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Sammanfattning 

 

Grönt byggande ligger i tiden och är en av framtidens nyckelfaktorer för konkurrenskraft och 

samhällsansvar i byggindustrin. För att lyckas ser dock vi en avgörande betydelse i att grönt 

förankras i hela organisationen samt att en grundläggande förståelse skapas. För att bättre nå ut 

hela vägen till organisationen anser vi att implementering spelar en betydande roll.  

I vårt examensarbete har vi valt att analysera de problemområden som vi stött på inom grönt 

byggande, för att därefter bryta ned dessa till mer konkreta nyckel- och framgångsfaktorer. Med 

denna studie hoppas vi kunna bidra med en förståelse för hur Skanska, Region Hus Stockholm 

Bostäder ska arbeta vidare för att lyckas implementera grönt byggande samt nå företagets mål 

inom området. Frågan vi inledningsvis ställde oss var: 

Finns det idag några generella framgångsfaktorer som kan generera förslag till handling för att 

lyckas med strategiimplementering? 

 

Hur ska Skanska arbeta för att lyckas förmedla, engagera och implementera grönt byggande 

inom Regionen Hus Stockholm Bostäder, från ledning till projekt?  

 

Vi har angripit frågan genom att på regionen empiriskt studera nuläget inom grönt byggande. 

Detta har gjorts genom personliga intervjuer med personal på regionen, samt insamling av 

relevant information genom tryckt material och intranät. Den teoretiska referensramen omfattar 

strategi- och implementeringsteori från vetenskapliga artiklar och annan aktuell litteratur. 

Därefter genomförde vi en analys för att klargöra skillnader och likheter mellan teorin och 

empirins olika delar. 



 

Utifrån litteraturstudierna och analysen lämnar vi följande rekommendationer för Region hus 

Stockholm Bostäder. Dels i form av fokusområden som kräver vidare undersökning samt 

konkreta nyckelfaktorer som främjar en grön implementering. 

De fokusområden vi funnit är: 

1. Grönt byggande kräver en helhetsbild framför specifika gröna lösningar 

2. Grönt byggande innebär mer än miljöpåverkan i form av energiförbrukning, återvinning samt 

vattenanvändning  

De nyckelfaktorer vi funnit är: 

Helhetssyn 

Livscykelperspektiv 

Utbildning 

Gott samarbete 

Medarbetare 

Ledarskap 

God förändringsbenägenhet 

Målstyrning 

Ansvarsfördelning 

Kommunikation 

Delaktighet 

Förtroende 

Ödmjukhet 

Information 

Teknikförändring 

Omvärldsbevakning  
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Abstract 

 

Green construction is in time and it´s one of the key factors for the future with competitiveness 

and social responsibility in the construction industry. To succeed, it´s crucial that the green is 

anchored to the entire organization and that a basic understanding is created. To better reach all 

the way to the organization, we believe that implementation play a significant role. 

In our thesis we have chosen to analyze the problem areas that we encountered in green 

construction, and then break down into more specific key success factors. In this study we hope 

to contribute to an understanding of how Skanska, Region House Stockholm Housing should 

continue efforts to succeed in implementing green building practices and achieve its objectives in 

the field. The question we first asked ourselves was: 

Are there today some general success factors that can generate a draft document for the success 

of strategy implementation? 

 

How should Skanska work to successfully convey, engage and implement green building in the 

Region House Stockholm Housing, from management to project? 

 

We have addressed the issue by studying the region empirically, the current state of green 

building. This has been done through personal interviews with personnel in the region, and the 

collection of relevant information through printed materials and intranet. The theoretical 

framework includes strategic and implementation theory from scientific articles and other current 

literature. Subsequently, we conducted an analysis to clarify the differences and similarities 

between theory and empiricism different parts. 

Based on literature studies and analysis we provide recommendations for the Region House 

Stockholm Housing. First, in terms of focus areas that requires further investigation and specific 

key factors that promote green implementations. 

 

 



 

The focus areas we have found are: 

1. Green building requires a holistic view in specific green solutions 

2. Green construction is more than the environment in terms of energy use, recycling and water 

use 

The key factors we found are: 

Holistic 

Life cycle perspective 

Education 

Good cooperation 

Employees 

Leadership 

Good willingness to change 

Management by objectives 

Responsibilities 

Communications 

Participation 

Confidence 

Humility 

Information 

Technology Change 

Business Intelligence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord 

I vårt examensarbete har vi haft ambitionen att undersöka vilka faktorer som främjar 

implementering av grönt byggande på Skanska, Region Hus Stockholm Bostäder. Vårt mål var 

att arbeta fram en handlingsplan som konkret beskriver vad som måste göras för att lyckas med 

detta. Ganska snabbt insåg vi att det samhälle vi lever i är mer komplext än vi trott från början. 

Det relevanta för att lyckas med grönt byggande är förmågan att se till helheten som vi individer 

lever i och inte stirra oss blinda på enstaka åtgärder. 
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1 Inledning 

I detta inledande kapitel förklarar vi kort begreppet strategi och lite om dess historia. Vidare 

beskrivs bakgrunden till uppsatsens problematik, som ligger till grund för syftet med denna 

studie. Därefter förs en problemdiskussion med efterföljande frågeställning. Slutligen fastställs 

uppsatsens syfte, följt av studiens avgränsningar för att till sist ge en disposition över arbetet.  

 

1.1 Bakgrund/Problemdiskussion 

Förändringar inom företags konkurrensmiljö blir allt mer påtagliga, globalisering och avreglering 

har följts av digitaliseringens explosionsartade utveckling och under senare år har hållbarhet 

getts allt större utrymme på agendan. Den värld företag lever i kännetecknas av allt kortare 

livscykler för produkter och tjänster vilket i sin tur ställer nya krav på företagandet. Många 

företag står inför en stor utmaning, där nya sätt att konkurrera på marknaden är nödvändiga.  

 

Grönt byggande ligger i tiden och är en av framtidens nyckelfaktorer för konkurrenskraft och 

samhällsansvar i byggindustrin. För att lyckas ser dock vi en avgörande betydelse i att grönt 

förankras i hela organisationen samt att en grundläggande förståelse skapas. Att nå hela vägen ut 

i organisationen är avgörande för resultatet, därför vill vi fokusera på en implementering från 

ledning till projekt. Att analysera nyckel-/framgångsfaktorer och utifrån dem ge uppslag till 

framgångsfaktorer och fokusområden vid implementering av en grön strategi, inom Region Hus 

Stockholm Bostäder, där effekt kan ges på företagets förmåga att uppnå sina mål. 

 

Strategiimplementering definieras som ”the processes through which the organization comes to 

understand, accept, and commit to its strategy” (Kerr & Jackofsky;1989). 

Strategiimplementeringen anses av många praktiker och företagsledare vara den mest 

komplicerade och tidskrävande delen i strategiarbetet. De flesta är eniga om att det är lättare att 

utforma en sund strategi än att få den realiserad. Den verkliga utmaningen kan således anses 

ligga i strategiimplementeringen (Chebat; 1999). 

 

Vissa organisationer och företag lyckas bättre än andra att nå framgång och uppnå sina mål. Vad 

som huvudsakligen skiljer de framgångsrika företagen från de som inte lyckas och hur vida det 

beror på interna eller externa faktorer har debatterats och varit föremål för omfattande studier. 

Finns det något generellt framgångskoncept för organisationer och företag att använda sig av i 

sin strävan att lyckas uppnå vision och mål vid förverkligande av uttalade strategier? Flera av 

varandra oberoende studier har visat att strategiimplementeringens fas ofta är den kritiska 

faktorn för hur företag når uppsatta mål eller inte (Noble; 1999). Strategin i sig kan vara 

enastående men värdelös om implementeringen misslyckas och även de bäst formulerade 

strategierna riskerar att misslyckas om de anställda inte vet hur de ska omsätta strategin i 

praktiken (Corby et al.; 1999). Organisationer är således inte enbart beroende av en 

välformulerad och fungerande strategi, utan det är minst lika viktigt att lyckas med 

verkställandet av den.  

 

”Visioner utan åtgärder är bara drömmar. Åtgärder utan visioner är bara tidsfördriv. Visioner i 

kombination med åtgärder kan förändra världen”. Baker (1992) 
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När företag och organisationer försöker söka försprång till konkurrenterna genom att 

implementera nya strategier så stöter de ofta på olika barriärer och problem. Verkställandet av 

strategier kan genomföras på flera olika sätt och företagsledare kan använda sig av många olika 

organisatoriska verktyg och hjälpmedel för att hantera processen. Populära och frekvent 

utnyttjade verktyg är organisationsstruktur, olika typer av ledarskap, styrsystem, 

belöningssystem och företagskultur, vilka fungerar som effektiva vägledare i arbetet med 

strategiimplementering. 

 

Oavsett omfattning på strategisk förändring så ska det gå att undvika frågan ”Vad hade krävts för 

att lyckats”? 

 

För att färre ska behöva ställa ovanstående fråga så kommer vi att redogöra för vad forskning 

och författare beskrivit och diskuterat inom området strategiimplementering. För att uppnå en 

ännu bättre förståelse har vi valt att träffa noga utvalda personer samt att arbeta nära ett pågående 

projekt på byggföretaget Skanska. Projektet är ett utvecklingsprojekt med hög miljöprofil och det 

är det första flerbostadshuset i Sverige som registrerats med sikte på LEED
1
 - certifiering. Goda 

chanser har getts att få en inblick i processen genom formell och informell närvaro.  

 

1.2 Frågeställning 

Utifrån ovanstående bakgrund och problemdiskussion ser vi ett stort intresse och behov av att 

studera frågan strategiimplementering. Det är relevant att undersöka hur en 

strategiimplementering går till och vilka verktyg som krävs för att lyckas så bra som möjligt. Vi 

hoppas på att få en förståelse för de hinder och barriärer som kan uppstå vid denna process för att 

därefter försöka oss på en problemlösning. Vi önskar utifrån problemdiskussionen kunna besvara 

följande fråga: 

 

Finns det idag några generella framgångsfaktorer som kan generera förslag till handling för att 

lyckas med strategiimplementering? 

 

Efter att ha studerat teorier och litteratur angående strategiimplementering och tillvägagångssätt 

ämnar vi att utifrån empiri, och den kultur som råder inom Skanska, se på möjligheten att lyfta 

frågan samt framarbeta en idé om hur ord möter handling, för att främja grönt byggande. 

Förhoppningsvis kan vi bidra med konkreta förslag på svar till frågan: 

 

Hur ska Skanska arbeta för att lyckas förmedla, engagera och implementera grönt byggande 

inom Regionen Hus Stockholm Bostäder, från ledning till projekt?  

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att kartlägga de framgångsfaktorer som främjar strategiimplementering. 

Samt undersöka och beskriva hur ett företag konkret kan gå till väga för att lyckas med 

strategiimplementering på ett smart och konkurrenskraftigt sätt. 

 
                                                 
1
 Leadership in Energy and Enviromental Design. Utifrån ett livscykelperspektiv värderar LEED hur en byggnad 

klarar de miljömässigt viktigaste parametrarna: energibesparing, vattenhantering, inomhusmiljö, hänsyn till läget 
och ansvarsfullt användande av material.  
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1.4 Avgränsningar  

Undersökningen avser att studera implementering utifrån dagens ståndpunkt gällande grönt 

byggande. Syftet är inte att undersöka eller bedöma huruvida företaget har valt de rätta 

strategierna eller om de är relevanta för att uppnå företagets mål. Strategiutformningen och 

företagens mål berörs endast i syfte att erhålla en bättre förståelse för oss skribenter samt hur 

valda strategier påverkar en implementering. 

 

Vi kommer även att avgränsa oss till att studera implementeringen av grönt byggande på Region 

Hus Stockholm Bostäder.  

 

1.5 Målgrupp 

Denna uppsats är ämnad för studenter och lärare på Kungliga Tekniska Högskolan samt för 

yrkesaktiva inom främst byggbranschen, som vill få en djupare kunskap och inblick i 

ämnesområdet strategiimplementering. Vi har även en förhoppning om att studien ska ge 

Skanska, Region Hus Stockholm Bostäder en vägledning och förslag till ett lyckat 

implementeringsarbete med grönt byggande. 

 

1.6 Disposition 

Uppsatsen disponeras enligt nedan: 

 

Kapitel 1 ger läsaren bakgrund och problemdiskussion 

Kapitel 2 innehåller val avseende metod samt tillvägagångssätt vid undersökningen. 

Kapitel 3 omfattar en teoretisk referensram vilken ligger till grund för uppsatsen. 

Kapitel 4 består av studiens empiri, där intervjuresultaten presenteras. 

Kapitel 5 utgörs av en analys, där empiri ställs mot teoretisk referensram. 

Kapitel 6 innehåller slutsatser och slutdiskussion, kapitlet avslutas med förslag till fortsatta 

studier samt reflektion över studien. 

Kapitel 7 Utgörs av en referenslista. 
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2 Metod 

I detta kapitel redogör vi för metodvalet i uppsatsen. Inledningsvis resonerar vi kring valet av 

ansats. Vi beskriver därefter den metod vi valt att arbeta med. 

 

2.1 Ansats 

Val av forskningsmetodik och ansats hänger nära ihop med vilken vetenskapssyn man ansluter 

sig till eller befinner sig i. Det finns två olika vägar att gå när en vetenskaplig rapport skall 

skrivas. Den ena kallas för deduktiv metod (bevisföringens väg) och den andra för induktiv 

metod (upptäcktens väg).  

 

Det kan vara svårt att göra en undersökning med ett helt öppet sinne, det vill säga att inte ha 

några förutfattade meningar om det som ska undersökas (Jacobsen; 2002). Dock är en öppen syn 

den stora fördelen med induktiva studier då forskaren inte ska begränsas av fastställda teorier 

och hypoteser för att sedan försöka få svaren att passa in i teorin. Vanligtvis används en 

blandning av dessa två tillvägagångssätt och man talar då om en abduktiv metod. 

 

Primärdata är data som inhämtas direkt från personer eller grupper och innebär att undersökarna 

inhämtar data för första gången (Jacobsen; 2002). Primärdata samlas in genom intervju, 

observation eller enkät. De primärdata vi avser inhämta sker genom intervju. 

 

Sekundärdata är information som samlats in tidigare av andra personer än undersökarna själva. 

Ett problem med sekundärdata kan vara att den är insamlad till ett annat ändamål och med ett 

annat syfte än vad forskaren har. För att undvika problem med sekundärdata kan bestämning av 

användbarhet vara bra (Holme & Solvang; 1997). De sekundärdata som ligger till grund för att 

öka förståelsen för det aktuella ämnet och som används i uppsatsens inledning och teoretiska 

referensram inhämtades från litteratur och forskningsartiklar i ämnet. För att finna ytterligare 

material så använde vi olika universitets databaser för informationssökning. De sökord som vi 

använde var bland annat ”strategi”, ”strategiimplementering” och ”framgångsfaktorer” både på 

svenska och engelska.  

 

Vår gemensamma uppfattning är att valet av ansats måste spegla och berättiga vårt syfte samt 

problemställning. Vår studie utgår från ett teoretiskt perspektiv vilket kräver omfattande 

insamling av sekundärdata som behandlar strategiimplementering. Huvudsakligen har de 

sekundära källorna utgjorts av litteratur, akademiska journaler och artiklar. Den teoretiska basen 

belyses enligt vår åsikt bättre om forskaren eller författaren utgått från empiriska exempel eller 

testat sina resultat med exemplifieringar genom fallbeskrivningar. Av denna anledning har vi valt 

att i stor utsträckning utgå från akademiska journaler för att angripa vårt problemområde. Vår 

insamling av primärdata grundar sig framförallt i personliga intervjuer med väl utvalda 

respondenter. Att använda ordet data kan lätt förknippas med objektiv undersökning. Viktigt att 

påpeka är att de intervjuer som ligger till grund för vår empiri, är den uppfattning vi hämtat från 

en enskild individ. Vi har eftersträvat en robusthet dels genom vårt val av personer samt genom 

att låta våra intervjuer ske på olika nivåer. 

 

För att angripa det valda problemområdet har vi valt en abduktiv ansats med betoning åt det 

deduktiva hållet. Denna liknas bäst med vårt arbetssätt då vi utgår från teorin och därefter 
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försöker beskriva empirin. Detta kan motiveras av att vår empiriska studie till största delen är 

avsedd att fungera som ett illustrationsområde av det studerade problemområdet.  

 

2.2 Kvalitativ metod 

Att använda en kvalitativ undersökningsmetod innebär att resultaten redovisas i verbal form, 

medan den kvantitativa metoden resulterar i numeriska observationer (Backman; 1998). Den 

kvalitativa metoden kännetecknas av närhet till källan. Vi har under vår studie arbetat med utvald 

litteratur, journaler och artiklar, vilket talar för den kvalitativa metoden. Vi har kvalitativt valt ut 

och sorterat de litterära källorna vi använt oss av samt analyserat och bedömt dessa utifrån vår 

egen tolkning. Studien kännetecknas mest av teoristudier. Även vid genomförandet av en 

fallbeskrivning lämpar sig den kvalitativa metoden utmärkt. Det finns vid intervjuer dock alltid 

en risk för att den utfrågade ger svar som är påverkade av intervjuaren. 

 

Strategi och strategiimplementering är väldigt varierande och komplext, och därmed är det svårt 

att skapa en generalisering av företeelsen. En kvantitativ studie är därför inte aktuellt i vårt fall. 

Fundamentalt är den kvalitativa metoden väldigt öppen, där forskaren inte försöker styra den 

information som samlats in. När empiri samlats in kan det struktureras, delas upp i olika 

variabler och kategorier och då framträder relevant information. 

 

Avsikten med undersökningen är inte att mäta någonting numeriskt. Vi vill beskriva och få en 

ökad förståelse för hur strategier implementeras i företag samt vilken betydelse 

tillvägagångssättet har vid implementeringen. Valet av metod i uppsatsen grundade sig på 

frågeställningen och uppsatsens syfte, vilket lämpar sig för en djupare och mer ingående 

insamling från ett mindre antal källor. Således användes en kvalitativ undersökningsmetod i 

studien. 

 

2.2.1 Fördelar och nackdelar med kvalitativ metod 

En fördel med kvalitativa studier är dess flexibilitet (Holme & Solvang; 1997). Under 

undersökningens gång kan problemställning och insamlingsmetod ändras då ny information 

framkommer (Jacobsen; 2002). Den stora nackdelen med kvalitativa studier är resursåtgången då 

insamling av empiri sker genom intervjuer. Analysen tar mycket tid i anspråk, vilket kan påverka 

antalet respondenter negativt. Ett problem som uppkommer då det finns få respondenter är 

generaliserbarhetsproblemet, vilket innebär i vilken utsträckning insamlad empiri är tillämplig på 

andra områden. Möjligheten till generalisering vid kvalitativa studier blir ofta lägre jämfört med 

kvantitativa studier, då kvantitativa undersökningar i regel har fler respondenter. 

 

2.3 Val av teori 

För att undersöka forskningsläget så valde vi att utifrån de verktyg som presenterats för oss, göra 

en sökning på KTH biblioteks databas för vetenskapliga artiklar. Vi studerade äldre 

forskningsrapporter inom ämnet strategi och implementering för att försöka se ett samband och 

få en förståelse för vilka författare som är aktuella inom ämnet. En bit in i vår 

informationssökning fick vi ett tips från vår handledare på KTH om sökmotorn Google Scholar 

som hanterar vetenskapligt publicerade artiklar. Efter att fått en uppfattning om aktuella 

författare och skribenter var det lättare att finna relevant litteratur på olika bibliotek och söka 

elektronisk information.  
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Vi gjorde till en början inte direkt någon avgränsning i vårt sökande. Tidigt kunde vi konstatera 

att mycket forskning inom ämnet var av äldre modell och att det inte förekommit så mycket 

forskning på senare tid. Stor del av publicerat material behandlar även strategiprocessen i första 

hand. 

 

2.4 Insamling av empiri 

Den empiriska studien baseras på en undersökning med intervjuer, informellt tillgodogjorda 

infallsvinklar samt material från Skanskas intern- och externmaterial. 

 

Intervjuer kan vara formella eller informella, hårt strukturerade eller öppna för anpassning till 

intervjusituationen (Gustavsson; 2004). Vi konstaterade tidigt att intervjuer är det lämpligaste 

sättet att inhämta primärdata. Det uppkommer ett antal valmöjligheter då intervjuer ska 

genomföras, såväl vid förberedandet av intervjun som vid intervjusituationen. 

 

2.4.1 Intervjuform 

Öppna, ostrukturerade intervjuer används ofta i kvalitativ forskning. Fördelen med denna 

datainsamlingsmetod är att intervjuer kan vara omfattande, vilket gör att även mer komplexa 

frågor kan användas. Däremot är personliga intervjuer ett tidsödande och dyrt sätt att samla 

information från stora urval (Gustavsson; 2004). 

 

Inför varje intervju utformades ett intervjuunderlag med ett antal frågor som låg till grund för 

insamling av empirisk data. Efter att vi båda enskilt formulerat ett antal frågor, enades vi sedan 

om de mest lämpliga. Frågorna har till viss del anpassats utifrån vilken position respondenten 

haft, dock har samtliga intervjufrågor byggts upp på samma grund med identiska frågor. Dessa 

frågor har sedan fått utgöra vår utgångspunkt i intervjusituationen. Inför varje intervju har vår 

ambition varit att intervjun skall karakteriseras av ett öppet samtal, snarare än strikt formell.  

 

Innan vi började själva intervjumomentet berättade vi lite om oss själva och vårt ämnesområde 

lite mer ingående än den presentation som gavs vid den första kontakten. Vi båda var lika aktiva 

under intervjun med att ställa frågor och kontinuerliga anteckningar skrevs ned i den mån vi 

hann med. Det blev mest stödanteckningar som vi diskuterade igenom direkt efter mötet och 

renskrev till ett mer konkret dokument. Vi valde att inte använda ljudupptagning under 

intervjuerna då vi ansåg att minnesanteckningar räckte. 

 

Urvalet av intervjurespondenter bygger till största del av tips från vår handledare Johanna 

Nordström som har god kännedom om var vi kunde hitta mest relevant information och kunskap. 

Med tiden fick vi själva en god uppfattning om var vi skulle vända oss. 

 

Vi genomförde sex intervjuer och valde personer inom regionen på olika nivå för att få olika 

synvinklar. Respondenterna arbetar bland annat med supportfunktion, regionutveckling, 

affärsutveckling och produktion. Respondenter presenteras under empirikapitlet.   

 

2.4.2 Studiens styrkor och svagheter 

Den ena intervjun hölls med två respondenter samtidigt. Detta kan komma att påverka resultatet 

för studien, och svaren skulle kunna bli annorlunda om vi intervjuade de två respondenterna var 
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för sig. Dock anser vi inte att denna risk överväger fördelen med att respondenterna kan hjälpa 

varandra att minnas händelser och diskutera sig fram till tydligare svar.  

 

Vi anser att antalet respondenter har täckt upp helheten på regionen och att fler intervjuer inte 

varit nödvändigt. Vi vet att en omedveten vinkling av intervjuerna kan ske eftersom vi som leder 

intervjuerna anser att grönt byggande är ett intressant och viktigt område. Dock har vi försökt att 

vara neutrala och anser inte att det har orsakat en partisk bedömning. 
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3 Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenterar vi den teori inom de områden vi anser vara av relevans för vår studie. 

Teorin har till syfte att ge läsaren en djupare kunskap i ämnet och därmed skapa förståelse för 

vilka faktorer som kan påverka strategiimplementering. 

 

3.1 Strategi 

Terminologin strategi kommer ursprungligen från antikens grekland och från de grekiska orden 

”stratos” vilket betyder ”armé” samt ”agein” som betyder ”att leda” (De Wit & Meyer; 2004). 

Den första personen som började skriva om strategi var den Kinesiska teoretikern Sun Tzu, han 

var verksam cirka 500 f.kr. Han skrev det kända verket ”The art of War” som handlar om 

militärstrategiska och taktiska problem. Företagsstrategi växte fram ur militär strategi och det 

finns många likheter mellan dem. Avsikten med företagsstrategi är till viss del lik den militära, 

där konkurrenterna kan ses som fienden (De Wit & Meyer; 2004). Vissa hävdar att 

företagsstrategin grundades under början av 1900-talet av Henry Ford och Alfred P Sloan genom 

sina bilföretag. Dock hävdar de flesta forskare att företagsstrategi blev vedertaget först efter 

andra världskriget. Alfred P Sloan menade att det grundläggande strategiska problemet handlade 

om att skapa en plats för företaget på de marknader där man kan få maximal vinst (Whittington; 

2002). 

 

Den förste forskaren i strategiska frågor var historikern Chandler som 1962 gav sin definition av 

begreppet strategi som: ”bestämning av de grundläggande och långsiktiga målen för ett företag 

och att man väljer den handlingsplan och den resursfördelning som krävs för att målen ska 

uppnås” (Whittington; 2002). Synen på företagsstrategi och vad det är har förändrats sedan de 

första teorierna arbetades fram. Företagsstrategi anses idag vara omfattningen av företagets 

aktiviteter samt hur företaget skapar konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter. 

 

”Vad är strategi”? Frågan är inte alltid så lätt att besvara då synsättet på begreppet skiljer sig åt 

beroende på vem du frågar. Några forskare hävdar att en vedertagen definition inte existerar 

eftersom ordet används olika. Whittington (2002) beskriver olika strategiska perspektiv och delar 

in strategi i fyra olika perspektiv, beroende av synen på process och resultat. De fyra 

perspektiven är det klassiska, evolutionistiska, systemteoretiska samt processuella och alla 

perspektiven har sina olika förespråkare. 

 

Företagsstrategi handlar i grund och botten om hur ett företag ska nå uppsatta mål. Dock hänger 

ofta strategiarbetet i praktiken ihop med formulering av målen; mål och strategier fastställs 

samtidigt (Bengtsson & Skärvad; 2001).  

 

Porter beskriver strategi som, “Strategi handlar om att göra val, kompromisser; det handlar om 

att medvetet välja att vara annorlunda”(Hammonds; 2001). 

 

3.1.1 Strategisk tillbakablick 

För att få en liten förståelse av strategibegreppets utveckling väljer vi att kort redogöra för denna. 

Vi anser att detta utgör en bra förförståelse för oss då vi ska studera implementering av grönt 

byggande.  
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Teori inom strategiområdet ger skiftande svar på vad strategi egentligen innebär. Med tiden har 

strategibegreppet dock allt mer kommit att förbindas med företagets konkurrensfördelar, position 

i förhållande till kunder samt resursfördelning. Vad som ofta avses med strategibegreppet är 

således ett sammanhängande handlingsmönster som syftar till att: 

 

 bli unik 

 uppnå konkurrensfördelar 

 förbättra positionen gentemot kunderna 

 fördela resurser 

 (Bengtsson & Skärvad; 2001).  

 

För att belysa olikheterna i synsättet kring strategibegreppet redogör vi nedan för några kända 

författares skrivna verk.  

 

Ansoffs bok, Corporate Strategy (1965) räknas som en företagsstrategisk klassiker. Med denna 

bok fokuserades intresset på strategisk planering istället för på långsiktsplanering. Corporate 

Strategy räknas som den första riktiga strategiboken och var långt in på 1970- talet den 

dominerande akademiska läroboken i ämnet (Bengtsson & Skärvad; 2001). Ansoff (1965) 

påtalar vikten av att företag undersöker, värderar och granskar sina interna styrkor och svagheter 

samt sina externa utsikter för att på ett bra sätt kunna formulera de mål som ska nås. Företag 

måste klargöra vilken turbulensnivå deras verksamhet befinner sig på. Om nivån fastställs är det 

möjligt att anpassa ledningsmönster, strategi och informationssystem till verksamheten (ibid.).  

 

Ända sedan Porter i slutet av 1970- talet, först i artikelform och sedan i bokform presenterade 

sina teorier om affärsstrategi, har han varit en av de mest tongivande forskarna inom 

strategiområdet. Porters teorier tar sin utgångspunkt i framförallt två teoretiska 

inspirationskällor. Den första är de nationalekonomiskt inriktade branschanalyserna, som utgår 

från att marknadens struktur bestämmer företagens beteende och resultat. Den andra 

inspirationskällan är en annan forskares (Kenneth Andrews) syn på strategi. Grundtankarna i 

Porterskolan är tekniker och koncept som företagsledare kan använda för att genomföra bransch- 

och konkurrentanalys samt få vägledning för att fatta strategiska beslut som leder till bestående 

konkurrensfördelar. Porters teori utgår från att branschstrukturen och företagets 

konkurrensposition bestämmer företagets resultat. I Porters synsätt finns en stark tro på den 

fulländade strategin (Bengtsson & Skärvad; 2001). 

 

(Porter, 1996, i Hammonds, 2001, s.150-156) kritiserar att ledare på senare tid tenderat att satsa 

på operativ effektivitet, på bekostnad av det strategiska arbetet. Kärnan i strategiskt arbete är att 

du måste sätta gränser för vad du försöker åstadkomma. Företag utan en tydlig strategi är villiga 

att försöka med vad som helst. Om allt du försöker göra är i princip samma sak som dina 

konkurrenter, är det osannolikt att du kommer bli mycket framgångsrik.  

 

Det finns en grundläggande skillnad mellan strategi och operativ effektivitet. Operativ 

effektivitet innebär att man utför liknande aktiviteter bättre eller snabbare än konkurrenter. 

Strategi betyder att man utför andra aktiviteter än konkurrenterna eller liknande aktiviteter på ett 



13 
 

annat sätt. Skall företag lyckas på lång sikt behövs således en god kombination av både strategi 

och operativ effektivitet (Porter; 1996). 

 

3.1.2 Strategiprocessen 

Strategiprocessen kan förenklat delas in i identifierings/analys-, strategiformulerings- och 

genomförandefasen (De Wit & Meyer; 2004). Men för att kunna ge en mer utförlig beskrivning 

så delas strategiprocessen upp ytterligare nedan och processen kan ses som ett antal aktiviteter 

som till viss del löper parallellt med varandra.  

 
Bild 1: Strategiprocessen enligt De Wit & Meyer 

 

Först identifieras visionen och målen och därefter den situation, organisationen befinner sig i, 

dvs. hur det ser ut i nuläget. Det görs med hjälp av externa och interna analyser. När man sedan 

skaffat sig en bild över olika alternativ så kan en utvärdering göras för att sedan göra ett val. När 

strategin sen har genomförts så ska den utvärderas och kontrolleras. Andra sätt att se 

strategiprocessen på är att dela upp den i tre större sektioner; strategiskt tänkande, utformandet 

av strategin, och strategisk förändring. Strategiskt tänkande fokuserar på strategen som person 

och dess tankeverksamhet. Att förstå bakomliggande tanke förklarar ibland beteende och val. 

Tankeprocessen handlar om att kunna föra ett resonemang runt ett problem för att sedan lösa det. 

Logiskt och kreativt tänkande är nödvändigt. När det kommer till strategiformulering så finns det 

många åsikter om hur strategier ska formuleras. Strategiformuleringen går vanligtvis genom fyra 

stadier som påminner om hela strategiprocessen i sig. De är identifiering, diagnostisering, tänka 

ut och realisera (Roos; 2004). Samtliga strategier kännetecknas av att de berör framtiden. 

 

Lövingsson & Fasth (2003) beskriver strategiarbete som en kartläggning av dagens situation 

(nuläge) och jämför den med en framtida önskad situation (vision). Realisering sker genom att 

bryta ner visionen till mätbara mål och handlingsplaner vilka bildar en strategi. För att skapa 

balans samt säkerställa att strategin uppfyller den tänkta visionen krävs att beaktning tas mellan 

dåtid, nutid och framtid samt mellan abstrakt tänkande och konkreta handlingsplaner.  

         

 

Vision 

       

 

↑ 

       

 

Glapp → Vägval → Planering → Genomförande 

 

 

↓ 

       

 

Nuläge 

       
         Bild 2: Strategiprocessen enligt Lövingsson & Fasth 

 

En del avsiktliga strategier genomförs efter en uttänkt plan medans andra blir realiserade på 

något annat sätt eller inte alls. Det finns även de som växer fram på vägen. Strategier kopplas 

ofta ihop med förändringar, och det är inte en fråga om strategiska förändringar kommer att ske i 

organisationer, utan hur och när. De strategiska förändringar som sker kan dock variera i 

omfattning och implementeringstid (ibid.). 
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Den mest kritiska och kanske viktigaste fasen i strategiarbetet är implementering. En formulerad 

strategi måste bli implementerad före den kan ge något specifikt värde för organisationen (Heide 

et al., 2002).  

 

3.2 Implementering 

En komplicerad fråga är huruvida strategiformulering eller strategiimplementering har störst 

betydelse, för att nå det för företaget tänka målet. Om ett företag ska lyckas nå framgång med sin 

strategi är strategiimplementeringen viktigare än strategiformuleringen (Hambrick & Cannella; 

1989). Att finna de generella framgångsfaktorer som skapar en lyckad strategiimplementering är 

avgörande (Raps; 2004). Detta knyter an till ett relativt outforskat område angående hur företag 

når framgång vid implementering av strategiska beslut. En viktig utgångspunkt är att identifiera 

vad som menas med en framgångsrik strategiimplementering. Då ett beslut är antaget och infört 

så anses det vara framgångsrikt (Bourgeois & Brodwin; 1984). Andra anser detta vara en allt för 

snäv definition och menar att ett genomförande inte nödvändigtvis leder till framgångsrika 

resultat (Miller; 1997). 

 

Vid omfattande strategiförändringar krävs större förändringar i organisationen än vid mindre. 

Vid mindre förändringar kan det exempelvis räcka med att ändra belöningssystem medan det vid 

större förändringar exempelvis kan skapas ett behov av förändring i tillverkningsmetod och 

organisationsstruktur. Implementeringen är givetvis beroende av hur bra formulerad strategin är. 

Detta betyder däremot inte att en väl formulerad strategi innebär en lyckad implementering. 

Strategin i sig kan vara enastående men den är värdelös om implementeringen misslyckas och 

även de bäst formulerade strategierna riskerar att misslyckas om de anställda inte vet hur de ska 

omsätta strategin i praktiken (Corby et al; 1999). 

 

Vid strategiimplementering sker ett kartläggande av hur och vilka aktiviteter som krävs för att 

verkställa vald strategi. Däribland hur resursfördelning ska ske för att framgångsrikt verkställa 

strategin (Christensen; 1997). Att verkställa en strategi, och att få med sig hela organisationen att 

arbeta i linje med den valda strategin ställer olika krav på allt från handlingsplan till 

ledarskapsförmåga. Arbetet med strategiimplementering sträcker sig över alla områden och 

måste initieras på alla håll inom organisationen. Genom att dela upp strategiimplementeringen 

inom olika områden skapas överskådlighet och ett ökat medvetande om de olika verktygens 

påverkan på denna process. Strategin måste därmed anta formen av en konkret handlingsplan 

inom organisationens alla delar (Hambrick & Cannella; 1989). 

 

Tyvärr förbises behovet av en gemensam bild alltför ofta i strategiarbeten. Vilket kan resultera i 

bristande samsyn mellan nyckelpersoner. Inte sällan saknas en gemensam förståelse för 

uppdragets inriktning, mål och de resurser som krävs. En gemensam grund fungerar som ett 

viktigt stöd vid avgörande val i vårt arbete. Ledningar måste därför skapa och kommunicera en 

gemensam bild av organisationen och dess uppdrag. Det ultimata är att få alla medarbetare att ha 

samma idealbild av verksamhetens framtid.  

 

För att skapa den gemensamma bilden bör betoningen i strategiarbetet ligga på den öppna 

processen. Det intressanta är den bild som målas upp i respektive individs hjärna, inte att 
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producera ett nytt dokument. Det finns en betydande skillnad mellan planering och plan, där 

planering är processen och plan är dokumentet. Många företag behöver i första hand 

handlingsplanera, inte en handlingsplan. I idealfallet behövs ingen plan, men det förutsätter att 

alla verkligen har en gemensam bild, att inga utomstående behöver ta del av den, att gruppen 

som arbetade fram den gemensamma bilden hålls intakt, samt att individerna lyckas behålla 

bilden intakt. Men nu är vår verklighet inte sådan. Dokumentation av strategiprocessen i någon 

form av plan ska därför ses som ett verktyg för avstämning av den gemensamma bilden; en 

möjlighet att förankra målbilden internt och presentera företagets förväntningar och ambitioner 

för andra människor. Planen är således inte processens slutmål, utan ett kvitto på att planeringen 

fungerat (Whittington; 2002).  

 

Slutligen måste strategin innehålla kontinuitet. Den kan inte ständigt vara under förändring. 

Strategi handlar om det grundläggande värde som du försöker leverera till kunder, och om vilka 

kunder som du försöker ”tjäna”. Utan kontinuitet blir det svårt för din organisation att förstå vad 

strategin är/innebär. Och det blir svårt för kunderna att veta vad företaget står för (Hammonds; 

2001). 

 

3.2.1 Metoder för strategiimplementering 

Enligt Roos et al. (2004) finns det olika metoder att tillämpa då strategier ska implementeras. 

Lämpligheten av dessa metoder beror på två saker: tidshorisonten för genomförandet samt 

strategiproblemets betydelse. 

 

Framväxande implementering är en metod som används när strategiproblemet är litet och 

tidshorisonten är lång. Det handlar om exempelvis rutinbeslut som oftast inte involverar en 

genomförandeplan. 

 

Styrd implementering används när strategiproblemet är litet och tidshorisonten kort. När 

tidshorisonten är kort är det viktigt att handla snabbt. Om implementeringen inte styrs ökar 

risken att implementeringen drar ut på tiden, vilket kan leda till att vinsten av förändringen 

minskar. 

 

Steg för steg implementering används då det strategiska problemet är stort och tidshorisonten är 

lång. När problemet är stort måste det fokuseras på fler delar än när problemet är litet. Jämfört 

med styrd implementering finns här förutom att det måste fokuseras på fler delar även tid att 

analysera effekterna av förändringarna som görs, och därmed finns möjligheten att göra 

ytterligare förändringar. 

 

Omfattande implementering används då strategiproblemet är stort och tidshorisonten kort. Den 

korta tidshorisonten leder till att beslut måste tas fort för att implementeringen ska lyckas. När 

det rör sig om stora förändringar och tiden är knapp, finns möjligheterna att delar inom företaget 

blir lidande om det inte finns klara kausalitetssamband. Skillnaden här jämfört med steg för steg 

implementeringen är att där finns det tid att analysera effekterna och därmed kunna göra 

förändringar under tiden för att minska de negativa effekterna. 

 

Shrivastava (1995) hävdar att Porters tre generiska strategier (kostnadsledarskap, differentiering 

och fokusering) kan göras ”ekologiskt hållbara” genom att integrera ett antal hållbarhets 
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principer för miljömässigt sunda affärsmetoder. Till att börja med kräver långsiktig överlevnad 

en omfattande förändring hos ledare för att förstå drivkrafter i industrins konkurrens samt en 

förändring i de flesta företags strategier. För det andra, finns inga komplementet mellan vinst och 

miljö utan sådana måste skapas och nya mätvärden måste tas fram. För det tredje, införandet av 

en miljöpolitisk dagordning bör i den strategiska planeringen stämma överens med utvecklingen 

av nya relationer med olika intressenter, däribland anställda, miljögrupper, kunder etc. Slutligen 

föreslås livscykelanalyser under produktdesignen, samt att beakta valet av leverantörer, vilka kan 

hjälpa företaget till differentiering och därmed öka kundvärdet (Rugman & Verbeke; 1998). 

 

Att tänka i scenarier hjälper oss att förstå logiken i olika utvecklingar, klargöra drivkrafter, 

nyckelfaktorer, nyckelspelare och våra möjligheter att utöva inflytande. Organisationen blir mest 

effektiv och troligen mest framgångsrik om alla medarbetare har lärt sig att förutse, handla och 

befinna sig ett steg före och därför inte behöver ägna tid och kraft åt att ständigt hantera 

nödsituationer (Lindgren & Bandhold; 2008). 

 

Scenarioplanering är en framtidsplanering i en tidsålder då traditionell strategisk planering är 

förlegad (Mintzberg; 1994). 

 

En teknik för att arbeta planerat och konkret med strategiimplementering är att utarbeta ett 

styrkort, vilket utvecklas samtidigt som strategin. Detta styrkort skapar en klar arbetsgång för 

både företagsledning och styrelse. Parallellt med strategiformuleringsprocessen bör styrelsen 

utveckla ett ramverk för ett strategiimplementeringsstyrkort. Detta styrkort innehåller 

traditionella, finansiella mått samt ansvarsfördelning och tidsramar för verkställandet av strategin 

(Raps; 2004). 

 

3.2.2 Hinder mot strategiimplementering 

Efter att en strategi valts ut så måste resurserna fördelas, uppgifter måste fördelas på olika 

affärsenheter. Det kommer troligtvis att finnas hinder i vägen för genomförandet som måste tas 

hand om, både interna och externa. Interna konflikter kan lätt blossas upp och det är viktigt att 

man löser dem på ett bra sätt. 

 

Interna hinder 

 

De största hindren finner man inom den egna organisationen, samtidigt är det just här som störst 

möjlighet till förändring finns. Företag behöver helt klart förbättra verksamheten kring 

implementeringen av strategier, dock har genomförandet av vissa aktiviteter många problem 

(Raps; 2004). Han nämner vidare fyra potentiella hinder som en organisation kan stå inför vid 

strategiimplementering. Det första hindret är företagskulturen där varje organisation har egna 

värderingar och formuleringar. En viktig faktor som kan ses är betydelsen av motivation bland 

de anställda. För att lyckas med implementering får inte högre chefer anta att chefer på lägre nivå 

har samma uppfattning och motivation för strategiska förändringar och dess genomförande. Det 

andra hindret är den egna organisationens brist på flexibilitet. Vid strategiförändringar krävs att 

organisationen är flexibel och kan anpassa sig efter de nya förutsättningarna och att 

ansvarsfördelningen är tydlig. För att undvika hierarkiska problem så är en plan med konkret 

ansvarsfördelning att föredra.  Det tredje hindret är att medarbetarna lyser med sin frånvaro i 

strategiarbetet. För att lyckas krävs förtroende och samarbete inom organisationen och en god 
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kommunikation. Det fjärde och sista hindret är avsaknad av styrsystem där användning av vissa 

verktyg är nödvändiga. Styrsystemens funktion är att leda de anställda mot de uppsatta målen 

genom avstämning, analys och utveckling (ibid.) 

 

Pettigrew (1985) påstår att ibland kan chefer faktiskt vara medvetna om behovet av förändring 

men ändå vägra ”lära” eftersom de mycket väl inser konsekvenserna när det gäller deras makt 

och status. Motstånd mot förändring behöver inte vara uttryck för dumhet (som det kognitiva 

synsättet förutsätter) utan kan vara baserat på en mycket insiktsfull uppfattning om de personliga 

följderna (Whittington; 2002). 

 

Hinder kan associeras med kommunikation och strukturella faktorer. En möjlig förklaring till 

problematiken med kommunikation kan vara bristen på samverkan mellan de anställda. När det 

gäller organisationsstruktur så anser personal och chefer på mellannivå att initiativ inte alltid kan 

tas på grund av att det finns för många chefer i beslutsprocessen (Heide et al; 2002). 

 

Corboy och Corrbui (2007) berör sex kritiska aspekter vid implementeringsprocessen. Den första 

innebär att strategin inte är värd att implementeras. Det kan vara bristande kreativitet, ambition 

eller praktik som ligger till grund för detta argument. Den andra är att organisationen inte riktigt 

vet hur strategin ska implementeras. När strategin har blivit utvecklad och utvärderad så behövs 

det en plan för att förbereda organisationen för implementeringen. Den tredje är att kunder och 

personal inte förstår strategin fullt ut. Chefer tenderar ibland att inte kommunicera och ”sälja in” 

strategin tillräckligt. Den fjärde kritiska punkten är att det individuella ansvaret för 

implementeringen är oklart eller rentav saknas. Människor ska tilldelas klart och tydligt ansvar 

inom strategiarbetet. Den femte syftar till att nyckelpersoner och högre chefer kliver ur bilden så 

fort implementeringen startar. Det är viktigt att ett starkt ledarskap tillämpas under hela 

implementeringsfasen. Den sjätte och sista punkten är att det finns en risk att processen med 

utveckling och implementering av strategin blir tidskrävande och leder till oro hos 

organisationen. De glömmer att de har ett företag att sköta, mål att uppfylla, en service att 

upprätthålla.  

 

”Det svar du får är inte bättre än den fråga du ställer! En luddig fråga får ett luddigt svar. En klart 

formulerad fråga ger upphov till ytterligare klart formulerade frågor” (Lindgren & Bandhold; 

2008). 

 

Externa hinder 

 

Externa hinder mot strategiimplementering är de faktorer som står utanför organisationens 

kontroll (Roos; 1998). Då det sker förändringar i externa faktorer är det viktigt för 

organisationen att minimera de interna hinder som kan finnas. Faktorer utifrån som kan påverka 

en implementering är: 

 Prisförändringar på material som köps i stor kvantitet 

 Politisk påverkan i form av lagstiftning 

 Förändrad attityd hos medborgare 

 Maktskifte i form av ägarbyte 

 Teknisk utveckling 
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Ett bolags huvudfråga är att skapa värde för sina aktieägare genom vinstbaserade aktiviteter 

samtidigt som det finns en ökande miljömedvetenhet inom näringslivet. I dessa organisationer 

måste ledningen inte bara tjäna pengar åt sina aktieägare utan även förbättra deras hållbara 

utveckling samt upprätthålla ”goodwill” gentemot externa intressenter gällande deras ”gröna” 

insatser. Detta kräver en fokusering på genomförandet och införandet av miljöstrategin utöver 

den vinstbaserade strategi som redan finns. Lothe och Myrtveit (2003) anser dock att 

ersättningssystemen misslyckats med att återspegla genomförandet av dessa potentiellt 

motstridiga strategier. Ledningens ansträngningar har inte riktats tillräckligt mot verksamhet på 

miljöområdet, kanske därför att detta arbete inte belönas korrekt, d.v.s. att ett målbaserat 

överensstämmande belöningssystem inte finns. Avsaknaden av en direkt koppling mellan 

miljöarbete och ersättning är den främsta orsaken till att dessa allmänna principer inte omsätts 

till handling av en del chefer. Dessutom avskräcker en eventuell brist på ett effektivt 

belöningssystem och andra administrativa kontrollsystem för miljöstrategi genomförandet, 

särskilt för företag som står inför en konfliktsituation mellan lönsamhet och miljöprestanda 

(Lothe & Myrtveit; 2003).  

 

Ett systemskifte skedde när Boverket släppte sina nya byggregler år 2006. Då började 

myndigheter ställa funktionskrav på nya byggnaders energianvändning i stället för materialkrav 

på husens klimatskärm. Husen får sedan dess högst använda ett visst antal kilowattimmar energi 

per kvadratmeter och år. 

 

Varje företag har haft sina egna metoder för hur de beräknar och mäter energi. Det har blivit tjafs 

och pajkastning, bland annat om hur stor del av energin som får räknas till brukarna och vilka 

säkerhetsmarginaler som ska användas säger Per Levin, Projektledare Sveby - programmet 

(Sveby - Standardisera och verifiera energiprestanda för byggnader). En tävling gentemot ett 

befintligt hus har tagits fram för att konsultföretag och byggentreprenörer under lika villkor får ta 

fram energiberäkningar. Facit finns och tanken är att lyfta frågan om att standardisera 

energiberäkning då resultatet av tävlingen väntas ge stor spridning (Köhler, i Byggindustrin 

2010-10-13).  

 

3.3 Ledningens roll 

Ledningen spelar stor roll vid strategiimplementering och måste visa ett stort intresse för 

processen. Detta för att öka möjligheten till att beslut blir av och blir verkliga. Det krävs ett 

starkt ledarskap och engagerade ledare som deltar, stöttar och delegerar implementeringsarbetet 

under hela processen för att en strategisk förändring ska genomföras. Om personalen känner att 

högre chefer inte helhjärtat är engagerade i strategin så kommer deras engagemang och 

entusiasm att avta (Corboy et al., 2007).  

 

Synen på strategiförändring är delad hos olika företagsledningar. Några chefer anser att världen 

är föränderlig och går snabbare än tidigare, vilket då gör att vi också måste röra oss snabbare. Att 

då införa en ny strategi kan sakta ner oss. (Porter, 1996, i Hammonds, 2001, s.150-156) menar 

att detta synsätt inte stämmer utan tvärt om, en strategi ökar hastigheten på arbetet. Som ledare är 

det viktigt att finna en balans mellan förändring och kontinuitet. Ledare utan denna balans 

tenderar ofta att enbart se alla förändringar och all ny teknik som finns, och därefter tänka att nu 
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måste jag ut och implementera och genomföra detta på en gång. (Porter, 1996, i Hammonds, 

2001, s.150-156) menar att om de glömmer att ha en riktning, om de inte har något utmärkande i 

slutet av dagen, kommer det bli mycket svårt att ”vinna”. De förstår inte att de behöver balansera 

den inre kombinationen av förändring med kontinuitet. 

 

Från att strategin är utvecklad så måste ledningen förmedla och sälja strategin till organisationen 

och andra intressenter. De måste förklara visionen och kommunicera vikten av strategin för 

organisationens framtid (Corboy et al; 2007). Eftersom implementering av strategier handlar om 

att få människor att arbeta på ett sätt som bidrar till att företaget uppfyller antagna mål så gäller 

det att ledarskapet fokuserar på förändringen som implementeringen innebär. Ungefär 75 procent 

av ledande befattningshavare saknar konsensus angående hur strategin ska förmedlas. Företag 

finner i vanliga fall det svårt att förändra företagets strategi och implementera den samma. Detta 

är främst beroende på att strategiskt tänkande inte är en förmåga som medvetet prioriteras i 

organisationer (Christensen; 1997).  

 

Majoriteten av företagsledare tillägnar sig sin erfarenhet och kunskap genom att praktisera och 

öva sina färdigheter i den dagliga verksamheten, men strategiska förändringar är oftast inte en 

daglig uppgift för ledningen. Då strategin är implementerad vill företagsledarna arbeta därefter 

och inte göra förändringar (ibid.). 

 

3.3.1 En lämplig ledare 

För att bli framgångsrik med strategiimplementering måste organisationer ha en mycket stark 

ledare som är villig att göra val och definiera kompromisser. (Porter, 1996, i Hammonds, 2001, 

s.150-156) anser att det finns ett samband mellan lyckad implementering och starka ledare. Det 

betyder dock inte att ledaren måste komma på/skapa strategierna. Vid något tillfälle i varje 

organisation, måste det finnas en grundläggande handling av kreativitet där någon starkt stöttar 

den nya verksamheten, på ett sätt ingen annan gör. Än mer viktigt är jobbet för en ledare är att 

skapa disciplin och hålla samman vad som får företaget att hålla en unik ställning i längden.  

 

I alla organisationer strömmar tusentals idéer in varje dag, från anställda, från kunder som ber 

om saker samt från leverantörer som försöker sälja något. Det tillkommer massor med ny 

information och 99 procent av den är oförenlig med organisationens strategi. Duktiga ledare 

skapar möjligheter för att driva igenom nya idéer. Samtidigt förstår de att strategier hela tiden 

måste utvecklas i takt med att företaget utvecklar sin strategiska kompetens. En ledare måste 

också se till att alla förstår strategin och varför den behöver implementeras. Strategi består i att 

var och en av de tusentals saker som blir gjorda i en organisation varje dag följer samma 

grundläggande riktning (Hammonds; 2001). 

 

Ledarskapsförmåga är således en viktig resurs. Det gemensamma som kan skådas ur forskningen 

för ledarens roll vid strategiimplementering, är att en ledares psykologiska människokännedom 

och beteendekaraktäristiska förmågor bör passa med den uttalade strategin. Vilka är då ledare 

och hur kan vi få fram dugliga sådana? Bass (1990) beskriver de egenskaper som kännetecknar 

en god ledare. Dessa är självförtroende, självbestämmande, verbal, energisk, uttrycksfull och stor 

personlig insikt. Dock är det inte alltid enkelt att finna dessa personer. Bass (1990) menar att alla 

kan förvärva dessa ledaregenskaper med rätt utbildning och goda träningsmöjligheter. Dessa kan 

också läras in och tillämpas på alla nivåer inom en organisation. Ledarskap kan också vara något 
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som vissa personligheter tursamt nog är begåvade med. För ett lyckligt fåtal som befinner sig i 

toppen av några av världens största företag, är ledarskap mer ett uttryck för att de haft turen att 

födas i de rätta familjerna (Whittington; 2002). 

 

Ledare måste veta hur man lyssnar, konsten att lyssna är mer subtil än de flesta tror. Men först, 

och lika viktigt, måste ledarna vilja lyssna. Bra lyssnare drivs av nyfikenhet och empati: Vad är 

det som verkligen händer här? Kan jag sätta mig själv i någon annans skor? Det är svårt att vara 

en bra lyssnare om du inte är intresserad av andra människor (Taylor; 2007). 

 

En organisation behöver mer än en ledare för att lyckas med strategiimplementering, den 

behöver en ledargrupp som genom dialog och samarbete förankrar sig i de lägre nivåernas 

inbäddade kompetens och kunskap (Beer & Eisenstat; 2000). Det existerar en balansgång mellan 

att ge och ta vid strategiformuleringen. Vissa chefer kommer att förlora makt och befogenheter, 

medan andra kommer att vinna detta under implementeringen. 

 

3.3.2 Mellanchefens roll  

Mellanchef är en bred definition och kan omfatta bland annat distriktschef, avdelningschef och 

områdeschef. Att fungera som ett språkrör för ledningen och att tolka deras vision och strategier 

har varit den traditionella rollen för chefer under ledningsnivå (Franzén; 2004).  

 

Mellanchefer har idag en annorlunda roll i organisationer än tidigare. Nu innebär det inte enbart 

att implementera avsedd strategi utan även vara den som föreslår och driver den strategiska 

utvecklingen i organisationen. Deltagandet hos mellanchefer och förtroende för strategibeslut 

påverkar deras prestationer. Ledningen måste ge förutsättningar i form av ansvarsområden och 

befogenheter för att implementeringen ska bli lyckad. Mellanchefer ska ges tillåtelse att påverka 

organisationens övergripande strategier och inte bara vara en mellanhand till ledningen och 

operativ nivå. Ett större inflytande i strategiarbetet leder till att de får en betydande roll i 

organisationen (ibid.). 

 

Det som mellancheferna kan bidra med till strategiarbetet enligt Franzén (2004) kan delas upp i 

fyra F: förstå, föregå, förhandla och förverkliga. Förstå innebär att mellanchefer ska behandla 

och vidareförmedla information som kommer till organisationen från omvärlden. Föregå betyder 

att de ska vara innovativa och föreslå alternativ till strategin genom nya lösningar och idéer. 

Förhandla knyter an till att översätta ledningsbeslut till den operativa nivån genom att förklara 

vilka positiva aspekter beslutet ger organisationen för att då minska eventuellt motstånd till 

förändringen. Förverkliga syftar till att mellanchefer ska implementera den avsedda strategin och 

uppfylla det resultat som ledningen begär.   

 

3.4 Betydelsen av att kommunicera 

Det finns en mängd litteratur, både populär och vetenskaplig, som berör området förändringar i 

organisationer. Hittills har kommunikationsaspekterna vid förändringar inte varit särskilt 

framträdande. I litteraturen dominerar ett gammaldags synsätt där kommunikation reduceras till 

att sprida information (Johansson & Heide; 2008). Det är viktigt att se kommunikation och 

information som två olika delar. Kommunikation innebär att göra något gemensamt och att dela 

något. Det som delas och därmed blir gemensam egendom är erfarenheter, iakttagelser, 
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reflektioner och tankar. Kommunikation är således en mänsklig handling och något som vi 

människor gör. Information är det vi utväxlar genom att kommunicera med varandra. 

Kommunikation är en social process; information en social artefakt (Hård af Segerstad; 2002).  

 

Kommunikationsfrågor reduceras till att handla om informationsspridningsfrågor, det vill säga 

hur organisationens medlemmar ska nås av en viss information. En förklaring till det är att ledare 

och chefer många gånger saknar djupare kunskaper om kommunikationens betydelse inom 

organisationen. Därför håller de ofta fast vid en förenklad syn på kommunikation som en process 

där meddelanden ska flyttas mellan personer, den så kallade transmissionssynen på 

kommunikation. Kan man istället se kommunikation som en organisationsfråga blir det centralt 

att fråga sig hur man ska kommunicera för att leda och styra organisationen. Kommunikation är 

nämligen ledningens och chefernas viktigaste verktyg (Mintzberg; 1973).  

 

När en organisation ska genomgå en förändring blir kommunikationen om möjligt ännu 

viktigare. Ofta finns det motstånd inom den egna organisationen gå grund av att personal har 

blivit luttrad och blasé av tidigare negativa erfarenheter. Förändringar kan vara mer eller mindre 

planerade men de flesta kännetecknas av ett visst mått av ovisshet, informationsbrist, oro, 

skepsis och ”korridorsnack”. Genom att planera den interna kommunikationen kan man minska 

de negativa effekter som kan uppstå under en förändring eller implementering. Brister i den 

interna kommunikationen är en av de främsta faktorerna som gör att planerade förändringar i 

organisationer misslyckas (Johansson & Heide; 2008).  

 

Den allra viktigaste funktionen kommunikationen har är att åstadkomma förändring. 

Förändringar inträffar nämligen som ett resultat av att människor kommunicerar. Hur 

organisationens medlemmar kommunicerar om förändringen, är ofta centralt för om den blir 

lyckad. Det är inte bara vid förändringar som kommunikation är viktigt. Kommunikation är en 

grundförutsättning för att en organisation ska skapas, existera och utvecklas. Organisationer 

består av människor, alltså är de sociala system som hålls ihop av en gemensam kultur. Den 

byggs upp av normer, värderingar, tankemönster och rutiner som i sin tur skapas, utvecklas och 

vidmakthålls när organisationsmedlemmarna kommunicerar med varandra (Heide et al; 2005).  

 

Ett stort problem är emellertid att kommunikation ofta ses som en uppifrån och ned- process. De 

flesta organisationsförändringar som genomförs följer en rationell strategi, där tanken är att de 

uppsatta planerna ska införas uppifrån och ned, efterföljas och genomföras till punkt och pricka. 

I verkligheten är organisationsförändringar beroende av situationen, oförutsägbara och icke- 

linjära, vilket beror på att människor alltid förstår och tolkar förändringsinitiativen på olika sätt 

(Balogun & Johnson; 2005).  

 

Kommunikation mellan organisationsmedlemmarna är avgörande för resultatet av en planerad 

förändringsprocess, eftersom det är genom lateral och informell kommunikation som 

medlemmarnas förståelse uppstår. För att kunna lyckas med organisationsförändringar måste 

ledningsgrupper lämna den traditionella utgångspunkten att organisationsmedlemmarna går att 

styra likt marionetter. De måste inse vikten av kommunikation samt vilken betydelse som 

medlemmarna har vid förändring. Det går inte att endast fokusera på traditionell spridning av 

information vid förändring, såsom via stormöte, intranät, interna dokument och personaltidning. 

Tyngdpunkten bör ligga på dialog och samverkan (Goodman & Truss; 2004). 
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3.4.1 Kommunikation och implementering 

Kommunikation är känt för att vara en viktig del av strategiimplementering och då inte enbart för 

att få klarhet i vision och strategier. En del teoretiker har under lång tid argumenterat om 

huruvida graden av tydlighet hos strategin påverkar medlemmarna i en organisation. Mintzberg 

(1994) hävdar att artikulerande strategier kan ha en negativ inverkan på organisationers 

prestationer medan Ansoff (1979) menar att det är riskabelt att lämna stora grupper vilka direkt 

berörs av förändringen utanför. Artikulerande av strategier till hela organisationen kan skapa 

både en effektiv strategiformulering och implementering (ibid.). 

 

Mintzberg (1994) och Wrapp (1967) hävdar att företagsledare bör undvika att göra strategiska 

planer tillgängliga för anställda och externa intressenter, då detta skulle kunna leda till begränsad 

flexibilitet och sämre takt vid beslutsformulering. Miller (1997) ser strategiimplementering som 

en aktivitet, vilken kräver kommunikation, där en explicit artikulerad strategi blir nyckeln till 

implementering. Strategin skapar enligt honom en tydlig linje för organisationer och motiverar 

anställda att delta och lägga ned tid på implementeringen. Syftet med artikulation av strategi är 

att skapa gemensam förståelse inom organisationer.  

 

Då medarbetare i organisationen inte förstår hur företaget särskiljer sig, hur de skapar värde 

jämfört med konkurrenterna, hur kan de då möjliggöra alla de otaliga val de måste göra? Varje 

säljare måste veta om strategin, annars kommer han inte förstå vad han ska sälja. Varje ingenjör 

måste förstå strategin, hur ska hon annars veta vad hon ska bygga/skapa (Hammonds; 2001)? 

 

3.4.2 Kommunikation mellan chefer och medarbetare 

Något som konsekvent tas upp i litteraturen kring vad som är avgörande för organisationers 

förändringsvilja är chefers inställning till förändringar. Förändringsbenägenheten i organisationer 

ökar då chefer visar positiv inställning till förändring. Medarbetares engagemang och 

initiativtagande, där initiativen uppmuntras av chefer och arbetskamrater, betraktas också som 

viktigt vid förändringsarbete. Engagemang och delaktighet uttrycks i samtal mellan chef och 

medarbetare, i en organisation där dialog uppmuntras och kommunikationen är öppen kan många 

åsikter frambringas. Möjlighet ges att utbyta olika kunskaper, synpunkter, idéer och erfarenheter, 

vilket kan ses som ett mått på organisationens förändringsbenägenhet (Johansson & Heide; 

2008). 

 

Ledarens roll har förändrats, den nya rollen är att hjälpa människor att möta verkligheten och att 

mobilisera dem för att göra förändringar. Att förändra kan vara smärtsamt. Många människor tar 

lätt på synen av vad ledarskap innebär. De får ett brutalt uppvaknande när de befinner sig ett 

ledarskap (Taylor; 2007). Ledarskap kan generera motstånd och många är rädda för att de 

kommer att förlora något som är värdefullt. De är rädda att de ska ge upp något som de tycker är 

rimligt. En verklig bedrift vid ledarskap handlar om att ha modet att möta verkligheten. Det är 

ingen tillfällighet att ordet ”vision” syftar på vår förmåga att se (ibid.). 

 

Förändringsförmåga är en viktig faktor, vilken främjas genom att stämningen på arbetsplatsen 

utvecklas och präglar av den relation chefer och medarbetare har till varandra. Faktorer som kan 

vara avgörande är exempelvis tillit och relation till chef samt huruvida kommunikation är starkt 
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formaliserad och signalerar distans. En öppenhet vid kommunikation med möjlighet till dialog 

anses främja förändringsbenägenheten hos medarbetare (Johansson & Heide; 2008).  

Missnöje på en arbetsplats beror ofta på missförstånd, som i sin tur kommer upp för att 

medarbetare tolkar information olika, men också för att kommunikationen varit otydlig. En 

anledning till detta kan vara att förväntningarna på det som ska kommuniceras mellan chefer och 

medarbetare varit otydliga samt att tidpunkt och tillvägagångssätt varit bristfälliga (ibid.).  

 

Att kommunicera en förändring på ett enhetligt sätt, kräver att de personer som kommunicerar är 

eniga om innehåll och form. Det ska inte förglömmas att även om tydligare kommunikation ökar 

förståelsen vid förändring samt minskar den frustration som uppkommer när förväntning och 

handling inte överensstämmer är det inte alltid tydlighet som avgör medarbetarnas syn på 

förändring. Det finns en skillnad mellan förståelse och acceptans. Även den bäst kommunicerade 

strategin eller förändringen kan mötas av motstånd trots att förståelsen är god (ibid.).  

 

(Porter, 1996, i Hammonds, 2001, s.150-156) menar att de bästa företagsledare han känner till är 

”lärare”, och kärnan i vad de lär ut är strategi. De går ut till anställda, leverantörer samt kunder, 

och de upprepar; ”Detta är vad vi står för, detta är vad vi står för”. 

 

3.4.2.1 Ledningens kommunikativa roll 

I organisationens ledningsgrupp fattas beslut om genomgripande förändringar i organisationen. 

Initiativen kan ha sitt ursprung hos cheferna i ledningsgruppen, i händelser i omvärlden eller i 

andra delar av organisationen. Oavsett var initiativet kommer från måste cheferna i 

ledningsgruppen ta beslut om hur det ska hanteras samt besluta hur förändringen ska genomföras 

och kommuniceras. Därefter är det andra som tar över initiativet och förändringen presenteras 

för övriga chefer. Hur de uppfattar den får stor betydelse för hur de kommer att driva frågan. I 

stora organisationer är det vanligt att ledningen står relativt långt bort ifrån verksamheten, vilket 

gör det än mer viktigt med kommunikation mellan olika nivåer (Larsson; 2001).   

 

3.4.2.2 Mellanchefernas kommunikativa roll 

Mellanchefer är strategiskt viktiga vid olika typer av förändringsprocesser, men har ibland 

kritiserats för att vara motståndare till förändring. De har en komplicerad roll som mellanhand 

och förmedlare av förändringsinitiativ från ledningen. För att mellanchefer ska fungera som 

överbryggning mellan medarbetare på olika nivåer i organisationen behöver de också engageras i 

aktiviteter som kan stödja deras tolkning av förändringens syfte (Larsson; 2001).  

 

Dagens mellanchefer har något av en multifunktionsroll. Han eller hon bör ha god 

människokännedom, både om den egna personen och om andra. Vidare måste konsten att 

kommunicera uppåt i företaget och nedåt mot medarbetarna samt sidledes mot kollegor på andra 

avdelningar behärskas. Till sist måste chefen vara duktig på att planera och följa upp 

verksamheten samt driva förändringsarbetet mot ökad effektivitet (Lindskog; 2003).  

 

Betydelsen av att involvera mellanchefer för olika affärsenheter i strategiska beslut på 

ledningsnivå och under strategiimplementeringen kan inte nog understrykas. Mellanchefers 

deltagande i, förtroende för och belåtenhet med strategiska beslut på koncernnivå påverkar 

arbetsprestation och motivation. Vid strategiimplementering kan inte mellancheferna väntas 

agera på ett korrekt sätt om inte företagsledningen ger dem förutsättningarna för detta genom 
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tydliga ansvarsområden och riktlinjer. Då gemensamma och enhetliga beslut angående en 

strategi inte kan fattas blir mellanchefernas arbete så gott som ogenomförbart (Kim & 

Mauborgne; 1993).  

 

3.4.3 Kommunikation och planering 

I kommunikativ planering ingår flera strategiska val (Larsson; 2001). Oavsett om vi ägnar oss åt 

långsiktiga mål eller mer kortsiktiga åtgärder är det viktigt att vi utarbetar en genomtänkt 

strategi. Medan målen anger vart vi vill komma eller vad vi vill uppnå så visar strategin det 

huvudsakliga spåret samt den bästa vägen dit och hur vi ska klara de hinder som eventuellt 

uppstår på vägen. Den som står inför uppgiften att genomföra en kommunikativ aktivitet behöver 

välja en grundläggande strategi utifrån kunskaper om olika modellers användbarhet. I ett 

historiskt perspektiv gällde i början enbart envägsformer där en organisatorisk sändare skickade 

budskapet till bestämda mottagare, något som senare modifierats med återföringsmekanismer. 

Idag är riktvärdet från flera forskare att man ska få till stånd ett ömsesidigt utbyte av information 

mellan parterna, monologen har bytts mot dialog som yttersta mål. Numera finns även en insikt 

att målen bäst nås genom att medlemmarna i en målgrupp får kommunicera med varandra och att 

organisationen skapar system för att möjliggöra detta (ibid.). 

 

Olika organisationer har olika kommunikativ förmåga. Detsamma gäller för olika publikgrupper. 

Korsas de två principiella strategierna med denna förmåga får vi fram fyra strategiska val. 

 

    

Målgruppen 

  

        

   

Konventionell 

 

Förändringsbenägen 

        

   

Traditionella 

 

Service-sök-och 

 

Konventionell spridningsmetoder 

 

rådgivningsmetoder 

        

        Organisation 

      

      

Samrådsmetoder 

 

Förändrings- 

Utvecklade 

spridnings- 

 

mellan-och inom 

 

benägen 

 

och 

nätverksmetoder 

 

gruppkommunikation 

 

Bild 3: kommunikativ förmåga hos organisationer     
 

Modellen bygger på en bedömning huruvida organisationen och målgruppen har en 

konventionell eller utvecklad kommunikationsstatus. Om båda parter bedöms som 

konventionella gäller traditionella spridningsmetoder. Organisationen kan inget annat och 

målgruppen är inte heller van vid något annat. Bedöms målgruppen fortfarande vara sådan, men 

organisationen har förmåga och ambition att kommunicera på ett mer utvecklat sätt kan den 

använda sig av mer avancerade spridnings och nätverksmetoder. Slutsatsen är att olika 

organisationer har olika kommunikativ förmåga (ibid.). 
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3.4.4 Kommunikationsvägar 

Den interna kommunikationen sprids åt flera håll inom en organisation. Katz & Kahn (1978)  

nämner fyra tänkbara vägar. Den första kommunikationsvägen riktar sig från ledningen nedåt till 

de anställda och motsatt riktar sig den andra från de anställda uppåt till ledningen. Väg nummer 

tre är horisontell där kommunikationen strömmar mellan anställda på samma avdelning eller 

mellan avdelningar på samma nivå. Den fjärde och sista kommunikationsvägen är tvärgående 

och sträcker sig mellan olika nivåer och enheter. Det är av stor vikt att sälja in en ny strategi 

både uppåt, nedåt och i sidled i organisationen, vilket ställer krav på ett effektivt 

kommunikationssystem (Larsson; 2001). 

 

Mellanchefer sitter på den mest effektiva kommunikationsvägen i en organisation. Både chefer 

uppåt och personal nedåt förväntar sig att få viktig information av denne mellanchef. Young och 

Post (1993) menar att information angående en förändring först ska komma från någon i 

ledningen eller den ansvariga för enheten. Är förändringen stor ska den verkställande direktören 

vara huvudförmedlare av informationen. Om förändringen gäller en viss enhet är det 

enhetschefer som bör förmedla informationen. Medarbetare kommunicerar gärna med sin 

närmsta chef och dessa måste vara beredda på detta och planera in tid för det. 

 

3.5 Företagskultur 

Företagskultur är företagets själ där hjärna och hjärta ska harmoniera. Det gäller att uppnå ett 

tillstånd där ideologi, syfte, vision och mål utgör en helhet som omfattar alla i organisationen. 

Företag ska särskilja sig och vara unika (Hammonds; 2001). Samtidigt består företag av unika 

individer med skiftande förutsättningar i yttre och inre miljö. Trots detta går det att identifiera 

gemensamma framgångsfaktorer för att skapa en framgångsrik företagskultur som kan främjar 

implementering (Krona & Skärvad; 1997).  

 

För att uppnå en lyckad strategiimplementering är det viktigt att en gemensam uppfattning 

skapas kring hur saker och ting skall åstadkommas för att lyckas. Företagskulturen blir i detta 

arbete en viktig pusselbit. För att få en effektiv strategiimplementering är det viktigt att skapa en 

enhetlighet inom organisationen med en underliggande gemensam mening (Mintzberg; 1994, 

Miller; 1997, Heide et al; 2002). 

 

Framgångskulturer har en del gemensamma inslag, inte minst i synen på människor. Värden och 

värderingar måste både ifrågasättas och stärkas. Företagskultur beskrivs ofta som kollektiva 

värderingar och normer som existerar inom en organisation. Ett krav är att företagskulturen är i 

harmoni med den nya tidens förutsättningar. En lyckad företagskultur har värden och värderingar 

som motiverar och engagerar individer till insatser långt utöver det vanliga. Det som skapas är 

ett så kallat ”flow” (Csíkszentmihályi; 1992). 

 

Företag och organisationer måste lyckas skapa företagskulturer som gör det möjligt att: 

 

 Dra nytta av den föränderlighet och den mångfald som präglar det globala samhälle vi nu 

lever i. 

 Ha en attityd präglad av lyhördhet, känslighet, flexibilitet och snabbhet. Företag måste ha 

överblick och vara medvetna om det de inte vet. 
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 Ha hög beredskap för strategisk förändring. 

 Lyckas engagera alla i organisationen att med uppmärksamhet och hög beredskap lyssna 

till omgivningens signaler. Ledarskapets paradox är att klara av både närliggande fokus 

och samtidigt ha blicken riktad mot horisonten. 

 Skapa en miljö som stimulerar och uppmuntrar kreativitet och innovationer. 

 Skapa en företagskultur med ett ledarskap som förmår kommunicera möjligheter och 

peka ut färdriktningen, ett ledarskap med både hjärna och hjärta. Ledningen måste vara 

beredd att uppmärksamt och förutsättningslöst ta åt sig och analysera signaler i 

samverkan med andra. 

 Skapa en företagskultur genomsyrad av värden och värderingar som motiverar och 

engagerar individer till insatser långt utöver det vanliga. 

(Krona & Skärvad; 1997). 

 

I en framgångsrik kultur är det många faktorer som ska harmonisera. Blanchard (1997) menar att 

en framgångsrik kultur kännetecknas av att varje enskild individ i organisationen, oavsett 

position, tänker, känner samt agerar som en ledare. Alla känner samma stolthet, engagemang, 

ansvar för problem och lösningar som de som har det formella ledarskapet. Blanchard menar 

vidare att framgången måste vila på fyra ”pelare” som representerar fyra olika intressegrupper: 

 

 Kunderna ska inte bara tillfredställas med kvalificerad service – de ska behandlas så att 

de beundrar sin leverantör. 

 Medarbetarna ska få verka i en kreativ och motiverande atmosfär och känna att de mål 

de strävar mot även ligger i deras eget intresse. 

 Ägarna, med vilka Blanchard inte avser de som spekulerar utan enbart de som känner 

stolthet över att företaget utvecklas, ska kunna förvänta sig och få en etiskt riktig 

avkastning. 

 Relationen med betydelsefulla externa intressenter – som samhället i stort, kreditgivare, 

säljare, distributörer och, inte minst, konkurrenter – bör präglas av ömsesidigt förtroende. 

3.5.1 Dolda resurser 

Vad beror det på att vissa människor endast presterar 20 procent av sin kapacitet på arbetsplatsen 

medan andra har en verkningsgrad på 200 procent? I den gåtan finns en stor del av framgångens 

nyckel och ledares kanske största utmaning är att lösa den. Det som blir helt utslagsgivande för 

framgång på sikt är förmågan att bygga företagskulturer som tar tillvara medarbetarnas dolda 

resurser. Det skapar en miljö präglad av motivation, lust och engagemang vilket underlättar 

strategiimplementering (Krona & Skärvad; 2003). 

 

De klassiska beteendevetenskapligt inriktade studierna av beteende i organisationer kan 

sammanfattas i följande åtta punkter: 

  

 En organisation är ett socialt system likaväl som ett tekniskt – ekonomiskt system. 

 En individ motiveras såväl av sociala och psykologiska faktorer som av ekonomiska. 

 Den informella arbetsgruppen har stor betydelse för individens beteende. 

 Om man vill beakta socialpsykologiska faktorer krävs humant i stället för auktoritärt 

ledarskap. 



27 
 

 Hög arbetstillfredsställelse främjar goda prestationer. 

 Information om helheten ökar prestationsnivån. 

 En ledare bör ha både sociala och tekniska färdigheter. 

 Medarbetare motiveras i hög grad av att få sina socialpsykologiska mål tillgodosedda. 

Detta främjas bättre av demokratiskt ledarskap än auktoritärt. 

(Kast & Roscenzweig; 1985). 

 

En person tar sällan anställning i ett företag för att han eller hon vill bidra till att uppnå 

organisationens mål. I stället är organisationen i de flesta fall ett medel för att uppnå de egna 

målen. Företag behöver anställa de som är starka individer men som också kan samverka mot 

gemensamma överordnade mål, förenade av en gemensam företagskultur. För att lyckas med en 

effektiv strategiimplementering behövs team där varje medlem tar sitt ansvar för att nå de 

uppsatta målen som strategin innebär (Björkman; 1988). 

 

När en ledare ska locka fram dolda resurser i en organisation intar värden och värderingar en 

central roll. Det är en process som måste få ta sin tid och ställer höga krav på ledaren. Samtidigt 

som visionen ska delas av alla ska relationer och strukturer byggas upp vilka möjliggör 

”empowerment”. Sådana organisationer kännetecknas av att medarbetarna har hittat sin inre kraft 

och motivation och känner att de har makt att påverka och vet vad målet är (Krona & Skärvad; 

2003). 

 

Individers viktigaste frågor i ett helhetstänkande företag är vad han eller hon ska göra och vad 

han eller hon behöver få andra att göra för att slutresultatet ska bli optimalt. 

Att eftersträva framgång i ett företag handlar om att bygga upp en vinnarkultur. En sådan 

företagskultur är också stark. Med stark avses att värderingar är djupt förankrade i 

organisationen där alla delar samma grundläggande värderingar och kommer överens om hur ett 

mål ska nås. Dessa kan vara mål för att lyckas fullt ut med en implementering. 

 

 En stark företagskultur skapar hög motivation bland medarbetarna, som identifierar sig 

med den. Delaktighet är en naturlig del i arbetsprocessen. Människorna drar slutsatser av 

såväl lyckade som misslyckade insatser. 

 En stark företagskultur är också flexibel. En flexibel företagskultur karaktäriseras av att 

dess individer tar överlagda risker, litar på varandra, tycker om att arbeta tillsammans, 

låter humorn flöda, identifierar och löser gemensamt problem, delar ett gemensamt 

självförtroende, har ett högt eget självförtroende och känner entusiasm för sitt arbete. 

 Det finns också belägg för att företagskulturer som präglas av starka gemensamma 

värderingar, grundade på hög etik och ett moraliskt uppträdande samt ett föredömligt 

ledarskap, uppnår goda ekonomiska resultat. 

(Björkman; 1988). 

 

En variabel som har varit starkt kopplad till framgång vid förändring är förekomsten av 

”champions”. Detta är en person som informellt framträder i en organisation (Schön, 1963; 

Tushman och Nadler, 1986, i Howell och Higgins, 1990) och gör "ett avgörande bidrag till 

förändring genom att aktivt och entusiastiskt främja dess utveckling genom de kritiska faserna. 
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”Champions” krävs för att övervinna den likgiltighet och det motstånd som en större förändring 

kan provocera fram. En ”champion” identifierar sig med idén, främjar idén aktivt och kraftfullt 

genom informella nätverk och vågar riskera hans eller hennes ställning och prestige för att 

säkerställa förändringens framgång (Howell och Higgins; 1990).  

 

3.6 Belöningssystem 

Belöningssystem behandlas sällan inom ramen för strategiarbete. Meningen med att använda ett 

sådant system är att höja motivationen bland medarbetare och att gemensamt ta ett krafttag med 

t.ex. en förändring. Fredholm och Johansson (2000) menar att belöningssystem kan öka 

lagkänsla, samarbete samt medvetenhet om företags resultat. Ett belöningssystem kan peka ut 

vad företag anser vara viktigt och dess framtida inriktning (Stonich; 1981).  

 

En samstämmighet och ett gemensamt agerande tillsammans krävs inom organisationer för att 

uppnå strategiska mål. Belöningssystem har en betydande påverkan på beteendet i en 

organisation och bör därför användas för att uppnå en framgångsrik strategiimplementering Det 

är viktigt att belöningssystem har formen att organisationer ser och förstår meningen med detta 

vilket annars kan resultera i utebliven motivationspåverkan. (Hambrick & Cannella; 1989, Shaw; 

2002). 

 

Det finns även studier som visar att incitament har en positiv påverkan på strategiimplementering 

och att incitament påverkar personer i hur effektivt de väljer att arbeta med förändring. Andra 

hävdar även att belöningssystem fyller ett syfte för att få acceptans kring strategiska beslut som 

tagits på högre nivåer inom organisationer (Kim & Mauborgne; 1993). I praktiken har det visat 

sig att det är sällan som belöningssystem förändras i samband med strategiska förändringar 

(Stonich; 1981). Ledare tenderar att lägga ned mycket tid på strategiformulering, men när 

strategin ska implementeras är det inte alltid som belöningen förändras därefter. 

Belöningssystem har ofta en betydande påverkan på beteende inom organisationer och bör därför 

anpassas efter såväl långsiktiga som kortsiktiga mål (Stonich; 1981). Om detta görs kan nya 

strategier skapa en vilja till att ändra beteende. Stora omvälvande strategier kan behöva 

uppbackning av ekonomiska belöningar för att lyckas väl (Hambrick & Cannella; 1989).  

 

Det finns olika sätt att belöna människor och organisationer på. Det som brukar nämnas är 

formell och informell belöning (Hambrick & Cannella; 1989). Formell belöning kopplas ihop 

med monetär belöning. Den fasta lönen utgör grunden för den monetära delen, dock finns inga 

motivationseffekter av denna eftersom den anses vara en kompensation för nedlagd tid på arbete. 

Variabla monetära belöningar fungerar bättre för att nå en högre motivation. Dessa kan vara 

variabel lön som erhålls då vissa mål uppfylls. Informell belöning kan bland annat vara 

utbildning, möjlighet till befordran och visad uppskattning (Olve & Samuelson; 2008).  

 

Forskning påvisar framförallt två belöningar som anses vara av stor vikt för en framgångsrik 

strategiimplementering. Den ena går ut på att göra de anställda på alla nivåer i företaget, 

uppmärksamma på möjligheten till en lång karriär inom företaget. Den andra är att ge personalen 

tillräcklig och tillfredsställande utbildning.   
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Relationen mellan organisation och incitament är komplex. (Lothe & Myrtveit; 2003) har 

diskuterat hur en sammansättning kan se ut. Efter en empirisk undersökning hos några utvalda 

företag på Oslobörsen så visade det sig att det är splittrade åsikter huruvida belöningssystem ska 

användas eller inte vid miljöstrategier. Hur relationen bör vara mellan fast lön, individuella 

incitament och monetär belöning, samt vilken koppling de har till hur höga incitament individen 

får för att uppnå mål. Den bästa kombinationen anses vara när individuella incitament går i hand 

med monetär belöning som företaget erbjuder (Shaw; 2002).  

 

Företags övergripande riktlinjer och strategier begränsar ibland ledares handlingsfrihet för att 

belöna de anställda på ett önskvärt sätt. I dessa fall är kreativitet och insikt hos den individuella 

ledaren avgörande för att ändå lyckas stimulera medarbetare till att implementera strategier. Att 

delta i någon speciell grupp, få förtroende att arbeta med någon speciell uppgift eller bli 

befordrad kan vara alternativ för att motivera och skapa engagemang hos organisationer 

(Hambrick & Cannella; 1989).   

 

Belöningens utformning kan ske på olika sätt. En rad forskare har kommit med förslag på hur 

detta kan göras. De är eniga om att belöningssystemet bör vara anpassat efter organisationers 

omständigheter. Monetära belöningar där främst lönen baseras på finansiella utvärderingsmått, är 

inte så lämpliga i ett företag där avdelningarna är beroende av varandras prestationer. I denna typ 

av organisation kan monetär belöning leda till inre konkurrens och mindre samarbetsvilja. 

Däremot är monetära system att föredra i organisationer där en låg grad av beroende finns mellan 

olika avdelningar och enheter (Shaw; 2002). 

 

Stonich (1981) redogör för tre olika belöningssystem och hur dessa kan kopplas till uppföljning 

av strategiimplementering. I den första modellen viktas olika faktorer inom affärsområden med 

hänsyn till tillväxt, kassaflöde, marknadsandelar, avkastning på eget kapital (ROA) och 

strategiska investeringar. Beroende på om det är låg, medel eller hög tillväxt inom de olika 

affärsområdena viktas faktorerna på så sätt att i ett affärsområde med hög tillväxt premieras 

investeringar och marknadsandelar. I affärsområde med låg tillväxt premieras ROA och 

kassaflöde. Modellen arbetar alltså med att utse ett antal olika faktorer och sedan vikta dessa så 

att verksamheten premierar det långsiktiga beteendet. Det resultat som följer ur modellen ligger 

till grund för belöning.  

 

Modell två är långsiktig utvärdering och bygger på långsiktiga mål samt sträcker sig över många 

år. Klassiska inslag är optioner och aktier som medel för belöning och säkerställande av att 

målen nås. Detta sorts incitament gör det viktigt för chefer att arbeta långsiktigt och kontinuerligt 

bygga nya projekt som kan säkra den långsiktiga intjäningsförmågan. 

 

Den sista belöningsmetoden kallas uppskjuten belöning. Den belönar ROA samt skillnaden 

mellan försäljnings- och administrationskostnader (SG&A) och aktuell ROA. På så sätt 

kontrolleras skillnaden mellan kapitalet som går till framtida investeringar och det som gått till 

den löpande verksamheten. Därefter viktas den framtida verksamheten beroende på hur 

affärsläget betraktas. 

 

Stonich (1981) menar att om någon av dessa metoder används så har företag en bättre chans att 

nå långsiktiga mål och lyckas med implementeringsfasen så att strategin verkligen genomförs. 
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Då man talar om strategi talar man också om ett längre perspektiv och därför är det viktigt att 

även belöningssystemet följer denna tanke.  

 

I en debattartikel i Byggindustrin (2010-11-15) diskuterar Erik Hellqvist, vd Svensk Byggtjänst, 

frågan huruvida byggbonusarna ska kopplas till livscykelkostnaden. Hellqvist ställer sig frågande 

till om det är från politikerna lösningen ska komma? (Utifrån en tidigare artikel i byggindustrin 

där Johan Karlström, koncernchef Skanska och Olle Ehrlén, koncernchef NCC efterlyser 

striktare miljöpåverkans krav från politiker (Köhler, Byggindustrin, 2010-09-24)). Hellqvist 

säger att visst finns det mycket regering, stat och kommun kan bidra med. Men exempelvis 

Lagen om offentlig upphandling utgör ingen begränsning för de offentliga byggherrarna att lyfta 

fram kvalitet och långsiktighet framför produktionspriset. Han ställer sig frågande till om regler 

och bidrag kan lösa helheten. 

 

”Jag tror att vi tillsammans – politiker, byggherrar och entreprenörer – måste skapa en ny 

affärsmodell för samhällsbyggande med långsiktiga vinster och värden. En affärsmodell med 

incitament som styr mot hållbart ur de tre vedertagna perspektiven (ekonomiskt, ekologiskt och 

socialt)”(ibid.).  

 

Hellqvist föreslår ett bonussystem som inte belönar lägsta produktionskostnad och 

kvartalsvinster. I stället skulle bonus betalas ut när man ser att byggnader fungerar på rätt sätt i 

drift. Kanske ska de ansvariga ses i byggnaden med ett par års intervall framåt i tiden och göra 

uppföljningar och dra lärdomar. Hur ser kostnadsbilden ut? Hur nöjda är brukarna? Hur stor är 

miljöpåverkan? 

 

Hellqvist föreslår att bonusar av detta slag ska nå ut hela vägen till dem som arbetat med 

genomförandet – till exempel platschefer och helst hela vägen till hantverkarna. 
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4 Empiri 

Detta kapitel inleds med en kort beskrivning av Skanska och Region Hus Stockholm Bostäder. 

Kapitlet baseras på intervjuer, planer och tryckt material från regionen.  

 

4.1 Organisationsbeskrivning 

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag med expertis inom 

byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder, projekt i offentlig – privat samverkan. 

Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli ledande inom grönt 

byggande. Koncernen har idag 53 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA 

och Latinamerika. Omsättningen år 2009 uppgick till 137 miljarder kronor. 

 

Skanska Sverige består av 22 regioner med ca 3000 projekt årligen från Gällivare i norr till 

Trelleborg i söder. Vårt examensarbete och empiriska studier behandlar Region Hus Stockholm 

Bostäder med stöd av gemensamt material för Skanska och Skanska Sverige. 

 
Bild 4: Organisationsschema Skanska, Region Hus Stockholm Bostäder 

 

Regionen är verksam i Stockholm och Sörmland. Verksamgetsinriktningen är nyproduktion av 

främst bostäder. Under 2009 var omsättningen 1700 miljoner kronor och regionen sysselsatte ca 

350 heltidstjänster.  

 

Regionens affärsidé: ”vi utvecklar, bygger och underhåller attraktiva gröna boendemiljöer. 

Visionen är att vara ”kundens första val inom byggnation och utveckling av gröna bostäder. 

Regionen har som mål att vara det mest lönsamma företaget inom branschen och ledande inom 

grönt byggande och säkerhet. I dagsläget pågår ett arbete för att förverkliga affärsidé, vision och 
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mål. strategi och implementering av grönt byggande står i fokus i den processen. 

(Skanska Sverige AB, 2010) 

 

Inom regionen har vi valt att intervjua personer på olika nivåer för att få en helhetsbild över vad 

grönt byggande innebär, samlat och på olika nivåer. Empirin blir således en sammanställning 

över vad olika medarbetare på regionen lyfter fram kring grönt byggande och vid 

implementering av detsamma. Nedan följer en kort presentation av de personer och projekt som 

berör vår empiriska studie. Intervju har inte genomförts med Joachim Holmberg utan samtal har 

varit av informell karaktär.     

 

Hans Hellron, Regionutvecklingschef: Vi träffade Hans för att få en bild av den strategiska 

processen samt hur implementeringsinitiativet 

behandlas på regionalnivå. 

 

Ola Jansson, Affärsutvecklare: Ola delade med sig av hur regionen arbetar med att 

utveckla gröna affärer gentemot extern kund och hur 

detta är en del av implementeringen av grönt byggande. 

 

Joachim Holmberg, Distriktschef: Joachim har fungerat som bollblank och stöttande 

samtalspartner under vårt examensarbete samt gett oss 

perspektiv på grönt byggande från en distriktschefsroll. 

 

Johanna Nordström, Projektchef Affär: Johanna har varit vår handledare och mentor på Skanska 

under examensarbetet. Hon är även bistått med bred 

kompetens inom grönt byggande, LEED och 

miljöområdet. 

 

Agneta Wannerström, Vi träffade Agneta för att få klarhet i huruvida region 

Miljösamordnare Skanska Sverige: och support kraftsamlar och samarbetar med en 

implementering av grönt byggande. Samt hur 

miljösupporten driver frågan. 

 

Henrik Key, Projektchef: Henrik gav oss sin syn på en implementering av grönt 

byggande ur en projektchefsroll samt hur det är att leda 

Sveriges första LEED registrerade projekt för bostäder. 

 

Lennart Skantz, Produktionschef:  

Daniel Bengtsson, Installationssam. Lennart och Daniel bistod med tankar och synpunkter 

kring hur grönt påverkar produktionsfasen i ett projekt 

samt hur det implementerat grönt byggande på 

regionens i dagsläget grönaste projekt, Blå Jungfrun 

(Passivhus, Hökarängen).   
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4.2 Strategi 

Inom byggbranschen kan vi se stora förändringar i arbetsätt. I och med att lagar och krav ständigt 

skärps och tillkommer så behöver hela branschen genomgå en förändring i sättet att tänka och 

arbeta. Skanska som är ett stort byggföretag står nu i en förändringsfas inom området grönt 

byggande vilket är ett relativt nytt begrepp och behandlas i den kommande affärsplanen för 2011 

till 2015. Detta är ett steg i riktningen att gå från ord till handling. Dock är frågetecknen många 

och hur Skanska ska gå tillväga för att lyckas implementera grönt byggande är ett område som 

kräver mycket arbete och nytänkande.  

 

4.2.1 Strategiperspektivet (Regionen) 

I och med den nya affärsplanen med tillhörande strategier för 2011 – 2015 sätts fokus på grönt 

byggande för första gången. Enligt Hellron har det inte funnits på kartan tills för bara ett par år 

sedan. Affärsplanen är baserad på regionens eget strategiarbete – styrkort, Skanska Sveriges 

affärsplan samt supportfunktionsmål. Dessa är ändamålsenliga och anpassade till företagets 

situation. 

 

Mål för den gröna strategin arbetas fram till affärsplan och projiceras på regionens styrkort med 

tillhörande förbättringsplan. De mål regionen anser spegla grönt byggande kan genom styrkortet 

mätas samt genom förbättringsplanen utvecklas. Med tanke på att grönt byggande är ett relativt 

nytt och outforskat område har mål formulerats med betoning på att implementera strategin och 

på så vis komma igång och börja agera grönt i regionen.  

 

Balanserat styrkort 

 

I det balanserade styrkortet ska först målområden och mätetal, i fortsättningen kallade KPI (Key 

Performance Indicators), identifieras och fyllas i. Därefter ska dessa KPI:er omsättas i enheter 

som kan mätas och jämföras över tiden. Både mål på kortare och lång sikt ska bestämmas. 

Därefter ska styrkortet användas för att följa upp och jämföra utvecklingen av arbetet över tiden. 

Det finns fyra olika delområden; finans, kund, processer och medarbetare som ska behandlas. 

För varje delområde ska även en ansvarig person utses. 

 

Förbättringsplan 

 

Förbättringsplanen utgörs av de åtgärder som måste genomföras för att arbeta bort orsaker till 

nyckelutmaningarna. Kopplat till coachingverktyget NÖHRA® består förbättringsplanen av 

både R:et och A:et som står för ”Resurser” respektive ”Agera”. Målet är att med rätt resurser och 

agerande arbeta bort orsaker som utgör ”Hinder” för att uppnå ”Önskat läge”. N:et står för 

”Nuläge” och är väsentligt för att hitta resurserna och aktiviteterna som leder till önskat läge 

(Skanska; 2010) & (coach2coach academy ab; 2008). 

 

För att lyckas med en implementering av grönt byggande måste ett systematiskt strategiarbete 

ligga till grund för de mål som sätts. Strategiutveckling och implementering går hand i hand och 

återkoppling sker naturligt då dessa sker parallellt på olika nivåer inom regionen (Hellron; 2010). 
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Skanskas gröna karta kommer att vara sammanhållande vid implementering och vidare 

genomförande. Hellron ser fördelar med att kartan är tydlig och reducerad till att väldigt enkelt 

beskriva nivåer för grönt byggande. Kartan är gemensam för hela koncernen, vilket betyder att 

företaget kommer att mäta gröna projekt på samma sätt var i världen de än befinner sig. 

 
Bild 5: Skanskas Gröna Karta 

 

Det finns ett antal miljöområden och miljöaspekter som är viktiga för Skanska och ambitionen är 

att kunna flytta fram positionerna gradvis inom respektive område. Dessa är energi, klimat, 

material och vatten. Strategierna syftar till att nå mörkgrönt på gröna kartan, vilket innebär att 

ingen negativ miljöpåverkan finns under livscykeln inom energi, klimat, kemikalier, avfall och 

vatten. Kartans tidsaxel följer den nya affärsplanen från 2011 till 2015. 

Det bör understrykas att ovanstående visualisering av gröna kartan är en förenklad variant. 

 

4.3 Implementering av Grönt Byggande  

Idag befinner sig Skanska till stora delar i gränslandet mellan beige och ljust grönt. Målet är att 

förflytta både sig själva, kunder och leverantörer, av affärsmässiga och miljömässiga skäl via det 

ljust gröna till det mörkt gröna fältet (Skanska; 2010). 

 

Grönt byggande innebär en stor konkurrensfördel och kraftigt ökat goodwillvärde både internt 

och externt. Skanska arbetar aktivt med att visa på vilka kvalitativa och ekonomiska förbättringar 

som görs i och med grönt byggande. Att bygga grönt kan liknas vid en hygienfaktor där både 

företaget och kunden kommer att tjäna på att bygga ekologiskt hållbart (Hellron; 2010). 

 

Genom att ha högre ambitioner än branschen i övrigt samtidigt som man erbjuder kunden rätt 

kompetens inom grönt byggande differentierar sig Skanska gentemot konkurrenter. 
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Implementeringen internt pådrivs och det underlättar för Skanska att bli kundens första val. ”Att 

ta ett övergripande ansvar inom samhället ger förtroende från våra kunder i retur” säger Hellron. 

 

Att vara ledande innebär även att det är du som sätter ribban/ambitionsnivån. Skanska har bara 

börjat resan och de gröna värderingarna kommer vidareutvecklas parallellt med 

implementeringens fortlöpande. Hellron ser gärna en ännu grönare vision vilken tydligt ska tala 

om var Skanska befinner sig då grönt implementerats fullt ut och visionen nåtts. Det är dock 

svårt att ha en allt för tydlig vision på koncernnivå vilken speglar hela koncernen.  

 

För att kommunicera grönt har Skanska tagit fram diverse trycksaker inom området grönt 

byggande. ”Skanskas lilla gröna” och boken ”Tänk grönt” är två exempel. På vår fråga huruvida 

materialet nått hela vägen ut i organisationen berättar Wannerström att det som nått ut till alla är 

ett nummer av Skanskas interntidning Fokus där ett nummers tyngdpunkt låg på just grönt 

byggande. Wannerström säger att det hade varit önskvärt om mer information likt ”Skanskas lilla 

gröna” och boken ”tänk grönt” nått ut till alla medarbetare. Den interna kommunikationskanal 

som når hela vägen ut i produktionen idag är Faxnyheterna. I februari kommer nästa nummer av 

Fokus som har grönt som temanummer. 

 

Under 2009 startade Skanska för hela koncernen Skanska Green Week. Tanken är att grönt ska 

uppmärksammas under en arbetsvecka globalt inom hela Skanska. Ett bra initiativ menar 

Wannerström, men det innehåller för få konkreta förslag på vad som kan göras/ska göras. En 

utvidgning där grönt byggande belyses, skulle kunna vara en del i att nå ut och låta projekt 

reflektera och bli delaktiga (Wannerström; 2010).  

 

4.3.1 Implementering av Grönt Byggande, Region och Distrikt 

Regionen ska arbeta proaktivt för att bli ledande inom grönt byggande. Hellron menar att en 

pedagogiskt utbildande uppgift finns gentemot kunder och leverantörer. Att agera utbildande är 

en förutsättning för att uppfylla affärsidén om att vara ”kundens första val inom byggnation och 

utveckling av gröna bostäder”. 

 

Ansvaret för att driva och genomföra implementeringen ligger på regionen. Där avgörs vilken 

utveckling grönt byggande kommer att få för regionen. Till hjälp finns Skanska Sveriges 

Miljösupport, som ska verka som support och stöd för samtliga regioner i Sverige samt gröna 

kartan och dess mål. Ytterst ansvarig för att den gröna strategin implementeras på regionen är 

dess regionchef. Som en del av implementeringen startade genomförandet redan i utformningen 

av regionens affärsplan. Utformningen av grönt byggande inom regionens affärsplan började 

med ett ”tomt papper” och formuleringar tog sin början utifrån magkänsla samt tänkbara 

scenarion för framtiden. Tillsammans med Skanska Sveriges affärsplan, miljösupportens 

affärsplan och tidigare mätvärden skapas grönt byggande för regionen (Hellron; 2010).  

 

Inom regionen har vi riktade ledarutvecklingsinsatser som bland annat tar upp förändringsarbete 

berättar Hellron, just för att möta de allt högre krav som ställs på ledaren i en allt mer föränderlig 

värld med produkter vars livscykel blir allt kortare. Han förtydligar ytterligare genom att trycka 

på det personliga ledarskapet vid förändring, att ledaren ges möjlighet till individuell utveckling. 

Skanska Sverige genomför också systematiskt återkommande ledarutvecklingsinsatser för ledare 

på olika nivåer. Exempel på detta är Distriktschefs-, Projektchef-, och Produktionsveckor, där 
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ledare bedriver gemensam utveckling. Dessa tillfällen fungerar även som ett forum för att lyfta 

fram nya arbetssätt, strategier och verktyg. Därmed blir de en del av implementeringsarbetet från 

högre instans. Cheferna ges även möjlighet att reflektera och påverka innan implementeringen 

förs vidare i organisationen. 

 

Avseende distriktschefens roll vid strategiarbetet och implementering av grönt byggande ökar 

delaktigheten ju närmare det egna området frågan kommer. Inför införande på det egna området 

finns stort utrymme för egen kreativitet, utvecklande och påverkande av hur distriktet ska arbeta 

med grönt byggande (Hellron; 2010).  

 

Miljöfrågan är personrelaterad bland distriktschefer, vilket avgör vilken nivå arbetet läggs på 

inom olika distrikt. För att lyckas med en implementering inom distrikten krävas att få till 

prioritet, planer, mål men även personligt engagemang. Distriktscheferna kommer inte att kunna 

blunda för grönt byggande, de spelar en viktig roll vid att nå hela vägen ut i organisationen – de 

påverkar ansträngningsnivån både inom distrikt och projekt menar Wannerström.  

 

Genomförandet av grönt byggande har sin grund i ett strategiskt arbete med styrkort. Styrkortet 

är det främsta implementeringsverktyget regionen har idag. Vidare kommer styrkort även att 

skapa en handlingsprocess för utveckling och naturlig analys över hur väl grönt byggande 

implementerats och genomförts. Skanskas gröna karta kommer att vara sammanhållande vid 

implementeringen. Genom den gröna kartan bedöms projekt utifrån miljö- och 

livscykelpåverkan. För att mer konkret behandla projektens påverkan tas stöd ifrån olika 

miljöcertifieringar för bostadsprojekt, exempelvis LEED och Passivhus. Inom miljösupport 

pågår ett arbete med att kartlägga och pakettera gröna lösningar, vilka ska kunna utnyttjas för att 

nå bättre resultat på den gröna kartan. Målet är att etablera ett mörkgrönt projekt under 2011 

(Hellron; 2010).  

 

Genom den gröna kartan är det enkelt att följa regionens gröna och mörkgröna projekt. Det är 

lätt att mäta och en visuell bild ges över antalet gröna projekt. Detta kan dock ge en snedvriden 

bild av hur utbrett grönt byggande är och det mätvärde regionen kommer använda vid 

styrkortsarbete och vidare ekonomiska redovisning är grön omsättning. Inom Skanska Sverige 

kommer mätvärdet för grönt att vara just grön omsättning. Genom den gröna kartan kan vi 

lokalisera och bedöma projekt utifrån hur pass gröna de är säger Hellron. ”När ett projekt 

bedömts vara grönt ser vi till projekts omsättning”. Ett grönt projekt omsätter vad Skanska 

definierar som gröna pengar. Grön omsättning är det mätvärde som sedan förs vidare till 

styrkortet för att ställas mot uppsatta mål. 

 

Vidare kommer förbättringsplanen kopplat till styrkortet att vara det underlag som utvecklar och 

sätter upp nya mål för hur regionen angriper grönt byggande. Styrkort och förbättringsplan skall 

nu skapas för distrikt och sedan projekt. Tanken är att en kedja ska bildas där slutligen regionens 

mål med grönt byggande kan nås. I dagsläget behandlas grönt byggande endast under parametern 

kund och det mätvärde/KPI som finns att mäta är ovan benämnt grön omsättning. Både Hellron 

och Nordström menar att det viktigaste just nu är att implementera gröna projekt med en grön 

omsättning. Då både styrkort och gröna kartan är helt nytt för de flesta av medarbetarna ses en 

vikt av att begrepp och arbete får landa i regionen under 2011. Detta för att under kommande år 
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gemensamt kunna utveckla ett samspel med fler mätvärden i takt med att lärdom och utveckling 

sker inom grönt byggande. 

 

Sett till framtiden är det inte en omöjlighet att kunden kommer att ta för givet att alla 

byggentreprenörer bedriver gröna byggen. Wannerström lägger stor vikt vid att börja nu. Kan en 

implementering av grönt byggande landa internt i organisationen kan regionen/distriktet vara 

drivande inom sitt marknadssegment samt hjälpa kunden att mogna. Finns det inarbetade gröna 

lösningar/koncept redan i ett tidigt skede skapar det kostnadsfördelar både initialt och för 

framtiden. 

 

Målet med implementeringen är att bli ledande inom grönt byggande. Att vara ledande innebär 

enligt Hellron två saker: 

 

1. Uppfattas av kunden som ledande. 

2. Faktiskt vara den som leder utveckling och har de mest offensiva ambitionerna på 

helheten. 

 

För att fullt ut stötta implementeringen kan dock den interna marknadsföringen bli bättre, med 

material som informerar och kommunicerar mer mot själva regionen utöver Skanskas 

koncernövergripande material. Att medarbetare kan knyta grönt byggande till den egna 

arbetssituationen underlättar förståelsen och skapar ett starkare engagemang. I dagsläget pågår 

ett arbete med att ta fram utbildning inom grönt byggande samt för den gröna kartan. Fram till 

2015 ska samtliga medarbetare ha genomgått en utbildning i grönt byggande. Gröna Kartan 

lämpar sig även väl ur kommunikationssynpunkt då den kan varieras för olika nivåer och en 

visuell helhetsbild ges över regionens väg mot slutmålet.  

 

Hellron anser att grönt ska vara en del av incitament i form av belöningssystem i framtiden 

precis som t ex arbetsmiljö är det idag. Redan idag är Grönt en del i vissa överenskommelser. 

Incitamenten varierar från år till år med en kombination av ekonomi och mjuka parametrar. Att 

väga ihop hårda och mjuka parametrar är inget nytt i bonusöverenskommelser och fungerar bra. 

Tänkbart är att relatera bonus gentemot grön omsättning och mörkgröna projekt i portföljen för 

ledare inom Skanska. 

 

Belöningssystemet ska signalera vad som är viktigt för företaget, och efter lönsamhet kommer 

grönt på Skanska. Som privatägt företag går vinst före allt annat, men å andra sidan skapas ingen 

vinst om inte ambitionen finns att vara bäst inom vissa segment (Hellron; 2010). 

 

Implementering kommer att ske på olika nivåer. Ju högre nivå desto längre fram ligger arbetet 

med strategin. En förutsättning för att skapa god balans vid implementeringen är att strategin 

samtidigt kommuniceras åt alla håll; upp – ned, horisontellt, ned – upp och icke linjärt. Inom 

regionen är de alltid noga med att alltid börja med att skapa en plan och implementeringsplan för 

de aktiviteter och insatser de går för. 

 

Hellron menar att kommunikation är ett av de viktigaste verktygen vid förändring och 

implementering. Ledarens kommunikativa roll är även av betydande vikt i det vardagliga arbetet 
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och det är oftast nummer ett på en ledares agenda. Genom styrkort och förbättringsplan 

säkerställs att grönt kommuniceras mellan olika nivåer på regionen.  

 

Implementeringen ställer som tidigare nämnts krav på en hög kompetens inom grönt byggande 

varvid Skanska bör bredda sin rekrytering utefter behovet av nya roller som växer fram. Grönt 

byggande har redan idag fört med sig nya roller inom exempelvis LEED, miljö och energi 

(Hellron; 2010).  

 

Inspiration finns att hämta från andra företag och andra branscher med en hög miljöprofil. För att 

lyckas med att implementera grönt fullt ut och skapa en helhetsbild gäller det att samtliga 

medarbetare kan relatera till förändringen och stå upp för densamma. Ju snarare hela 

organisationen är med på ”tåget” desto snabbare går utvecklingen mot att bli det ledande gröna 

byggföretaget. 

 

4.3.2 Implementering av Grönt Byggande, Projekt 

Vissa tjänstemän i husregioner har utbildats att prata om och sälja grönt byggande. Där har de 

haft övningar i hur grönt byggande ska beskrivas. Duktiga yrkesmän har svårt att sätta ord till 

grönt byggande. Många är idag obekväma med det teoretiska när grönt ska förklaras, men nivån 

har höjts betydligt under senast året (Wannerström; 2010). 

 

Bland yrkesarbetare är det inte många som fått en uppfattning om vad grönt byggande innebär. 

Förmodligen betyder ordet avfall, kemikalier och fordon. Ett vidare arbete behövs för att 

definiera och nå ut mer konkret, vad som menas och vad innebörden av grönt byggande är för 

både yrkesarbetare och underentreprenörer i projekt. Innebörden av grönt byggande är mycket 

tydligare kommunicerad på högre nivå.  

 

En konkret del av grönt byggande som direkt berör projekten är Grön arbetsplats. Grön 

arbetsplats är Skanskas egna koncept och syftar till att höja ambitionen på miljöarbetet på 

byggarbetsplatser och göra dem mindre resursbelastande. Kriterierna är sådana idag att alla 

arbetsplatser ska kunna bli gröna. Detta gör att det blir väldigt enkelt för vissa, men meningen är 

inte heller att det ska vara svårt utan att frågor kring miljö lyfts ute i projekten och skapa en 

medvetenhet för hur en arbetsplats måste agera idag för att bidra till att minska den 

miljöpåverkan byggindustrin har idag. Grön arbetsplats är ett fritt val i Skanska Sverige, men 

många regioner har sagt att alla deras arbetsplatser ska bli gröna. Ett vanligt mål i regionens 

affärsplan är att alla nya arbetsplatser ska vara gröna år 2010. 

 

”Grönt byggande är inte bara att ha ett bättre miljöarbete i produktionen utan att höja 

miljöprestanda i det vi bygger för kund t.ex. byggnaden och vägen” (Wannerström; 2010) 

 

Styrkort är idag inte utvecklat för projekt. Först ska en nedbrytning göras för distrikten och sedan 

kommer varje projekt att få ta fram eget underlag, vilket ska baseras på de mål distriktet satt upp. 

Tanken är att grönt byggande genom styrkortet ska kunna mätas hela vägen ned på projektnivå. 

Genom implementeringen av styrkort i projekt skapas en katalyserande effekt för grönt 

byggande. Att grönt blir mätbart och kommuniceras i projekten blir viktigt för att skapa en 

helhetsbild och utveckling av vad grönt byggande konkret ska innebära (Hellron; 2010).  

 



39 
 

Inom regionen pågår idag ett arbete för att främja grönt i projekten. Arbetet syftar till att 

implementera grönt mer konkret i projekt, där olika gröna lösningar passas in i byggprocessen. 

Tanken är att grönt, gröna arbetsprocesser och lösningar ska lokaliseras och projiceras på 

samtliga skeden från markförvärv och utveckling till förvaltning. Arbetet tar stöd av den gröna 

kartan och blir ett steg i att skapa mörkgröna projekt. Initiativet ligger i den förbättringsplan som 

är kopplad till styrkortet och blir på så vis ett exempel på hur Skanska vidareutvecklar grönt 

byggande under implementeringen (Nordström; 2010).  

 

 

4.3.2.1 Blå Jungfrun 

Blå Jungfrun är ett passivhus projekt Skanska utfört åt Familjebostäder. Projektet innefattar 

hyresrätter och ligger i Farsta. 

 

Det första mötet produktionslaget hade med grönt var att de ingick ett avtal om grönt arbetsplats. 

Detta avtal listar olika aktiviteter och krav som måste uppfyllas för att projektet ska bli en så 

kallad grön arbetsplats. När vi frågar Skantz vad grönt byggande betyder för honom nämner han 

aspekter som att det material som byggs in ska kunna återvinnas vid en eventuell rivning och låg 

energianvändning. Ofta är det detta som kunden och gemene man känner till och förstår 

innebörden av. Det är ofta svårt att relatera dyra tekniska lösningar till investeringskostnaden och 

få kunden att välja dessa (Skantz; 2010). 

 

Han påtalar också att uppvärmningsinstallationerna ska vara miljövänliga. Ofta kräver grönt 

byggande mer utrymme på arbetsplatsen för att ge plats åt olika återvinningsstationer, 

kemikaliehantering och uppsamlingsplatser. Detta kan vara ett stort problem då projekten ofta 

utförs inom tätort.  

 

På frågan vad som kan motivera anställda att arbeta grönt så får vi till svar att man måste hitta 

aspekter som gynnar yrkesarbetarna och som bidrar till att deras arbete förenklas. Dessa 

incitament bör vara relaterade till arbetsbelastningen. ”Det finns ingen som vill jobba under en 

person som står med handen och pekar på hur man ska göra”. Vi måste finna ett sätt som gör att 

personalen själv vill arbeta grönt och det måste vara enklare än idag. I längden är det faktiskt 

roligt att reflektera tillbaka på just sitt bidrag till en mer grön produktion. Skantz och Bengtsson 

har svårt att se hur incitament skulle främja grönt byggande i produktion.   

 

Kommunikation är en viktig nyckel för att lyckas nå ut med det gröna budskapet. I dagsläget är 

det upp till var och en att själv läsa och ta in vad regionen och Skanska informerar. Skantz och 

Bengtsson anser att det är bra med information men att den kan reduceras till det som verkligen 

berör projekten. Risken finns annars att information sker i överflöd och inte anses som så viktig. 

Att kommunicera grönt som en större helhet inom regionen anser de båda vara av stor vikt. Det 

gäller bara att hitta ett relevant forum där informationen känns viktig och alla medarbetare i 

projektet kan tillgodogöra sig grönt inom helhetsbilden för sitt arbete. ”Talar man med lite högre 

tjänstemän så känner de flesta till grönt byggande medan de flesta yrkesarbetare inte vet vad 

grönt byggande innebär. Det är synd att det gröna inte har kommunicerats ut till alla i 

organisationen” - Skantz.  
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Det som har skett på Blå Jungfrun är att de på plats har pratat om innebörden av grönt byggande. 

Dialog har förts kring renhållning, mål angående deponi och energi tack vare passivhus kravet. 

Ett sätt att kommunicera grönt, kan vara genom visualisering. Dock måste nog nya 

informationskanaler tillämpas då planscher och tidningar finns i överflöd ute i bodarna. En bra 

idé kan vara att det finns någon på regionen som är speciellt duktig på det gröna som informerar 

och kommunicerar detta på exempelvis distriktsträffar eller direkt ute i projekten. Det räcker att 

han eller hon kommer ut på projektet ett par gånger. Mer pappersdokument fungerar inte, det 

behövs en fysisk person att vända sig till.  

 

Vi frågar vad skillnaden är jämfört med ett traditionellt projekt. Skantz understryker att det inte 

är så stor skillnad gällande hans roll som produktionschef. ”Produktionen funderar inte så 

mycket på grönt, vi får bygghandlingar som ska följas”. Det är i projekteringen som det gröna tar 

form, att projektet är grönt projekterat är en förutsättning för att skapa en grön byggnad. Under 

projektering behandlas de krav som gör Blå Jungfrun till ett passivhus. Visst innebar det en del 

nya produktionsmetoder men på det stora hela var grönt förberett i och med kravbilden under 

projektering. Då blev det heller inte någon belastning i projektet. Skantz såg fördelar med att han 

som produktionschef var delaktig under projekteringsfasen och på så vis kunde tillgodogöra sig 

en helhetsbild av vad passivhus kraven betyder för produktionen och vad grönt byggande skulle 

innebära för Blå Jungfrun. 

 

Under vår intervju med Skantz och Bengtsson kom ett konkret förslag på hur grönt skulle kunna 

främjas vid produktion. Skanska arbetar med ett inköpsverktyg kallat IBX. Tanken är att alla de 

köp projekten gör ska gå genom IBX. De anser att verktyget bör anpassas efter grönt byggande 

och miljövänliga val, antingen genom att skapa en inloggning som ger grön profil på inköpen, 

men att ursprungsverktyget finns att komma åt, eller att en översyn görs så att hela IBX blir 

grönt. ”På så vis skulle det bli lättare för oss i produktionen att göra rätt val och hitta det material 

som överensstämmer med grönt byggande”. 

 

Hellron anser att förslaget om ett grönt IBX, från Blå Jungfrun stämmer väl överens med 

ambitionerna att implementera grönt byggande. Han anser att en mellanväg med valmöjligheter 

inte behövs utan att inköpen ska styras mot en grön riktning vilket genererar hållbara köp. I 

dagsläget pågår även ett arbete kring logistik vid inköp, där material är tänkt att mellanlagras och 

samlas inför leverans. Detta för att minska den miljömässiga belastningen samtidigt som det ger 

lägre kostnad. 

 

4.3.2.2 Välbehaget och Jublet 

Välbehaget är Sveriges första LEED – registrerade bostadsprojekt. Projekten kommer ur 

regionens egen projektutveckling. Det vi finner intressant är att man här har lyckats kombinera 

estetik och andra värden kund förväntar sig vid ett attraktivt läge med goda energivärden och en 

hög miljöprofil.  

 

Välbehaget och Jublet kommer att byggas med en tung stomme. Något Key anser vara en 

grundförutsättning för grönt byggande. ”Att arbeta med miljöfrågor lyfter ögonen för vad vi 

bygger och vilken påverkan sättet vi bygger på och det material vi använder” - Key. 

 



41 
 

Key anser att regionen bör fortsätta med att miljöcertifiera projekt. Om man tycker miljö är 

viktigt bör man visa det. LEED är bara ett av flera sätt att certifiera projekt på och regionen bör 

även vara öppen för andra sätt, för att inte låsas fast vid ett system. Att samla den kompetens 

som skapas i och med nya system och processer skapar konkurrenskraft. För Välbehaget och 

Jublet har en ny tjänst skapas i form av LEED – ansvarig. Key berättar att i början av arbetet 

fanns en utbildande roll gentemot konsulter, men nu kan mer och mer lämnas över i egna händer.  

 

Key svarar på vår fråga om hur tydligt uttalat grönt byggande är för projekt och produktion att de 

något otydliga formuleringar som finns idag förmodligen kommer ur en medveten handling 

ovanifrån. Där otydliga budskap inom grönt byggande är en förutsättning för att ha en chans att 

lyckas. Skulle en alltför konkret handlingsplan tas fram utan att projekt och produktion getts 

möjlighet till påverkan och reflektion över vad grönt innebär så är risken mycket stor att den 

viktiga helhetsbilden fallerar. Processen är viktigare än en dokumenterad plan. Handlingsplanen 

bör verka som ett kvitto på att vägen har gåtts. Han menar att detta är en avsiktlig taktik 

ovanifrån som ska främja att grönt byggande kommer underifrån. Då finns en bättre chans att få 

information och synpunkter från projekt och produktion.  

 

Key anser att den gröna strategin bör kommuniceras ända ner till yrkesarbetarna på grund av att 

delaktighet ger förståelse. Då vi frågar honom om han tror att de flesta känner till vad grönt 

innebär så svarar han nej. Framförallt så är kunskapen bristfällig hos yrkesarbetarna och han 

menar att gröna kartan kan skapa förståelse för grönt byggande tillsammans med en kort 

utbildning ute i projekt. Ser yrkesarbetare och tjänstemän ute i projekt var man befinner sig på 

kartan så fås även en motivation att till nästa projekt bli ännu grönare. Genom en enkel 

visualisering når vi ut till fler medarbetare eftersom vi alla har olika förmåga att ta till oss 

information (Key; 2010).  

 

4.3.3 Gröna affärer 

Målet är att öka den gröna omsättningen. Där är interna kunder bra kunder då affärsmålen 

bygger på samma grunder. Mot externa kunder gäller nu att sälja in och höja ribban. Sedan finns 

det även dem som idag ligger väldigt långt fram i utvecklingen och där Skanska får arbeta hårt 

för att klara deras krav. 

 

Många i Skanska uppfattar att långsiktiga professionella köpare av kommersiella lokaler 

efterfrågar mer grönt idag, och branschen börjar anse att gröna t.ex. miljöcertifierade kontor har 

ett högre marknadsvärde. Den interna kunden Skanska Fastigheter (CDN) driver grönt och 

LEED. På bostadssidan har kundundersökningar hos Skanska Nya Hem (RDN) visat på ett ökat 

intresse för grönare bostäder, jämfört med tidigare års undersökningar. Enligt den 

undersökningen finns även en betalningsvilja. Den okunskap som tidigare funnits har börjat 

övergå alltmer i en ökad medvetenhet. En trolig anledning är att grönt byggande getts att större 

utrymme i den mediala debatten. Dock tror nog många privatpersoner fortfarande att en ny 

bostad alltid är den bästa ur miljösynpunkt. När kunderna inser att det går att bygga bättre till en 

attraktiv kostnad så kommer efterfrågan att öka (Wannerström; 2010).  

 

Skanska har utvecklat konceptet ModernaHus, som är Svanenmärkt. Svanen valdes just för att 

det är något kunden känner igen sedan tidigare, det har därmed en trovärdighet gentemot kund. 

För att lyckas inom bostäder behöver kunden upplysas om vad grönt byggande gör för 
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inomhusmiljö, kvalitet och energi menar Wannerström. Idag kan det vara svårt att se skillnad på 

mer eller mindre energisnåla hus. Vi diskuterade även hur långt slutkunden är beredd att sträcka 

sig vid köp av bostadsrätter, vart på prioriteringslistan kommer grönt och miljö? Passivhus kan 

vara en svår form för bostadsrätter, då slutkund kan ha svårt att relatera mervärdet gentemot 

merkostnad i investeringen. En bättring måste ske på att visa ekonomiska fördelar ur ett 

livscykelperspektiv. Även marknadsföringen av en ”grön känsla/mervärde” skulle kunna skapa 

insikt och betalningsvilja. Under en övergångsperiod kommer gröna hus att kosta mer att bygga 

på grund av dyrare material, mer arbetstid och högre kvalitetskrav i produktionen. Ju mer 

erfarenheter Skanska får desto mer kostnadseffektiva gröna lösningar kan erbjudas.  

 

Det första Jansson tar upp är vikten av att börja med ”vad är grönt byggande och för vem”? Är 

det bara en modern populistisk strategi från styrelserummet eller finns här en djupare mening? 

Han menar att det finns en grundtes för grönt och grönt byggande i livets kärnvärden. Hans 

utgångspunkt är människorna, naturen och världen vi lever i. Genom att se till helheten kan 

hållbara rum skapas för framtiden. Att se hemmet ur ett vidare perspektiv ger en dimension av 

grönt byggande som allt för sällan tas hänsyn till ur ett ingenjörsperspektiv. 

 

Att implementera grönt på marknaden kräver ett bemötande med mjuka budskap och empati. 

”möt människorna och förklara vad jag menar med grönt byggande”. Enligt grundtesen finns 

ingen egennytta i att bygga grönt utan att skapa ett hållbart hus för människorna som ska bo där. 

Jansson påtalar dock att det finns ett altruistiskt värde i att vara drivande och initiera gröna 

projekt. Om vår strävan är att bli ledande inom grönt byggande kommer det medföra att vi 

utvecklar gröna bostäder för att nå ett erkännande, vilket betyder att vi samtidigt bidrar till ett 

mer hållbart byggande. 

 

Att skapa gröna affärer handlar om att se livssituationer, grönt byggande ska skapa möjligheter 

för ett gott liv. Affärsutveckling är förmågan att se helheter, zooma ut för att se hela bilden.  

 
Bild 6: Grunderna i en grön affär 

 

Bilden illustrerar vad Jansson anser är grunderna i en grön affär. Först definieras affären, sedan 

behandlas vilken teknik som behövs för att lösa hur grönt ska nås. För att få en hållbar affär sätts 

värden och teknik i perspektiv mot tid och ekonomi. För att komma i mål med affären krävs ofta 

att kompromisser sker på något av områdena. Dock får det aldrig kompromissas med 

hygienfaktorer. 
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Affären tar sin början i de mjuka värden som ska motivera varför kunden ska välja grönt 

byggande samt vad som krävs för att de boende ska trivas.  

 

- Estetik, byggnaden ska vara tilltalande för de boende. 

- Hygienfaktorer, såsom fukt, luftkvalitet, mögel, CO2 och tätt hus. 

Inom grönt byggande ska det finnas en nolltolerans mot fel och det ska byggas med kvalitet.  

 

Teknik behandlar ”hur” och bildar hårdvaran i grönt byggande. Idag är energivärden det flest kan 

relatera till både ekologiskt och ekonomiskt. Vilken teknik krävs för att exempelvis skapa 

energisnåla byggnader med låg CO2 – påverkan? För att lyckas med grönt byggande gäller det att 

lokalisera de tekniska stoppklossarna och hitta nya lösningar genom att följa utvecklingen i andra 

länder och branscher. Skanska behöver jobba bredare med partnering mot leverantörer och att 

bedriva forskning för utveckling av hållbara lösningar. Hur vi använder resurser och vilka 

materialval som görs är två faktorer som kan påverkas av de tekniska lösningar som väljs, menar 

Jansson. 

 

 

 

Tidsperspektivet handlar om att skapa flexibla 

byggnader som ska gå att utveckla och förändras under 

livstiden. En fråga som bör ställas är vart deadline 

befinner sig för de hus som byggs idag? Kommer man i 

framtiden att kunna göra nollenergihus av det vi bygger 

idag? För att knyta an till teknik påtalar Jansson att 

husets stomme påverkar alla andra val och bildar 

plattform för framtiden. Han menar att grönt byggande 

är en resa utan ändhållplats och för att det ska bli 

hållbart måste fokus ligga vid helheten och vilken 

påverkan de initiala beslut vi tar, får i framtiden. 

 

Genom att pakettera plusparametrar som exempelvis 

kvalitet, energibesparing och tekniska lösningar där yta kan 

sparas tillsammans med outtalade behov motiveras den 

gröna affären. Idealet är inte genomförbart utan kompromisser krävs på samtliga områden. Något 

som dock aldrig bör kompromissas med vid en grön byggnad är vissa hygienfaktorer. Grönt 

byggande av hyresrätter sker ofta i samutveckling och investeringen blir lättare att motivera än 

vid bostadsrätter, då en vinst kan räknas hem på lång sikt. För både hyres- och bostadsrätter kan 

affären motiveras av exempelvis en grön teknisk lösning på stommen som ger större boendeyta 

och samtidigt lägre energianvändning. Då lösningen är något dyrare lämpar den sig bäst för 

projekt där kostnad för markförvärv tillsammans med detaljplan gör att beställaren måste 

maximera yta för att ge god avkastning.  

 

Investering ställs givetvis mot att inte bygga utifrån helheten och kortsiktigt maximera vinst men 

Jansson ser ett paradigmskifte där även beställare av bostadsrättshus väljer grönt med ett adderat 

Bild: 7 Tidsperspektivet för grönt 

byggande 
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värde före något högre avkastning. Att samtidigt arbeta med olika miljöcertifieringar ger ett 

beständigt och adderat värde likt ett kvitto på vad kund köpt. Utan certifiering finns en risk för 

värdeminskning med tiden. Faran med att certifiera eller bygga enligt passivhuskriterierna är att 

det kan föra med sig begränsningar. Exempelvis finns för passivhus kriterier för hur stor del av 

klimatskal som får bestå av fönster. En helhetssyn efterlyses där bedömning inte görs beroende 

av statiska val utan där nya produkter eller tekniska lösningar kan bidra till att krav på 

energianvändning hålls. 

 

Jansson lägger stor vikt vid bemötande av kund och beställare. ”Vi ska vara trovärdiga i det vi 

gör och prata från hjärtat till hjärtat”. Kan en uthållig lönsamhet skapas så kommer det även att 

skapa affärer i framtiden. 

 

För att lyckas vid förändring är budbärare livsviktigt. Bärare ska driva på utveckling och ta 

debatt, både intern och extern.  De fungerar som motorn i att finna nya och bättre lösningar. 

 

4.3.4 Miljösupportens roll vid implementering av grönt byggande 

Miljösupporten stöttar Skanska Sverige AB, regioner, distrikt och ledningsteam. De stora 

inriktningarna i Sverige är hus och väg. Dessa samordnar sina verksamhetsgrenar under 

Sverigeledningen. Miljösupporten jobbar även mot andra supportfunktioner då kanske främst 

mot teknik. 

Supportfunktion Miljö har i uppdrag att stödja linjen att: 

 skapa gröna affärsmöjligheter och att vinna projekt  

 säkra att lagkrav, kundkrav och koncernkrav inom miljö uppfylls. 

Detta sker genom att man arbetar med: 

 Affärsutveckling relaterat till miljö/grönt byggande  

 Linjestöd i miljöfrågor som specialist- och generaliststöd till projekt  

 Controlling av miljöarbetet för uppföljning och rapportering. 

När Miljösupporten började implementera var det första som gjordes, ”gröna lösningar”, en 

snabb insats för att börja premiera att tänka grönt ute i projekten. Det finns dock ingen 

erfarenhetsåterföring inom området. Arbete behövs för att klargöra vilka gröna lösningar som 

används idag. Det behöver paketeras och samlas. Idag pågår ett arbete inom miljösupporten med 

att samla och paketera gröna lösningar. Förhoppningen är att ett paket med olika lösningar ska 

skapas för att underlätta valet av grönt i olika projekt. Tillsammans med det arbete som sker i 

regionen för att främja grönt i projekten, finns förhoppning om att skapa en god 

erfarenhetsåterföring och enkelhet i valet av grönt. 
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5 Analys 

I detta kapitel presenterar vi en jämförelse mellan utvalda delar av vår teori och det som 

uppmärksammats i empirin gällande generella framgångsfaktorer för strategiimplementering. 

 

5.1 Inledning 

Vi vill betona att det inte är en slump att vi har svårt att särskilja strategi och 

strategiimplementering åt. Dessa två begrepp ses som en kontinuerlig process (både i teori och 

av respondenter) vilken saknar ett tydligt avslut.  

 

Vid följande jämförelse kommer utgångspunkt tas i de faktorer vi identifierat som kritiska för en 

framgångsrik strategiimplementering i teorin. Vi belyser de stödjande faktorer vi anser vara 

relevanta i fallet Skanska, Region Hus Stockholm Bostäder. Utifrån dessa kommer vi att belysa 

likheter och skillnader med vår empiri. Detta följs av en diskussion som berör vår egen 

framtagna tolkning av vår teoretiska studie. 

 

I inledningen under frågeställning tar vi upp två frågor som vi utifrån teori och empiri hoppas 

kunna besvara. Dessa är: 

 

Finns det idag några generella framgångsfaktorer som kan generera förslag till handling för att 

lyckas med strategiimplementering? 

 

Hur ska Skanska arbeta för att lyckas förmedla, engagera och implementera grönt byggande 

inom Regionen Hus Stockholm Bostäder, från ledning till projekt?  

 

5.2 Strategi och implementering 

Att uppnå förståelse samt överensstämmelse gällande strategiska mål och vision anses vara en 

framgångsfaktor för strategiimplementering. I och med att grönt byggande finns i kommande 

affärsplan för Region Hus Stockholm Bostäder anses strategin gällande detta vara klar och 

tydlig. Den tar upp vad Skanska menar och vill åstadkomma inom ämnet grönt byggande. 

Styrkort och förbättringsplan listar konkreta mätetal och mål, samt åtgärder för att uppnå målen. 

(Lövingsson & Fasth; 2003) menar att i grova drag handlar strategiarbete om att kartlägga 

dagens situation och jämföra den med en framtida önskad situation. För att bilda strategin bryts 

visionen ned till mätbara mål och handlingsplaner vilket sker i styrkort och förbättringsplan. 

 

I likhet med Lövingsson & Fasth (2003) ser vi att grönt byggande handlar om att utgå från oss 

människor och vår natur som den ser ut idag. Det är vi människor som ska bo, arbeta, resa och 

utöva fritid i det vi bygger och vistas i. Grunden i grönt byggande bör utgå från människan och 

naturen för att efter deras behov forma ett grönt rum som innesluter dem. 

 

De Wit & Meyer (2004) beskriver strategiprocessen som ett antal aktiviteter som följer på 

varandra, där identifiering av nuläge kommer före implementering. Grönt byggande innebär att 

hänsyn till hygienfaktorer bör tas och dessa måste identifieras och uppnås för att ha någon chans 

till en grön implementering. Därför är det så viktigt att se vad kunden efterfrågar i ett tidigt 

skede, annars spelar det ingen roll hur gröna Skanska försöker vara. Det gröna begreppet kan 

liknas vid en labyrint vi kliver in i. Ser vi enbart på närmsta vägg (denna vägg kan vara en grön 
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lösning) så kommer vi ingen vart. Genom att lyfta blicken och se på labyrinten från ovan, så ser 

vi vilka åtgärder som krävs för att forma det gröna och samtidigt uppfylla grundläggande 

hygienfaktorer. I enlighet med Blanchard (1997) så bygger strategiimplementering på att kunna 

se till helheten. Genom att utgå från ett utifrån och in perspektiv kan den helhet som är så viktig 

uppnås. 

 

Mintzberg (1994), Wrapp (1967) & Miller (1997) diskuterar huruvida strategier ska tydliggöras 

inom hela organisationen eller enbart till vissa delar. Oenighet råder inom forskningslägret och 

avvägningen utgörs av en bedömning mellan vinsten av ett tydliggörande och kostnaden för 

detta. Decentraliserade och centraliserade företag arbetar på olika sätt med kommunikation av 

strategier. Skanska presenterar strategin på olika sätt beroende på nivå och plats inom 

organisationen. Uppfattningen hos våra respondenter är att det är bra om så många som möjligt 

känner till strategin, vilket förtydligas med de utbildningsmål som finns till 2015.  

 

Vi ser i likhet med Mintzberg (1994) att den gröna strategin bör kommuniceras ända ner till 

yrkesarbetarna på grund av att delaktighet ger förståelse. Dock bör detta ske på ett enkelt sätt 

eftersom alla inte är lika benägna att ta till sig information. Vår uppfattning är att de flesta inte 

känner till vad grönt innebär. Framförallt så är kunskapen bristfällig hos yrkesarbetarna och 

gröna kartan skulle kunna skapa motivation och förståelse för grönt byggande tillsammans med 

att en person genomför en kort utbildning ute i projekt. 

 

Att implementera grönt på marknaden kräver ett bemötande med mjuka budskap och empati 

vilket också Blanchard (1997) belyser. Han menar att faktorer ska harmonisera och ge en 

helhetsbild. Ur grundtesen finns ingen egennytta i att bygga grönt utan att skapa ett hållbart hus 

för människorna som ska bo där. Det finns ett altruistiskt värde av att vara drivande och initiera 

projekt under implementeringsfasen. Om strävan är att bli ledande inom grönt byggande kommer 

det medföra att det utvecklas gröna bostäder för att nå ett erkännande, vilket ger ett bidrag till ett 

mer hållbart byggande. 

 

5.2.1 Strategiskt styrsystem 

För att på ett effektivt sätt kunna mäta och utvärdera grönt byggande så används balanserat 

styrkort tillsammans med en förbättringsplan. Dessa två tillsammans utgör ett styrande dokument 

för regionen. Styrkortet visar att andelen grön och mörkgrön omsättning på gröna kartan ska 

utgöra en viss procent av den totala omsättningen år 2015. 

 

Roos et al. (2004) beskriver fyra olika metoder som kan användas då strategier ska 

implementeras där den ena är den så kallade steg för steg implementeringen. Beroende på 

omfattning och tidshorisont kan den ena metoden lämpa sig bättre än de andra. Respondenterna 

talar om att grönt byggande delas upp i delmål där 25 % av omsättningen ska vara på den 

mörkgröna delen av gröna kartan år 2015. Vi ser att denna metod lämpar sig bäst för 

implementeringen av grönt byggande eftersom delmål och förändringsmöjligheter tillåts under 

implementeringsfasen. 
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5.3 Generella framgångsfaktorer 

Utifrån insamlat material, främst i form av intervjuer, har vi listat fyra olika kritiska 

framgångsfaktorer med underliggande nyckelord-, för strategiimplementering inom regionen. 

Några faktorer har belysts mer än andra av respondenterna, men de som inte nämns lika ofta 

behöver inte vara mindre viktiga. Vi har inte för avsikt att rangordna faktorerna efter hur viktiga 

de är och inte heller förhållandet till, samt påverkan av varandra.  

 

5.3.1 Ledningens roll 

För att tydliggöra vad som menas med ledning i detta sammanhang bryter vi ned ordet till den 

hierarkistruktur som finns på regionen. Med ledning menas de som har hög beslutsbefogenhet 

inom regionen gällande strategi och strategiimplementering. 

 

Regionen själv utarbetar strategier för grönt byggande, med stöd av Skanska Sveriges affärsplan, 

Miljösupporten med flera. Dessa ska implementeras och nå ut hela vägen till den produktion 

regionen bedriver. Det är viktigt att ett förtroende skapas, där medarbetarna kan relatera till och 

blir delaktiga i det regionen beslutar. På så vis skapas en sund kommunikation där nivåskillnader 

bryts (Corboy et al; 2007). Genom att i affärsplanen ha grönt byggande som en strategi 

signaleras ett tydligt budskap till övriga i regionen. 

 

Corboy et al. (2007) menar att ledningen spelar en stor roll vid strategiimplementering genom att 

skapa riktlinjer och normer för hur organisationen ska handla. Det krävs ett starkt ledarskap som 

deltar i och stöttar implementeringsarbetet under hela processen för att en strategisk förändring 

ska genomföras. Roos et al. (2004) menar att om personalen känner att högre chefer inte 

helhjärtat är engagerade i strategin så kommer deras engagemang och entusiasm att avta.  

 

Vid utformning av affärsplan ska så många nyckelpersoner som möjligt göras delaktiga. 

Därigenom skapas ett ökat engagemang och kännedom kring strategifrågorna. Det hela börjar 

med ett blankt papper som ligger till grund för spontana tankar och åsikter. Genom att låta 

medarbetarna vara med och påverka på detta sätt istället för att bara ta order från ovan ökas 

engagemanget.  

 

Affärsplanen tillsammans med styrkort och förbättringsplan skapar en god plattform för en 

lyckad strategiimplementering, då arbetet stöds av klara mål och aktiviteter. Mintzberg (1994) 

menar att för att uppnå en lyckad strategiimplementering är det viktigt att en gemensam 

förståelse skapas kring hur saker och ting skall åstadkommas för att lyckas. Genom att studera 

styrkortet och förbättringsplanen listas konkreta aktiviteter kring grönt och hur dessa ska 

genomföras. Ett av målen för kommande år är att initiera minst ett projekt på den mörkgröna 

delen av gröna kartan.  

 

Beer & Eisenstat (2000) menar att regionledningen dels måste säkerställa att de rätta resurserna 

fördelas till strategiimplementeringen samt att det sker på ett korrekt sätt. Den har således ett 

ansvar för att strategin reflekterar sin omgivning och att tilldelning av resurser reflekterar 

strategin. Verkställande av strategier kräver inte enbart en aktiv företagsledning utan också 

engagerade medarbetare. Det krävs att alla anställda ställer upp och är kopplade till strategin. 

Därmed är det inte möjligt att lägga det totala ansvaret för implementeringen på ledningen. För 
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att ge medarbetarna en bättre förståelse för grönt byggande ska nyckelpersoner ges 

utbildning/kompetenshöjande åtgärder inom grönt.  

 

Bass (1990) beskriver de egenskaper som kännetecknar en god ledare. Dessa är-, självförtroende, 

självbestämmande, verbal, energisk, uttrycksfull och stor personlig insikt. Han menar även att 

alla kan förvärva dessa ledarskapsegenskaper med rätt utbildning och goda träningsmöjligheter. 

Bass nämner också att ledarskap är något som vissa personligheter tursamt nog utrustats med, 

medan andra får detta som en följd av bra utbildning. Ser man till vad som kännetecknar en grön 

ledare så ser vi att förmåga att prioritera det som är viktigt är avgörande. Belyser styrkort och 

mål grönt byggande så kanske det behövs viss avkall på lönsamheten nu till en början. 

 

Det som mellancheferna kan bidra med till strategiarbetet enligt Franzén (2004) kan delas upp i 

fyra F: förstå, föregå, förhandla och förverkliga. Det som distriktschefen bör göra är att se till så 

ord blir verklighet, alltså att förverkliga strategin. Detta krävs för att gå i linje med regionens 

värderingar och uttalanden om grönt byggande.  

 

5.3.2 Kommunikation 

Mintzberg (1994) hävdar att artikulerande av strategier kan ha en negativ inverkan på 

organisationers prestationer medan Anshoff (1979) menar att det är riskabelt att lämna stora 

grupper utanför. Artikulerande av strategier till hela organisationen kan skapa både en effektiv 

strategiformulering och implementering. 

 

För att lyckas förmedla strategin uppåt, nedåt och tvärsöver organisationen krävs en effektiv 

kommunikation och informationshantering. Johansson & Heide (2008) menar att missnöje på en 

arbetsplats ofta kan härledas till missförstånd som kan bero på att medarbetare tolkar information 

olika eller att kommunikationen varit otydlig. Därför är det viktigt att ha fler kommunikations- 

och informationsvägar som riktar sig till olika typer av människor.  

 

Det är fördelaktigt att i samtal mellan chefer och medarbetare kommunicera varför förändringen 

är viktig och varför den behövs samt hur de inblandade kommer att påverkas. Behovet av samtal 

tycks vara obegränsat då tveksamhet inför en förändring ofta grundar sig i att kommunikationen 

mellan chefer och medarbetare upplevs som bristfällig. Hur mellanchefer tolkar initiativet 

påverkar den egna förändringsambitionen, vilken speglas i hur de stöttar kollegor och 

organisation vid förändring. Avgörande för implementeringen blir hur de motiverar 

verksamheten till förändring. Mellanchefens kommunikativa arbete blir svårare då 

organisationen befinner sig under förändring eftersom nya strategier och arbetssätt kan kännas 

främmande för mottagaren. Det finns ofta någon form av motstånd från ett eller annat håll 

gentemot den pågående förändringen. Än mer komplicerat blir det då mellanchefen inte känner 

sig trygg eller tillfreds med förändringen. 

 

Kommunikationens betydelse vid strategiimplementering handlar om att tydliggöra strategin och 

skapa en förståelse för organisationen om varför det är viktigt med förändring. Kommunikation 

har flera funktioner som bidrar till en lyckad implementering. Strategierna bör kommuniceras ut 

till så många medarbetare som möjligt men på olika detaljnivå. Förbättringsplanen kommer att 

åskådliggöras för de flesta tjänstemän, men på olika sätt beroende på hierarki. Det inte alltid 

optimalt att alla medarbetare får information på samma sätt och på samma abstrakta nivå. Det 
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fungerar inte att dela ut en affärsplan på x antal sidor till alla i organisationen. Det är ingen som 

prioriterar att läsa och ta till sig denna information. Det som nog skulle uppskattas mer är om det 

finns någon ansvarig person som kommer ut till projekten vid behov. Då fås en artikulerande 

kommunikation istället för dokumentation. Johansson & Heide (2008) talar även om att genom 

planering av den interna kommunikationen kan negativa effekter under implementeringen 

minskas. Det är viktigt att kommunikationsvägarna och informationskanalerna anpassas efter 

individen. Idag fylls anslagstavlorna till bredden med information i yrkesarbetarnas bodar. Det 

viktiga är inte att informera utan att information och kommunikation fyller en tydlig funktion. 

Annars riskerar viktiga budskap att drunkna i mängden av överflödig information. 

 

Enligt Miller (1997) och Hammonds (2001) kommer tydligheten i strategin påverka hur ett 

företag lyckas vid implementering. Vid förändring är det viktigt att ta hänsyn till hur olika 

människor reagerar. De medarbetare som påverkas av förändringen och de som förutser att de 

kommer påverkas, kommunicerar ofta mycket. Både med varandra och med de som är drivande i 

att genomföra förändringen. När medarbetarna inte får tillräckligt med information om vad som 

är på gång försöker de själva komma fram till en realistisk bild av vad som händer. Detta kan 

bidra till att felaktiga rykten och tolkningar uppstår.  

 

Våra empiriska studier visar att strategin bör kommuniceras i så stor utsträckning som möjligt 

under premissen att en avgränsning finns gentemot vad mottagaren kan och vill tillgodogöra sig. 

Det talar för den bild Miller och Hammonds förmedlar, och på det sättet undviks ryktesspridning 

och negativ inställning som grundar sig i en otydligt artikulerad strategi.  

 

Den externa kommunikationen är också av intresse då det gäller att informera kunden om grönt 

byggande. Det krävs ett tydliggörande kring de fördelar som eventuella extrainvesteringar i 

gröna lösningar genererar till kunden. Det är svårt att bygga grönt och få kunden att betala för 

detta om förståelsen är bristfällig. Betalningsviljan för grönt byggande har ökat hos kunden på 

senare tid men det behövs mer marknadsföring.  

 

5.3.3 Företagskultur 

Förmåga att bemöta förändring är ett annat begrepp som beskriver företagskultur. Vid 

uppkomsten av nya situationer skapas en högre eller lägre grad av osäkerhet inom organisationen 

och olika förutsättningar för framgång formas. För att uppnå en lyckad strategiimplementering 

krävs att en gemensam uppfattning skapas kring hur saker och ting skall åstadkommas. För att få 

en effektiv strategiimplementering är det viktigt att skapa en enhetlighet inom organisationen 

med en underliggande gemensam uppfattning (Mintzberg; 1994, Miller; 1997, Heide et al; 

2002). 

 

Situationen vid en strategiimplementering präglas av osäkerhet och vanligtvis genomförs många 

förändringar inom organisationen, vilket medför en viss grad av motstånd från de anställda. 

Motstånd kommer således alltid att uppstå, antingen från dem som har ett intresse i den gamla 

strategin, eller från dem som inte förstår vinsterna med den nya. Det finns medarbetare inom 

regionen som inte är lika positivt inställda till grönt byggande och som inte tror på detta fullt ut. 

Ett sätt att förbättra inställningen hos dessa kan vara utbildning där möjlighet även ges att skapa 

förståelse för varandra.  
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För att bli ledande finns inspiration att hämta från andra företag och andra branscher med en hög 

miljöprofil. För att lyckas med att implementera grönt fullt ut och skapa en helhetsbild gäller det 

att samtliga medarbetare kan relatera till förändringen.  

 

Då vi frågar respondenterna om begreppet grönt byggande har en tydlig innebörd får vi 

varierande svar. Vissa anser att kraven från Sverigeledningen är tydligt uttryckta medan andra 

anser att så inte är fallet. Problemet kan ligga i att dessa två personer arbetar på olika nivåer inom 

regionen. Här ser vi att uppfattningen om vad grönt byggande är skiljer sig åt. Hammonds (2001) 

menar att företagskulturen är företagets själ där hjärna och hjärta ska harmoniera. Det gäller att 

uppnå ett tillstånd där ideologi, syfte, vision och mål utgör en helhet som omfattar alla i 

organisationen. Detta går även i linje med Skanskas värderingar och den helhetsbild som krävs. 

 

Howell och Higgins (1990) talar om ”budbärare” och deras betydelse vid förändring. Dessa kan 

lämpligtvis vara ett antal utvalda medarbetare som driver frågan i olika led inom regionen. 

Lämpligt vore att samla dessa i en grupp för grönt byggande inom regionen där 

utvecklingsfrågor och erfarenhetsåterföring sker. Vi ser en brist på ”budbärare”, framförallt då 

det gäller att släppa kontrollen och våga testa nya vägar som kan vara bättre på lång sikt. 

 

Den gröna kompetensen bör behållas inom företaget och inte läggas på konsulter. På detta sätt 

underlättas utvecklingen samt uttalandet om att bli ledande inom grönt byggande. Detta 

resonemang har en viss anknytning till Krona & Skärvad (1997) där de påtalar betydelsen av 

bl.a. att skapa en företagskultur som genomsyrar företagets värden och värderingar.  

 

5.3.4 Belöningssystem 
Stonich (1981) menar att belöningssystem visar på vad ett företag anser viktigt och dess framtida 

inriktning. Att premiera grönt är ett naturligt steg mot att förankra strategin. På detta vis 

signaleras allvaret med grönt byggande. Även Hambrick & Cannella (1989), Shaw; (2002) 

påtalar att belöningssystem har en betydande påverkan på beteendet i en organisation och därför 

bör användas för att uppnå en framgångsrik strategiimplementering. Incitament har en positiv 

påverkan på strategiimplementering och påverkar personer i hur effektivt de väljer att arbeta med 

en förändring.  

 

Vi har i vår empiriska undersökning sett två olika läger angående belöningssystem. Några menar 

att det inte skulle fungera i produktionen. Belöning riktas bara till vissa personer samtidigt som 

det är för diffust att mäta dessa mjuka parametrar. Det finns även en kritisk syn på hur de 

incitament gällande vinstmaximering som finns idag, ska möta de gröna incitamenten i 

bonusavtal då det generellt är dyrare att bygga grönt. Det finns de som anser att detta inte utgör 

något större problem. Grönt är en del i vissa bonusöverenskommelser redan idag. Att väga ihop 

hårda och mjuka parametrar är inget nytt och fungerar bra. 

 

Incitament behöver inte alltid betyda ekonomisk belöning. Hambrick & Cannella (1989) menar 

att vara deltagande i någon speciell grupp, få förtroende att arbeta med någon speciell uppgift 

eller bli befordrad kan vara alternativ för att motivera och skapa engagemang hos organisationer. 

Det kommer att ges ytterligare utbildning inom grönt byggande till nyckelpersoner. Det kan ses 

som ett förtroendeuppdrag för de utvalda människorna som ges denna möjlighet. Eftersom 
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branschen i stort går mot grönare byggande kommer de som blivit utbildade tillgodogöra sig en 

konkurrenskraftig kunskap. 

 

En liten empirisk undersökning (Lothe & Myrtveit; 2003) visar att några företag på Oslobörsen 

bygger sina belöningssystem på en kombination av fast och rörlig lön. Inget företag hade ändrat 

sin ersättning eller belöningssystem efter införandet av miljöstrategi. De flesta företag betraktar 

miljöprestanda som lönsam på lång sikt, men inte på kort sikt. Det råder oenighet hos 

respondenterna om grön belöning är att föredra eller inte. Baserat på dessa empiriska fakta kan vi 

konstatera att företagen behöver vägledning i utformningen av ersättningssystem vid 

genomförandet av strategier.  

 

Belöningens utformning kan ske på olika sätt och beror på typ av företag. Shaw (2002) menar att 

belöningssystemet bör vara anpassat efter organisationens omständigheter. Monetär belöning där 

främst lönen baseras på finansiella utvärderingsmått, är inte så lämplig i ett företag där 

avdelningarna är beroende av varandras prestationer. I denna typ av organisation kan monetär 

belöning leda till inre konkurrens och mindre samarbetsvilja. Däremot är monetära system att 

föredra i organisationer där en låg grad av beroende finns mellan olika avdelningar och enheter. 

Vi ser en viss konkurrens till de interna beställarna RDN, CDN samt Teknik inom Skanska vilket 

skulle kunna hämma ett monetärt belöningssystem 

 

Hur ska Skanska arbeta för att lyckas förmedla, engagera och implementera grönt byggande 

inom Regionen Hus Stockholm Bostäder, från ledning till projekt?  

 

Denna fråga försöker vi besvara i Slutsatsen. 
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6 Slutsats 

I detta kapitel presenterar vi de slutsatser vi kommit fram till. Vi för en diskussion och ger egna 

reflektioner över vilka framgångsfaktorer för strategiimplementering som finns inom Skanska 

Region Hus Stockholm Bostäder. Vi avslutar kapitlet med reflektion över studien samt förslag till 

fortsatt forskning. 

 

6.1 Strategi och strategiimplementering 

Begreppen strategi och strategiimplementering är två begrepp som är svåra att behandla separat. 

Vi har arbetat med utgångspunkt från vår avgränsning, ju längre vi kommit desto tydligare har 

det dock blivit att begreppen strategi och strategiimplementering inte bör särskiljas för att nå en 

lyckad implementering. Processer för både strategi och implementering löper parallellt och tar 

genom kontinuerliga feedback loopar stöd i varandra. Utrymme för återkoppling mellan strategi 

och implementering gör att strategin kan utvecklas av implementeringsprocessen.  

 
Bild 8: Feedback loopar   Bild 9: Den gröna utvecklingen  

   

 

Den högra bilden beskriver hur vi ser på utvecklingen av grönt ur ett hierarkiskt perspektiv. 

Finns stöd och motivation för grönt genom hela organisationen ser vi goda möjligheter till en 

lyckad implementering. Vi ser positivt på att grönt byggande tillåts gå nerifrån och upp. Att inte 

starta med fasta ramar utan att se till helheten ur ett organisatoriskt perspektiv där olika nivåer 

utvecklar varandra bidrar till stärkt förändringsvilja och en process där grönt kan utvecklas.  En 

tydlighet ska finnas i att regionen är frågan för utveckling av grönt byggande för region. Stöd 

finns att hämta från miljösupporten och bör så göras från samtliga nivåer. Vi skulle gärna se att 

samarbetet mellan region och miljösupport utvidgas med en tydlighet i hur regionen kan få hjälp 

vid grönt byggande. 

 

6.2 Slutdiskussion 

För Skanska räcker det inte att formulera vart de ska och vad de ska bli.  För att lyckas krävs att 

medarbetare börjar knyta an ett hur, ”hur tar vi oss dit?”. Strategin kommer aldrig att ge någon 

specifik avkastning före den är implementerad. Vidare anser vi att den organisatoriska strukturen 

måste vara tillräckligt lös för att saker ska tillåtas hända och tillräckligt fast för att få dem att 

hända. 

  

Grönt är relativt nytt i branschen, det är nytt för många på Skanska och det är första gången grönt 

formuleras i regionens affärsplan. För att skapa överskådlighet och förståelse krävs att en 

uppdelning av grönt sker med en tydlig ansvarsfördelning. Då stöd och hjälp kommer att finnas 

framöver genom balanserat styrkort tillsammans med tillhörande förbättringsplan har vi valt att 
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dela in och föra slutdiskussion utifrån styrkortets fyra huvudområden: medarbetare, processer, 

kund och finans. 

 

6.2.1 Medarbetare  
För att skapa förståelse för uppdragets inriktning, mål och vilka resurser som krävs, samt skapa 

gemensam bild hos medarbetarna bör betoning ligga på en öppen process. Intressant är att se till 

den bild som målas upp i var individs hjärna istället för att producera nya dokument. Betoning 

bör ligga vid att handlingsplanera, inte ta fram en konkret handlingsplan. Men i verkligheten går 

det inte att bortse från en handlingsplan i form av ett styrande dokument. Vi anser att grönt i takt 

med att förståelse och utveckling sker, ska knytas an mer och mer mot styrkort och 

förbättringsplan. Förbättringsplanen kan därmed syfta till att handlingsplanera. Styrkortet blir 

mätvärdet/kvittot och handlingsplanen. Genom att arbeta från projekt och uppåt kan en 

gemensam bild från medarbetare förankras och en presentation ges uppåt om förväntningar och 

ambitioner.  

 

För att göra medarbetare inom organisationen delaktiga och engagerade ser vi att ledare tar 

initiativ till utveckling och utbildning genom exempelvis workshops. För att nå ut bör vikt ligga 

på att nå den enskilda medarbetaren oavsett hierarkisk nivå. Koppling bör göras mot vad grönt 

byggande innebär för just det projektet eller den medarbetaren. På detta sätt ges möjlighet att 

tänka själv och reflektera över vad grönt betyder och innebär, samt vilka gröna mål exempelvis 

ett projekt kan sätta.  

 

För att bli ledande inom grönt byggande kommer höga krav ställas på rätt kompetens. Vi ser att 

en koppling kan göras gentemot strategisk kompetensförsörjning i styrkortet. En noggrann 

analys av kompetensbehovet är att föredra där utvärdering och uppfattning om denna kompetens 

studeras och förs in i förbättringsplanen. Utifrån kravbilden som fås kan rätt kompetens 

lokaliseras.  

 

Missnöje på en arbetsplats kan ofta härledas till missförstånd, som kan bero på att medarbetare 

tolkar information olika eller att kommunikationsvägen varit otydlig. Därför är det nödvändigt 

att ha flera kommunikations- och informationsvägar som riktar sig till olika typer av människor. 

Från produktionen påtalas att tavlor fylls till bredden med information i yrkesarbetarnas bodar. 

Det viktiga är inte att informera utan att information och kommunikation fyller en tydlig 

funktion. Annars riskerar viktiga budskap att drunkna i mängden av överflödig information. Vårt 

förslag är att region tar fram en kommunikationsplan för grönt byggande. Lokaliserar primär- 

och sekundärintressenter och planerar hur kommunikation sker gentemot olika grupper.  

 

Vi valde att placera förslaget under medarbetare men en kommunikationsplan gentemot 

kundsegmentet och omvärld är väl så viktigt.  

 

Ett exempel på vad en kommunikationsplan kan innehålla är: 

  

- Vad är problemet?  

- Vad är syftet och målet?  

- Vem/vilka är målgruppen? 

- Vad ska sägas?  

- Vilka är de viktigaste budskapen?  

- Vilka kanaler ska användas?  

- Vem skall säga det?  

- När ska det sägas?  
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Om medarbetare inte förstår hur företaget särskiljer sig och hur värde skapas jämfört med 

konkurrenterna, hur kan de då möjliggöra alla de otaliga val som krävs för att lyckas?  

 

I regionens fall bör distriktschefer och projektchefer utgöra en nyckelroll för att lyckas med 

implementering av grönt byggande. Distriktschef och projektchef är de pusselbitar där strategi 

kopplas till operativt verkställande. De ska skapa delaktighet samt genom sin tydlighet få den 

egna organisationen att arbeta åt samma håll. De måste genom sitt agerande visa att de menar 

allvar med grönt byggande.  

 

6.2.2 Processer  
Vem hanterar alla nya idéer och för de vidare? Var samlas grönt och under vad på regionen? Vi 

ser en avsaknad av ett forum där grönt delas inom Skanska Sverige, där lärdomar kan dras, 

stödpersoner identifieras, erfarenhetsåterföring och utveckling kan ske. I mindre skala bör det 

även finnas en gemensam nämnare, en arbetsgrupp, för grönt inom regionen. Gruppen skulle 

kunna bestå av personer från de olika arbetsområdena, produktion inte att förglömma, 

”champions” och en ansvarig projektledare för grönt på regionen. Därigenom kan ett nav för 

grönt byggande bildas.  

 

Gruppens arbete kan ta sin grund i Franzéns fyra ”F” och bilda ledord; förstå, föregå, förhandla, 

förverkliga.  

 

Förstå – kan kopplas till omvärlden, där vi lokaliserat att regionen behöver utvidga sin 

omvärldsanalys gentemot grönt byggande. Vårt förslag är att en omvärldsanalys görs med ett 

utifrån och in – perspektiv. Förstå handlar också om att vara delaktiga att ta fram en plan för hur 

grönt ska förankras i organisationen. Hur grönt kommuniceras till olika nivåer, utbildning och 

kompetens. 

 

Föregå – anser vi vara att driva gröna lösningar, samla nya lösningar och idéer. Utarbeta förslag 

till hur Skanska presenterar grönt gentemot kund. Driva debatt och marknadsföra sig.  

 

Förhandla – att översätta beslut till operativ nivå.  

 

Förverkliga – vara stöd vid genomförande, mäta och värdera resultat. Ansvarsfördelning ska vara 

tydlig för att minska osäkerhet.  

 
6.2.2.1 Rätt kvalitet  

Vi har lokaliserat att grönt byggande tar sin grund i rätt kvalitet. Rätt kvalitet innebär en felfri 

leverans och vi vill knyta an hygienfaktorer såsom hantering av fukt, luftkvalitet, tätt hus etc. 

som en viktig grund för grönt byggande.  

 
6.2.2.2 Förslag till förbättring av effektiva stödprocesser  

Ett grönt telefonnummer där både interna och externa kollegor och intressenter har möjlighet att 

ringa för att ställa frågor samt få information om grönt byggande. Det kan bilda ett bra 

hjälpmedel samt vara del i en marknadsföringskampanj för Skanskas gröna byggande. 

Marknadsföring bör ske internt, mot kunder och på den privata marknaden (potentiell slutkund).  

Information och stöd ska finnas i form av fysiska personer, vilka blir informationsansvariga till 

olika yrkesgrupper och fungerar som support gentemot desamma. Som vi ser det blir det både 

lättare att öka engagemang och hantera kunskap.  

 

Från produktion har vi lokaliserat en önskan om ett grönare inköpsverktyg. Inköpsverktyget bör 

underlätta att under produktion göra rätt val och enkelt hitta det material som överensstämmer 

med grönt byggande. Vi anser att en översyn av grönt i inköpsprocessen skulle gynna 
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möjligheterna att utveckla grönt byggande för regionen. Lämpligtvis tar det stöd i en liknande 

process hos inköpsavdelningen på Skanska Sverige.  

 

Då grönt byggande är relativt nytt och nya lösningar kommer krävas för att lyckas, finns hjälp att 

hämta ur samarbete, intelligent tänkande och agerande. Resurser kan utnyttjas effektivare genom 

att ”låna” styrkefaktorer från andra som partnerföretag, leverantörer och kunder. Att komplettera 

skapar hävstångseffekt. Genom att tillfoga det som fattas och lösa tekniska stoppklossar uppnås 

synergieffekt så att 1+1 blir mer än två. Vi är av den uppfattningen att intern utveckling behöver 

ta stöd utifrån och därmed krävs även plan för detta.  

 
6.2.2.3 Utveckling av rätt affärsstyrning  

Att koppla grönt byggande till Skanskas grundvärderingar och ledningssystem vore ett 

styrketecken, vilket skulle genomsyra hela organisationen. På detta sätt når budskapet fler 

medarbetare och i ett tidigare skede i utvecklingen av grönt byggande. Vi ser även ett behov av 

att samköra miljöcertifieringssystem, exempelvis LEED, gentemot ledningssystemet. Vart finner 

de styrkefaktorer i varandra och vart sker idag ett dubbelarbete? 

 

6.2.3 Kund  
Vad är grönt byggande och för vem? Att koppla hemmet ur ett helhetsperspektiv ger en ny 

dimension av grönt byggande och tas allt för sällan hänsyn till ur ett ingenjörsperspektiv. Att bli 

ledande på marknaden kräver ett bemötande med mjuka budskap och empati. ”Möt människorna 

och förklara vad jag menar med grönt byggande”.  

 

Det gäller samtidigt att ha en kontinuitet gällande medarbetare men framförallt mot kund. Det 

går inte att ständigt vara under förändring. För att lyckas öka omsättningen gröna och mörkgröna 

projekt ser vi ett behov av att lokalisera och uttrycka det grundläggande värde Skanska försöker 

leverera.  

 

Det gäller att hitta vilka kunder som gynnar Skanskas gröna utveckling och förstå hur olika typer 

av kunder ska bearbetas. Utan denna kontinuitet blir det svårt för kunden att förstå vad Skanska 

står för och kan förmedla.  

 

Att använda arkitektur och estetik tillsammans med uttalad hög kvalitet som drivkraft för grönt 

byggande kan vara en möjlighet för att lyckas. Går det att rent arkitektoniskt göra något attraktivt 

som gör att kund väljer grönt? Vi anser det fullt möjligt och jämförelse kan göras gentemot andra 

branscher där utseende, kvalitet och funktion tillåts påverka i högre grad. Gå på djupet i vilka 

förväntningar kunden har och kommer ord som hållbart, miljövänligt – hugg direkt och förklara 

hur Skanska kan säkra att förväntningar infrias, vad det ger, vad det kostar, kvalitetssäkring och 

”added – value”.  

 

För att få nöjda gröna kunder ser vi ett behov av att utveckla och samla nyttan med olika 

certifieringar samt slagkraftigt kunna presentera desamma. Exempelvis genom ekonomiska 

modeller, genom att paketera värdefulla parametrar som exempelvis kvalitet, energibesparing, 

tekniska lösningar och effektivisering av yta tillsammans med outtalade behov och lokaliserade 

förväntningar. Då kan gröna affärer lättare motiveras. Genom att visa på högre kompetens blir 

Skanska kundens första val. Genom att ta ett övergripande ansvar och genom att säkerställa att 

”rätt produkt” levereras skapas förtroende. Kreativitet och nyfikenhet på grönt byggande skapas 

exempelvis genom designsamarbeten.  

 

Att tänka ur ett livscykelperspektiv ger en helt annan dimension av byggande för både 

entreprenör och kund. Livscykelperspektivet kan motivera både människor och gröna affärer. Vi 

anser att tillväxtkurva och livscykelanalys bör användas som verktyg för utvärdering och 
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utveckling. Lägg in projekt, produkter, teknik eller nya idéer på kurvan för att ta reda på var de 

befinner sig. Analysera dessa utifrån ett livscykelperspektiv, vilka produkter är passé och vilka 

som har framtiden för sig. Stöd för detta finns att hämta ur Skanskas gröna karta.  

 

6.2.4 Finans  
Komplement mellan vinst och miljö kommer att krävas. Utifrån att grön omsättning mäts under 

kundsegmentet och hur stor del gröna och mörkgröna projekt Skanska tar in bör det även 

relateras till grön avkastning och hållbar lönsamhet. 

  

Tydlig fokus på grönt byggande i kombination med vinst och volymökning innebär att en 

hårdare prioritering bör ske mot vilka projekt, samarbetspartners samt leverantörer regionen ska 

satsa på. Största utmaningen är i dagsläget att motivera gröna affärer där kunden handlar i 

spekulativt syfte, vilket ofta kan härledas till bostadsrätter i attraktivt läge.  

 

Vi ser att det arbete som genomförs, mäts och följs upp genom styrkort och förbättringsplan ger 

goda möjligheter till en ökad förutsägbar och hållbar lönsamhet.  

 

6.3 Reflektion över studien 

Vi är medvetna om att våra avgränsningar inte har följts i alla delar av uppsatsen. Detta beror på 

att begreppen strategi och implementering är svåra att särskilja då dessa kan ses som två 

pågående processer utan avslut.  

 

Något som vi kan reflektera över är att ordningen av intervjuer kan vinkla uppsatsens vidare 

upplägg då vi söker information utifrån de svar vi får från respondenterna. Beroende på dessa 

svar får vi ett intresse i att studera vissa områden vidare. 

 

Frågeunderlaget har till viss del anpassats efter hierarkisk nivå inom Regionen. Dock har vi 

använt oss av en grund bestående av en rad identiska frågor för att få en trovärdighet i utfallet. Vi 

är medvetna om att trovärdigheten i de individanpassade frågorna kan vara sämre än de som har 

ställts till samtliga respondenter.  

 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Då vi har avgränsat oss till att skapa en helhetsbild över vad grönt byggande innebär och dess 

implementering har vi under resans gång stött på aktiviteter som kräver vidare forskning. En 

intressant fråga för Skanska att ställa sig är: ”Vet vi det vi behöver veta om våra konkurrenter 

och andra intressenter för att bli ledande inom grönt? Hur mäter de grönt, hur mäter kunden 

och omvärlden grönt”. 

 

Ett annat intressant område är de tekniska lösningarna och hur dessa kan utvecklas samt 

implementeras.  
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