grund av sin storlek inte haft

samma möjligheter att agera utifrån enskilda kunders önskemål. Framtida trender inom

byggbranschen pekar mot ökad standardisering och industrialisering. Det är något som de

stora företagen är bra på men de bör tillämpa detta i harmoni med ett kundperspektiv,

baserat på en generaliserad bild av vad enskilda kunder vill ha. Om de stora företagen

lyckas med detta, kommer de att kunna behålla sina marknadspositioner.
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I detta kapitel ges en bild av hur byggbranschen har utvecklats under 1900-talet fram till

idag, samt framtida problem som stora företag kan tänkas stå inför.

1.1. Inledning

Kunden i centrum är ett mantra som har funnits länge. I den svenska byggbranschen är det

många gånger svårt att arbeta efter detta, ofta av den enkla anledningen att kunden sällan är

närvarande vid själva byggandet. Generellt sett är kunder idag allt mer engagerade i sina

köp, det finns en medvetenhet om vad marknaden och konkurrenter erbjuder. Detta får som

resultat att dagens kunder ställer allt högre krav. För företag som bygger bostäder innebär

detta större utmaningar då kunders krav gällande individuella estetiska och arkitektoniska

lösningar ökar. Att köpa en bostad är troligtvis den största affären de flesta kunder gör i sitt

liv.

1.2. Stora byggföretag tillfredsställde politikernas vilja

Under 1900-talets början inriktades den svenska socialdemokratins nationalekonomiska

tänkande på att både produktionen och konsumtionen skulle tillta. Bostadsbyggandet

utgjorde här en väsentlig del vilket på lång sikt har höjt levnadsstandarden och välfärden.1

En stor del av befolkningens krav på bostad, bestod, i mångt och mycket, av behovet av

någonstans att bo. Värdet för de flesta kunder var den fysiska bostaden, snarare än krav på

exempelvis estetik och arkitektur. Dock bodde nu människor bättre och fick generellt ett

bättre liv.

LÄGENHETER 1920 och 1933 i procent

≤ 1 rok 2 r & 2 rok ≥ 3 rok

1920 53.9 25.5 20.6

1933 49.1 30.0 20.9

Tabell 1
Bostäder och hushåll (1945) s 68 tab. 502

1 Schönbeck, B (1994) Stad i förvandling, Byggforskningsrådet s 77
2 Ibid.

1. Bakgrund
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1920 bestod över hälften av alla bostäder av ett rum och kök eller mindre, alltså bodde stor

del av Sveriges befolkning på små ytor. Efter tjugotalets lågkonjunktur steg produktionen

och storlekarna på lägenheterna ökade i viss grad.3 Bostadssituationen var fortfarande

kritisk, vilket gjorde att den politiska bostadsfrågan fortfarande var mycket aktuell. 1933

års bostadssociala utredning inriktades på särskilt eftersatta grupper.4 Vid andra

världskrigets utbrott avbröts utredningen och efter kriget tog politikerna delvis avstånd från

den bostadspolitik som förts på trettiotalet. Istället satsades det på statliga bostadslån,

räntesubventioner samt bostadsbidrag.5 Nu började politikerna på allvar att planera för att

bygga bort den akuta trångboddheten.6 De stora bostadsbyggande företagen styrdes av en

rad olika avtal, till exempel Saltsjöbadsavtalet. Bostadspolitiken styrde med andra ord

bostadsbyggandet. Målet var att bostadsbrist och trångboddhet skulle byggas bort.

Byggföretagen underkastade sig politikernas önskan för att få de fördelaktiga villkor som

detta medförde.

1.2.1. Politiska avtal främjade stordriftsfördelar

1938 slöts Saltsjöbadsavtalet mellan landsorganisationen och svenska arbets-

givareföreningen, detta inledde den era som kallats ”den svenska modellen”. Den reglerade

hur parterna på arbetsmarknaden skulle uppträda. I avtalet var man överens om att närings-

livets framgång skulle baseras på specialisering och stordrift, vilket gagnade stora företag.

Fokus låg på att lagstiftning och ekonomiska stöd skulle stimulera företagens etableringar.7

I sann Saltsjöbadsanda gynnades alltså stora företag genom möjligheter till stordrifts-

fördelar.

1.2.2. Privilegierade storföretag

Trångboddhet och låg standard var fortfarande ett faktum under fyrtiotalet. Under

femtiotalet ökade inflyttningen till städerna av såväl människor som företag vilket gjorde

3 Schönbeck, B (1994) Stad i förvandling, Byggforskningsrådet s 77
4 SOU (Statens Offentliga Utredningar) 1945:63 s 3 f
5 http://www.nordiskamuseet.se/Upload/Documents/47.pdf, 2006-03-27
6 Ibid.
7 Ibid. s 72
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bostadsbristen ännu mer akut. Som en följd av detta ökade bostadsproduktionen under

senare delen av femtiotalet, vilket ledde till att standarden steg och trångboddheten

minskade.8

För att bibehålla takten och för att pressa kostnaderna i bostadsproduktionen

effektiviserades planeringen i slutet av femtiotalet. I samma syfte förenklades arkitekturen,

byggvarusortimenten begränsades och husen byggdes större. Fördelaktiga lånevillkor

gynnade industriellt byggande.9 Många bostadsområden från den här tiden, är byggda

industriellt som betongelement i långa serier. Med hjälp av prefabricerade moduler, som

monterades på plats, byggdes husen allt snabbare.10 Byggprojektens storlek ökade markant

och organiserades under en entreprenörs ledning, istället för vad som tidigare var vanligt,

att flera mindre företag med olika funktioner hade var sin del i ett projekt. Tidigare viktiga

funktioner, såsom till exempel arkitekten, ansågs nu vara fördyrande mellanhänder hos de

stora byggföretagen och som inte sällan reducerades bort i byggprocessens ”nya” form –

totalentreprenaden.11 Denna utveckling av byggmarknaden gjorde att priserna på varor och

material sköt i höjden – marknaden började bli överhettad. Trots statliga åtgärder fortsatte

kostnaderna  att  stiga,  till  stor  del  på  grund  av  att  priserna  sattes  av  en  bransch  som

monopoliserades mer och mer. Statens iver att häva bostadsbristen medförde att de stora

byggföretagen producerade bostäder i hög takt, vilket innebar minskat fokus på

bostadskvalitet och boendemiljö.

Samhället upplevde nu en ökning inom många områden bland annat inom födelsetalen,

arbetsinvandringen samt urbaniseringen. Produktionen av bostäder hade aldrig tidigare

varit så hög som nu men ändå fortsatte bostadsköerna att öka, främst i större samhällen och

städer. Pressade av den allmänna opinionen och den politiska oppositionen beslöt

regeringen att bygga en miljon lägenheter på tio år, från 196512 - miljonprogrammet. 13

Syftet med miljonprogrammet var att lösa bostadsbristen samt att höja standarden. Det var

den nya jämlika och klasslösa människan som skulle bo i de nya bostäderna.14 Regeringen

8 Schönbeck, B (1994) Stad i förvandling, Byggforskningsrådet, s 84
9 Ibid. s 85
10 http://www.skanska.se/index.aspx?ID=549, 2006-05-12
11 Schönbeck, B (1994) Stad i förvandling, Byggforskningsrådet s 86
12 Prop 1965:1, bil 13
13 Schönbeck, B (1994) Stad i förvandling, Byggforskningsrådet s 79 ff
14 Arnstberg, K-O (2000), Miljonprogrammet, Carlsson Bokförlag, s 45
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genomförde miljonprogrammet genom att stora företag, som till exempel PEAB och

Skanska, fick privilegiet att anlitas som totalentreprenörer. Miljonprogrammet var en

naturlig följd av en långsiktig bostadspolitik och politisk inblandning i byggbranschen.

Genom industrialiseringen av bostadsbyggandet fokuserade företagen på snabbt och

effektivt byggande snarare än på att undersöka vad som gav värde till kunden.

1.2.3. Politisk särbehandling ändrade förutsättningarna på marknaden

För att realisera bostadspolitikens mål infördes hyresreglering och statliga ränte-

subventionerade lån till de storföretag som byggde bostäderna. Dessutom inrättades

kommunala så kallade allmännyttiga bostadsbolag för produktion av hyresrätter.15 I ett

historiskt perspektiv har den politiska styrningen i byggbranschen varit stark. Genom

fördelaktiga statliga villkor kunde de stora byggföretagen öka sina marknadsandelar.

Koncentrationen mot färre och större företag påbörjades under sjuttiotalet och fortsatte

även under åttiotalet.16 1988 var byggmarknaden Sveriges största industrisektor. I slutet av

det året hade koncentrationen mot de stora företagen Skanska, NCC, BPA och Siab lett till

att de tillsammans hade långt över hälften av markandsandelarna.17 Cirka åttio procent18 av

byggbranschen var under den tiden utsatt för politisk styrning.19 I början av 1990-talet var

statens subventioner till bostadsbyggandet en av de största utgiftsposterna i budgeten.

Faktum är att staten gav så mycket pengar till de stora byggföretagen att det kom att hota

landets kreditvärdighet. Det allvarliga läget tvingade staten till att avveckla större delen av

subventionerna till bostadsbyggandet, vilket bidrog till att byggherrar själva fick stå för

risker som staten tidigare stått för.20 Statens särbehandling av de stora byggföretagen har

lagt grunden för hur byggbranschen ser ut idag. Politikiskt inflytande är i många branscher

något som förknippas med tröghet, men för stora svenska byggföretag har den politiska

hjälpen medfört att de fått en ledande marknadsposition. Utan den statliga hjälp de stora

15 Andersson, R (2001), ”Hyresrelgeringen och stadsbyggandet”, Ekonomisk debatt, årg 29, nr 2, s 129 ff
16 Byggfakta
17 Malmström, L (1995), Lärande organisationer? Krisen på den svenska fastighetsmarknaden,
Akademitryck AB, s 13 ff
18 Fernström, G (1992), Byggbranschen på nittiotalet – Kris eller tillväxt, Byggförlaget
19 Malmström, L (1995), Lärande organisationer? Krisen på den svenska fastighetsmarknaden,
Akademitryck AB, s 13 ff
20 Rönnberg, M (2002), ”Staten fick Svarte Petter – en ESO-rapport om bostadsfinansieringen 1985-1993”,
ESO-rapport, Ds 2002:9, Finansdepartementet, Stockholm
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byggföretagen tidigare fått, behöver de nu agera efter andra principer – det vill säga efter

kundernas och marknadens krav.

1.3. Problembakgrund – byggbranschen idag

Den svenska bygg- och anläggningssektorn är Sveriges största industrigren och har stor

betydelse för det ekonomiska välståndet.21 Byggsektorns BNP ligger stadigt omkring 10

procent.22 Branschen består idag av två företagskategorier – ett fåtal stora entreprenörer

och ett stort antal små företag. De stora byggföretagen har en omsättning på cirka 20-50

miljarder kronor och har ungefär 10 000 - 25 000 personer anställda.23 Många  av  dessa

företag har vuxit genom uppköp och statliga bidrag.24 De små byggföretagen har 1-50

personer anställda och en omsättning på cirka 10-100 miljoner kronor. Dessa företag möter

oftast enskilda konsumenter, men är även underleverantörer åt de stora företagen.25 De

stora byggföretagen har en betydande position på marknaden idag men har, till skillnad

från  de  små,  inte  samma  tradition  av  att  anpassa  sig  efter  kunder.26 Tidigare har stora

företag fått statliga subventioner och bidrag vilket har medfört att de inte behövt anpassa

sig efter kundernas önskemål i samma utsträckning.

Både de stora och de små företagen bedriver reparations-, ombyggnads- och tillbyggnads-

projekt. De stora har, till skillnad från de små, möjlighet att äga de riktigt stora projekten.

De större företagen är också verksamma inom fler och större områden, till exempel

utveckling av bostads- och fastighetsprojekt, byggnation av vägar, anläggningar och övrig

infrastruktur.27 Eftersom byggbranschen utgörs av dessa två kategorier, har följden blivit

en ojämn marknadssituation och i praktiken finns det flera marknader inom branschen.28

Den bristande konkurrensen har lett till att kunder får betala högre priser än om

21 Fernström, G. & Kämpe, P. (1998) Industriellt byggande växer och tar marknad, Stockholm:
Byggförlaget.
22 Industrifakta
23 Källa: respektive bolag
24 Lind, H, (2000), Bostadshyrorna och rimligheten. Om behovet av en ny hyresreglering, Angora,
Stockholm
25 Källa: respektive bolag
26 Fernström, G. & Kämpe, P. (1998) Industriellt byggande växer och tar marknad, Stockholm:
Byggförlaget.
27 Industrifakta
28 Sandberg, N-E. (1997) Byggkraschen, Ekerlids Förlag, s 50



11

konkurrenssituationen hade varit i jämvikt.29 I Sverige idag har byggbranschen problem

med låg kundnöjdhet och bristande kvalitet. Sammanfattningsvis blir det en bild av

byggindustrin där företagen presterar under sin förmåga.30 Den bristande konkurrensen är

en bidragande faktor till att varken stora eller små byggföretag kan erbjuda kunder

bostäder till låga priser.

1.3.1. Globaliseringens effekter

Byggföretagen och branschen påverkas mer och mer av ständigt skiftande omvärlds-

faktorer, en stark sådan är ökad globalisering. Globaliseringen och även medlemskap i EU

bidrar till att det är lättare för arbetskraft och företag att förflytta sig över nationsgränser.

För den svenska byggmarknadens del medför detta även att konkurrensen ökar och att

gränserna mellan de olika marknaderna i byggbranschen håller på att suddas ut.31

Det blir allt vanligare att byggföretag använder sig av invandrad arbetskraft från

låglöneländer, ofta från Östeuropa. Denna arbetskraft är betydligt billigare vilket medför

att företagen kan bygga billigare och med det erbjuda kunderna lägre priser. 32 Arbetskraft

kan också invandra genom att starta helt nya företag i invandringslandet. Arbetare från öst

som inte erbjuds jobb i Sverige kan då etablera sig i här som egenföretagare. Dessa

företagare kan då pressa priserna bland småföretagare i exempelvis byggbranschen,

städbranschen och restaurangbranschen.33 Den  ökande  globaliseringen  medför  att  små

byggföretag börjar ta plats på den marknaden som de stora företagen tidigare dominerade.

Ökad konkurrens pressar priserna gentemot kund och äventyrar de stora byggföretagens

position på marknaden.

29 Sandberg, N-E (1997) Byggkraschen, Ekerlids Förlag, s 50
30 http://www.skanska.se ”Skanskas rapport från det engelska omvandlingsarbetet” 2006-05-02
31 Sveriges byggindustrier (2005) Fakta om byggandet, Stockholm: Sveriges byggindustrier, s 5
32 Professor Per Lundborg, Fackföreningsrörelsens institut för ekonomisk forskning. ”Löntagarna och den
fria invandringen”, LO-Tidningen
33 Ibid.
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1.3.2. Förändrat kundbeteende

Även kunder innefattas av globaliseringen och med det, ökad möjlighet till rörlighet. De

påverkas av nya resvanor, medier, växande personligt välstånd och en förändrad

världsuppfattning. Kunder har blivit mer krävande, mer aktiva och medvetna om sina val-

möjligheter. Denna vakenhet har utvecklats till att kunden är intresserad av mycket mer än

bara produkten i sig, vilket har medfört att kunders beteende kring köp har förändrats.34

Nya, starkt påverkande, faktorer är upplevelser och känslor.35 Dagens bostadsköpande

kunder är medvetna och har stor kunskap om vad de vill ha.

Denna kunskap skaffar sig kunderna bland annat med byggföretagens hjälp då företagen

idag använder sig av tredimensionella datorprogram36 för att visualisera den bostad som

kunden skall köpa. Ofta kan kunden se material, färg och precisa utseenden av små detaljer

i sin ännu obyggda bostad. Av naturliga skäl har stora byggföretag större kapacitet att

investera i dyrare och långt mer avancerade datorprogram, med hjälp av vilka kunden i

princip kan få en känsla av att gå runt i sin kommande bostad. Ett datorprogram är produkt

liksom allt annat på marknaden, detta är ingen unik kompetens för ett företag. Ett annat

byggföretag i branschen kan med ekonomiska medel köpa samma datorprogram och på så

sätt skaffa sig samma kompetens. Utan en säljares medverkan skapas ingen relation mellan

ett datorprogram och en kund. Då känslor, upplevelser och personliga relationer är det som

räknas för dagens medvetna kunder, skapar inga företag unika kundrelationer med hjälp av

tekniska hjälpmedel. Ju större och mer aktivt kundperspektiv företag har, desto bättre

förutsättningar att få fler kunder och ta fler marknadsandelar har de.

34 Normann, R. (2005) När kartan förändrar affärslandskapet, Liber Ekonomi, s 34
35 Grönroos, C. (1997) Service Management, ISL Förlag, s 43
36 Ett exempel är Graphisoft. www.graphisoft.com
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Figur 1
Datorprogramsbilder, Skanska Nya Hem37

Som framgår av ovan har stora byggföretag tidigare, bland annat med statligt stöd i ryggen,

varit trygga i sin starka roll. Ett allvarligt hot för dessa är nu att det finns tydliga tendenser

till att gränserna mellan de olika marknaderna inom byggbranschen suddas ut vilket ökar

konkurrensen.  De  små  företagen  har,  till  skillnad  från  de  stora,  en  tradition  av  att  aktivt

arbeta utifrån ett kundperspektiv. I en upptrappande konkurrenssituation med stora

byggföretag har de små företagen därför en klar överlägsenhet, då dagens byggmarknad

inte längre styrs av politikernas idéer utan att det nu är kunderna som sätter reglerna på

marknaden. Målet för de stora företagen är att vara marknadsledande och för att kunna

behålla dessa positioner måste de utnyttja sina stordriftsfördelar. Detta gör att de små

byggföretagen allvarligt hotar de ledande positioner de stora företagen har på marknaden.

Om de inte lär sig utnyttja stordriftsfördelarna parallellt med ett aktivt kundperspektiv

finns det längre ingen mening för dem att vara en stor aktör på den svenska

byggmarknaden. Nu, med avregleringar, ökad konkurrens och globalisering, ser vi att de

stora byggföretagen verkligen måste agera utifrån ett kundperspektiv för att kunna behålla

sin position på marknaden.

37 http://www.nyahem.skanska.se 2006-05-21
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1.4. Problemdiskussion

Av ovan framgår att stora byggföretag genom statliga regleringar och subventioner kunnat

skaffa sig en ledande marknadsposition. Denna position visar sig nu inte enbart ha varit till

fördel, då statens krav på storskaligt och effektivt byggande inneburit att de stora

byggföretagen försökt att uppfylla dessa mål och inte arbetat utifrån ett kundperspektiv. De

stora  byggföretagen  upplever  nu  att  de  måste  agera  efter  andra  principer  än  tidigare  och

anpassa sig efter kunders allt ökande krav för att de över huvud taget skall kunna behålla

sin position på markanden.

En stor utmaning för byggföretagen idag är att skapa värde för kunden. Detta till trots att

de flesta bostadsköpande kunder har högt engagemang i denna process då detta sannolikt

är ett av kundens största köp. En bidragande faktor är de förväntningar kunderna har av sin

blivande bostad. En sådan stor affär kräver ett stort engagemang och stor kännedom om

vilka risker de utsätt för.

En annan stor utmaning för de stora byggföretagen är de påtryckningar som ökar i och med

den utbredande globaliseringen. Mindre byggföretag börjar mer och mer kliva in på de

stora byggföretagens marknad och den ökande konkurrensen medför förändrade

förutsättningar i hur företagen integrerar med omgivningen. Nu krävs det av dessa företag

att deras strategier anpassas efter omvärlden.

I och med globaliseringen förändras även kundernas beteende. Tidigare hade inte kunderna

samma möjligheter att ställa krav på sina bostäder. Idag görs ofta noggranna under-

sökningar om alternativ och kvalitet innan ett köp slutförs. En fara för stora byggföretag i

fråga  om  kvalitet  är  att  de  ofta  bäddas  in  i  en  falsk  trygghet  genom  att  förlita  sig  på  de

avancerade tekniska hjälpmedel som de har investerat i. Datorprogram kan skapa en bild

av hur den blivande bostaden kommer att se ut, men skapar ingen relation till företaget.

Kunden är ofta intresserad av mycket mer än bara produkten i sig.

Om bostadsproducerande byggföretag verkligen eftersträvar ett kundperspektiv måste vissa

grundläggande förutsättningar finnas, avgörande är då värdeskapande processer. Tradi-

tionellt sett har stora byggföretag inte behövt tillämpa ett kundperspektiv gällande sina

verksamheter. Men med dagens aktivt kravställande kunder och ökande konkurrens,
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kommer brister i ett sådant perspektiv på sikt att leda till att dessa stora företag helt tappar

sin position på marknaden vilket skulle innebära att deras verksamhetsidé inte längre har

någon mening.

1.5. Problemformulering

Vilka faktorer är viktiga för att stora svenska byggföretag skall behålla sin position på

byggmarknaden?

1.6. Syfte

Syftet är att undersöka och analysera värdeskapande processer gentemot sina kunder, som

ett bostadsproducerande byggföretag måste ha för att behålla sin position på marknaden.

1.7. Perspektiv

Fokus i undersökningen är utbytet mellan företag och konsumenter. Dock är det företagen

som äger problemet i undersökningen, därför tillämpas ett företagsperspektiv i uppsatsen.
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I detta kapitel behandlas uppsatsens utgångspunkter samt hur insamling och bearbetning av

information genomförts.

2.1. Induktiv och deduktiv

Det finns två olika ansatser att utgå ifrån vid uppsatsskrivning, induktiv eller deduktiv.

Induktiv ansats innebär att avsikten med insamlad data är att hitta generella mönster som

kan göras till teorier. Motsatsen till induktion är deduktion vilket innebär att information

hämtad ur verkligheten, empirisk, testas med hjälp av befintliga teorier.38 Gällande den här

uppsatsen tillämpas deduktiv ansats då vi utgått från existerande teorier för att se om

empirin bekräftar dessa eller inte.

2.2. Undersökningskategorier

Det finns olika sätt att genomföra undersökningar på. Två vanligt förkommande

utgångspunkter är fallstudieansats och tvärsnittsansats. Tvärsnittsansats innebär att man

studerar ett flertal undersökningsobjekt mer översiktligt vid en och samma tidpunkt. Ett bra

exempel på detta är opinionsundersökningar. Är det istället ett enskilt fall eller ett fåtal

som skall studeras på djupet, kan en flerfallstudieansats användas.39

Då vi i vår uppsats har valt att utgå både från konsumentperspektiv och från företags-

perspektiv anser vi att båda dessa nämnda ansatser lämpar sig som under-

sökningsstrategier. Detta på grund av att avsikten med flerfallstudieansatsen är att få fram

det specifika med ett fall för att jämföra med de andra fallen och att man inom

tvärsnittsansatsen vanligtvis använder sig av en intervjuundersökning med ett större antal

konsumenter eller en undersökning av inköpsmönster för en grupp kunder.40

38 Johannessen, A & Tufte, Per Arne (2003); Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, Liber, s 35
39 Ibid. s 49 ff
40 Ibid. s 50 ff

2. Metod
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2.3. Kvantitativ och kvalitativ ansats

Vid insamlande av information finns det två olika tillvägagångssätt; kvantitativ och

kvalitativ ansats. I vår uppsats har vi valt att använda oss av både kvalitativa och

kvantitativa metoder. Det som skiljer metoderna åt, är sättet att genomföra insamling och

rapportering av informationen.41 Med kvantitativa data menar vi att teoretisk information

omvandlas till operationaliserade variabler som går att mäta, som till exempel i ett

frågeformulär.

Vid  användning  av  kvantitativ  ansats  består  materialet  av  data  uttryckt  i  siffror,  som  till

exempel i ett frågeformulär. För att få så precisa svar som möjligt skall man sträva mot att i

frågeformuläret formulera så exakta frågor som möjligt. Detta för att mäta det teoretiska

fenomen som forskaren vill belysa - operationalisering. Den kvantitativa ansatsen ger dock

inget svar på varför saker är på ett visst sätt.42 Till skillnad från den kvantitativa

undersökningsmetoden, ger den kvalitativa en mer detaljerad bild av problemet. Med

denna ansats analyseras data med ”icke räknade” metoder, till exempel data från en

intervju.43

Med anledning av att kundvärde är uppbyggt av personliga uppfattningar och mjuka

värden och därigenom svårt att uttrycka i siffror, är den kvalitativa ansatsen den metod vi

lagt störst vikt vid. För att skapa en bild av vilka värdesskapande processer företagen

använder sig av, har vi genomfört intervjuer med en på förhand utarbetad intervjuguide. De

som intervjuats på företagen är personer med kundkontakt. Intervjuguiden var delvis

strukturerad då det med en helt strukturerad intervjuguide finns risken att undersökaren

styr för mycket av den information som eftersöks och missar viktiga delar. En helt

ostrukturerad intervju bär mer prägeln av ett samtal.44

Vår  kvantitativa  ansats  är  i  form  av  en  enkätundersökning,  en  attitydstudie  av  60

respondenter som nyligen köpt en nyproducerad bostad. Denna forskningsmässiga metod

41 Lekvall, P, & Wahlbin, C, (2001) Information för marknadsföringsbeslut, Göteborg: IHM Business School
Publishing, s 210
42 Johannessen, A & Tufte, Per Arne (2003); Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, Liber, s 35
43 Lekvall, P, & Wahlbin, C, (2001) Information för marknadsföringsbeslut, Göteborg: IHM Business School
Publishing, s 210
44 Johannessen, A & Tufte, Per Arne (2003); Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, Liber, s 97
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har en fördel då man med relativt små resurser får information från ett stort antal

människor. Svaren kan lätt översättas till siffror för statistisk analysering. Med denna

undersökningsform har vi skapat oss en uppfattning om kundernas åsikt gällande det värde

företaget ger.

Närmare beskrivet har resultatet från enkätundersökningen beräknats enligt följande

metod: totalt har 60 respondenter tillfrågats och svarat, varav 30 personer har köpt sin

bostad av ett litet företag och 30 respondenter köpt sin bostad av ett stort. Vid frågor där

svaren innebär en gradering har de olika alternativ poängsatts, till exempel mycket bra,

bra, dåligt och mycket dåligt. Mycket bra innebär här högsta poäng, 4 poäng, bra innebär 3

poäng, dåligt innebär 2 poäng och mycket dåligt innebär således lägsta poäng, 1. För varje

fråga har sedan en maxpoäng räknats ut (i detta fallet 120 poäng, det vill säga 4 poäng

multiplicerat med 30 personer) och genom summering av respektive företagskategoris

poäng för den aktuella frågan, har två jämförbara summor erhållits. Dessa summor visar

vilken företagskategori som fått högst poäng i förhållande till maxpoängen.

Resultaten  av  de  kvantitativa  och  kvalitativa  studierna,  har  sedan  analyserats  och  tolkats

till ett mer generellt mönster över kundernas uppfattning av de faktorer som skapar värde.

2.4. Urval

Den del av populationen som undersöks är urvalet.45  Populationen valdes ut utifrån ett

icke slupmässigt urval.46 Våra respondenter består av personer, i olika åldrar med olika

bakgrund, som nyligen har köpt en ny bostad av antingen ett stort eller litet

bostadsproducerande byggföretag. Genom snöbollseffekten har ett urval med personer som

i möjligaste mån besitter den största kunskapen inom vårt område valts ut.

Snöbollsurval är en metod där urvalet bestäms genom ett skeende där en person, lämplig

för undersökningen hänvisar till nästa. Detta för att skapa ett så allsidigt urval som möjligt.

En fördel med denna metod är att undersökaren kan komma respondenten nära genom att

undersökaren kan referera till föregående respondent. Då ökar undersökarens anseende

45 Johannessen, A & Tufte, Per Arne (2003); Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, Liber, s 132 ff
46 Ibid. s 266
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gentemot respondenten eftersom det finns ett personligt samband. Att undersökaren genom

referenser kan komma respondenterna nära, kan även ses som kritik för snöbollsurvalet då

det finns risk att respondenterna anpassar svaret, vilket minskar möjligheten att

generelisera.47

2.5. Materialval

För  att  få  svar  på  vår  problemformulering  har  vi  använt  oss  av  primärdata,  det  vill  säga

våra undersökningar både i form av intervjuer och av enkäter.

2.6. Validitet och reliabilitet

Validitet används för att se hur väl informationen och metoderna representerar fenomenet

som skall undersökas. Det illustrerar hur väl informationen representerar urvalet och hur

exakta de metoder man använder är.48

Urvalet i vår undersökning har förhållandevis hög validitet då samtliga tillfrågande

genomgått ett bostadsköp och därigenom i olika grad upplevt värde från företaget. Ett

bostadsköp är en process som med största sannolikhet har en hög engagemang vilket också

borde ge tillförlitlig data med sanningsenliga svar.

Reliabilitet visar på hur tillförlitlig informationen i undersökningen är. För att mäta

reliabilitet tittar man på insamlingsmetoden, vilken information som har används och hur

den sedan har bearbetats. Detta kan testas genom att samma undersökning upprepas med

samma respondenter vid flera tillfällen.49 Snöbollsurvalet är en metod med hög reliabilitet

då respondenterna inte valts ut slumpmässigt samt att vår undersökning inte behandlar

ämnen av känslig karaktär.  Respondenterna bör därför inte ha något intresse att undanhålla

eller förfalska informationen. Dock är kritik mot denna metod, som nämnt ovan, att på

grund av icke slumpmässigt urval är generaliserbarheten låg.

47 Denscombe, M. (2000) Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom
samhällsvetenskaperna, Studentlitteratur, s 4 ff
48 Johannessen, A & Tufte, Per Arne (2003); Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, Liber, s 47
49 Ibid. s 28
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I detta kapitel behandlas de modeller och teorier som leder fram till den teoretiska

referensramen.

3.1. Motivering till val av teorier

Avsikten med denna uppsats är att undersöka faktorer som är viktiga för att stora

byggföretag skall kunna behålla sin position på byggmarknaden. Av bakgrunden framgår

att politisk påverkan, statligt initierade projekt och en statisk omgivning till stor del

bidragit till att några få stora byggföretag kunnat skapa sig en ledande ställning i

byggbranschen. För det här fenomenet finns teorier om omgivningens påverkan. Idag ser

verkligenheten annorlunda ut, omgivningen är inte längre statisk och företagen har

förmodligen andra behov än tidigare. Med teorin affärsidé har företagens förändrings-

benägenhet, när det gäller anpassning till nya miljöer, undersökts. För att uppfylla det

kundvärde som kunder idag efterfrågar bör förändringsbenägenheten till den nya

verkligheten vara relativt hög.

Grunden i de stora byggföretagens dominerande idéer har länge varit att bygga storskaligt

och effektivt. Affärsidén, företagets unika kompetens, skall generera lönsamhet till

företaget genom att skapa värde till så många kunder som möjligt. Affärsidén bör därför

stämma väl överens med vad kunderna efterfrågar. När affärsidén med dess mål och

värderingar inte kommuniceras effektivt, kan heller inte kundvärde skapas. För att mäta

denna överensstämmelse har vi använt oss av variabeln anpassningsgrad.

Den utbredande globaliseringen innebär förändrade förutsättningar gällande hur företagen

integrerar med omgivningen, här är företagets styrform avgörande. Olika miljöer kräver

olika styrformer. I en stabil miljö fungerar en styrform med på förhand uppsatta mål, men i

en föränderlig omgivning passar det i många fall bättre med en lärande organisation där

möjligheter till förändring sker under processens gång.  Vi har mätt byggföretagens

förmåga att anpassa sig till omgivningen med hjälp av variabeln flexibilitetsgrad, vilken är

en komponent i teorin Mål- och processyn.

3. Teori
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Att köpa bostad är, som ovan nämnt, ett köp som innebär stort engagemang. I och med att

det är ett riskfyllt och betydelsefullt köp, har kunden höga förväntningar. Problem uppstår

när kunder inte upplever förväntat värde. Med Involveringsteorin har vi identifierat

variabeln involveringsgrad för att mäta detta.

Ytterligare en avgörande orsak till att stora byggföretag idag är utsatta för ökad konkurrens

från små byggföretag, är kunders förändrade köpbeteende. Kunder vill ha ut mer än bara en

produkt från företaget. Små byggföretag är bra på att se kunders behov, medan stora

byggföretag i mångt och mycket lutar sig mot det tekniska övertag de har. Kvalitet är inte

endast avancerad teknik utan även immateriella värden. Ur teorin total förväntad kvalitet

har vi definierat variabeln kvalitetsgrad för att mäta hur bra företagen lyckas med att

uppfylla kundernas krav.

3.1.1. Affärsidé

Företag integrerar ständigt med sin omgivning. Villkoren för överlevnad och framgång

beror på balansen i relationerna med omgivningen. Företaget väljer i vilken miljö utbytet

skall ske och genomför där sina transaktioner. Utbytet bör ske på ett kontrollerat sätt och

företaget måste kunna kontrollera utbytet med givna resurser, därför skall företagen nischa

in sig på sitt område och inte ha för stor utbytesmiljö. Utbytesmiljön är alltså ett företags

marknadssegment. För att företaget skall kunna konkurrera på ett effektivt sätt, måste det

dominera sitt marknadssegment, sitt revir, vilket förverkligas genom den unika kompetens

som företaget har. En term som används som benämning på denna unika kompetens är

företagets affärsidé.50

Affärsidén skall skapa lönsamhet för företagen gnom att skapa värde till så många kunder

att det på så sätt skapar konkurrensfördelar. Ett effektivt företag med en bra affärsidé har

en hög överensstämmelse mellan företagets erbjudanden samt marknadens och kundernas

behov.51

50 Ibid. s 37 ff
51 Bruzelius, L. H. & Skärvad, P-H. (2000) Integrerad Organisationslära, Studentlitteratur, s 104
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En lyckad affärsidé består av en överensstämmelse mellan tre huvudkomponenter på olika

nivåer; marknadssegmentet, det erbjudande som företaget erbjuder samt företagets interna

organisation och styrsystem. För att ett företag skall kunna uppnå dominans måste det ha

klart för sig hur dessa tre komponenter ser ut. Uteblir överensstämmelsen mellan dessa

komponenter  kan  det  leda  till  att  affärsidén  eller  systemet  för  dominans  leder  till  en

bristande effektivitet.52

Överensstämmelse måste även ske mellan företagets interna struktur och styrsystem. Alltså

måste även delkomponenter på samma nivå ha en överensstämmelse för en fungerande

affärsidé. För att företag skall kunna följa med i en turbulent omgivning, bör företagens

mål vara att anpassa sin arbetsplats till sin affärsidé och struktur. En väl fungerande

affärsidé präglas i hög grad av stabilitet. Affärsidén är relevant för uppsatsen eftersom den

skall kunna svara på för vem företaget riktar sig till, vad de skall tillföra marknaden och

hur de skall göra detta. 53

Figur 3
Tre huvudingredienser i en affärsidé54

52 Normann, R (1999) Skapande företagsledning, Bonnier Alba, s 43 ff
53 Ibid. s 46 ff
54 Normann, R (1999) Skapande företagsledning, Bonnier Alba, s 44
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Några av de grundläggande egenskaperna hos ett företags affärsidé följande:

• En affärsidé skall ha en rad olika komponenter som bildar ett mönster, alltså ha

systemkaraktär där affärsidén är ett uttryck för helheten i systemet.

• Uttrycker det konkreta förhållandet som existerar i ett företag, det sätt som företaget

fungerar på eller hur det tjänar pengar. Affärsidén existerar inte heller förrän den har

blivit förverkligad.

• Affärsidén är den unika kompetens som företaget har, denna kompetens kan i vissa

företag finnas inbyggd i en person.55

För att företagen skall kunna kommunicera affärsidén effektivt och skapa kundvärde måste

företaget anpassa sig efter omgivningen. Genom variabeln förändringsbenägenhet har vi i

vår uppsats mätt hur väl företagen lyckats med detta.

3.1.2. Dominerande idéer

Inom alla företag finns det traditioner, värderingar, normer och föreställningar. Dessa gör

tillsammans en viktig del av verkligenheten, företagets idésystem. I idésystemet är vissa

idéer mer dominerande och framträder starkare än andra – de dominerande idéerna. De har

formats av företagets historia och av ledande personers personliga utveckling och inverkan

på företaget.

Figur 2
De dominerande idéerna är en produkt både av företagets historia och av de signifikanta aktörernas
personliga utveckling56

55 Ibid. s 52 ff
56 Ibid. s 31
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De få personer i ett företag, som har tillräcklig makt och inflytande att påverka de

dominerade idéerna, är företagets signifikanta aktörer. Det är dessa personer som ser över

att företagets kompetenser överrensstämmelse med företagets behov idag och i framtiden.

Då de dominerande idéerna oftast inte vill förändras, visar de dominerande idéerna

företagets rörelsetröghet.57

Denna teori är relevant för uppsatsen då stora byggföretag tidigare har agerat i en stabil

omgivning och att denna stabilitet nu utsätts för mer och mer förändringar. Dominerande

idéer definieras utifrån den här uppsatsen som grad av anpassningsgrad.

3.1.3. Målsyn och Processyn

Mål- och processyn är planeringsfilosofier vilka förklarar två olika sätt att styra företag på.

Dessa beror på den miljö som företaget arbetar i och i och med det hur företaget bör styras

i olika situationer. Planeringsfilosofierna bestämmer företagets riktning och med det sättet

som företaget vill nå ut till sina kunder på. För att företaget skall kunna skapa långsiktiga

kundrelationer, är det viktigt att styrningsformen matchar företagets struktur.58

3.1.3.1. Målsyn

Planeringsfilosofin målsyn innebär att beslutsfattaren först formulerar sina mål, bryter ned

dem i delmål och formulerar en så kallad mål-medel-hierarki. Därefter söker besluts-

fattaren efter alternativ och väger dessa mot målen samt bedömer om de är satisfierade

eller inte. Sedan väljer beslutsfattare alternativet med högsta måluppfyllelsen eller det

första satisfierade alternativet. Om det inte finns något tillfredställande alternativ, kan

beslutsfattaren börja om sökningen på nytt eller alternativt sänka ambitionsnivån. Denna

planeringsfilosofi är lyckad i väl definierade och kända miljöer eller då företagets styrka är

så överlägsen, att hänsyn inte behöver tas till omgivningen. Målsyn passar bäst i mogna

stadier av företagets utveckling, det vill säga när företaget har definierat sitt område.

57 Normann, R (1999) Skapande företagsledning, Bonnier Alba, s 30
58 Ibid. s 65 ff
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Målsynen är också förknippad med överensstämmelse och balans, där spänningar inte är

önskvärda.59

3.1.3.2. Processyn

Processynen är lämpad för företagets tidiga utvecklingsstadier, då problemet ofta mer

handlar om att skapa gränser istället för att optimera inom givna gränser. Till skillnad från

målsyn är brist på överensstämmelse och spänningar inom processynen alltså något

önskvärt och innebär istället resurser i planeringen och effektivitet. Denna filosofi

karakteriseras av att de insikter beslutsfattaren har för tillfället styr hur företaget handlar.

Med andra ord är planering ett inlärningsförlopp och företaget fungerar som ett lärande och

kunskapsbyggande system. Processyn är lämplig i situationer då planeringsmiljön delvis är

okänd. Förutsättningar för framgång är företagets förmåga till flexibilitet och

nyskapande.60

Kundvärde kan skapas genom att företag genom flexibilitet kan möta kundernas önskemål

därför har flexibilitetsgraden mätts som oberoende variabel i denna undersökning. För att

skapa kundvärde bör företag ha en hög grad av flexibilitet.

3.1.4. Involveringsteorin

Involveringsteorin fokuserar på vilken grad kunden engagerar sig i varan som skall köpas

och hur det påverkar köpbeteendet. Graden av engagemang kan delas in i två olika

kategorier, hög och låg. Faktorer som påverkar kundens engagemang vid köp är personlig

relevans och risk. Lågt engagemang uppstår efter köp och i detta läge är varan obetydlig

för kunden som till exempel vid köp av mjölk. Högt engagemang är en attityd som skapas

innan köp och denna attityd tar form genom en betydlig informationssökning. Högt

engagemang uppstår alltså när kunden upplever att varan är viktig och att den samtidigt

innebär en stor risk. En annan påverkande faktor som även det innebär en risk, är vad

andra, omgivningen, anser om varan. Hur länge kunden är engagerad beror lite på varans

art. Ett engagemang kan vara tillfälligt vid till exempel köp av en gåva. Engagemanget kan

59 Normann, R (1976) Skapande företagsledning, Bonnier Alba, s 65
60 Ibid.
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även vara längre tid som kan skapas en typ av lojalitet.61  Bostadsköp är ett hög-

engagemangsköp som varar längre. Har företaget som byggde bostaden lyckats med att

skapa en lojal kund är sannolikheten stor att samma kund återkommer vid till exempel

utbyggnad eller reparation. Engagemanget mäts med variabeln involveringsgrad i

undersökningen.

3.1.5. Total upplevd kvalitet

Många företag ser de tekniska specifikationer som dess vara har, som varans hela kvalitet.

Kunderna anser ofta att kvalitet har att göra med mycket mer än endast de tekniska

egenskaperna, de ser alltså utöver de materiella egenskaperna. Den här risken är vidare

bland större företag och ökar ju mer tekniskt inriktat företaget är. För att inte ett

kvalitetsprogram skall felriktas, är det just på grund av detta som företaget måste se till att

definiera kvalitet på samma sätt som sina kunder. Det är den kvalitet som kunden upplever

som räknas. Naturligtvis är det kunden som borde vara i fokus, då det är den som använder

varan eller tjänsten som skall förbättras. Kvalitet är något som i hög grad upplevs

subjektivt och varierar från person till person.62

Kundens kvalitetsupplevelse kan sägas bestå av två dimensioner – den tekniska och den

funktionella. Den tekniska kvaliteten är själva produkten, vad kunderna får. Detta finns

kvar även efter det att interaktionen mellan köpare och säljare är slut. Denna dimension av

kvalitetsupplevelsen kan liknas vid en teknisk lösning av ett problem. Givetvis är det fler

saker som påverkar kundens kvalitetsbedömning, till exempel olika upplevelser i samband

med det sätt som produkten levereras på - alltså hur kunden får tjänsten. Detta är den funk-

tionella kvalitetsdimensionen. Den funktionella kvalitetsdimensionen upplevs mer subjek-

tivt än vad den tekniska dimensionen gör.63

Företagets image påverkar också hur kunden uppfattar kvaliteten. Om företaget till

exempel är väl ansett, har en gynnsam image, kan det mycket väl innebära att kunder har

61 Fill, C. (2002) Marketing Communications, Prentice Hall s 95 ff
62 Grönroos, C (1997) Service Management, ISL Förlag, s 38ff
63 Grönroos, C (1997) Service Management, ISL Förlag, s 43
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större överseende med eventuella misstag och tvärtom. Företagets image kan sägas vara ett

filter igenom vilket kundens kvalitetsupplevelse filtreras.64

När det gäller skräddarsydda produkter, till exempel ett hus som inreds utifrån kundens

önskningar, innebär tjänsten ”att skräddarsy” att företaget anpassar sig efter kundens krav

vilket blir ett extra funktionellt värde. Vidare, om de produkter kunden önskar få sin bostad

inredd med är av bra kvalitet, ökar även den tekniska kvaliteten. Upplever däremot kunden

att produktens funktionella kvalitet inte är lika bra, har detta negativ påverkan på den

upplevda totalkvaliteten.65

Inte sällan har den tekniska kvaliteten bedömts som den viktigaste kvalitetsfrågan, men

med den snabba teknikutvecklingen i dagens samhälle är inte längre tekniska egenskaper

avgörande i samma utsträckning som tidigare. Istället sker nu konkurrensen genom att man

försöker öka den funktionella kvaliteten, det vill säga att företag försöker skapa

konkurrenskraft genom att satsa på att ge kunderna bättre och mer service.66

Figur 4
Två dimensioner av kvalitet67

Även den förväntade kvaliteten påverkar den totala upplevda kvaliteten. Om kundernas

förväntningar är orealistiska, blir den totala kvaliteten låg och tvärtom. Den förväntade

kvaliteten är resultatet av faktorer som marknadsföring, word-of-mouth, image och

kundens behov.68

64 Ibid. s 42
65 Ibid. s 38 ff
66 Ibid. s 38 ff
67 Ibid. s 41
68 Grönroos, C (1997) Service Management, ISL Förlag, s 44
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Denna teori är relevant för uppsatsen för att mäta kvaliteten som företagen levererar till

kunderna. Med variabeln kvalitetsgrad har vi mätt vilken typ av kvalitet som kunderna

anser att företaget står för.

3.2. Teoretisk syntes

För att få en uppfattning om faktorer som är viktiga för att stora byggföretag skall behålla

sin position på byggmarknaden har olika delar ur teorierna sammanlänkats till en syntes.

Syntesen bygger på hur oberoende variabler ur teorierna tillsammans påverkar den

beroende variabeln kundvärde. Modellen nedan visar hur variablerna förändringsgrad,

anpassningsgrad, flexibilitetsgrad, involveringsgrad och kvalitetsgrad påverkar kundvärdet:

Figur 5

Faktorer som påverkar företagets värdeskapande processer

Tillsammans styr dessa funktioner företagets nivå av kundperspektiv. Ett aktivt

kundperspektiv främjar företagets värdeskapande processer. Företagets förändringsgrad,

anpassningsgrad, flexibilitetsgrad, involveringsgrad och kvalitetsgrad påverkar hur värde-

skapandet implementeras. Hög grad av dessa variabler främjar de stora byggföretagens

strävan att behålla sin position på marknaden.

kvalitetsgrad involveringssgrad

flexibilitetsgradanpassningssgrad
förändringsbenägenhet
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3.3. Teoretisk referensram

Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera värdeskapande metoder som ett

bostadsproducerande byggföretag måste ha gentemot sina kunder för att behålla sin

position på marknaden. Med följande variabler har undersökningen utförts; förändrings-

benägenhet, anpassningsgrad, flexibilitetsgrad, involveringsgrad samt uppfyllelse av

förväntad kvalitet.

3.3.1. Förändringsbenägenhet

Affärsidén är grunden för all affärsverksamhet. Den verkar så att företaget, genom hela

organisationen, får tydliga mål att arbeta mot. Affärsidén skall kunna svara på till vem

företaget riktar sig till, vad de skall tillföra marknaden och hur de skall göra detta. Här är

det viktigt att det finns en balans mellan företagets verksamhetsidé och omgivningen, det

vill säga kunderna och marknaden. Affärsidén är företagets unika kompetens som är

grunden till att företaget tjänar pengar och det gör företaget genom att förändra sig utifrån

kundernas behov. Stor vikt ligger vid att det finns en överensstämmelse mellan verksam-

hetsidén och ageranden som skapar värde för kunden. Detta eftersom om affärsidén inte

kommuniceras rätt kan inte heller kundvärde skapas. Utan kundvärde kan företaget inte

behålla sin position på marknaden.

3.3.2. Anpassningsgrad

Inom alla företag finns det traditioner, värderingar, normer och begrepp. Dessa är rotade av

olika grad, vissa idéer blir mer dominerande än andra och blir de dominerande idéerna. I

ett företag finns det ofta signifikanta aktörer, de personer som funnits länge i

organisationen och har sitt invanda sätt att agera och tänka. De signifikanta aktörerna är de

personer som har makt att påverka de dominerande idéerna. Utifrån detta har en jämförelse

gjorts. Har de stora byggföretagen, som traditionellt sett inte anpassat sig efter kunderna,

förmågan att anpassa sig när de ställs inför förändrade omständigheter? Har händelserna

som ligger till grund till deras starka kultur idag, gjort att det finns en oövervinnlig tröghet

i organisationerna? Vi hög anpassningsgrad ökar företagens möjligheter att behålla sin

position på marknaden då denna är föränderlig.
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3.3.3. Flexibilitetsgrad

I målstyrning formulerar beslutsfattaren mål där de redan vet vilket resultat de vill uppnå.

Detta synsätt är lämpligt i kända, oföränderliga miljöer. Även om strategier visar sig vara

fel under processens gång fortsätts det på samma linje som var bestämt från början. I

processtyrning  kan  målen  omarbetas  under  processen  gång.  Genom  att  gå  ut  i

verksamheten och analysera eventuella problem, istället för att på hög nivå ta beslut som

inte har förankring i verkligheten, är denna lämplig i komplexa, föränderliga miljöer. Hur

upplever kunderna flexibiliteten i de olika företagskategorierna? I dagens föränderliga

omgivning krävs det en hög grad av flexibilitet och nyskapande för att kunna anpassa sig

till globalisering och ökad konkurrens.

3.3.4. Involveringsgrad

Engagerade konsumenter är medvetna om vilken risk de utsätts för i och med köp. De tar

därför reda på grundläggande fakta om produkten innan köpet äger rum. Ju mer fakta de tar

reda på desto mer engagerade blir de. Har kunden högt känslomässigt engagemang i

produkten är produkten oftast av hög relevans för kunden och det medför höga för-

väntningar på produkterbjudandet. Med involveringsgraden har kundernas engagemang i

bostadsköpet undersökts och hur pass väl detta engagemang överensstämmer med

kundernas förväntningar på bostaden. Då bostadsköp är ett betydelsefullt köp med högt

engagemang, är det extremt viktigt att företaget kan leverera ett högt kundvärde. Lyckas

företaget inte med detta, kan det resultera i starkt missnöjda kunder som därmed sprider en

negativ bild av företaget.

3.3.5. Uppfyllelse av förväntad kvalitet

Företagen har inte alltid samma uppfattning om kvalitet som kunderna har. Immateriella

värden är en utmaning för företagen att leverera, samtidigt som det är viktigt för kunden.

Ett stort byggföretag har kapacitet att erbjuda den bostadsköpande kunden avancerad

teknik  för  att  visualisera  hur  den  blivande  bostaden  kommer  att  se  ut.  Många  företag  ser
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detta som en kvalitetssäkring och tror att det uppfyller kundernas förväntningar och behov

i och med detta. Det är dock svårt att skapa en relation med ett datorprogram. För att

verkligen skapa lojala kunder behöver företaget även erbjuda immateriella värden. Med

variabeln uppfyllelse av förväntad kvalitet undersöktes hur pass väl kundernas upp-

fattningar av kvalitet stämmer överens med hur företagen uppfattar kvalitet.
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Uppsatsens kvalitativa undersökning är grundad på intervjuer gjorda med personer från

de företag vilka presenteras i detta kapitel.

4.1. Elementhusgruppen i Stigen AB

Byggföretaget Elementhusgruppen i Stigen AB startades 2005. Ägaren Manfred Harbecke

har tidigare drivit flera liknande företag. Som framgår av företagets namn är det beläget i

Stigen, ett samhälle i östra Bohuslän. Verksamheten består i tillverkning av hus, främst

småskaligt till privatpersoner men vid vissa tillfällen även till företag. Husen konstrueras

med hjälp av moduler som prefabriceras i företagets fabrik, belägen i Stigen, för att sedan

uppföras på plats. Den grundläggande affärsidén är att företaget skall vara så flexibelt och

anpassningsbart som möjligt – att foga sig efter kundens minsta önskemål. De bygger

enbart efter kunders önskemål och har inte direkt något eget ”sortiment”. I dagsläget har

företaget cirka 10 anställda och omsättningen i år beräknas ligga på runt 20 miljoner

kronor.69

4.2. Kenneth Enmark Byggaren

Företaget Kenneth Enmark Byggaren startades 1978 av Kenneth Enmark. Verksamheten

ligger i Ljungskile, cirka sex mil norr om Göteborg. Nybyggnation av hus är

huvudverksamheten och företaget arbetar med hela värdekedjan – allt från idé och

planering, såsom ritningar och bygglovshandlingar, till färdigt hus. Förutom nybyggnation

bedrivs bland annat tillbyggnation och reparationer, snickerier samt produktion av

väggmoduler och stompaket. Företaget bygger oftast allt på plats och för hand. I dagsläget

har företaget inga anställda utan jobbar i projekt tillsammans med andra egenföretagare.

Annars brukar antalet anställda variera mellan tre till sex personer. Byggprojekten utförs

alltid i en nära relation med kunden och mycket personlig kontakt, något som kan sägas

vara företagets profil. Under år 2005 var företagets omsättning cirka 10 miljoner kronor.70

69 Intervju med Manfred Harbecke, VD Elementhusgruppen, 2006-05-18
70 Intervju med Manfred Harbecke, VD Elementhusgruppen, 2006-05-18

4. Företagspresentationer
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4.3. Skanska

Skanskas grundades 1887 under namnet AB Skånska Cementgjuteriet. 1984 byttes namnet

till Skanska. De tio första åren bestod verksamheten i att tillverka cementprodukter men

sedan ändrades inriktningen till tillverkning av byggnadskomponenter och utförande av

byggnadsarbeten. 1952 utvecklade Skanska allbetongtekniken vilket medförde ett snabbare

byggande med hjälp av prefabricerade huskomponenter. Konstruktion med hjälp av pre-

fabricerade moduler är den teknik de huvudsakligen använder idag vid byggnation av

bostäder.

Skanska bedriver verksamhet på nio olika hemmamarknader runt om i världen, varav den

Svenska består i utveckling, byggnation och underhållning av fysisk miljö såsom skolor,

sjukhus, vägar, industrier, kommersiella lokaler, broar och bostäder. Organisationen utgörs

av Skanska Sverige AB (byggverksamhet och byggrelaterade byggtjänster och produkter),

Skanska Kommersiell utveckling Norden (initierar,  utvecklar,  hyr  ut  samt  säljer

kommersiella fastigheter) och Skanska Bostadsutveckling Norden (initierar och utvecklar

bostadsprojekt under namnet Skanska Nya Hem). År 2005 var hela koncernens omsättning

125 miljarder kronor, varav cirka 22 miljarder kronor för verksamheten i Sverige. Antalet

anställda var samma år cirka 54 000 personer i hela koncernen och i Sverige cirka 12 000

personer. Huvudkontoret för hela koncernen ligger i Solna.71

71 www.skanska.se, 2006-05-24
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I detta kapitel redovisar vi vår insamlade empiri.

5.1. Kvantitativ undersökning - enkät72

Enkätundersökningen73 har genomförts bland personer som nyligen köpt en nyproducerad

bostad,  antingen  av  ett  stort  eller  av  ett  litet  byggföretag.  Totalt  har  60  respondenter  till-

frågats  och  svarat,  varav  30  personer  har  köpt  sin  bostad  av  ett  litet  företag  och  30

respondenter köpt sin bostad av ett stort.

Gällande hur respondenterna fick vetskap om att bostaden var till salu, har de flesta som

har köpt av ett litet företag svarat att de fått informationen från en vän. Av dem som köpt

av ett stort företag har en övervägande majoritet själva tagit kontakten.

På frågan hur respondenterna fick första kontakten med försäljaren/företaget, har samtliga

svarat att de tog eget initiativ till kontakten. Maxpoäng för frågan gällande hur

respondenterna upplevt den första kontakten med försäljaren/företaget, är 120 poäng. Små

byggföretag har här uppnått en summa av 101 poäng och stora företag har uppnått 91

poäng. Frågan om hur respondenterna upplevt försäljarens bemötande är indelad i fyra

delfrågor med respektive 120 maxpoäng var. På första delfrågan vilken gällde hur de

upplevt försäljarens trovärdighet, fick små företag en summa på 102 poäng, stora fick 93

poäng. Nästa delfråga behandlade i vilken grad respondenterna upplevde att försäljaren var

kompetent. Summan för de små företagen blev här 108 poäng och dör de stora 91 poäng.

Beträffande tredje delfrågan, angående hur bra försäljaren var på att hålla tider, uppgick

poängsumman för de små företagen till 93 poäng och för de stora företagen 90 poäng. Sista

delfrågan behandlade hur pass bra försäljaren var på att hålla löften. Här uppgick

poängsumman till 101 poäng för de små företagen samt 79 poäng för de stora.

Av samtliga tillfrågade, både av dem som köpt sin bostad av ett litet företag och de som

köpt  av  ett  stort,  ansåg  en  övervägande  majoritet  att  försäljaren  den  information  som  de

72 Se bilaga 3 för visualisering av poängsystem
73 Se bilaga 1

5. Empiri
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förväntat  sig.  Av  dem  som  köpt  sin  bostad  av  ett  litet  företag  hade  majoriteten  av

respondenterna personlig kontakt med försäljaren under processen medan de flesta som

köpt av ett stort företag, hade telefonkontakt.

Frågan som behandlade hur mycket respondenterna ansåg att företaget som byggde deras

bostad står för kvalitet, har en maxpoäng på 150 poäng. Summan för de små företagen var i

denna fråga 124 poäng. För de stora företagen var summan 87 poäng.

Frågan om vad respondenterna värderar högst i samband med bostadsköpet är också den

indelad i fyra delfrågor med respektive 120 maxpoäng var. Här har respondenterna fått

rangordna fyra olika påståenden där de har fått placera det alternativ de värderat högst på

plats nummer 1. Denna förstaplats för varje delfråga är värd 120 poäng.

På första delfrågan, vilken gällde hur högt de värderade avancerade tredimensionella

datorprogram för att visualisera sin blivande bostad, fick små företag en summa på 38

poäng, stora fick 54 poäng. Nästa delfråga behandlade hur högt respondenterna värderade

försäljarens gedigna kunskap. Här blev resultatet för de små företagen 78 poäng och för de

stora 102 poäng. Beträffande tredje delfrågan, angående hur högt de värderade personlig

kontakt med försäljaren, fick de små företagen en summa på 108 poäng och de stora

företagen uppnådde 84 poäng. Sista delfrågan behandlade hur pass högt respondenterna

värderade att de själva kunde hitta den information de letade efter, via till exempel

företagets hemsida. Här uppgick poängsumman till 108 poäng för de små företagen samt

60 poäng för de stora.

Nästa fråga i enkäten gällde upplevd grad av anpassning efter respondenternas personliga

önskemål. Här fick små företag 146 poäng av 150 möjliga och stora företag fick 94 poäng.

Frågan om hur respondenterna upplevde servicegraden under och efter köp fick följande

resultat: summan av svaren för de små företagen uppgick till 128 poäng av 150 möjliga

och 90 poäng för de stora företagen.
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Näst sista frågan i enkäten behandlade den upplevda graden flexibilitet under och efter

köp. Där fick de små företagen en summa på 128 poäng av 150 möjliga och de stora

företagen fick 90 poäng.

På sista frågan fick respondenterna ge svar på om deras bild av företaget förändrats i och

med köpet. Alternativet ja, till det bättre innebär här en pluspoäng för varje respondents

svar, det vill säga en maxpoäng på 30. Har respondenten däremot angett alternativet nej,

samma bild som innan, innebär detta 0 poäng och slutligen, svaret ja, sämre bild än innan

köpet har inneburit minuspoäng, -1 för varje svar. Summan för de små företagen blev här

11 poäng och de stora företagen slutade här på en minussumma på -7 poäng.

5.2. Kvalitativ undersökning – intervjuer

5.2.1. Intervju med Manfred Harbecke74

Manfred Harbecke startade sitt byggföretag Elementhusgruppen i Stigen AB under år 2005.

Tidigare har han drivit flera liknande verksamheter och har lång erfarenhet inom

byggbranschen, minst tjugo år. Som det ser ut idag är annonsering via Internet samt

befintligt kund- och kontaktnät (word-of-mouth) företagets främsta marknadsförings-

kanaler.

Gällande om de vid första mötet med en kund går till väga på något speciellt sätt, berättar

Manfred att i syfte att ge kunden en bild av tidigare objekt, visar han oftast bilder på

sådana. Kunder som vänder sig till hans företag vet i regel precis vad de vill ha och har inte

sällan till och med bilder med sig på det de önskar. Företagets filosofi kan sägas vara att

skräddarsy utifrån kundens önskningar. Under projektets gång sker kontakt med kunden

fortlöpande allt eftersom byggnationen fortskrider. Ofta kommer kunderna till byggplatsen

på eget initiativ och Manfred beskriver kontakten som naturlig snarare än schemalagd.

Uppkommer problem kontaktas kunden direkt.

74 Intervju med Manfred Harbecke, VD Elementhusgruppen, 2006-05-18
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På frågan om vad som är viktigast i samband med kundmöten, svarar Manfred direkt att

det viktigaste är att som försäljare framstå som kompetent och kunnig, kunden märker

direkt  om så  inte  skulle  vara  fallet,  samt  att  hålla  tider  – står  inte  huset  färdigt  till  utsatt

inflyttningsdatum blir det bekymmer. Han betonar även vikten av att försöka skapa en bra

och positiv kontakt. Att kostnadskalkyler hålls är även det, enligt Manfred, oerhört viktigt

– besvikna kunder sprider inga goda rykten. Sammanfattande säger han att om man lyckas

med dessa delar, framstår man som trovärdig.

På frågan om vad han värderar högst i samband med bostadsförsäljning, blir svaret med

gedigen kunskap kunna besvara kundens frågor och att en bra och personlig kontakt med

kunden upprättas. Att använda datahjälpmedel, så som 3D-program, anser han var bra så

till vida att man visa hur kundens önskemål kommer att se ut då det är viktigt att kunna ge

en bild av hur det färdiga objektet kommer att se ut. Att kunden på egen hand skall kunna

söka information om det pågående projektet via en hemsida, ser han som viktigt men ändå

minst viktigt av de ovan nämnda alternativen.

Manfred svarar på frågan om han anser företaget vara flexibelt gällande kunders personliga

önskemål, att de är det i väldigt hög grad, både under och efter köpet. Han tillägger att det

är en väldigt stor del av företagets policy. Det samma gäller för grad av service.

När det gäller framtida trender inom byggbranschen, tror Manfred att det kommer att

byggas, storleksmässigt sett, mindre men framför allt billigare hus. När det gäller priset på

de hus företaget säljer, ligger de snäppet under standardpriserna inom branschen och

företag i samma storlek. Även detta kan sägas vara en del i företagets affärsidé, att hålla

låga priser. Han tror att små byggföretag även i framtiden kommer att anpassa sig efter

kunderna, vilket han ser som det enda sättet som små företag har möjlighet att konkurrera

med de stora – flexibilitet och kunskap. På frågan om hur han anser att bostads-

producerande byggföretag bör agera inför framtiden, svarar han att ökade eu-bestämmelser

och regler, till exempel ISO 9000, kommer att innebära tyngre kostnader vilket gör det

viktigt att lägga upp bra system för de administrativa delarna, då dessa hela tiden kommer

att öka. Ett för framtiden viktigt konkurrensmedel tror Manfred kommer vara arbetskraft.

Han tror även att datorer kommer få en allt större roll, framtida generationers kunder

kommer att förutsätta att de kan skissa sitt eget hus med hjälp av datorteknik. Små företags
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styrkor kommer då vara att kunna anpassa sig och bygga efter kundens önskemål,

samtidigt som man följer med i utvecklingen. De större företagen har, hävdar Manfred, inte

samma tradition av att anpassa sig på samma sätt efter kunderna, de ser inte en kund utan

riktar sig snarare till den stora massan. ”Vi småföretagare har inte råd att rikta oss till den

stora massan utan bara till den lilla kunden.” Manfred anser att de verkar på köparens

marknad och att små företag måste anpassa sig efter klimatet ”köparens markand” – det är

det som de små konkurrerar om, att de anpassar sig hela tiden. Det är kunden som påverkar

de små företagen. Kunden är den som i yttersta änden sätter regler för förändring.

5.2.2. Intervju med Kenneth Enmark75

1978 startade Kenneth Enmark sitt företag Kennet Enmark Byggaren. Hans erfarenhet

inom branschen sträcker sig dock längre tillbaks i tiden, han berättar att han har jobbat

inom byggbranschen i över femtio år.

Som det ser ut idag är företagets främsta marknadsföringsstrategi word-of-mouth. Kenneth

uttrycker det som att deras stabila kundkrets räcker gott och väl som kundunderlag och att

de varken hinner eller behöver bedriva någon egentlig reklamverksamhet. Nya kunder

tillkommer nästan uteslutande genom ryktesspridning via det befintliga kontakt- och

kundnätet.

Vid första mötet med en kund läggs det alltid mycket tid på och stor vikt vid diskussion

och planering. Detta för att kundens önskemål skall bli det som har betydelse och inte

sällan är kunderna med när Kenneth ritar husen. Han beskriver processen som att han och

kunden följ åt genom denna med många möten. Ofta kommer Kenneth hem till kunden och

han beskriver det som att de nästan bor ihop, med andra ord är mötena många och

personliga. Något utav det viktigaste i samband med kundmöten, menar Kenneth, är att

anpassa sig efter kunden. Det är viktiga affärer och han anser att han inte kan bestämma åt

kunden. Däremot betonar han vikten av att på ett ödmjukt sätt ge råd och säga till när

kunden kommer med förslag som inte är bra. I samverkan med kunden är det viktigt att

hålla god min och vara försynt.

75 Intervju med Kenneth Enmark, 2006-05-24
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Vid frågan hur han ställer sig till avancerade datahjälpmedel, så som 3D-program,

beskriver han sig själv tillhöra den ”gamla skolan” och är av åsikten handgjorda ritningar

blir finare och fylligare och att datorer ger stereotypa bilder.

Avseende till vilken grad Kenneth anser företaget vara flexibelt i fråga om anpassning till

kunders personliga önskemål, är svaret att anpassningsgraden är väldigt hög. Här beskriver

han det som att han ibland känner sig som en hustomte och att det är mycket viktigt att ge

bra råd till kunderna. Även företagets grad av service, under och efter köp, anser han vara

hög. Om något inträffar tycker Kenneth att det är viktigt att en sådan situation löses på ett

riktigt sätt, det är viktigt att jämka. Han berättar att kundrelationer nästan innebär livstids

service och att han inte sällan får vara disponibel dygnet runt, åtminstone i början då

kunderna ofta har mycket tankar och frågor. I och med att sättet de arbetar på innebär en

nära relation med kunderna, blir det ofta att de lär känna varandra och att kunder ofta

återkommer med förfrågningar om till- och ombyggnader. På så vis har företaget idag en

stabil kundkrets.

När det gäller framtida trender inom byggbranschen, tror Kenneth att andelen

prefabricerade hus kommer att öka, då främst i de större städerna – för att folk skall ha råd

att köpa hus, måste det gå snabbt att bygga. På frågan om vilka han anser vara företagets

främsta konkurrenter, är svaret att, sett just till detta snabba byggande, är det de större

företagen som har möjlighet att producera på det sättet. För sin egen och för

småföretagares del, tror Kenneth att ”hustomte-filosofin” kommer vara ett starkt

konkurrensmedel, att just kunna erbjuda och leverera stor kännedom och personliga

relationer. Monteringsfärdiga, prefabricerade hus som sätts upp på en dag, tror han ändå att

många upplever som tråkiga och att det fortsatt, för dem som är villiga att betala, kommer

att  finnas  en  stor  efterfrågan  på  den  sortens  verksamhet  hans  företag  bedriver  – att  spika

för hand. Gällande om han upplever något hot från utländska aktörer, har han inte drabbats

av det hittills. Han tillägger att, som det ser ut idag, är det mest i södra och östra Sverige

som etableringen av dessa aktörer på markanden märks av.
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5.2.3. Intervju med Magnus Lambertsson, Skanska Nya Hem76

Magnus Lambertsson är säljare på Skanska Nya Hem och har fem år i branschen bakom

sig. Han anser sig själv ha bred branschkunskap. På första frågan, gällande om de har några

speciella  procedurer  i  samband  med  första  mötet  med  en  kund,  är  svaret  att  det  inte

förekommer några speciella sådana och att det brukar vara mer individuellt anpassat. Han

betonar dock vikten av att försöka känna av vad som är viktigt för kunden och berättar att

han ofta ställer frågor i syfte att förekomma kundens frågor. Att kunden får förtroende för

säljaren är enligt Magnus mycket viktigt då det oftast är långt till inflyttning, inte sällan

över ett till två år. Det är en lång process och det är grundläggande att kunden känner tillit

till säljaren. Enligt Magnus är det också att läsa på ordentligt om det aktuella området.

Kunderna träffar han mestadels i Nya Hems Bobutik i Solna eller ute på projekten. Första

mötet tar cirka trettio minuter. I snitt träffar Magnus en kund tre till fyra gånger under

processens gång, övrig kontakt, till exempel gällande inredningsval, sker via den kund-

ansvarig som kunden tilldelas. Även nyhetsbrev skickas ut till kunderna.

På  frågan  om  vad  han  anser  vara  det  viktigaste  i  samband  med  kundmöten,  betonar  han

vikten av att vara påläst om projektet, till exempel om grannskapet och andra detaljer som

är bra för kunden att veta. Ett gott humör är också en viktig del i kundmötet. Han anser att

man måste sträva mot att skapa goda relationer med kunderna, han berättar att han till

exempel jobbar mycket med att försöka förklara saker på ett pedagogiskt sätt. Magnus

berättar också att Skanska använder PKI-undersökningar för att kunderna skall kunna

redogöra för sin åsikt om säljaren.

I samband med bostadsförsäljning är det han värderar högst, av de givna alternativen, att

med hjälp av sin gedigna kunskap kunna besvara kundens frågor samt att en god kontakt

upprättas med kunden. Datateknik, så som 3D-program, kommenterar han med svaret att

man alltid måste fråga sig vad man får för pengarna då de kostar flera hundra tusen. Här

förespråkar han snarare fysiska modeller och anser att programmen har sina brister.

Sett till frågan om företaget behöver anpassa sig efter kundens marknad, svarar han snabbt

att de är självklart och att de jobbar hela tiden med det.

76 Intervju med Magnus Lambertsson, säljare Skanska Nya Hem, 2006-05-24
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Frågan om hur företaget agerar för att skapa värde för kunden, besvaras med att de till

exempel försöker knyta kringtjänster till bostadsköpet. Det kan exempelvis vara att

förhandla fram bra låneavtal med banker eller att Skanska erbjuder snickartid, alltså att

hantverkare kan hjälpa till vid inflyttning, som en del i erbjudandet. Magnus upplever

företagets grad av flexibilitet avseende anpassning till kunders personliga önskemål, som

beroende av vilken produkt kunden köper. Om produkten är en villa från BoKlok (ett

varumärke Skanska äger tillsammans med Ikea) kan kunden i princip bara välja tapeter

men när de köper dyrare bostäder kan de välja betydligt mer. Företagets grad av service

upplever  han  som  bra  och  berättar  att  man  alltid  räknar  med  små  saker.  Här  jobbar  hårt

man för att hålla nere tiden för att fixa till saker men att det är bättre idag än för tre-fyra år

sedan.

Sett till vilka framtida trender som finns inom branschen, ser Magnus en tydlig trend –

nämligen att standardisering och industrialisering kommer bli vanligare. Detta betraktar

han som något som i många fall kommer att begränsa kunders val att göra val. Han nämner

till exempel att man nu försöker producera samma stommar men olika utsidor till olika hus

– ett sätt att ge kunderna mer val och att återanvända saker (stommarna) utan att det

behöver vara tråkigt. Framtida viktiga konkurrensmedel kommer, enligt Magnus, att

handla mycket om att kunna hålla nere priserna. Han tillägger att största anledningen till att

kunder köper nybyggt just för att kunna påverka – han ser här kundvärdet som att hålla

nere priset på produkten, det är då man kan tjäna på det.

Magnus anser att företagets värsta konkurrenter är andra stora företag och nämner JM,

PEAB och NCC. Beroende på om det blir mer industrialisering, kommer det krävas en viss

produktionsvolym, vilket de små företagen inte klarar av på samma sätt. I dagsläget

betraktar han inte östeuropeiska aktörer som något större hot, inte inom de två till fem

närmsta åren. Han tror dock att det kommer bli vanligare att handla material från

Östeuropa, då det sänker ned företagets inköpspriser mycket. Ur ett säljperspektiv tycker

Magnus att man skall akta sig för att använda ökända märken på vitvaror, då kända och bra

märken på sådana detaljer är viktigt.
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Analysen har gjorts utifrån variablerna i den teoretiska referensramen tillsammans med

den insamlade empirin.

6.1. Förändringsbenägenhet

Byggföretag verkar i en bransch som är mycket föränderlig, den påverkas av globalisering,

ökad konkurrens, och förändrade kundkrav. Dessa påverkande faktorer måste bygg-

företagen i så hög grad som möjlig förändra sig efter. Omständigheter som har lett fram till

företagens affärsidé har stor grund i hur pass förändringsbenäget företaget är.

6.1.1. Företagsintervjuer

Små byggföretag har till skillnad från stora en tradition att förändra sig efter omgivningen.

Manfred Harbecke, VD Elementhusgruppen, Elementhusgruppen i Stigen AB77 anser att

de anpassar sig till kunden då de inte har råd med annat. Han menar vidare att hans företag

ofta ser till en kund i taget och det innebär att varje nytt projekt innebär en förändring.

Manfred fortsätter diskussionen om föränderlig omgivning med nya EU-bestämmelser och

kvalitetsregler är andra faktorer som företagen mer och mer måste ta hänsyn till.

Kenneth Enmark78 hävdar att hans företag, Kenneth Enmark Byggaren, även det har en

hög grad av förändringsbenägenhet. Därför är han inte påverkad av den ökade konkurrens

för de byggföretag som till exempel sysslar med monteringsfärdiga hus. Kenneth menar att

han konkurrerar genom att spika för hand.

Magnus Lambertsson79 på Skanska tror att det i framtiden kommer att standardiseras och

industrialiseras mer. Detta kommer inte att innebära att kunderna får ökade valmöjligheter,

något som inte klingar med de trender vi ser gällande förändringar i kundbeteende. Magnus

fortsätter med att tala om att det vid industrialisering krävs en viss volym och en viss grad

av standardisering, något som främst de större företagen har möjligheter till.

77 Intervju med Manfred Harbecke, VD Elementhusgruppen, 2006-05-18
78 Intervju med Kenneth Enmark, VD Kenneth Enmark Byggaren, 2006-05-24
79 Intervju med Magnus Lambertsson, säljare Skanska Nya Hem, 2006-05-24

6. Analys
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I en stabil omgivning där inga förändringar sker är standardisering ett bra förfarningssätt,

men används detta i en föränderlig miljö krävs stort kundperspektiv. Förändringsbenägen-

heten för företag som standardiserar är låg men med ett stort kundperspektiv är det en

ekonomiskt effektiv lösning.

6.2. Anpassningsgrad

6.2.1. Konsumentenkät

Svaren på frågan om till vilken grad de bostadsproducerande byggföretagen anpassar sig

efter kunders personliga önskemål, visar att de små företagen är bättre på anpassning än de

stora.

6.2.2. Företagsintervjuer

Samma sak framkom i intervjuerna med de små företagen där Manfred Harbecke80 menar

att det är mycket av se små företagens styrka att anpassa sig efter kund. Kenneth Enmark81

säger att hans företag har väldigt hög anpassningsgrad. Han hävdar att det är viktigt att ge

kunden goda råd och ibland känner sig nästan som en hustomte. Magnus Lambertsson82

berättar att Skanska försöker anpassa sig till kunden med kringtjänster som ingår i köpet,

detta kan till exempel vara bra låneavtal med banker et cetera. De olika företags-

kategorierna använder sig av olika metoder för att anpassa sig till kundernas behov.

80 Intervju med Manfred Harbecke, VD Elementhusgruppen, 2006-05
81 Intervju med Kenneth Enmark, VD Kenneth Enmark Byggaren, 2006-05-24
82 Intervju med Magnus Lambertsson, säljare Skanska Nya Hem, 2006-05-25
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6.3. Flexibilitetsgrad

6.3.1. Konsumentenkät

Svaren på frågan om graden av flexibilitet som kunden upplevde under och efter köp, var

att de som köpt sin bostad av ett litet företag, i högre grad upplevde att de mindre företagen

var flexibla.

6.3.2. Företagsintervjuer

Även i den kvalitativa undersökningen ansåg sig de små företagen var väldigt flexibla. Det

framkom att flexibilitet till stor del var de små företagens policy. Magnus Lambertsson83

menar att Skanska självklart jobbar för att anpassa sig till kunden, men säger samtidigt att

graden av flexibilitet beror på vilken produkt det gäller. Under varumärket Boklok84 har

kunden valmöjlighet att välja tapet, men köper de en dyrare bostad finns det fler

valmöjlighet att  välja även andra saker som till  exempel golv och bänkskivor.  Det verkar

som om de flesta byggföretag oavsett storlek satsar på att vara flexibla gentemot kunderna,

men det är en fråga som bör ställas mot kostnad för denna flexibilitet.

6.4. Involveringsgrad

6.4.1. Konsumentenkät

På sista frågan i enkätundersökningen svarade kunderna på frågan om deras bild av

företaget förändrats i och med köpet. Kunderna till de små företagen ansåg till största delen

att bilden var oförändrad eller något till det bättre. För de stora företagen såg det lite

annorlunda ut, även om majoriteten även här har en oförändrad bild så finns det många av

som hade en mer negativ bild av företaget efter köpet än vad de hade innan. Eftersom ett

bostadsköp innebär en risk i bland annat pengar har kunderna förmodligen höga för-

väntningar på bostaden, antagligen spelar det faktum att den även är nyproducerad en

viktig roll i sammanhanget och höjer därför förväntningarna.

83 Ibid.
84 http://www.skanska.se
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6.4.2. Företagsintervjuer

Manfred Harbecke85 anser att det är köparens marknad, att det är kunden som har makt

över det som kunden köper. Med dagens kunder och deras fördjupade kunskap blir de

engagerade i produkten och kan därmed ställa högre krav. Kenneth Enmark86,  menar  att

det är viktigt att ha sina gamla kunder kvar, de vet att han känner till huset och att han är

personlig med dem. Detta skapar lojala kunder.

6.5. Uppfyllelse av förväntad kvalitet

6.5.1. Konsumentenkät

Med en utav frågorna i enkäten ville vi kartlägga hur pass viktig den funktionella

dimension var för kunder som köpt bostad. Det framfick då att immateriella värden var lika

viktig för små byggföretag som den var för stora.

6.5.2. Företagsintervjuer

Även i den kvalitativa undersökningen ansåg samtliga att immateriella värden står högre än

till exempel avancerade datorprogram. Detta resultat bekräftar att bostadsköp innebär hög

involvering med höga kvalitetskrav.

85 Intervju med Manfred Harbecke, VD Elementhusgruppen, 2006-05-18
86 Intervju med Kenneth Enmark, VD Kenneth Enmark Byggaren, 2006-05-24
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Det här kapitlet presenterar vårt resultat som utgår från syftet och analys.

Syftet med denna studie var att undersöka och analysera värdeskapande metoder, gentemot

sina kunder, som ett bostadsproducerande byggföretag måste ha för att behålla sin position

på marknaden. En enkätundersökning användes för att undersöka och skapa oss en

generaliserad bild om vad kunder upplever som värdeskapande i samband bostadsköp.

Resultatet av enkätundersökningen visade att de flesta kunder värdesätter faktorer som

trovärdighet, att en personlig kontakt skapas med företaget och försäljaren. Om dessa

faktorer inte uppfylls, upplever kunden stor besvikelse, något som inte sällan visade sig

resultera i att kunden efter köpet fick en sämre bild av företaget än innan köpet.

Dagens kunder är alltmer krävande. Sett även till detta bekräftas bilden av att företagens

värdeskapande processer kommer att vara avgörande för de skall kunna behålla sin

position i framtiden.

Utöver enkätundersökningen ligger även en kvalitativ undersökning i form av tre intervjuer

som grund för syftet. Resultatet av dessa intervjuer visar att på dagens föränderliga

marknader kommer de små företagens tradition av processtyrning väl till pass. Sett till de

stora företagen, grundar sig deras tradition mycket på att de verkar i en stabil omvärld.

Genom resultatet ser vi inte att de stora företagen planerar att anpassa sig efter individuella

kunders önskemål genom en minskad grad av standardiserade erbjudanden, utan tvärtom.

Både genom intervjuerna med de små företagen och med det stora företaget framgår att

gällande framtida trender ser båda företagskategorierna en ökad grad av standardisering

och industrialisering. De små företagens konkurrensmedel inför detta, kommer att vara att

de i fortsättningsvis kommer att inrikta sig mot enskilda kunder mer personliga önskemål.

Undersökningen visar att de stora företagen arbetar mot att ge kunderna känslan av att

dessa företag är flexibla gällande saker som är synbara för kunden, till exempel att kunna

påverka huset utsida med färg och material och så vidare, men i själva verket kommer det

7. Resultat
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handla mycket om standardiserade bostäder med prefabricerade masstillverkade stommar.

Genom att kunden upplever att företaget är flexibelt gällande kundens önskningar, bidrar

det till att öka den totala upplevda kvaliteten av köpet.
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I detta sista kapitel diskuteras slutsatser från vår undersökning som är kopplat till

problemet.

En avgörande faktor för att stora byggföretag skall kunna behålla sin position på

markanden, ser vi vara förmågan att i högre grad kunna planera utifrån kunder och det

förändrade kundbeteendet, vilket innebär ökade individuella krav. Med andra ord tillämpa

ett aktivt kundperspektiv. Genom uppsatsens kvalitativa undersökning har det framkommit

att de stora företagen inte har möjlighet skapa kundvärde genom att anpassa sig efter

individuella kunders önskemål. Däremot kan de genom att utföra omfattande kart-

läggningar av kundbeteenden skapa sig en generaliserad bild av den ”individuella kunden”

och på så sätt skapa kundvärde, genom att möta kunden på sitt sätt, vilket medför andra

fördelar som till exempel snabb produktion och kringtjänster.

Kontentan av slutdiskussionens resonemang samt vad vi anser vara viktiga beståndsdelar

sett till uppsatsens problemformulering, vilka värdeskapande faktorer stora företag behöver

tillämpa för att behålla sin position på markanden, är följande: stora byggföretag bör

parallellt med standardisering tillämpa ett förändrat kundperspektiv vilket vi ser kan utgå

från en generaliserad bild av den individuella kunden. En stor anledning till att kunder

väljer att köpa en nyproducerad bostad är just möjligheten att kunna påverka denna, sett till

detta ser vi också att de stora företagen skulle kunna öka sin anpassningsförmåga mot

kunden. För de stora företagen går detta att tillämpa till viss del, men på grund av att deras

storlek med för vissa produktionsvolymer, det vill säga standardisering, bör de förmedla

känslan till kunden av att de har stor flexibilitet. Detta kan till exempel gälla att en kund

kan  välja  mellan  femton  olika  färger  på  huset  istället  för  fem,  något  som  inte  skulle

innebära ökad kostnader för företaget.

Något vi ser som en grund till ytterligare forskning gällande stora företags framtida roll i

byggbranschen, är följande resonemang: Eftersom mycket i bostadsbyggande blir allt mer

standardiserat skulle detta kunna leda till att företag som bygger bostäder går mot att bli

producenter av standardvaror. På marknader med standardiserade varor brukar det

 8. Slutdiskussion
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starkaste konkurrensmedlet vara priset, något som ofta skjuter i höjden i bostadsbranschen.

Om företagen skulle tillämpa ett synsätt på kunden, där denne ses som en samarbetspartner

i processen, skulle förtagen kunna minska denna prisproblematik genom att de inte längre

producerar standardvaror utan säljer individuella erbjudanden till sina kunder.

Ett alternativ, till att öka standardiseringen i vissa delar av byggnadsprocessen för att öka

variationer i andra, blir då att helt byta sin syn på sin verksamhet och sina kunder. Stora

företag skulle kunna gå från ett kundperspektiv där de levererar det kunden söker, till att se

kunder som en samarbetspartner i processen som företaget skall stödja i kundens egna

värdeskapande processer, i detta fall kundens egen värdeskapande process i att skaffa en

bostad. Med ett sådant perspektiv blir inte kärnverksamheten bostadsproduktion utan just

kunskapen att hjälpa kunder i deras värdeskapande processer i samband med deras boende.

Ett sådant perspektiv får konsekvensen att ägandet av produktionen inte blir lika viktigt för

företaget som tidigare. Det centrala blir att befästa sin roll som samarbetspartner i

processen i kundens värdeskapande. Företag med ett sådant perspektiv skulle kunna vinna

på att lägga ut själva produktionen till någon annan för att öka sin flexibilitet och kunna

brädda sina erbjudanden till kunden. Allt som ökar värdet i kundens boende blir intressant

för ett företag som ser kunden som en samarbetspartner i processen och arbetet med kunder

skulle sträcka genom hela boendeprocessen.
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Bilaga 1, enkät

Jag är: kvinna man
5 5

Min ålder: 20 – 30 31 – 40 41 – 50 51 – 60 61 – 70 71 –
5 5 5 5 5 5

Köpte du din bostad av ett litet eller stort företag?      litet stort
5 5

Hur fick du vetskap om att bostaden var till salu?

Byggföretaget 5 (annons, hemsida etc.)
Mäklare 5
Vänner 5
Tog själv kontakten 5
Annat 5

Hur fick du första kontakten med försäljaren/företaget?

Byggföretaget (försäljaren) tog kontakten 5
Eget initiativ 5
Annat 5

Hur var första kontakten med försäljaren?

Väldigt bra 5
Bra 5
Dåligt 5
Väldigt dåligt 5

Vilket bemötande fick du/ni av försäljaren?
Väldigt bra     Bra   Dåligt    Väldigt dåligt

Social kompetens 5 5 5 5
Trovärdighet 5 5 5 5
Kompetent i sin yrkesroll 5 5 5 5
Respekt för era åsikter och förslag 5 5 5 5
Håller tider 5 5 5 5
Höll löften 5 5 5 5

Hade försäljaren den information som du/ni förväntat er? ja  nej
5 5

På vilket sätt hade du mest kontakt med försäljaren?

Telefon 5
Personliga möten 5
Brev 5
E-mail 5
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Anser du/ni att byggföretagets som byggde din bostad står för kvalitet?

Väldigt mycket 5
Mycket 5
Lite 5
Väldigt lite 5

Vad värderar du högst i samband med bostadsköpet? Rangordna från 1 – 4.
(där 1 är bäst)

Att försäljaren kunde visa en verklighetstrogen bild av hur din/er
blivande bostad kommer att se ut med avancerade 3D-program? 5

Att försäljaren med sin gedigna kunskap kunde mina frågor 5

Att en bra personlig kontakt upprättades mellan dig/er
och försäljaren/företaget. 5

Att du/ni på egen hand kan söka upp information om er
bostad via hemsidor och dylikt 5

Till vilken grad upplever du/ni att företaget är flexibelt i fråga om anpassning till
dina/era personliga önskemål?

Väldigt hög 5
Hög 5
Tillräcklig 5
Låg 5
Väldigt låg 5

Hur upplever du/ni företagets grad av service under och efter köp?

Väldigt hög 5
Hög 5
Tillräcklig 5
Låg 5
Väldigt låg 5

Hur upplever du/ni företagets grad av flexibelt under och efter köp?

Väldigt hög 5
Hög 5
Tillräcklig 5
Låg 5
Väldigt låg 5

Har din bild av företaget förändrats i och med köpet?

Ja, till det bättre 5
Nej, samma som innan 5
Ja, till det sämre 5
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Bilaga 2, intervjumall
Företag:

Namn:

Hur länge har du jobbat inom branschen?

Vilken är er främsta marknadsföringskanal?

Har ni några speciella procedurer i samband med första mötet med kunden?

Om inga speciella omständigheter inträffar, hur ofta och på vilka sätt tar ni kontakt med kunden?

Vad anser du var det viktigaste i samband med kundmöten?  Att du har/är; social kompetens,
trovärdighet, kompetent i din yrkesroll, respekt för deras åsikter och förslag, håller tider, håller
löften.

Anser du dig själv ha bred branschkunskap?

Vad värderar du högst i samband med bostadsförsäljning? Rangordna från 1 – 4.
(där 1 är bäst)

Att du kan visa en verklighetstrogen bild av hur kundens
blivande bostad kommer att se ut med avancerade 3D-program? 5

Att du med din gedigna kunskap kan besvara kundens frågor 5

Att en bra personlig kontakt upprättades mellan dig och kunden. 5

Att kunden på egen hand kan söka upp information om sin
bostad via hemsidor och dylikt. 5

Till vilken grad upplever du att företaget är flexibelt i fråga om anpassning till kundens personliga
önskemål?

Väldigt hög 5
Hög 5
Tillräcklig 5
Låg 5
Väldigt låg 5
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Hur upplever du företagets grad av service under och efter köp?

Väldigt hög 5
Hög 5
Tillräcklig 5
Låg 5
Väldigt låg 5

Hur upplever du företagets grad av flexibelt under och efter köp?

Väldigt hög 5
Hög 5
Tillräcklig 5
Låg 5
Väldigt låg 5

Vilka framtida trender tror du att det finns inom byggbranschen?

Hur tycker du att bostadsproducerande byggföretag bör agera inför framtiden?

Vilka konkurrensmedel kommer att bli viktiga i framtiden?

Finns det många oskrivna lagar i branschen om hur man gör saker?

Sett till idag, vilken fas befinner sig att byggbranschen i – mogen eller under utveckling?

Vilka anser du är företagets främsta konkurrent/konkurrenter?

Hur upplever ni hotet från nya potentiella svenska och utländska aktörer?
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Hur stor makt anser du att kunden har över företaget – behöver företaget anpassa sig
mycket efter kunder och markanden?

Hur ställer företaget sig till förändringar – positivt, negativt?

Hur har byggbranschen förändrats de senaste tjugo åren?

Vilken strategi skulle du säga att företaget för?

Geografisk utbredning 5
Bredd i marknadssegment, målgrupper 5
Antal använda distributionskanaler 5
Styrka i varumärke 5
Grad av marknadsföring 5
Produkt- och, eller servicekvalitet 5
Företagsstorlek 5
Relation med myndigheter, stat, kommun 5
Hur pass teknologiskt avancerat företaget är5
Skillnader i kostnadsposition och pris 5

Vilka barriärer (exempelvis stordriftsfördelar, produktdifferentiering, kostnadsfördelar,
tillgång till distributionskanaler) finns inom branschen och hur stora är de?

Hur skall ditt företag kunna hålla sin marknadsposition, även i framtiden?

Hur agerar ni för att skapa värde för kunden?

Innebär det konkurrensfördelar för byggföretag som funnits länge i branschen?

Tack för att vi fick ta upp din tid!
Josefin och Elisabeth



Bilaga 3
Små företag Stora företag

Avrundat till en decimal
Värde Antal Poäng Värde Antal Poäng

Köpt av 30 50,0% 30 50,0%

byggföretag 4 13,3% 9 30,0%
mäklare
vän 11 36,7%
själv 8 26,7% 21 70,0%

Hur fick du vetskap om att bostaden
var till salu?

annat 7 23,3%

byggföretaget
eget initiativ 30 100,0% 30 100,0%

Hur fick du första kontakten med
säljaren/ företaget?

annat

väldigt bra 4 15 60 50,0% 8 32 26,7%
bra 3 11 33 36,7% 17 51 56,7%
dålig 2 4 8 13,3% 3 6 10,0%
väldigt dålig 1 2 2 6,7%

Hur var första kontakten med
försäljaren/ företaget?

Summa / Max 101 / 120 91 / 120

trovärdighet
väldigt bra 4 12 48 40,0% 4 5 20 16,7%
bra 3 18 54 60,0% 3 23 69 76,7%
dålig 2 2 2 4 6,7%
väldigt dålig 1 1
Summa / Max 102 / 120 93 / 120

kompetent
väldigt bra 4 19 76 63,3% 4 3 12 10,0%
bra 3 10 30 33,3% 3 25 75 83,3%
dålig 2 1 2 3,3% 2 2 4 6,7%
väldigt dålig 1 1

Vilket
bemötande
fick du/ ni av
försäljaren?

Summa / Max 108 / 120 91 / 120
respekt för åsikt

väldigt bra 4 19 76 63,3% 4 2 8 6,7%
bra 3 11 33 36,7% 3 20 60 66,7%
dålig 2 2 8 16 26,7%
väldigt dålig 1 1
Summa / Max 109 / 120 84 /120

hålla tider
väldigt bra 4 7 28 23,3% 4 5 20 16,7%
bra 3 19 57 63,3% 3 20 60 66,7%
dålig 2 4 8 13,3% 2 5 10 16,7%
väldigt dålig 1 1
Summa / Max 93 / 120 90 / 120

hålla löften
väldigt bra 4 11 44 63,3% 4 2 8 6,7%
bra 3 19 57 36,7% 3 15 45 50,0%
dålig 2 2 13 26 43,3%
väldigt dålig 1 1
Summa / Max 101 / 120 79 / 120

Fortsätter på nästa sida
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Avrundat till en decimal Små företag Stora företag
Värde Antal Poäng Värde Antal Poäng

ja 26 86,7% 25 83,3%
nej 4 13,3% 5 16,7%

telefon 8 26,7% 22 73,3%
personlig 22 73,3% 5 16,7%

På vilket sätt hade du/ ni kontakt
med försäljaren?

brev 3 10,0%
e-mail

väldigt mycket 5 4 20 13,3% 5 5 25 16,7%
mycket 4 26 104 86,7% 4 10 40 33,3%
tillräckligt 3 3 2 6 6,7%
lite 2 2 3 6 10,0%
väldigt lite 1 1 10 10 33,3%

Anser du/ ni att företaget som
byggde er bostad står för kvalitet?

Summa / Max 124 / 150 87 / 150

3D-program
1 4 4 3 12 10,0%
2 3 4 12 13,3% 3
3 2 2 15 30 50,0%
4 1 26 26 86,7% 1 12 12 40,0%

Summa / Max 38 / 120 54 / 120
gedigen kunskap

1 4 4 21 84 70,0%
2 3 24 72 80,0% 3
3 2 2 9 18 30,0%
4 1 6 6 20,0% 1

Vad värderar
du högst i
samband med
bostadsköpet?

Summa / Max 78 / 120
102 /
120

personlig kontakt
1 4 24 96 80,0% 4 3 12 10,0%
2 3 3 21 63 70,0%
3 2 6 12 20,0% 2 3 6 10,0%
4 1 1 3 3 10,0%

Summa / Max 108 / 120 84 / 120
leta själv

1 4 24 96 80,0% 4 3 12 10,0%
2 3 0,0% 3 9 27 30,0%
3 2 6 12 20,0% 2 3 6 10,0%
4 1 0,0% 1 15 15 50,0%

Summa / Max 108 / 120 60 / 120

väldigt hög 5 26 130 86,7% 5 2 10 6,7%
hög 4 4 16 13,3% 4 8 32 26,7%
tillräcklig 3 3 13 39 43,3%
låg 2 2 5 10 16,7%
väldigt låg 1 1 2 3 6,7%

Upplevd grad av anpassning
efter personliga önskemål.

Summa / Max 146 /150 94 / 150
Fortsätter på nästa sida
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Avrundat till en decimal Små företag Stora företag

väldigt hög 5 19 95 63,3% 5 2 10 6,7%
hög 4 4 5 20 16,7%
tillräcklig 3 11 33 36,7% 3 17 51 56,7%
låg 2 2 3 6 10,0%
väldigt låg 1 1 3 3 10,0%

Upplevd grad av service under och
efter köp.

Summa / Max 128 / 150 90 / 150

väldigt hög 5 19 95 63,3% 5 2 10 6,7%
hög 4 4 5 20 16,7%
tillräcklig 3 11 33 36,7% 3 15 45 50,0%
låg 2 2 5 10 16,7%
väldigt låg 1 1 3 3 10,0%

Upplevs grad av flexibilitet under
och efter köp.

Summa / Max 128 / 150 88 / 150

ja, bättre +1 11 11 36,7% +1 3 3 10,0%
nej, samma 0 19 0 63,7% 0 17 0 56,7%
ja, sämre -1 -1 10 -10 33,3%

Har din bild av företaget förändrats i
och med köpet?

Summa / Max 11 / 30 -7 / 30
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