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ABSTRACT 

 

Titel: Fullriggaren – spektakulärt undantag eller framtid? Konsekvenser av en 

omvärldsanalys 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

Författare: Kristina Sjöström & Mikael Svensson 

Handledare: Lars Ekstrand 

Datum: 2011-05  

 

Syfte: Åsikterna om Fullriggaren går isär. Gavlegårdarna har, som allmännyttigt 

bostadsföretag, kritiserats av allmänheten för att bostäderna anses vara för exklusiva. 

Syftet med studien är att närmare undersöka den omvärldsanalys som legat till grund för 

det strategiska beslutet att bygga Fullriggaren. Vi vill även skapa oss en uppfattning om 

hur allmännyttan håller på att förändras och vilken roll den spelat historiskt.  

 

Metod: Studien bygger på en kvalitativ metod, med två djupintervjuer som varit av 

semi-strukturerad karaktär. Vi har även gjort en litteraturstudie av allmännyttans 

historia. I analysen har sedan empirin tolkats och analyserats mot vår referensram. 

 

Resultat & slutsats: Vi har kommit fram till att allmännyttan fortsättningsvis kommer 

anpassa sig till utvecklingen mot ett mer kvalitativt boende. Vi har även kommit fram 

till att den omvärldsanalys som legat till grund för Fullriggaren i stort sett är samma 

omvärldsanalys som den för Gävle Strand. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Det skulle vara intressant att göra en undersökning av 

vilka hyresgäster som har flyttat in i Fullriggaren. Ett annat förslag är att undersöka hur 

andra allmännyttiga bostadsföretag arbetar med omvärldsanalys, för att kunna göra en 

jämförelse och se om det finns några skillnader mellan företagens sätt att arbeta. 

 

Uppsatsens bidrag: Vi anser att vår undersökning bidragit till en förståelse för 

orsakerna bakom Fullriggaren och en djupare kunskap om vad omvärldsanalys är.  

 

Nyckelord: Omvärldsanalys, allmännyttan, Fullriggaren, Gävle Strand, Gavlegårdarna 

 



 

 
 

ABSTRACT  

 

Title: Fullriggaren –  Spectacular exception or the future? Consequences of an 

environmental scanning. 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Kristina Sjöström & Mikael Svensson  

Supervisor: Lars Ekstrand 

Date: 2011-05 

 

Aim: Opinions on Fullriggaren differ. Gavlegårdarna, as a public housing company 

have been criticized by the public because the housing is considered too exclusive. The 

purpose of this study is to further investigate the environmental scanning that formed 

the basis for the strategic decision to build Fullriggaren. We also wanted to create an 

understanding of how public housing is changing and what role it has played 

historically. 

 

Method: The study is based on a qualitative approach, with two in-depth interviews 

that were of semi structured nature. We have also done a literature study of the public 

housing history. In the analysis, empirical data have been interpreted and analyzed and 

compared to our frame of reference. 

 

Result & Conclusions: We have found that public housing will continue to adapt to the 

development towards a more quality accommodation. We have also concluded that the 

environmental scanning that formed the basis for Fullriggaren in its whole is the same 

environmental scanning as that of Gävle Strand. 

 

Suggestions for future research: It would be interesting to conduct a study of the 

tenants who have moved into Fullriggaren. Another proposal is to examine how other 

social housing companies are working with environmental scanning, to make a 

comparison and see if there are any differences between the way companies work. 

 

Contribution of the thesis: We believe that our study has contributed to an 

understanding of the causes behind Fullriggaren and also a deeper understanding of 

what environmental scanning is. 

 



 

 
 

Key words: Environmental scanning, public housing, Fullriggaren, Gävle Strand, 

Gavlegårdarna 
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Kap 1 Bakgrund 
 

“Ingen normal Svensson kommer att ha råd med dessa hyror i längden....”
1
  

 

Gavlegårdarna 

Gavlegårdarna grundades 1917 och är ett av Sveriges största och äldsta kommunala 

bostadsbolag. Gavlegårdarna är ett helägt dotterbolag till Gävle Stadshus AB som i sin 

tur är ett helägt dotterbolag till Gävle kommun. Deras affärsidé är att erbjuda prisvärda 

bostäder och lokaler i en god livsmiljö inom Gävle kommun.
2
 Gavlegårdarna är den 

största aktören på bostadsmarknaden i Gävle. Bolaget svarar för ungefär en tredjedel av 

bostadsmarknaden och två tredjedelar av det totala antalet hyresrätter som finns i Gävle 

kommun. Följande går att utläsa i Gavlegårdarnas årsberättelse 2010 “Gavlegårdarna 

ska vara en fortsatt ledande aktör på den lokala bostadsmarknaden och utgöra ett 

strategiskt- och bostadspolitiskt instrument för Gävle kommun.” Av årsberättelsen 

framgår vidare att bolagets inriktning framöver är att stärka dess ställning på 

bostadsmarknaden där de kommunala behoven är som störst och där de rent 

kommersiella förutsättningarna inte är uppenbara.
3
  

 

Fullriggaren 

Fullriggaren, som är belägen på Alderholmen i Gävle, började byggas i juni 2009 och är 

redo för inflyttning sommaren 2011. Byggnaden är ca 42 meter hög, har 12 våningar 

med allmänna utrymmen högst upp och rymmer 29 st lägenheter på vardera 42 - 132 

kvm. De minsta lägenheterna är på 2 rok och de största på 5 rok.  Det kommer även 

finnas kontorslokaler fördelade på två våningar samt restaurang, matvarubutik och 

hälsocentral. Det är även klart att Wayne’s kommer öppna ett café i Fullriggaren.
4
 

 

Hyrorna, som de inflyttade kommer att betala, är med Gävles mått mätt höga.
5
 Enligt 

Annica Björsell, förhandlare på hyresgästföreningen, är hyrorna beroende på vilken 

våning lägenheten är belägen, ju högre upp i huset desto högre hyra. Billigast är en 

lägenhet på 2 rok på 42 kvm belägen på sjätte våningen med en hyra på 6 994 kronor i 

                                                             
1
http://arbetarbladet.se/nyheter/gavle/1.2495800-rekordhog-hyra-i-fullriggaren  2011-05-16 kl. 14.32 

2
http://www.gavlegardarna.se/Om-oss/Verksamhet/ 2011-05-13 kl. 10:56 

3
http://www.gavlegardarna.se/Global/Docs/ekonomi/annual_mag_2010.pdf 2011-05-13 kl. 10:50 

4
http://arbetarbladet.se/nyheter/gavle/1.2456596-lyxlya-med-utsikt-pa-42-meters-hojd 2011-05-16 kl. 

17:41 
5
Genomsnittshyran i Gävle 2011 ligger på 860 kr/m2. Hem & hyra 
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månaden. Den dyraste är på 5 rok på 117 kvm belägen på nionde våningen med en hyra 

på 16 124 kronor i månaden.
6
  

 

Hyrorna i Fullriggaren är s.k presumtionshyror; nyproduktionshyror. Det betyder att en 

hyresvärd och en hyresgästorganisation, som är etablerad på den ort där fastigheten 

ligger, har rätt att komma överens om hyror som överstiger bruksvärdesnivåerna. 

Reglerna gäller nybyggda hus och delar av befintliga hus som byggs om till 

bostadslägenheter. Hyrorna som förhandlas fram kan inte överklagas, d.v.s. 

hyresgästerna kan inte få hyran prövad enligt bruksvärdesreglerna förrän det gått tio år 

sedan första hyresgästen flyttade in. Syftet med bestämmelsen är att stimulera 

produktionen av nya bostadslägenheter.
7
 Reglerna om presumtionshyra finns i 55 c § 

hyreslagen: 

 

55 c § Vid prövning av hyran skall hyra för lägenheten som har bestämts i en 

förhandlingsöverenskommelse enligt hyresförhandlingslagen (1978:304) anses som skälig, om 

1. den organisation av hyresgäster som är part i överenskommelsen var etablerad på orten när 

överenskommelsen ingicks, 

2. det i överenskommelsen har bestämts att hyran skall fastställas enligt denna paragraf, 

3. överenskommelsen omfattar samtliga bostadslägenheter i huset och har träffats innan det har träffats 

hyresavtal för någon av lägenheterna, och 

4. det inte har förflutit mer än tio år sedan den första bostadshyresgästen tillträdde lägenheten. 

   Vid ombyggnad av del av hus eller tillbyggnad av hus skall vad som sägs i första stycke 3 om samtliga 

bostadslägenheter i stället avse samtliga bostadslägenheter som bildats av utrymmen som tidigare inte till 

någon del använts som bostadslägenhet. 

   Det som sägs i första stycket gäller inte om det finns synnerliga skäl att inte anse hyran i 

förhandlingsöverenskommelsen som skälig. Det gäller inte heller den del av hyran som avser ersättning 

enligt 20§ hyresförhandlingslagen. 

   Trots första stycket får hyran ändras i den mån det är skäligt med hänsyn till den allmänna 

hyresutvecklingen på orten sedan överenskommelsen träffades. Lag (2006:408). 

 

Fullriggaren ligger i anslutning till bostadsområdet Gävle Strand. Det är ett område 

beläget nära vattnet bestående av både bostadsrätter och hyresrätter. 

 

Gävle Strand 

Gävle Strand är beläget öster om centrala Gävle på halvön Alderholmen. Själva halvön 

Alderholmen har som blivande bostadsområde varit föremål för diskussion långt innan 

                                                             
6
http://www.hemhyra.se/Sidor/Hyresklart-i-Fullriggaren.aspx  2011-04-05 kl. 12:20 

7
http://www.hyresnamnden.se/Amnesomraden/Skalig-hyra/Presumtionshyra-vid-nyproduktion/ 2011-05-

13 kl. 10:26 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700994.HTM
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http://www.hyresnamnden.se/Amnesomraden/Skalig-hyra/Presumtionshyra-vid-nyproduktion/
http://www.hyresnamnden.se/Amnesomraden/Skalig-hyra/Presumtionshyra-vid-nyproduktion/
http://www.hyresnamnden.se/Amnesomraden/Skalig-hyra/Presumtionshyra-vid-nyproduktion/
http://www.hyresnamnden.se/Amnesomraden/Skalig-hyra/Presumtionshyra-vid-nyproduktion/
http://www.hyresnamnden.se/Amnesomraden/Skalig-hyra/Presumtionshyra-vid-nyproduktion/
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tankarna kring Gävle Strand föddes. Under 1980-talet påbörjades det s.k. 

“Alderholmsprojektet”, ett projekt som skulle skärpa profilbilden av Gävle genom att 

bebygga Alderholmen med bostäder, skolor, och butiker. Utöver detta skulle även 

Högskolan lokaliseras på holmen.  

 

Planerna möttes naturligtvis av stark kritik från Gävleborna men det skulle inte hindra 

projektets framfart. Inför starten av projektet började delar av den befintliga industrin på 

halvön att flyttas, järnväg revs upp och den östra delen av Alderholmen blev mer eller 

mindre ödelagd. Högskolan omlokaliserades till de övergivna kasernerna ute i 

Kungsbäck och de planer som fanns på att bygga ett kongress/konserthus skrinlades. 

Attraktionskraften för Alderholmen minskade och utifrån de ekonomiska kalkylerna 

bedömdes projektet inte vara bärkraftigt.  

 

Det skulle dröja ända till 1990-talet innan kommunen kunde ändra markanvändningen 

av området till förmån för bostäder och kontorslokaler och därmed inleda den 

fördjupade översiktsplanen som skulle ligga till grund för det kommande 

bostadsområdet. En ekonomisk lågkonjunktur satte stopp för byggandet och det skulle 

dröja ända fram till sekelskiftet innan en ny byggplan kunde presenteras. Hösten 2006 

inleddes slutligen byggandet av området som idag heter Gävle Strand.  

 

1.1 Problemdiskussion 

Åsikterna om Fullriggaren går isär.
8
 Gavlegårdarna har, som allmännyttigt 

bostadsföretag, kritiserats av allmänheten för att bostäderna anses vara för exklusiva. 

Vilket leder in oss på följande frågeställningar. Finns det något allmännyttigt med 

hyresrätter med rekordhöga hyror? Håller allmännyttan på att förändras? Hur såg 

omvärldsanalysen ut och vad var det som fick allmännyttan att satsa på Fullriggaren? 

 

Gavlegårdarna har under den senaste tiden sålt ut närmare 500 lägenheter av sitt bestånd 

till privata aktörer på fastighetsmarknaden. Anledningen därtill är att finansiera 

upprustningen av det befintliga beståndet av fastigheter. Försäljningen har även den 

kritiserats av Gävleborna då vissa menar att den finansierat Fullriggaren istället för 

upprustningen av de fastigheter som redan finns.  

 

                                                             
8
 http://arbetarbladet.se/nyheter/gavle/1.2495800-rekordhog-hyra-i-fullriggaren  2011-05-16 kl. 14.32 

http://arbetarbladet.se/nyheter/gavle/1.2495800-rekordhog-hyra-i-fullriggaren
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1.2 Problemformulering 

 

För att uppnå syftet har följande frågeställningar utformats. 

 

● Hur har allmännyttan förändrats under åren och vad kommer troligen att ske i 

framtiden? 

● Vilka metoder har litteraturen att erbjuda när det gäller omvärldsanalys? 

● Hur har arbetet med omvärldsanalysen inför byggandet av Fullriggaren sett ut? 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att närmare undersöka den omvärldsanalys som legat till grund för 

det strategiska beslutet att bygga Fullriggaren och därmed få en större förståelse för 

processen som ledde fram till att fenomenet möjliggjordes. Vi vill även skapa oss en 

uppfattning om hur synen på allmännyttan håller på att förändras och vilken roll 

allmännyttan har spelat historiskt. 

1.4 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa studien till omvärldsanalysen inför Fullriggaren och inte hela 

Gävle Strand (det finns andra fastigheter med hyresrätt på Gävle Strand) men eftersom 

det är Fullriggaren som är i ropet och sticker ut så tycker vi att det är mest intressant att 

inrikta oss på den. 
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Kap 2 Metod  

2.1 Tillvägagångssätt 

Under inledningen av arbetet började vi med att studera litteraturen för att skapa oss en 

förståelse om vad omvärldsanalys är och hur det i teorin tillämpas. Utöver studier av 

omvärldsanalys har vi även studerat allmännyttans historia. Detta kändes som ett logiskt 

steg för oss att börja med då vi ansåg att vår kunskap inom området var undermålig, 

samt att vi inte hade den kunskap som krävdes för att genomföra undersökningen på 

bästa tänkbara sätt. Den inledande studien av teorin låg till grund för att kunna utforma 

ett så bra underlag som möjligt för vår undersökning.  

2.2 Val av metod 

Utifrån vår problemformulering och vårt syfte, anser vi att en kvalitativ metod med ett 

hermeneutiskt synsätt passar bäst för vår studie. Hermeneutiken går ut på att förstå; den 

utgår inte bara från vad vi kan iaktta med våra sinnen och den logiska analysen som 

görs inom positivismen, utan använder sig även av inkännande och empati. 

Positivismen beskriver och förklarar medan hermeneutiken söker en helhetsförståelse, 

en insikt. “Hermeneutisk tolkning är viktig när det handlar om att förstå människor, 

människors handlingar och resultatet av människors handlingar.”
9
   

 

Det finns olika synsätt på skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ metod, en skillnad 

har med mätprecision att göra. Om den data som tagits fram ger en precis skattning så är 

det en kvantitativ metod; är skattningen av en öppen karaktär, d.v.s. inte precis, så skall 

den ses som kvalitativ. Ett annat sätt att se på det är skillnaden mellan subjektivitet och 

objektivitet. Den kvalitativa informationen bygger då på subjektiva uppfattningar 

medan kvantitativa data inte kan påverkas av subjektiviteten och därför är objektiv. Ett 

tredje sätt att se på det är uppdelningen i hermeneutik och positivism, d.v.s skillnaden 

knyts an till vetenskapsfilosofiska frågor.
10

  Vi vill förstå tanken bakom Fullriggaren 

och betydelsen av omvärldsanalysen, och anser att en kvalitativ metod är bäst för det 

ändamålet.  

2.3 Ansats 

Om någon i en studie utgår ifrån en empirisk-atomistisk kunskapsansats är det oftast så 

att den personen redan innan, utifrån datainsamlingsteknik och analysmetod, har 

bestämt sig för vilka tänkbara slutsatser studien kommer att leda till. Om de däremot 

                                                             
9
Thurén, T., 2009, s.103 

10
Starrin, B. & Svensson, P.-G. (red), 2009, s.19 
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utgår från en empirisk-holistisk ansats har de, i motsats till den empirisk-atomistiska 

ansatsen, inte på förhand bestämt sig för vad som ska komma fram av 

undersökningen.
11

 Den holistiska ansatsen är den mest förekommande ansatsen när det 

gäller kvalitativa metoder - och vi har i vår studie valt att använda oss av den holistiska 

ansatsen då vi anser att det inte finns några givna slutsatser att förvänta sig. Det finns 

inga värden eller resultat som kommer att kunna utläsas som rätt eller fel. En följd av att 

använda sig av detta tillvägagångssätt är att det ges större utrymme för den egna 

tolkningen och en bättre möjlighet att betrakta helheten. Vi har i vår studie valt att 

undersöka hur omvärldsanalysen sett ut inför bygget av Fullriggaren och för att på bästa 

sätt förstå de bakomliggande orsakerna måste vi tolka och förstå helheten i det resultat 

som undersökningen genererar.  

2.4 Metod för datainsamling 

Den teoretiska datan har samlats in genom litteratursökningar i Högskolan i Gävles 

bibliotekskatalog. De sökord som främst har använts är omvärldsanalys, allmännyttan 

och strategic management. Vi har använt oss av Emerald, som är en databas för 

vetenskapliga artiklar inom ämnet företagekonomi, och även sökt artiklar genom att 

använda sökmotorn Google Scholar. Även rapporter och utredningar som är publicerade 

av Boverket och Regeringen har använts. Den litteratur som valts ut har vi ansett vara 

tillförlitlig och relevant för vår studie. Material hämtat på internet är till största delen 

från Regeringen, Boverket, Hyresnämnden, Gavlegårdarnas hemsida. Det gjorde vi för 

att förhoppningsvis använda oss av så säkra och tillförlitliga källor som möjligt. 

2.5 Intervju 

I vår studie har vi valt att använda oss av djupgående intervjuer eftersom det är ett 

lämpligt sätt att hantera den typ av frågeställningar som kräver ett mer utförligt svar. En 

djupintervju kan lättast beskrivas som en öppen och flexibel dialog som syftar till att 

svara på frågor som hur och varför. Det är därför vanligt att i kvalitativa undersökningar 

använda sig av just djupintervjuer för att få en genomgripande insikt och förståelse för 

det utvalda problemområdet. “Den grundläggande fördelen med intervjun som 

undersökningsmetod är att den låter intervjuaren inte bara få utförliga svar på frågorna 

utan också kunna tolka situationer, kroppsspråket och annat som inte kan fångas över 

telefon eller via en enkät.”
12

 

 

                                                             
11

http://www.infovoice.se/fou/ 2011-05-10 kl. 13.45 
12

Hulten, P. m fl, 2007, s.77 

http://www.infovoice.se/fou/
http://www.infovoice.se/fou/
http://www.infovoice.se/fou/
http://www.infovoice.se/fou/
http://www.infovoice.se/fou/
http://www.infovoice.se/fou/
http://www.infovoice.se/fou/
http://www.infovoice.se/fou/
http://www.infovoice.se/fou/
http://www.infovoice.se/fou/
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Våra intervjuer har varit av semistrukturerad karaktär och frågorna skulle kunna 

beskrivas som tematiska. Att en intervju är semistrukturerad innebär att samma frågor 

ställs till alla respondenter och att frågorna ska ha öppna svarsmöjligheter. Detta ger 

respondenterna möjlighet att säga samma sak, eller bekräfta vad de andra 

respondenterna sagt. Vi har för våra olika respondenter anpassat frågorna för att bättre 

passa in, samt strukit frågor som för de olika respondenterna inte har någon relevans. 

Under själva intervjuförfarandet har vi i så stor utsträckning som möjligt använt vårt 

frågeformulär endast som stöd och sedan låtit diskussionen och följdfrågor styra 

riktningen. Avsikten med detta har varit att skapa en avslappnad stämning för 

respondenten och få ett mer balanserat utbyte av kunskaper och erfarenheter. 

 

Med godkännande av respondenterna, Lars Lennmalm och Göran Berfenstam, har 

intervjuerna spelats in på en bärbar dator med tillhörande extern mikrofon. Detta har vi 

valt att göra då det underlättar för den efterföljande bearbetningen av materialet, samt 

ger oss som intervjuare större utrymme att delta i diskussionen. Utöver ovan nämnda 

fördelar har vi dessutom tack vare det inspelade materialet haft möjlighet att 

tillsammans lyssna igenom vad som sagts och därmed undanröja eventuella risker för 

feltolkning av vad som framkommit. 

2.6 Urval 

Eftersom vår kvalitativa undersökning går ut på att undersöka hur omvärldsanalysen såg 

ut inför bygget av Fullriggaren har vi intervjuat vVD på Gavlegårdarna Lars Lennmalm. 

Från början var avsikten att intervjua VD Jan Hugg men den intervjun blev inställd 

p.g.a. sjukdom. Då Jan Hugg, precis som vi, har en full agenda skulle ett annat 

intervjutillfälle inte varit möjligt. Lösningen på vårt problem blev följaktligen en 

intervju med vVD Lars Lennmalm. Genom att intervjua en person som har en högt 

uppsatt position inom organisationen får vi inte bara information av en person som har 

stor insikt i strategiska beslut, utan även tillgång till information som har hög 

tillförlitlighet. Vi har med samma argument valt att intervjua Göran Berfenstam, 

planeringschef på Gävle kommun. Med på den intervjun fanns även Harald Knutsen. 

Det kan tyckas lite med endast två intervjuer, men vi ansåg efter det att vi utfört och 

sammanställt intervjumaterialet och studien av allmännyttans historia att vi på ett 

tillfredsställande sätt fått fram det vi ville och kunde besvara våra frågeställningar. Vi 

såg ingen anledning att undersöka saken ytterligare.   

 



 

8 
 

2.7 Validitet 

Ett annat ord för validitet är trovärdighet, och med trovärdighet i denna kontext menas 

huruvida vår undersökning är giltig och relevant. Validitet består i regel av två delar 

som indelas enligt följande: 

 

1. Intern giltighet - har författarna undersökt det som de tänkt undersöka samt 

arbetar de efter de frågeställningar som de utformat i problemformuleringen? 

2. Extern giltighet - kan resultatet appliceras på andra företag eller organisationer 

utanför undersökningsföretaget i andra sammanhang?
13

 

 

Vi anser att vi på ett tillförlitligt och utförligt sätt efter våra resurser har undersökt det vi 

ämnat undersöka. Våra frågeställningar har legat till grund för vårt intervjuunderlag och 

vi har i vårt urval av respondenter valt personer som har bästa tänkbara insyn i vår 

problemformulering . Vi anser att vi har fått svar på de frågor vi ställt och att det gett 

oss en större förståelse för fenomenet Fullriggaren. Vi anser att det resultat som 

undersökningen frambringat skulle kunna appliceras på andra företag i andra 

sammanhang, dock med reservation för de specifika frågorna som berör Fullriggaren. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
13

Jacobsen, D.I, 2002, s.22 
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Kap 3 Teori 

3.1 Omvärldsanalys 

Hur kan vi definiera det? Det är ett begrepp som förr kallades för omvärldsbevakning 

och har sina rötter i det militära, närmare bestämt i underrättelsetjänsten. Det är inom 

krigsföring logiskt för en befälhavare att vilja veta allt om sina motståndare för att på 

bästa sätt göra en framgångsrik attack efter rådande situation. Detta har med tiden 

fortplantat sig till fler användningsområden eftersom det i dagens samhälle råder hård 

konkurrens inom nästan all typ av verksamhet. Låt oss titta närmare på några 

definitioner för att bättre förstå vad omvärldsanalys är. Ett utdrag ur 

Nationalencyklopedin låter oss utläsa följande: 

 

Omvärldsanalys (engelska environmental scanning), sammanfattande benämning på de 

aktiviteter som en organisation, en myndighet eller ett företag ägnar sig åt för att bättre 

förstå sin omvärld och hur denna förändras (se även omvärldsbevakning). 

 

En definition ur boken Strategisk omvärldsanalys: 

 

“Med omvärldsbevakning och omvärldsanalys menas studier av den inre och yttre 

miljön och den situation i vilken en organisation verkar, i syfte att stödja dess 

strategiska och operativa beslutsfattande. Syftet med verksamheten är således att 

generera underrättelser och beslutsunderlag.”
14

 

 

Linda Genf en av författarna till boken Omvärldsanalys i praktiken skriver: 

 

“En systematisk process där man samlar in och analyserar omvärldsinformation och 

drar strategiska slutsatser av den.”
15

 

 

Per Frankelius syn på omvärldsanalys: 

 

“I hög grad handlar det om att förstå sin omvärld, identifiera förändringar tidigt och 

agera kraftfullt på rätt sätt vid rätt tidpunkt”
16

 

                                                             
14

Furustig, H. & Sjöstedt, G., 2000, s.30 
15

http://www.handisam.se/upload/Handisams%20filer/Diverse/Omvarldsanalys-090922.pdf 11-04-13 

13:58 
16

Frankelius, P., 2001, s.12 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ne.se%2Fomv%25C3%25A4rldsbevakning&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH3fQOJ_UzXe_1KvgAU7ti02RHzqA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ne.se%2Fomv%25C3%25A4rldsbevakning&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH3fQOJ_UzXe_1KvgAU7ti02RHzqA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.handisam.se%2Fupload%2FHandisams%2520filer%2FDiverse%2FOmvarldsanalys-090922.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNERe9-7iOZ2CiV52DFXkATJ4K1Hqg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.handisam.se%2Fupload%2FHandisams%2520filer%2FDiverse%2FOmvarldsanalys-090922.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNERe9-7iOZ2CiV52DFXkATJ4K1Hqg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.handisam.se%2Fupload%2FHandisams%2520filer%2FDiverse%2FOmvarldsanalys-090922.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNERe9-7iOZ2CiV52DFXkATJ4K1Hqg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.handisam.se%2Fupload%2FHandisams%2520filer%2FDiverse%2FOmvarldsanalys-090922.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNERe9-7iOZ2CiV52DFXkATJ4K1Hqg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.handisam.se%2Fupload%2FHandisams%2520filer%2FDiverse%2FOmvarldsanalys-090922.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNERe9-7iOZ2CiV52DFXkATJ4K1Hqg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.handisam.se%2Fupload%2FHandisams%2520filer%2FDiverse%2FOmvarldsanalys-090922.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNERe9-7iOZ2CiV52DFXkATJ4K1Hqg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.handisam.se%2Fupload%2FHandisams%2520filer%2FDiverse%2FOmvarldsanalys-090922.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNERe9-7iOZ2CiV52DFXkATJ4K1Hqg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.handisam.se%2Fupload%2FHandisams%2520filer%2FDiverse%2FOmvarldsanalys-090922.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNERe9-7iOZ2CiV52DFXkATJ4K1Hqg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.handisam.se%2Fupload%2FHandisams%2520filer%2FDiverse%2FOmvarldsanalys-090922.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNERe9-7iOZ2CiV52DFXkATJ4K1Hqg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.handisam.se%2Fupload%2FHandisams%2520filer%2FDiverse%2FOmvarldsanalys-090922.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNERe9-7iOZ2CiV52DFXkATJ4K1Hqg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.handisam.se%2Fupload%2FHandisams%2520filer%2FDiverse%2FOmvarldsanalys-090922.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNERe9-7iOZ2CiV52DFXkATJ4K1Hqg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.handisam.se%2Fupload%2FHandisams%2520filer%2FDiverse%2FOmvarldsanalys-090922.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNERe9-7iOZ2CiV52DFXkATJ4K1Hqg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.handisam.se%2Fupload%2FHandisams%2520filer%2FDiverse%2FOmvarldsanalys-090922.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNERe9-7iOZ2CiV52DFXkATJ4K1Hqg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.handisam.se%2Fupload%2FHandisams%2520filer%2FDiverse%2FOmvarldsanalys-090922.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNERe9-7iOZ2CiV52DFXkATJ4K1Hqg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.handisam.se%2Fupload%2FHandisams%2520filer%2FDiverse%2FOmvarldsanalys-090922.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNERe9-7iOZ2CiV52DFXkATJ4K1Hqg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.handisam.se%2Fupload%2FHandisams%2520filer%2FDiverse%2FOmvarldsanalys-090922.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNERe9-7iOZ2CiV52DFXkATJ4K1Hqg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.handisam.se%2Fupload%2FHandisams%2520filer%2FDiverse%2FOmvarldsanalys-090922.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNERe9-7iOZ2CiV52DFXkATJ4K1Hqg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.handisam.se%2Fupload%2FHandisams%2520filer%2FDiverse%2FOmvarldsanalys-090922.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNERe9-7iOZ2CiV52DFXkATJ4K1Hqg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.handisam.se%2Fupload%2FHandisams%2520filer%2FDiverse%2FOmvarldsanalys-090922.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNERe9-7iOZ2CiV52DFXkATJ4K1Hqg
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Frankelius vidareutvecklar: 

 

“Omvärldsanalys är ett område som innefattar många delområden och delaspekter. De 

tre stora frågorna man bör ställa sig är:”
17

 

 

● Vilken information är relevant för just vårt företag? 

● Hur bör man stimulera inflödet av den? 

● Hur omsätter man den till fruktbara handlingar? 

 

Att ledare inom organisationer ständigt måste förnya sin strategi och hålla sig ajour med 

omvärlden är en del av processen inom omvärldsanalys eftersom omvärlden fortlöpande 

förändras. De måste ständigt iaktta nya förutsättningar för att på bästa sätt kunna fatta 

ett så korrekt beslut som möjligt. Begreppet omvärldsanalys är vanligt att dela in i tre 

delar: trender, aktörer och händelser.
18

  

 

Det som över en längre tid kan ses peka åt ett och samma håll brukar kallas för trender, 

t.ex. att människor på senare tid i stor utsträckning börjat använda sig av iPad. Detta kan 

konstateras utifrån fakta och statistik, det är alltså något som pågår och händer just nu. 

Vi kommer senare i detta kapitel skriva om trendbevakning som går ut på att försöka 

förutspå kommande trender, eller tendenser som det också kallas. Skillnaden med 

tendenser är att de skiljer sig från trender på så vis att de inte går att belägga.
19

 “Aktörer 

gör val och påverkar utvecklingen precis som trender”
20

 skriver författarna Linda Genf 

och Johanna Laurent. Det som är intressant och en fundamental hörnsten i 

sammanhanget är att förstå hur viktigt det är att vara medvetenheten om ens omvärld, 

inte bara för att se hur konkurrenter gör saker bättre eller sämre, utan för att vad de gör, 

påverkar hur din framtid kan komma att se ut. Aktörer behöver också anpassa sig till 

utvecklingen och genom att observera hur de agerar kan du få en bra uppfattning om hur 

andra väljer att se på framtiden.  

 

Händelser saknar riktning och varaktighet till skillnad från trender. Händelser brukar 

delas in i två läger, förutsägbara och oförutsägbara. De förutsägbara händelserna är inte 
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Frankelius, P., 2001, s.24 
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Genf, L. & Laurent, J., 2008, s.20 
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mindre viktiga men de är förstås lättare att planera inför. Ett exempel är det allmänna 

valets betydelse för en politiskt styrd verksamhet. De oförutsägbara händelserna som 

går att exemplifiera är många men för att nämna de som får störst konsekvenser är det 

oundvikligt att komma in på naturkatastrofer. Det går aldrig att till fullo förbereda sig 

för vad naturen ska hitta på härnäst men genom att simulera ett tänkbart scenario kan 

det öka möjligheterna att hantera en till synes ohållbar situation. Scenarioplanering 

kommer även det att redogöras för närmare längre fram i detta kapitel. 

 

Vi ska nu närmare gå in på vilka olika typer av metoder och tillämpningar som är 

vanligt förekommande inom omvärldsanalysen. Vi har valt att inleda med en metod som 

är utvecklad av Per Frankelius. 

3.2 World mapping method 

Metoden består av åtta huvudsteg och de olika stegen är tänkta att genomföras i den 

exakta ordning som följer av vår redogörelse. Tanken bakom den här metoden är att den 

ska fungera som en gruppaktivitet, d.v.s. det är inte bara en ledningsangelägenhet. 

Användningsområdet är internt på företag som har för avsikt att föra 

affärsutvecklingsdiskussioner. Ett alternativt användningsområde är för aktörer som 

ägnar sig åt att planera teknik- eller affärsprojekt. En summering av vad som uppnås 

med metoden kan sammanställas i fyra punkter: 

 

● En grundligt underbyggd sammanställning av kritiska faktorer 

● Väl definierat informationsbehov 

● En ny affärskarta 

● Nya idéer till handlingar 

 

“Med ökad kunskap om de relevanta delarna av omvärlden ökar möjligheten att också 

agera på ett sätt som leder till största möjliga måluppfyllelse i företaget.”
21

 

 

Omprövning av perspektiv  

Det första steget i metoden är omprövning av perspektiv, detta steg anses vara av stor 

betydelse för de efterföljande stegen i metoden och det är därför viktigt att det 

genomförs noggrant. Initialt genomförs en rannsakning av företagets affärsidé och 

sedan övergår denna i diskussioner om för- och nackdelar med traditionella 

                                                             
21
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omvärldsmodeller. Syftet med diskussionspunkten är att öka sin medvetenhet om att 

modeller i stor grad styr hur vi tänker och därmed undvika det. 

 

För att få gruppen att s.a.s. “tänka utanför boxen” används praktikfall som belyser 

situationer där invanda föreställningar blockerar ett kreativt tänkande. Vidare är det 

önskvärt att diskutera den komplexa omvärld företaget verkar i och även diskutera 

betydelsen av kreativt tänkande. En punkt som anses särskilt viktig inledningsvis är att 

deltagarna tränar på att föra ett konkret resonemang kring faktorer och processer i 

omvärlden. Syftet är att undanröja den risk som finns att göra en analys som blir för 

övergripande och att det resultat som framkommit ska bli så passande och innehållsrikt 

som möjligt. Sista steget i detta delmoment handlar om att det som står i sedvanliga 

läroböcker inte alltid är det som är viktigast. Här betonas vikten av att finna nya synsätt 

i hur omvärlden ska betraktas för att få en så bred grund som möjligt att stå på inför de 

kommande stegen av metoden. 

 

Kreativ urladdning 

Moment två i denna metod har fått benämningen Kreativ urladdning. Uppgiften är att 

försöka ta fram så många påverkande faktorer som möjligt för företaget. Arbetsgången 

kan liknas vid brainstorming. Fördelarna med att arbeta så här är att det lyfter fram de 

specifika faktorerna för det enskilda företaget. Till skillnad från andra metoder som har 

standardiserade faktorer till grund för analyser blir alltså denna metod mer skräddarsydd 

och därför bättre. 

 

Analys I: Betydelse 

Det här momentet syftar till att analysera föregående moments varje ingående faktor och 

dess betydelse. Varje faktor diskuteras gemensamt och gruppen försöker komma 

överense om hur stor betydelse varje faktor kan tänkas ha för företaget. Genom att 

placera ut varje faktor som en punkt på en karta som kan liknas vid en piltavla, kan 

faktorerna på ett överskådligt sätt delas upp i tre olika betydelsegrader: stor, medel och 

liten. Det blir då lättare att gallra eventuella faktorer som haft väldigt liten relevans eller 

kanske ingen alls. Inte helt oväntat är ett överflödigt resultat en vanlig följd av 

brainstorming men det är viktigt att komma ihåg att inte vara kritisk under den 

processen då det lätt kan hämma kreativiteten. 

 

Analys II: Kunskap 
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Moment nummer fyra påminner om föregående moment med skillnaden att här 

diskuteras hur stor kunskap som finns inom varje faktor. I detta moment används olika 

flaggor för att symbolisera hur stor kunskapen är inom varje faktor: grön rund flagga för 

hög kunskap, en orange spetsig flagga för medelmåttig kunskap och slutligen en röd 

fyrkantig flagga för låg kunskap. 

 

Sammansmältning 

Det femte momentet ska som namnet antyder koppla ihop de två tidigare momenten 

Analys I och Analys II. De punkter som sattes ut på betydelsekartan ska nu smyckas 

med respektive flagga som diskuterats fram under föregående moment. Genom att göra 

detta erhålls en bra överblick av vart det saknas ett fungerande informationsflöde eller 

vart det eventuellt finns ett informationsöverflöd. “Om allt går som det ska, har man 

alltså definierat verkligt behov av extern omvärldsinformation, vilket var ett viktigt mål 

med momentet.”
22

 

 

Informationssökning 

Moment nummer sex går ut på att komplettera och ta fram den information som 

eventuellt saknades i föregående moment. Detta görs med hjälp av hela gruppen som 

använder sig av alla de tänkbara resurser som finns att tillgå. Här används personliga 

kontaktnät, internet, mediabevakningstjänster, externa databaser och allt som kan tänkas 

gagna möjligheten att erhålla den information som efterfrågas. Här finns en klar fördel 

med att ha genomgått de tidigare momenten då behovet av den information som 

eftersöks är tydligt och väl formulerad. 

 

Ny affärskarta 

Det näst sista momentet Ny affärskarta går ut på att skapa en ny karta över 

affärsförutsättningarna. Det finns olika modeller att tillgå för att uppnå resultat i detta 

moment, men i World mapping method rekommenderas faktor X-modellen. Faktor X-

modellen är en modell som har en unik förmåga att skildra förändringsprocesser och 

förmågan att beakta mångfalden av faktorer.
23

 Utöver dessa egenskaper kan modellen 

även växla mellan statiskt läge och processläge. Det som gör modellen extra intressant i 

jämförelse med andra modeller är att den visualiseras i ett tredimensionellt diagram där 

en tidsaxel finns representerad. Tack vare detta är det relativt sett enkelt att konkretisera 

                                                             
22

 Frankelius, P., 2001, s.135 
23

 Ibid s.31 
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ett flertal faktorer vid en given tidpunkt. Denna del av modellen är tidskrävande och har 

en förhållandevis hög svårighetsgrad, mycket beroende av hur pass väl de tidigare 

punkterna på dagordningen genomförts. För att utforma en bra affärskarta kan det 

underlätta att dela upp utformningen i ett antal olika steg. Inledningsvis är ett förslag att 

grovsortera faktorerna i olika kategorier, huvud- och underkategorier. Därefter markeras 

vilka relationer som råder inbördes d.v.s. vilka faktorer som kommer att angränsa till 

varandra i modellen. Till sist inleds omformningen till processläget som innebär att 

denna till synes statiska affärskarta förvandlas till den tredimensionella och slutgiltiga 

affärskartan. 

 

Handling 

Det sista momentet i World Mapping Method går ut på att identifiera vilka handlingar 

som ligger i linje med vad företaget strävar efter, till hjälp finns den nyskapade 

affärskartan. Handlingar som avses här är t.ex. att ta kontakt med en remissinstans som 

arbetar med att utforma lagförslag eller kanske helt enkelt bara kontakta en potentiell 

kund. Sedan skapas en plan för att säkerställa kontinuiteten och fortlöpandet av 

informationsflödet inom företaget. Det är här tänkbart att det tillsätts en särskild grupp 

inom företaget som enbart har till uppgift att sköta den framtida bevakningen av 

nyckelfaktorer. Till syvende och sist handlar det om att blicka framåt och att ha visioner 

för företaget - att inte se en omvärldsanalys som något att tampas med för stunden, utan 

något som kontinuerligt ska beaktas. 

3.3 PEST-modellen 

En vanligt förekommande och populär modell för omvärldsanalys är PEST-modellen. 

Metoden används främst för att identifiera vilka makrofaktorer som kan tänkas påverka 

företaget. Namnet PEST är en akronym som står för politiska, ekonomiska, sociala och 

tekniska faktorer. De politiska faktorerna avser regeringens rådande politik som har 

inverkan i det ekonomiska greppet, men det avser även hur politiska beslut gällande 

t.ex. infrastrukturen och kommunikationssystem som vägar och järnväg kan ha stor 

betydelse för ett företag. Räntor, inflation och ekonomisk tillväxt är exempel på de 

ekonomiska faktorerna som analyseras i modellen. De sociala faktorerna är i regel 

sociala trender som kan tänkas påverka företaget, ett exempel är hur efterfrågan på en 

produkt påverkas av förändringar i den sociala normen. De tekniska faktorerna är ofta 

många och i ständig förändring, utvecklingen på den tekniska fronten går som bekant 

med en rasande takt och blir därför ett naturligt steg i denna modell. Med förbättrad 

teknik kan ett företag minska sina kostnader, förbättra kvaliteten och det kan i bästa fall 
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även leda till nyskapande. Den tekniska frammarschen gynnar i de flesta fall både 

konsumenten och företaget. 

 

Modellen tros ha sitt ursprung i boken Basic Marketing skriven av Jeremy McCarthy 

1960.
24

 Författaren definierar de politiska, ekonomiska, sociala och tekniska som de 

faktorer som måste beaktas i en omvärldsanalys. Modellen har vidareutvecklats genom 

åren och har fått utökning med två faktorer som avser att behandla de juridiska 

aspekterna och miljön. Dessa faktorer benämns enviromental och legal, därav PESTEL 

som idag är den utvecklade förkortningen. 

3.4 SWOT–analys 

En SWOT-analys är ett verktyg som kan användas för att analysera den interna och 

externa miljön på ett företag. SWOT står för styrkor (strength), svagheter (weaknesses), 

möjligheter (opportunities) och hot (threats). 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: källa: Kotler, P. Principals of Marketing 

 

Analysen kan genomföras för enskilda problem, projekt, frågeställningar eller som en 

summerande nulägesbeskrivning i ett strategiskt arbete. Styrkor och svagheter avser den 

interna miljön på företaget medan möjligheter och hot avser den externa miljön. Med 

möjligheter åsyftas ekonomiskt klimat, demografiska förändringar, marknad och 

teknologi. Några exempel på hot är konkurrenter som håller på att etablera sig på 

marknaden, konjunkturnedgångar och politiska förändringar som kan påverka 

verksamheten. 

 

Styrkor ska helst vara baserade på fakta, det är viktigt att inse sina verkliga styrkor, 

samma sak gäller för svagheter. Därför är det viktigt som VD att identifiera de 

huvudsakliga hot och möjligheter som företaget ställs inför. Förutse viktiga förändringar 
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som kan påverka företaget, fokusera på de hot som verkar mest troliga och de som kan 

göra mest skada. Planera i förväg för att på bästa sett försöka förutse dem.
25

 

 

Efter en genomförd SWOT–analys är det underlag som tagits fram en bra grund att stå 

på i sitt strategiska arbete. Vilka av de styrkor som radats upp går att använda för att på 

bästa sätt förverkliga de möjligheter som finns? Vilka är de hot som är mest brådskande 

att försöka göra någonting åt? Vilka svagheter måste företaget jobba med för att bli 

starkare? Allt detta måste få fullständig fokus för att uppnå den målbild företaget satt 

upp. Fördelen med modellen är att den enligt många är pedagogisk och enkel att förstå. 

Nackdelen med SWOT-analysen är att samma faktor kan både vara ett hot eller en 

möjlighet, eller övergå från att ha varit ett hot till att bli en möjlighet.
26

 

3.5 Porter’s five forces (Porters femkraftsmodell) 

En annan modell som används flitigt är Porter’s five forces, en modell som 

presenterades av Michael Porter i en artikel i Harvard Business Review 1979. Den 

beskriver hur attraktiv en bransch är att verka i. Vid högt tryck från de fem krafterna 

pressas lönsamheten enligt teorin. Hans huvudbudskap är att företag bör vidga sin syn 

på konkurrens och inse att även kunder, leverantörer, potentiella etablerare och substitut 

kan ses som konkurrenter. “Genom att förstå hur de fem konkurrenskrafterna påverkar 

lönsamheten i din bransch, kan du utveckla en strategi för att förbättra ditt företags 

långsiktiga vinst.”
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: källa Porter, M., How competitive forces shape strategy, Harvard Business Review 1979. 

                                                             
25Kotler, P., 2005, s.135-138 
26Frankelius, P., 2001, s.54-55  
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1. Kundernas förhandlingsstyrka – är hög när det finns många företag att välja 

bland och låg när det finns få. 

2. Leverantörernas förhandlingsstyrka – hur många leverantörer finns det, lätt att 

byta ut en leverantör, råder monopol eller oligopol i leverantörsledet. 

3. Finns det potentiella substitut – kan varan lätt bytas ut mot något annat. 

4. Är det lätt att starta en konkurrerande verksamhet för en ny aktör. 

5. Är det stor konkurrens mellan de befintliga aktörerna. 

3.6 Scenarioplanering  

Hur definieras det? En uppslagning i Nationalencyklopedin låter oss utläsa följande: 

scenario, (ital., av scen) “Inom framtidsforskningen en systematisk beskrivning av en 

möjlig framtida situation och av en tänkbar utveckling från dagens tillstånd fram till 

den beskrivna situationen. Scenarier försöker vanligen i förenklad form ge en bild av 

helheten och av sambanden mellan olika samhällssektorer, ofta med bidrag från många 

kunskapsområden. För att belysa olika utvecklingsmöjligheter arbetar man inte sällan 

med flera alternativa scenarier.” 

 

Kort sammanfattat handlar scenarioplanering om att försöka åskådliggöra tänkbara 

framtidssituationer och hur företag efter dessa förutsättningar borde agera. 

Scenarioplanering är en viktig del av omvärldsanalysen och det finns ett flertal 

förespråkare och metoder att tillgå inom området. Vi har valt att presentera en 

redogörelse från boken Ordning & Oreda av Bengt Wahlström. Wahlström har med 

utgångspunkt av den framstående forskaren Gill Ringlands bok Scenario Planning – 

Managing for the future sammanfattat de huvudsakliga slutsatserna om vad som är bra 

med scenarioplanering och vad som är viktigt att tänka på. Utöver detta har Wahlström 

återgett ett exempel på sju frågor som för framtiden är bra att fråga sig. 

“Scenarioplanering är viktigt, därför att den ger användarna möjlighet att släppa loss sin 

kreativitet och sin intellektuella förmåga i en aktivitet där det inte bara är tillåtet, utan 

också nödvändigt att erkänna att man faktiskt inte vet speciellt mycket om framtiden.”
27

 

Vidare nämner Wahlström att scenarioplanering hjälper till att minska osäkerhet och 

farhågor inom företaget och att det samtidigt kan bidra till att upptäcka rekryterings- 

eller utbildningsbehov. En viktig punkt att beakta när det arbetas med scenarioplanering 

är att de personer som leder aktiviteten med fördel skall vara medarbetare och inte 

inhyrda konsulter, det finns nämligen en överhängande risk att scenarioarbetet förlorar 
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sin legitimitet. Enligt Gill Ringland kan det dock vara meningsfullt att låta någon 

utomstående agera “djävulens advokat” för att ge konstruktiv kritik. Andra viktiga 

aspekter som bör påpekas är att presentationen av scenarioplaneringen har stor 

betydelse för hur väl momentet kommer att accepteras av deltagarna, lägg därför ned tid 

på att göra materialet lätt att förstå med hjälp av tydliga bilder och illustrationer Det är 

även viktigt att på ett bra sätt förmedla budskapet i rätt tonfall och med bra argument då 

det kan finnas deltagare som inte är vana vid scenarioplanering. Att förstå 

scenarioplaneringens betydelse är svårt eftersom det inte med lätthet går att mäta vad 

som hänt om ett framtida scenario inte tagits fram. Vi vill avsluta denna del med några 

citat hämtade ur vetenskapliga rapporter som skrivits om scenarioplanering för att stärka 

tron om att det faktiskt fungerar, samt sju frågor för framtiden. 

 

“Having an already articulated view of a possible future provided a fear-free 

environment to think about new products in a way that we have not done before
28

.” 

 

“I found it very challenging to think my way into our scenario, but once we had 

accepted it as a future, we were able to come at the questions from a different angle and 

set of (borrowed) assumptions
29

.” 

 

“Marketing people sometimes say that they haven’t got the time, or the budget, to do 

futures work. But when projects fail, the cost – in terms of time, opportunity, and money 

– is enormous. And the reasons why projects go wrong, as identified by research, 

suggest that good scenario thinking is likely to be a valuable remedy
30

.” 

 

Sju frågor för framtiden: 

1. De avgörande frågorna. Vilka är enligt din uppfattning, de avgörande frågorna 

inför framtiden (för företaget, organisation, samhället, etc.)? 

2. Ett gynnsamt resultat. Om allting fick bra, i ett optimistiskt men ändå realistiskt 

perspektiv, vad skulle då bli det gynnsamma resultatet? 

3. Ett ogynnsamt resultat. Å andra sidan, om allt gick dåligt, vilka faktorer skulle 

du då oroa dig över? 

4. Var behövs förändring? Om du ser på olika interna system och regler, vad 

skulle behöva ändras på för att vi skulle kunna nå det gynnsamma resultatet? 

                                                             
28Ringland, G., 2008, Strategy & Leadership, Vol. 36, Upplaga 5 
29Ibid, Vol. 36, Upplaga 5 
30Curry, A., Ringland, G., Young, L., 2006, Strategy & Leadership, Vol. 34, Upplaga 6 
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5. Lärdomar från det förflutna. Om du ser tillbaka, vad är det för händelser som 

har skapat den situation vi befinner oss i? 

6. Beslut som måste fattas. Om du ser framåt, vad anser du att vi måste göra så 

snart som möjligt? 

7. Om du har ansvaret. Om det inte finns några hinder, och du kunde bestämma 

vad som skulle göras, vad skulle det bli? 

3.7 Trendbevakning 

Att bevaka trender är inom omvärldsanalys är något som vi nämnt tidigare i inledningen 

av detta kapitel och för att bättre förstå vad det egentligen innebär har vi valt att i detta 

avsnitt presentera en metod som vid sin lansering fick stor uppmärksamhet. Metoden vi 

avser att presentera är tagen ur boken Popcorn-rapporten som skrevs av författaren 

Faith Popcorn. Det som gör denna metod intressant är att den väljer att rikta in sig på 

det som kallas psykografi istället för demografi som i andra former av trendbevakning 

är mer förekommande. “Det är viktigare att ta reda på vad som rör sig inom dagens 

konsumenter - vilka behov de har, vad de är rädda för och vilka personliga fördelar de 

söker - än att studera statistik över ålder, geografiskt område, antal.”
31

 

 

Popcorn menar att marknadsundersökningar baserade på siffror i många fall ger ett 

resultat som är missvisande. Ett exempel på detta är en undersökning som kommer fram 

till att unga akademiker i en stad där medelinkomsten är väldigt hög är den perfekta 

målgruppen för ett visst ändamål. Det undersökningen inte tar hänsyn till är att denna 

målgrupp för tillfället känner sig rastlösa, överansträngda och deprimerade och därför 

inte alls är en perfekt målgrupp. Det målgruppen kanske mest av allt önskar sig är att 

byta jobb, flytta ut på landet och leva på existensminimum. Det väcker naturligtvis 

frågor om vad som egentligen är relevant då en trendanalys ska genomföras men några 

entydiga svar finns inte och det är därför svårt att få mätbara resultat. Konsekvensen av 

detta är att momentet trendbevakning ofta ifrågasätts och kritiseras. Wahlström ställer 

frågan: “Står den på någon form av vetenskaplig grund eller är det bara fråga om 

subjektivt tyckande?”
32

 Som svar på Wahlströms fråga har vi valt att citera författarna 

Farhad Analoui och Azhdar Karami som i en vetenskaplig artikel skriver ”It is 

concluded that there is a significant relationship between increasing the environmental 
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scanning of the firm, and the success of the firm’s performance in small and medium 

sized enterprises.”
33

  

 

På Popcorns företag Brainreserve läser de regelbundet cirka trehundra tidningar och 

tidskrifter vars innehåll inte kvantifieras utan klassificeras i olika teman. Företaget tittar 

även på olika typer av underhållning som har stor genomslagskraft i bruset, filmer, tv-

program och även böcker. Företaget har som ett led i detta s.k. “hjärntrustmöten” där 

människor med stort kreativt tänkande från olika yrkesbakgrunder träffas för att 

diskutera trender och utbyta tankar. Detta kan liknas vid brainstormingen som nämndes 

tidigare under redogörelsen av World mapping method, ett sätt att försöka skrida över 

gränserna och tänka utanför boxen utan att låta sig begränsas. Genom att bevaka 

kulturyttringar menar Popcorn att söka spår efter framtiden faktiskt går, det handlar om 

att försöka läsa av så många punkter som möjligt för att förstå helheten.
34

 Popcorn-

rapporten är resultatet av Brainreserve’s arbete med att samla in och analysera 

information på det sätt vi beskrivit och resultatet tog form av tio konsumenttrender för 

framtiden.  

 

Wahlström har i sin bok Ordning & Oreda reflekterat över hur väl dessa tio trender 

faktiskt slog in och resultatet är förvånansvärt träffsäkert. Wahlström sammanfattar fyra 

fullträffar, två nästan mitt i prick, fyra delvis rätt och inga fullständiga missar alls.
35

 Vad 

är då nyckeln till att förutse kommande trender? Popcorn skriver att trender är 

förutsägbara eftersom de börjar i det lilla och sedan växer.
36

 Det är viktigt att förstå vad 

det är som styr konsumenterna och genom att ta del av det som konsumenterna själva 

upplever ökar chanserna att finna en trend i sin linda. Efter omvärldsanalysen är det 

dags att ta fram en strategi. Utifrån omvärldsanalysen så lyfter företaget fram sina 

styrkor och avgör vilka strategier som går att genomföra. 

3.8 Strategi 

Kommer ursprungligen från det grekiskans strategos, som är sammansatt av orden 

stratos, som betyder ”här” och ago, som betyder ”leda.” Strateg är ett antikt ord för 

fältherre. I modern företagsekonomi så används begreppet som ett uttryck för ambition 
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och mål, samt färdriktningen för att nå dit. ”Ett mönster av beslut och handlingar i nutid 

för att säkra framtida framgång och tillvarata möjligheter.”
37

 

3.9 Methaphors in Strategy 

En artikel författad av Veit Etznold och Ted Buswick och publicerad i Business Strategy 

Series 2008. I artikeln hävdar de att synsättet på de strategier som finns presenterade i 

de flesta management handböcker är för strikt utformade som verktygslådor, och för att 

komma tillbaka till ursprungstänkandet; hjälpa företag att uppnå och upprätthålla 

konkurrensfördelar i en ständig rörelse, så måste vi tänka om, de föreslår att vi ska 

använda oss av ett metaforiskt synsätt. ”Strategy is a combination of bold (and 

unexpected) moves and flawless execution.”  

 

De beskriver vidare varför det är bra att använda sig av metaforer när företag gör 

affärer. Det är bra för att bättre förstå kollegor, kunder och andra deltagare på 

marknaden. Det är speciellt användbart i svåra konversationer där deltagarnas åsikter 

skiljer sig från varandra. Metaforer besvarar inte frågor, snarare ställer nya frågor som 

företaget behöver besvara. Men lyckas företagen besvara frågorna på ett bra sätt så kan 

många chefer få en ny syn på sitt företag och se styrkor och svagheter från en annan 

synvinkel. ”When managers are able to see the connection between the fresh metaphor 

and the business topic, then aspects of the business topic may be illuminated in a way 

that expands the vision of the business problem.”  

 

De anser att kognitiva metaforer borde användas istället för retoriska, eftersom retoriska 

metaforer är stela; alla vet vad de betyder, de skapar igenkännande men uppmuntrar inte 

till ytterligare tänkande. Kognitiva metaforer gör de viktiga frågorna lättare att diskutera 

då det verkliga ämnet maskeras. Eftersom de inte är direkt kopplade till affärerna, kan 

de skapa en artificiell miljö, där de problem och viktiga frågor tas upp mer fritt än när 

de tas upp på t.ex. ett styrelsemöte och presenteras som kalla fakta.
38

 

3.10 Developing a strategic profile: the pre-planning phase of strategic 
management 

En artikel skriven av Herbert Sherman, Daniel J. Rowley & Barry R. Armandi och 

publicerad i Business Strategy series, 2007, undersöks en grundläggande brist med det 

traditionella synsättet som de anser att många företag har när de utarbetar en strategisk 

plan. Det vill säga att många företag utvecklar strategiska planer som försöker att 

                                                             
37Karlöf, B. m fl, 2007, s.320 
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anpassa företagets tillgångar med sin miljö men tar inte hänsyn till företagets 

grundläggande strategiska egenskaper eller företagets förmåga att förändra dem i syfte 

att genomföra planen. De menar att innan en SWOT-analys kan genomföras måste 

företaget starta med en förprojekteringsprocess d.v.s. göra en grundläggande bedömning 

av företagets konkurrensstrategi och marknadsstrategi. Hur är organisationen 

uppbyggd? Vad har man för ledarskapsstil? Organisationens kultur d.v.s. det system av 

värderingar, regler, symboler, tabun och ritualer som utvecklas över tiden. Författarna 

menar att sammanställningen av det som framkommit kommer att hjälpa företaget att 

producera en bättre SWOT–analys. En analys som tar hänsyn till företagets 

grundläggande drag samtidigt som det genomförs lämpliga justeringar i företaget 

och/eller dess konkurrenskraft. Profilen kan även användas för att analysera 

konkurrenter och bedöma deras styrkor och svagheter. Ta reda på företagets 

konkurrensställning.
39

 

 

 

Figur 3: källa Herbert Sherman, H., m.fl. 2007, Business Strategy Series. 
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Kap 4 Empiri 

4.1 Intervju med Lars Lennmalm vice VD på Gavlegårdarna. 

Vid frågan om hur Gavlegårdarna ser på omvärldsanalys så svarar Lars att det är 

jätteviktigt och att det med tiden har blivit än viktigare för dem att jobba med. “Det 

finns ett uttryck som säger, utan spaning ingen aning, det är egentligen huvudet på 

spiken.”, fortsätter Lars. För att följa omvärlden, och framförallt för att följa vad som 

förväntas av oss så är det klart att vi måste syssla med omvärldsanalys. Vi ingår som en 

del i kommunen och kommunen har på senare tid också lagt större vikt vid 

omvärldsanalys, framförallt inom chefsgrupperingarna. Att detta är en fråga som blivit 

mer och mer aktuell håller Lars med om. Gavlegårdarna jobbar mycket med att utveckla 

affärsplaner, dessa affärsplaner byggs upp utifrån den omvärldsanalys som legat till 

grund för det uppdrag de har framför sig. 

 

När vi frågar om hur omvärldsanalysen såg ut inför bygget av Fullriggaren så får vi till 

svar att huvudansvaret för omvärldsanalysen låg hos kommunen. Det var kommunen 

som utlyste en gestaltningstävling för området på Alderholmen där Fullriggaren nu står. 

Anledningen till tävlingens uppkomst var enligt Lars att kommunen ville ha draghjälp 

med inflyttningen till Gävle, samt ett nytt landmärke. Från kommunens sida vart det 

önskvärt med något som syntes från Centralstationen och som skulle förändra silhuetten 

av Gävle, det var ett sätt att lansera den nya stadsdelen Gävle Strand. När kommunen 

presenterade vad de var ute efter så låg tyngdpunkten på att det skulle vara ett hus där 

det sker aktiviteter hela dagen; kommunen ville undvika att Gävle strand blev en 

sovstad, d.v.s. människor som bor där jobbar hela dagarna, kommer hem och sover, för 

att sedan åka iväg och jobba igen. Det är förberett för restaurang, men den 

verksamheten är idag ännu osäker. Någon form av verksamhet dagtid ska det dock bli, 

butik och café är redan kontrakterade. “Vi har haft som inriktning att bygga en flexibel 

kåk.”, fortsätter Lars. De har byggt och utformat lokalerna så att de på ett enkelt sätt ska 

kunna anpassa innehållet efter olika tänkbara verksamheter. 

 

När Gavlegårdarna jobbar med affärsplaner jobbar de med en modell som heter 

LOTS
40

, vilket är ett strukturerat sätt att ta fram en omvärldsanalys, som sedan tas in i 

verksamhetsplanen. För att ta fram den statistik som används till omvärldsanalyser 

                                                             
40Mer information om LOTS finns på: http://www.scandinavianleadership.com/ 

http://www.scandinavianleadership.com/
http://www.scandinavianleadership.com/
http://www.scandinavianleadership.com/
http://www.scandinavianleadership.com/
http://www.scandinavianleadership.com/
http://www.scandinavianleadership.com/
http://www.scandinavianleadership.com/
http://www.scandinavianleadership.com/
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hämtar Gavlegårdarna bl.a. information från SABO
41

. Gavlegårdarna har ingen speciell 

enhet som uteslutande arbetar med omvärldsanalys inom företaget, det ansvaret ligger 

på alla enheter. Varje enhet har en enhetschef som ansvarar för omvärldsanalys inom 

sitt område, och varje enhet har möten där det diskuteras framtid och omvärldsanalys. 

Strukturen bygger på den årliga verksamhetsplanen som arbetas fram genom olika 

enhetsmöten. 

 

Vilka är hyresgästerna Gavlegårdarna har riktat sig till med bygget av Fullriggaren? 

 

Gavlegårdarna har enligt Lars inte riktat sig till någon speciell målgrupp. “Men indirekt 

blir det naturligtvis så att man riktar sig till de kunder som klarar av den höga 

hyresnivån som råder, som allmännytta ska vi rikta oss till alla, det är i vart fall 

grundtanken med allmännyttan”. Lars påpekar att all nyproduktion blir dyr i 

hyressättningen, Fullriggaren t.ex. har nästan dubbelt så dyr hyra i jämförelse med andra 

hyreslägenheter i beståndet. Han berättar även att Fullriggaren är ett bygge som har 

genomförts med vetskapen om att det ekonomiska inte kommer att gå ihop, trots de 

höga hyresnivåerna. Det finns ett undantag mot normen som företaget har om att en 

byggnad ekonomiskt måste bära sig själv. Fullriggaren är en byggnad som kommer 

behöva nedskrivas. Det är något som inblandade parter varit medvetna om och det finns 

en accept från kommunen om att ändå driva igenom byggnationen då den fyller ett 

viktigt syfte. 

 

Hur ser ni på allmännyttans framtid? 

 

Vi hoppas och tror att allmännyttan kommer fortsätta att ha en viktig roll i framtiden. 

Det är ju lite beroende på hur ägarna ser på allmännyttan i olika kommuner, 

Gavlegårdarna känner dock att de har ett stort stöd från kommunen och de nog också ser 

att allmännyttans framtid blir betydelsefull. ”Varje ägare ska ju fundera över sitt ägande, 

det finns alltid skäl att fundera över vad man vill, sådana diskussioner pågår för fullt nu 

- allra helst med tanke på den nya lagen, det har t.ex. diskuteras om det kanske borde 

skrivas nya ägardirektiv.” Ändringarna i lagen har Gavlegårdarna känt till sedan länge, 

Lars säger att det är deras skyldighet gentemot kommunen att alltid vara med från start 

till mål när det dyker upp nya lagförslag som rör bostadsmarknaden.  Gavlegårdarna ser 

till att alltid vara väl insatta i förarbeten och propositioner. 

                                                             
41Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag 
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Varför satsa på nytt istället för att ta hand om det gamla? 

 

Att ta hand om det gamla i första hand är ett måste, sen är det viktigt som tillväxtort att 

det händer något på marknaden. Det råder för stunden en bostadsbrist på marknaden och 

det finns bara ett hundratal lägenheter till uthyrning, vilket är väldigt lite. Gavlegårdarna 

har nästan inga strukturella vakanser i alls i de centrala delarna, däremot så finns det i 

Andersberg och Sätra en del samt ett fåtal i Norrsundet. Det är viktigt att skilja olika 

pengar åt, grundtanken när en ny fastighet ska byggas är att den ska “gå ihop”, d.v.s. 

hyrorna i fastigheten ska finansiera bygget. Det är alltså inga finansiella medel som 

influtit från det befintliga beståndet som ska finansiera nya fastighetsbyggen. De pengar 

som inbringas till följd av en försäljning går oavkortat till utökat underhåll. En ny 

fastighet ska bära sig själv, annars ska den inte byggas. Det kan inte nog poängteras att 

reavinst från försäljning av befintligt bestånd går till ökat underhåll. 

 

Hyresnivåerna är så pass låga i vissa områden att de inte räcker till ett dugligt underhåll, 

och när det kommer till den gränsen då väljer Gavlegårdarna att sälja fastigheterna för 

på så vis säkerställa att en bra nivå på underhållet av fastigheterna upprätthålls. Att 

service gentemot sina hyresgäster står i fokus framgår med all önskvärd tydlighet när vi 

talar med Lars. Vi jobbar medvetet med en tioårsplan över hur försäljning och 

producering av fastigheter ska fortlöpa fortsätter Lars, det är en ständig prövning att få 

balansräkningen i harmoni och pengar till ett ansenligt underhåll.  

 

När vi ställer frågan om den kritik som riktats mot Gavlegårdarna på grund av att de 

säljer ut delar av sitt bestånd svarar Lars att kritiken mot försäljningarna av beståndet 

kommer av och till. Den är mer ideologiskt betingad och saknar saklig grund menar 

Lars. För mig som tjänsteman är det svårt att ta den typen av diskussion, mitt arbete 

handlar mer om siffror. De som sitter i styrelsen däremot har bättre förutsättningar att 

föra en vettig diskussion kring de ideologiskt betingade frågorna. ”Klart att man hamnar 

i skottgluggen ibland, men det är något som man aldrig helt kommer undan.”  

 

Är det på sikt tänkt att Fullriggaren ska göras om till bostadsrätter? 

 

Det finns ingen tanke om att på sikt sälja Fullriggaren, det eftersträvas en blandad 

upplåtelseform på Gävle Strand. Skulle det bara finnas ägandeformer är det lätt hänt att 
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det blir för segregerat; det blir som tidigare sagt en form av ekonomisk segregation i alla 

fall, men det är svårt att undvika helt. Syftet med att blanda upplåtelseformen är att i så 

stor utsträckning som möjligt få en mångfald i stadsdelen.  

 

Är andra städer föregångsstäder för Gävle? 

 

Det ingår i vår omvärldsbevakning att titta på hur andra städer gör, längs med 

kustremsan så syns det tydligt att det i andra städer exploateras i hamnar och varv, ska 

det byggas nytt så måste det göras där folk är beredda att betala. Nyproduktion måste 

ske på exklusiva lägen för att få ut de höga hyresnivåerna som krävs för att få det att gå 

runt. 

 

Hoppas ni att bruksvärdessystemet är borta om tio år? 

 

Bruksvärdessystemet är något som Gavlegårdarna vill ha kvar, alternativet är att ha rena 

marknadshyror. Att sätta fria hyror skulle säkert fungera i många städer runt om i 

landet, men det skulle med stor sannolikhet inte fungera på överhettade marknader som 

Stockholm. I Gävle har vi en bra balans, bruksvärdessystemet klarar av hyresnivåerna 

på ett tillfredsställande sätt.  

 

Nästa naturliga steg för Gavlegårdarna är den kommande etappen på Gävle Strand. I 

skrivande stund tar de in anbud och räknar på om det är ekonomiskt genomförbart, men 

inget är klart än. Den nya lagen har gjort det möjligt att sprida ut kostnaderna på ett 

annat sätt jämfört med tidigare och har gett lite friare händer. Detta underlättar 

naturligtvis, men trots detta tror Lars att det kommer bli svårare och svårare att 

nyproducera framöver. Avslutningsvis påpekar Lars att det är styrelsen som kommer 

fatta det avgörande beslutet om huruvida etapp tre kommer att genomföras eller inte. 

4.2 Intervju med Göran Berfenstam planeringschef på Gävle kommun 

På frågan hur kommunen arbetar med omvärldsanalys så får vi följande svar; att de 

självklart jobbar med omvärldsanalys, de försöker ha en bra bild av vad som påverkar 

kommunen som helhet, inte bara som bostadsförsörjare. De genomför trendanalyser för 

att se vad som påverkar dem och diskuterar de frågor som är aktuella. Kommunen har 

inga strikta modeller som de använder sig av, men trendbevakning är viktigt och 

används mer än scenarioplanering; även om det använts i vissa sammanhang. De har 

bl.a. haft ett Framtidsforum där medlemsgrupper i kommunen träffades och hade olika 
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föredrag och förde diskussioner över gränserna, 250-300 personer, inklusive 

socialtjänsten, tekniska kontoret, bostadsföretaget m.fl. Det som bl.a. diskuterades var 

hot och möjligheter utifrån givna trender. Det finns även ett chefsseminarium inplanerat 

i september. 

 

Trendanalys blir viktigare och viktigare i kommunens verksamhet och utifrån 

trendanalyser har en vision tagits fram. Göran berättar vidare att han sitter med i en 

grupp där även Jan Hugg VD för Gavlegårdarna ingår. Där diskuteras hur kontinuiteten 

kan byggas in i omvärldsanalysen och hur information ska inhämtas för att kunna göra 

djupdykningar när något händer i omvärlden. Göran påpekar att “early warnings” är 

väldigt viktigt. 

 

Det finns en tanke inom kommunen att bli tydligare med hur de ska jobba med 

omvärldsanalys. Kommunen vill skapa ett nätverk, en fora där information kan utbytas, 

lite som ett forum. “Kommunen har ett stort ansvarsområde, det finns mycket att vinna 

på att man utbyter erfarenheter över gränserna mellan olika verksamheter inom 

kommunen.” På sikt ska det finnas en grupp som kontinuerligt arbetar med 

omvärldsanalys. När nätverket startas upp så kommer kommunen att ha konsultstöd 

som hjälpmedel. “Det primära är att få alla att förstå att alla har ett ansvar för sin egen 

spaning, det gäller att ta vara på det inom verksamheten.” 

 

Från kommunens sida har det genomförts ett antal djupdykningar vid olika tillfällen, det 

har varit processer där det förts en diskussion, med visst stöd utifrån. I processen har de 

trender som präglas av kommunens arbete avgränsats för att lyfta fram det som har mest 

betydelse för verksamheten. Ofta så försöker kommunen utifrån megatrenderna; 

globalisering, teknisk utveckling, individualisering och kollektivisering se hur det kan 

påverka bostadsefterfrågan i framtiden. 

 

Hur såg omvärldsanalysen ut inför bygget av Fullriggaren? 

 

Några trender som var viktiga då Fullriggaren diskuterades var den demografiska 

utvecklingen. Åldersgruppen med goda ekonomiska förutsättningar (55-70 år) har ökat. 

Många i den åldersgruppen köpte sitt hus tidigt och såg möjligheten att skaffa sig ett 

framtida kapital. Kommunens insåg att det behövdes ett boende som mötte den 
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efterfrågan som fanns. Det faktum att de tidigare byggnationerna på Gävle Strand inte 

varit ett problem att få uthyrt har också spelat in. 

 

Göran ser olika anledningar till varför vissa väljer att flytta från hus; ingen trädgård som 

behöver skötas om, ett sätt att komma närmare pulsen i staden. Det är bara att ringa sin 

fastighetsskötare om det är något som gått sönder. Många i deras målgrupp är 

intresserade av fritidshus, resor, umgås med barnbarnen, så de ser det som en bra 

lösning att ha väldigt lite ansvar på hemmafronten. Det är ett sådant resonemang som 

till viss del har legat bakom hela Gävle Strand. 

 

Det här är en grupp som mycket väl har de ekonomiska förutsättningarna att köpa en 

bostadsrätt, men vill vara friare och inte behöva låsa sitt kapital. Boendet har blivit ett 

sätt att förverkliga sig själv. För många handlar det inte längre om att ha ett tak över 

huvudet. Att trivas och ha ett attraktivt boende som går att visa upp blir vanligare. Den 

efterfrågan måste också bemötas av kommunen. Förr var byggandet en praktisk fråga, 

det handlade om volym, det skulle finnas bostäder till alla och det skulle skapas en 

bättre bostadssituation för dem som hade det dåligt. Gamla lägenheter med dålig 

standard ersattes med nytt. Men det var aldrig tal om s.k. social housing
42

 som är vanligt 

i övriga Europa. 

 

Det var många som tyckte det var intressant att Gavlegårdarna tog en aktiv roll i arbetet 

att utveckla Gävle Strand.  I de flesta kommuner så skedde det väldigt lite under 1990-

talet. Det berodde bl.a. på fastighetskris, dålig ekonomi i övrigt, men även p.g.a. 

ändrade förutsättningarna för bostadsbyggandet genom att regler kring belåning 

förändrades. Det gick från att inte vara så dyrt att nyproducera till att helt plötsligt vara 

det. Detta ledde till en oro över att folk inte skulle förstå hur det kunde vara så höga 

hyror i nyproducerade fastigheter, men med facit i hand har det gått bra ändå. Med 

Fullriggaren togs det ett steg längre med hyresnivåer som var ännu ett snäpp högre.  

Hyresgästerna har fått en annan kvalitet i boendet, utsikt och närheten till vattnet. Göran 

påpekar att det varit en tuff utmaning. 

 

Av olika skäl sparades tomten för Fullriggaren under etapp ett, när det finns ett 

markområde som ligger så spektakulärt till är det viktigt att göra något bra av det. Ett 

bra sätt att ta tillvara på marken är att utlysa en markanvisningstävling. Detta var vad 
                                                             

42Ej vinstdrivna bostadsföretag som endast hyr ut till de personer som har sämre ekonomiska 

förutsättningar. 
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kommunen gjorde med den mark där Fullriggaren står idag. När någon utlyser en sådan 

tävling handlar det inte bara om att göra ett storstilat projekt på det vis som när det 

gäller en vanlig arkitekttävling, utan här blir det väldigt viktigt att ta in aspekten om 

huruvida det är ekonomiskt genomförbart eller inte. Det fanns ett antal företag som var 

med och lämnade in bidrag, Gavlegårdarna och bl.a. Skanska var med. Men i det här 

fallet var det Gavlegårdarna som drog det längsta strået. 

 

De frågor som var olösta kring marken, som gjorde att projektet försenades, hade att 

göra med problematiken kring hur överbryggandet från Alderholmen till det gamla 

magasinsområdet skulle lyckas. Problemet låg inte i själva överbryggandet utan 

problemet var att hålla ett tillräckligt avstånd till Gevalia. Om bostäderna byggs för nära 

kan det hota verksamheten då de kommer omfattas av strängare miljöskyddsaspekter. 

Under planering och genomförandet har kommunen hela tiden haft som utgångspunkt 

att Gevalia ska kunna fortsätta obehindrat. Efter en del analyser och förhandlingar med 

Gevalia började möjligheterna successivt växa fram. 

 

Att markområdet vid brofästet är väldigt viktigt visste kommunen redan under 

Alderholmsprojektet, då var planen att konferens och konserthuset skulle ligga där. 

Högskolan skulle legat där det idag finns bostäder, det fanns bygglov och det fanns även 

en byggherre som ville sätta igång att bygga den nya högskolan som skulle rymma 3500 

studenter. Tyvärr som med mycket annat under den här tiden beslutades det om att 

lägga ned.  

 

Alderholmsprojektet var ett väldigt pompöst projekt, säkert tre gånger så omfattande 

som det är nu, det gick i graven p.g.a. fastighetskrisen. I slutet av 1990-talet började det 

planeras på nytt, kommunen var tvungen att förbereda sig för vändningen av krisen. 

Intresset var då väldigt lågt från byggherrarna och det behövdes ett sätt att få igång 

byggandet. Att sprida riskerna var nödvändigt då avsikten var att bygga något som 

kommunen inte med säkerhet kunde säga efterfrågades. Det kommunen gjorde var att 

skicka ut en förfrågan till byggherrarna om en gemensam insats, för att försöka utröna 

hur möjligheterna för Alderholmen såg ut. De sex byggherrarna som nappade på 

förslaget var Gavlegårdarna, HSB, Skanska, Riksbyggen, NCC och JM. Det första som 

gjordes var en överenskommelse om att var och en skulle satsa 50.000 kr på att få fram 

idéförslag. Detta resulterade i fyra förslag, som inte var helt färdigritade men förslagen 

besvarade frågor kring efterfrågan och hur de skulle möta de olika problemen. 
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Förslagen var väldigt spännande och framförallt olika. Tre av parterna försvann då det 

inte fick sitt fulla stöd ifrån respektive huvudkontor som ansåg att de skulle få ut mer av 

att investera i Stockholm och Uppsala. Den grupp av byggherrar som återstod har än 

idag ett tätt samarbete. 

 

För att kunna förverkliga Alderholmen var alla överense om att det måste byggas nära 

vattnet. Det fördes många diskussioner och analyser med byggherrarna om hur mycket 

pengar de var beredda att satsa utefter kriterierna vattenläge/ej vattenläge. Genom att 

dra en kanal i området skapades dubbelt så mycket vatten och då skulle det bli 

tillräckligt mycket vatten för att det skulle kunna betala sig. Det kändes inte fel att dra 

kanalen genom holmen då den historiskt sett alltid varit omsluten av vatten i olika 

omfattning och successivt fyllts ut. 

 

En annan aspekt var att kommunen fick en låg exploateringsgrad kring kanalen. Det är 

en ständig dragkamp som uppstår vid exploatering eftersom kommunen tar betalt per 

yta som går att sälja eller hyra ut, inte per kvadratmeter som utnyttjas. Kommunen har i 

det här fallet avstått från en högre exploateringsintäkt då de valt att acceptera att det 

byggdes radhus mitt i staden. Det gjorde inget eftersom det inte skulle vara några som 

helst problem att få radhusen sålda och att det i nästa etapp skulle vara möjligt att öka 

exploateringsgraden och kompensera för det. ”Det blir ju lite omvänt att det är mest 

glest i de centrala delarna och mindre glest ju längre ut man kommer.” 

 

Kommunen har varit noga med att använda sig av olika arkitekter. Det har de gjort för 

att inte riskera att Gävle Strand skulle bli som t.ex. Sätra i karaktären, d.v.s. väldigt 

enformigt. Det var viktigt med mångfald för att göra stadsdelen levande. Det byggdes ca 

60 lägenheter per byggherre, om det hade blivit så att bara en hade börjat bygga så hade 

det blivit väldigt ödsligt, men att alla började bygga samtidigt har medfört att det har 

blivit livfullt där ute. “Kruxet var att få igång byggandet från början, att få någon att ta 

det första spadtaget så att säga, men nu när området har blivit etablerat så är det inte lika 

svårt.” skjuter Harald Knutsen in. 

 

Hur medvetna är ni om konsekvenserna för “lyxbyggen”? Segregering? 

 

Ett dilemma på kommunen är om det kan accepteras ett område som inte alla kan 

efterfråga. Men samtidigt så menar Göran att eftersom det är blandade upplåtelseformer 
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så är det möjligt att i viss mån göra det. Det är ett ständigt problem eftersom allt som 

nyproduceras blir dyrt. Även om vi väljer att bygga på t.ex. Sätra så blir det för dyrt för 

att alla ska kunna efterfråga det. Innan byggandet på Gävle Strand kom igång så 

byggdes ett område som heter Sörby Ängar. Under den byggnationen gjordes ett försök 

att till varje pris hålla nere produktionskostnaderna, men trots detta blev hyrorna 

jättehöga. Men det var aldrig ett problem att få bostäderna uthyrda. Göran poängterar att 

det är viktigt att få folk att förstå att det blir dyrt om man bygger nytt. Det har gått i flera 

steg för att folk ska kunna förstå hur dyrt det är att bo i nyproducerat. “Man kan ju 

fundera på hur det hade mottagits om man gått från 60-70 talets bestånd till 

Fullriggaren” avslutar Göran. 

 

Nu har det tyvärr kommit till en situation att det bara är Gavlegårdarna som bygger 

hyresrätter vilket kommunen tycker är synd. Gavlegårdarna har en relativt sett ganska 

låg hyresnivå, det är ett välskött bolag och de har inte knäckts av tomma lägenheter 

under de perioder där det i övriga landet varit svårt att få sina lägenheter uthyrda. Det 

har lett till att andra bolag har svårt att matcha Gavlegårdarna. Det är en ständig 

diskussion om hur det ska se ut framöver; kommunen vill få andra bolag att bygga 

hyresrätter men när det inte dyker upp andra som är beredda att bygga så är 

Gavlegårdarna oftast villiga att kliva in. En av anledningarna till att det önskas fler som 

bygger är för att få en mångfald och att Gävle ska uppfattas som en intressant ort att 

bygga i. Mångfald föder nya spännande idéer och genom att få in utomstående aktörer 

så kommer det dessutom in nytt kapital i kommunen. 

 

Hur har man motiverat bygget av Fullriggaren fast den enligt utsago inte “bär sig 

själv”? 

 

Fullriggaren är en symbolbyggnad, det är den byggnad som folk ser när de blickar ut 

mot Alderholmen. Det här är en del av arbetet med att försöka närma sig havet, även om 

det än så länge bara är en bråkdel som är tillgängligt för boende. ”Det är viktigt med en 

symbolbyggnad, namnet är slående bra, om ni kommer tillbaks om 20 år kommer det 

säkert finnas fler liknande byggnationer.” Göran nämner att det finns s.k. “huckar”
43

 

längs med fjärden där det skulle vara möjligt att kanske bygga liknande projekt i 

framtiden. Vidare säger Göran att man för den sakens skull inte ska tro att alla vill bo 

vid vattnet. Om man ser på bostadsmarknaden som helhet så går det att blicka tillbaks 

                                                             
43

 Kan liknas vid en udde. 
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till tiden mellan 1980- och 90-talet då det fanns stora diskussioner kring blåsten på 

Alderholmen. Det gjordes då analyser på hur det skulle byggas då vinden uppträder 

väldigt konstigt och därför behövde tas i beaktande. Att skapa ett attraktivt boende 

handlar också om att skapa andra kringliggande miljöer som kompletterar på ett bra sätt.   

 

Vad har ni för syn på allmännyttan? Framtid, utveckling?  Nyligen ändrade lagen, vad 

har den för påverkan? 

 

”Vi är i en speciell situation här i Gävle, jag tror mig ha underlag att säga att 

Gavlegårdarna är ett av Sveriges största allmännytta bostadsbolag relativt sett. Det är ett 

fåtal städer där man har ett större innehav.” Han poängterar dock att innehavet just nu är 

för stort i kommunens mening, det något som de inte tyckt tidigare. Gavlegårdarna 

skulle kunna ses som en tidigare variant av allmännyttan, kanske Sveriges tidigaste. På 

den tiden var det en gemensam strävan från kommunen och allmännyttan att det skulle 

byggas mycket och det höll i sig fram till 1980-talet. Marken som skulle bebyggas 

fördelades på de olika aktörerna som fanns.    

 

Det ledde till att Gavlegårdarna ett tag hade över 75 procent av hyresbeståndet. En siffra 

som enligt Göran nu är nere i cirka 72 procent. Gavlegårdarna har sålt ut delar av sitt 

bestånd på olika platser i kommunen, det är något som gjorts med eftertanke. Det har 

inte varit som i vissa andra kommuner där de tvingats sälja ut för att få fram kapital till 

nyproduktion. Det kommer även i fortsättningen vara en ambition att sälja ut av ren 

princip. Det här görs för att minska andelen av hyresbeståndet. Att det naturligtvis 

kommer mötas av motstånd är något kommunen är medveten om. 

 

Allmännyttan kommer fortsättningsvis vara ett bostadspolitiskt redskap för att klara de 

svåra delarna av bostadsmarknaden; där folk har svårt att klara av sitt eget boende. Vad 

den nya lagstiftningen kommer att betyda är någonting framtiden får utvisa. Eventuellt 

att framgångsrika sociala bostadsprojekt teoretiskt kommer bli svårare att genomföra. 

 

Avslutningsvis vill Göran återknyta till det vi pratade om i början av intervjun, 

nämligen vikten av omvärldsanalys. Han poängterar att megatrender är viktiga att följa; 

att förstå vad den tekniska utvecklingen innebär, att förstå de sociala effekterna av den 

tekniska utvecklingen, d.v.s. hur sättet att umgås förändras med, sms, chat, Facebook 

osv. ”Det är viktigt att se att individualiseringen mer och mer styr. Varje 
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trend/utveckling föder sin mottrend, t.ex. så talades det inte om individualisering på 70-

talet utan om kollektivisering. Det är även viktigt att vara vaken och se vad olika trender 

kan ha för tidsperspektiv och om de går i cykler.” 

4.3 Litteraturstudie av allmännyttan 

 

Allmännyttan – ett historiskt perspektiv 

Ägs helt eller huvudsakligen av kommunen, är öppen för alla som vill bo där och inte 

bara vissa grupper. Den ursprungliga, mest grundläggande uppgiften var att bygga bra 

bostäder till rimliga kostnader för alla människor, oavsett inkomstgrupp eller 

samhällsklass. 

 

Allmännyttans bostäder ska finnas till för alla. Det finns olika tolkningar på vad som 

menas med ”för alla”. Från början betydde det att bostäderna inte skulle vara 

reserverade för fattiga hushåll, det skulle inte finnas några inkomstgränser. Bostäderna 

skulle finnas för alla som ville bo där. Idag ligger tonvikten vid att det ska finnas 

bostäder som vem som helst kan efterfråga. Det är viktigt att inte utestänga några 

grupper, men även tillhandahålla billiga lägenheter. Ett annat sätt att tolka det är att det 

ska erbjudas olika typer av bostäder – för att kunna matcha hushållens skiftande 

preferenser, livsstil, livssituation och ekonomiska möjligheter.
44

 

 

En föregångare till allmännyttan var s.k. barnrikehus som byggdes i början av 1930-

talet. Det var en åtgärd för att minska trångboddheten. Det var första gången som staten 

gick in och hjälpte till för att förbättra bostadssituationen för dem som bodde dåligt, 

hade många barn och dåligt ställt ekonomiskt. Fördelaktiga lån till dem som byggde 

husen men även bidrag till dem som fick möjlighet att flytta in. Kravet för att få låna var 

att kommunen var med som en aktiv part, utan vinstsyfte. De skulle bygga lägenheter 

med minst två rum och kök i hyreshus för mindre bemedlade familjer med minst tre 

barn.
45

 

 

Mellan 1935–1945 bildades ett stort antal allmännyttiga företag, flera av de företagen 

som bildades i storstäderna har sitt ursprung i just barnrikehus. Efter andra världskriget 

minskade bostadsbyggandet p.g.a. höjda räntor, svårigheter att få krediter och stigande 

                                                             
44Nyttan med allmännyttan, Boverket, juni 2008 elektronisk version, hämtat 2011-05-07  
 

 
45Ramberg K, Allmännyttan, Välfärdsbygge 1850 - 2000, Byggförlaget, 2000. s.94-95 
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byggkostnader. Samtidigt så ökade bostadsbristen och standarden på de lägenheter som 

fanns var mycket låg. Och i takt med att hushållens ekonomi förbättrades, likaså 1940–

talets stora barnskullar så ökade efterfrågan på bostäder. Under 1940 så utvidgade staten 

möjligheten att få tertiärlån
46

 och gav samtidigt räntegaranti. De lånen kompletterades 

senare med räntefria tilläggslån och samtidigt infördes allmän hyresreglering. Genom 

att införa dessa åtgärder övertog staten de ekonomiska riskerna vid nyproduktion 

samtidigt som kontrollen över bostadsmarknaden stärktes. Kommunernas skyldigheter 

reglerades i 1947 års bostadsförsörjningslag. De blev skyldiga att planera 

bostadsförsörjningen och förmedla de statliga lånen. Fick samtidigt ökade möjligheter 

att bestämma över så väl markfrågor som bebyggelsens utformning.
47

 

 

Miljonprogrammet 

Det var huvudsakligen efter andra världskriget och fram till och med 1960-talet som de 

allmännyttiga bostadsföretagen byggdes upp. På 60-talet var situationen med 

bostadsbrist ohållbar. Det var i detta läge som miljonprogrammet kom till. 1965 togs 

beslutet om att det skulle byggas en miljon bostäder mellan 1965-1974. Målet var att 

råda bot på bostadsbristen och förbättra bostadsförhållandena. Det var genom 

miljonprogrammets byggande som de kommunala och allmännyttiga bostadsföretagen 

blev landets dominerande förvaltare av flerfamiljshus
48

. 

 

1967 – bostadspolitiska målet: ”samhällets mål för bostadsförsörjningen bör vara att 

hela befolkningen skall beredas sunda, rymliga, välplanerade och ändamålsenligt 

utrustade bostäder av god kvalitet till skäliga kostnader.”
49

 

 

För att detta skulle kunna genomföras så lovade staten att ställa upp med både kapital 

och den arbetskraft som behövdes. Det var genom det statliga stödsystemet som 

begreppet allmännyttigt bostadsföretag uppkom. Det var som sagt för att uppmuntra 

kommunerna att bygga som staten gav särskilda ekonomiska stöd till kommunerna och 

deras allmännyttiga bostadsföretag. Först var det bara de allmännyttiga som fick stöd 

men från 1942 fick även privata bostadsföretag ta del av stödet, dock var det fortfarande 

allmännyttan som fick det största stödet.  

 
                                                             

46Lån med sämre säkerhet än t.ex. sekundärlån. 
47Hedman E., Den kommunala allmännyttans historia, Boverket april 2008 (elektronisk version), hämtat 

2011-05-07 
48Hedman E, 2008, Boverket.  
49Proposition 1967:100 
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1970-talet 

På 70-talet så förändrades bostadsmarknaden, på vissa orter översteg utbudet efterfrågan 

vilket ledde till allvarliga ekonomiska problem som följd. Byggverksamheten minskade 

och det blev svårt att få hyresgäster som ville flytta in. Det innebar att fastighetsbolagen 

fick ett tryck på sig att förbättra förvaltningen och underhållet men även öka kontrollen 

av utgifterna.  

 

År 1974 - för att godkännas som allmännyttigt bostadsföretag i 

bostadsfinansieringssammanhang måste företaget ägas av kommunen. Kommunen 

skulle satsa hela grundkapitalet och utse samtliga ledamöter i styrelsen. Det infördes 

även att hyrorna skulle vara normerande för den privata delen av hyressektorn. 

 

1980-talet 

Började fokusera ännu mer på förvaltningsfrågor men det blev även tydligare 

företagsekonomiskt tänkande. Fokuset i företagens verksamhet gick från teknisk 

produktion till service, från hus till hyresgäster. Grundtemat under 1980-talet var 

övergången från byggande till förvaltning. Fysisk förnyelse och energibesparing två 

stora frågor för 1980-talets allmännytta.  

 

1990–talet 

“Affärsmässig allmännytta” blev 1990-talets inriktning för de kommunala 

bostadsföretagen. Verksamheten blev mer kundrelaterad och började utgå mer från de 

boende, daglig kontinuerlig förvaltning istället för tillfälliga förnyelseprojekt.
50

 Många 

bostadsbolag blev aktiebolag och var fristående från den övriga kommunala 

verksamheten. 

 

Den särställning som allmännyttan hade gentemot andra aktörer på bostadsmarknaden 

upphörde 1992. Detta p.g.a. ett riksdagsbeslut 1991 om att de allmännyttiga 

bostadsföretagens särställning skulle upphöra och likställas med övriga aktörer. Så nu 

var allmännyttan inte berättigad till mer stöd, så ur stödhänseende så behövdes inte 

några nya allmännyttiga bostadsföretag godkännas. Företagen blev tvungna att på egen 

hand överleva förändringar på bostads- och kreditmarknaden.
51

  

 

                                                             
50Ramberg K, 2000, s. 223 
51Hedman E, Boverket april 2008 
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2000–talet 

År 2002 kom en särskild lag om just allmännyttan, den s.k. allbolagen (lag om 

allmännyttiga bostadsföretag, (SFS 2002:102). Det var en fristående lag som bara 

handlar om allmännyttan och deras villkor, ingen koppling alls till det statliga 

stödsystemet. 

 

I lagen togs två villkor upp för att få godkännas som allmännyttiga: 

 

 Drivas utan vinstsyfte 

 Företaget skall i sin verksamhet huvudsakligen förvalta fastigheter i vilka 

bostadslägenheter upplåts med hyresrätt. 

 

I lagen står det inte någonting om att de måste stå under bestämmande inflytande av en 

kommun, om det däremot gör det och uppfyller kraven så är de per definition 

allmännyttigt och går under benämningen “kommunalt bostadsföretag”. Det ställs också 

krav på att ge hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i företaget. 

Den regeln står i kap 1:3 § . I allbolagens andra kapitel finns den s.k. “stopplagen” I den 

så står det att för att få sälja ut hela eller delar av sitt bestånd så måste tillstånd av 

länsstyrelsen. Men från den första juni 2007 så gäller inte längre andra kapitlet. 

 

Den första januari 2011 trädde en ny lag om allmännyttiga kommunala 

bostadsaktiebolag i kraft. (SFS 2010:879) I och med detta så upphävdes allbolagen. 

Avsikten med den nya lagen var att förtydliga definitionen av bolagen men också ställa 

nya krav på hur verksamheten drivs. 

 

● ett kommunalt bostadsaktiebolags huvudsakliga uppgift ska vara att i 

Allmännyttigt syfte förvalta fastigheter med hyresrätter,  främja 

bostadsförsörjningen i kommunen och erbjuda hyresgästerna inflytande. 

● Bolagen ska driva verksamheten enligt affärsmässiga principer med normala 

avkastningskrav. 

 

I allbolagen fanns en begränsning av utdelningsbegränsningar, den ersätts i den nya 

lagen med en begränsning av värdeöverföringar från kommunala bostadsaktiebolag. 

 

Det infördes även förändringar i hyreslagstiftningen. 



 

37 
 

 

● kollektivt förhandlade hyror skall vara normerande, oavsett avtalspart. 

Hyressättningen i de allmännyttiga kommunala bostadsbolagen ska inte längre 

vara normerande för alla hyror. 

● Det infördes även en ny skyddsregel mot kraftiga hyreshöjningar. Regeln avser 

att dämpa effekten av kraftiga hyreshöjningar i fall där hyran tidigare varit låg i 

förhållande till bruksvärdet.
52
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Kap 5 Analys 
 

Historiskt sett har allmännyttan haft stor betydelse; från barnrikehusen på 30-talet fram 

till nutid. Allmännyttan har under åren förändrats och lyckats anpassat sig efter rådande 

förhållanden. Vilket Gavlegårdarna lyckats med då de är ett av Sveriges äldsta 

kommunala bostadsbolag. Allmännyttan byggdes upp med hjälp av ett statligt 

stödsystem, ett system som upphörde i början på 1990-talet. Detta ledde till att 

bostadsbyggandet avstannade runt om i landet. Så var fallet även i Gävle.  Enligt Göran 

Berfenstam på Gävle kommun så har allmännyttan förändrats på så vis att den förr var 

mer praktiskt betonad, d.v.s. allmännyttan hade fokus på att producera i volym för att 

lösa bostadsbristen som rådde. Det var under 1960- och 1970-talet som det s.k. 

miljonprogrammet genomfördes; att råda bot på bostadsbristen och förbättra 

bostadsförhållandena var miljonprogrammets huvudsakliga uppgift. Detta var något 

som enligt Göran höll i sig ända fram till 1980-talet och det skulle så småningom 

resultera i att hyresbeståndet till övervägande del tillhörde allmännyttan. “Affärsmässig 

allmännytta” blev 1990-talets inriktning och det blev större fokus på att se 

hyresgästerna som kunder och tillgodose deras behov på ett bättre sätt. 

 

Det som är tydligt nu är att allmännyttan fortfarande har samma uppgift, men fokus 

ligger inte längre på volym och att ge folk tak över huvudet. Nu har det istället börjat 

ske en anpassning mot den efterfrågan som finns på kvalitativt och attraktivt boende, ett 

behov som även det måste tillgodoses. Eftersom det behövs nyproduktion för att möta 

hela det spektrum av efterfrågan som finns på bostäder behöver det frigöras kapital. Det 

är en av anledningarna till att det sker bitvisa försäljningar av allmännyttan.  

Från Gavlegårdarnas sida hoppas och tror de på en fortsatt viktig roll för allmännyttan. 

Lars känner att de har ett starkt stöd från kommunen och att de nog också ser att 

allmännyttans framtid blir betydelsefull. Vilket bekräftas av Göran som säger att han 

tror allmännyttan kommer fortsätta vara ett viktigt bostadspolitiskt verktyg. Något som 

inte svårt att förstå varför då det med stor sannolikhet alltid kommer att finnas en bred 

efterfrågan på bostäder.  

 

I början av 2000-talet så kom den första lagen om allmännyttan, den ersattes 2011 av en 

ny lag. Ändringarna i lagen har Gavlegårdarna känt till sedan länge, Lars påpekar att det 

är deras skyldighet gentemot kommunen att alltid vara med från start till mål när det 

dyker upp nya lagförslag som rör bostadsmarknaden. Den nya lagen har medfört att 

allmännyttan inte längre sätter normen för hyrorna och att allmännyttan ska drivas 
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affärsmässigt och med vinstsyfte. Vi har i vår teoretiska undersökning framställt ett 

urval av modeller som olika företag använder sig av när de har för avsikt att genomföra 

en omvärldsanalys. Vi ville se vilka modeller som fanns att arbeta med för att ta fram en 

bra omvärldsanalys och hur detta efterföljs. För att svara på frågan hur de arbetar med 

omvärldsanalys på Gavlegårdarna och Gävle kommun var vi således tvungna att 

intervjua personer som inom respektive organisation har en position där strategiska 

beslut och planering är en del av vardagen.  

 

Det som framkommit av vår empiriska undersökning är att både kommunen och 

Gavlegårdarna använder sig av omvärldsanalys i ganska stor omfattning. 

Omvärldsanalys anses från båda håll vara väldigt viktigt och det är något de vill bli 

bättre på och fortlöpande arbetar med. Gavlegårdarna använder sig inte av de metoder 

och modeller som vi presenterat, däremot arbetar de med affärsplaner och LOTS-

modellen för att på ett strukturerat sätt ta fram en omvärldsanalys som sedan förs in i 

verksamhetsplanen.   

 

På Gävle kommun finns ingen uttalad modell eller metod som de arbetar efter men det 

framgår tydligt att trendbevakning har en central roll i verksamhetsplaneringen. 

Trendanalyser blir mer och mer viktigt och de lägger stor vikt vid “early warnings” som 

Göran uttrycker sig. Detta kan kopplas till hur Frankelius ser på omvärldsanalys. 

Frankelius menar att omvärldsanalys handlar om att förstå sin omvärld och upptäcka 

förändringar tidigt för att kunna agera på ett kraftfullt sätt vid rätt tidpunkt.  

 

På kommunen är scenarioplanering inget som sker regelbundet, däremot har de haft ett 

event som de kallade Framtidsforum. Där hölls olika föredrag och det diskuterades bl.a. 

hot och möjligheter utifrån givna trender. Detta kan liknas vid en SWOT analys där hot 

och möjligheter är två av hörnstenarna i modellen. På Gavlegårdarna är det närmaste vi 

kommer scenarioplanering de möten som sker på regelbunden basis vid varje enhet. 

 

En annan sak som framkom när vi pratade med Göran är att de på kommunen arbetar 

med megatrender. I kommunens fall handlar det om globalisering, teknisk utveckling, 

individualisering och kollektivisering. Det är aspekter som kommunen anser ha stor 

betydelse för förståelsen om den framtida efterfrågan på bostäder. Dessa megatrender 

kan liknas vid de faktorer som återfinns i PEST-modellen, som främst används till att 

identifiera vilka makrofaktorer som kan tänkas påverka företaget. 
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Frankelius skriver i World mapping method att det är lämpligt med en grupp som 

uteslutande och kontinuerligt arbetar med omvärldsanalys och detta är något som Göran 

bekräftar att kommunen till viss del gör. Göran sitter med i en grupp där även Jan Hugg 

VD för Gavlegårdarna ingår. Där diskuteras möjligheterna att bygga in kontinuiteten i 

omvärldsanalysen, ta in information och göra djupdykningar när något händer i 

omvärlden. Det finns även en tanke inom kommunen att bli tydligare med hur de ska 

arbeta med omvärldsanalys. Tanken är att skapa nätverk inom kommunen, skapa en fora 

där information kan utbytas, ungefär som ett forum. “Kommunen har ett stort 

ansvarsområde, det finns mycket att vinna på att man utbyter erfarenheter över 

gränserna mellan olika verksamheter inom kommunen.”  

 

“Det är viktigare att ta reda på vad som rör sig inom dagens konsumenter - vilka behov 

de har, vad de är rädda för och vilka personliga fördelar de söker - än att studera statistik 

över ålder, geografiskt område, antal.” Popcorn förespråkar användandet av det som 

kallas psykografi över demografi, d.v.s. att studera människors behov och rädslor 

istället för att studera statistik över ålder och geografiska områden. Men den 

demografiska inriktningen är inom trendbevakningen mer förekommande. Inför bygget 

av Fullriggaren säger Göran att den demografiska trendbevakningen var viktig, det var 

något som diskuterades en hel del. Då det stod klart att åldersgruppen 55-70 år hade 

ökat till antalet, insåg kommunen att de måste möta den växande efterfrågan på ett 

attraktivt boende. Många i målgruppen är enligt Göran intresserade av fritidshus, resor, 

och att umgås med barnbarnen. Det är då en bra lösning att ha väldigt lite ansvar på 

hemmafronten och det är ett sådant resonemang som till viss del har legat bakom hela 

Gävle Strand. Kommunen har alltså använt sig av både det som kallas psykografisk och 

demografisk trendanalys för att utreda om en efterfrågan fanns. 
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Kap 6 Slutsats 

6.1 Allmännyttan 

Allmännyttan har som framgått av analysen lyckats anpassa sig efter rådande 

omständigheter och är fortfarande en stark kraft på den svenska bostadsmarknaden. I 

följande punkter presenteras de slutsatser vi kommit fram till.   

 

 I början av allmännyttans historia så handlade det om volym och att bygga bort 

bostadsbristen. Det gjordes med hjälp av ett statligt stödsystem. Det var också 

viktigt att bostäderna skulle vara till för alla oavsett inkomst. 

 Nu för tiden handlar allmännyttan om affärsmässighet och det finns ett starkare 

kundfokus. I Gävle börjar det ske en anpassning mot den efterfrågan som finns 

på kvalitativt boende. Allmännyttan är fortfarande till för alla oavsett inkomst. 

 I framtiden; allmännyttan har en fortsatt stark roll på bostadsmarknaden. Och 

fortsätter att anpassa sig efter de förhållanden som råder. Det finns ingenting 

som pekar på en förändring när det kommer till att allmännyttans bostäder ska 

vara till för alla. Men trenden visar att boendet anpassas till hushållens skiftande 

preferenser, livsstil och ekonomiska möjligheter.  

6.2 Omvärldsanalys 

Omvärldsanalys är något som de båda anser är viktigt. När vi under våra intervjuer ställt 

frågan om hur kommunen och Gavlegårdarna arbetar med omvärldsanalys och om de 

använder sig av modeller, så har svaret varit att de arbetar med omvärldsanalys, men det 

är bara Gavlegårdarna som uttalat använder en modell att arbeta efter. Kommunen 

arbetar inte med några specifika modeller men det visar sig dock vid en närmare 

utfrågning att de faktisk till en viss grad gör det. Även om det kan konstateras att de inte 

följer en modell till punkt och pricka så ser vi att de använder delar av momenten som 

är viktigast i modellerna. Slutsatserna som vi drar av detta är att det inte behövs 

modeller för att göra en omvärldsanalys men att det kan vara bra att titta på modeller 

och sedan plocka ut det som passar företaget bäst.   

6.3 Fullriggaren 

Intrycket vi fick när vi ställde frågan om hur omvärldsanalysen inför Fullriggaren såg ut 

var att det inte fanns någon specifik omvärldsanalys. Samtalen leder hela tiden tillbaka 

till Gävle Strand och hur det historiskt har sett ut med Alderholmsprojektet i början på 

1990-talet som skrotades och det arbete som satte igång i slutet av 1990-talet som 
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slutligen ledde fram till det Gävle Strand vi ser idag. Det vi får reda på som specifikt har 

med Fullriggaren att göra är att en viktig trend som diskuterades inför Fullriggaren var 

den demografiska utvecklingen. Åldersgruppen 55-70 år hade ökat, en grupp med goda 

ekonomiska förutsättningar, och Gävle kommun insåg att ett boende som passade den 

åldersgruppen var någonting att satsa på. Många i deras målgrupp är intresserade av 

fritidshus, resor, umgås med barnbarnen, så de ser det som en bra lösning att ha väldigt 

lite ansvar på hemmafronten.  

 

Det som sedan kommer fram är att detta resonemang har legat till grund för hela Gävle 

Strand och det får oss att dra slutsatsen att det är en och samma omvärldsanalys som 

använts för hela området inklusive Fullriggaren. Fullriggaren blev ett naturligt steg i 

utvecklingen och anledningen till att den byggdes där den nu står var för att Gävle 

skulle få ett nytt landmärke och en ny siluett.     
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Kap 7 Avslutning 

7.1 Självkritisk granskning av arbetet 

Till teorikapitlet har vi hämtat en stor del av vår referensram från böcker. Dessa har inte 

blivit kritiskt granskade, därför har vi gjort en egen bedömning av vad som varit 

relevant för studien och efter bästa förmåga kritiskt granskat den litteratur som vi läst.  

 

Som vi beskrev i metodkapitlet så har vi under intervjuförfarandet i så stor utsträckning 

som möjligt använt frågeformuläret endast som stöd och sedan låtit diskussionen styra 

riktningen. Så här i efterhand så har vi kunnat konstatera att det hade varit bättre med en 

mer strukturerad intervju. Det kom fram väldigt mycket information under intervjuerna 

som var onödig och irrelevant för arbetet. Det har lett till att vi under arbetet med att 

renskriva intervjuerna har utelämnat en del av det material som vi ansåg vara 

överflödigt. Det är vår tolkning av materialet som har legat till grund för det som tagits 

bort. Vi har dock försökt vara så korrekta och rättvisa som möjligt vid våra tolkningar.   

 

Syftet med det här arbetet var att få en större förståelse för hur processen som ledde 

fram till Fullriggaren såg ut, och för att göra detta så har två intervjuer genomförts. Om 

vi hade intervjuat fler personer som tagit del av processen t.ex. arkitekterna, byggherren 

och projektledaren så hade vi antagligen kunnat dra säkrare slutsatser och fått en större 

inblick och förståelse i hur arbetet gått till. 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att göra en undersökning av hyresgästerna som kommer att 

flytta in i Fullriggaren. Vad är det som gör att de tycker det är värt att bo där även om 

hyrorna är så höga? Spelar läget och utsikten så pass stor roll? 

 

Ett annat förslag på fortsatt forskning är att undersöka hur andra allmännyttiga 

bostadsföretag arbetar med omvärldsanalys. För att göra en jämförelse och se om det 

finns några skillnader mellan företagens sätt att arbeta. 
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Bilaga 1 Utredning om allmännyttans villkor Sou 2008:38, EU, 
allmännyttan och hyrorna 
 

Den 20 oktober togs ett beslut av regeringen att tillsätta en särskild utredare med 

uppdrag att se över de villkor och förutsättningar som gäller för allmännyttiga och 

kommunala bostadsföretag. De skulle undersöka om den svenska ordningen med 

kommunala bostadsföretag behöver ändras med hänsyn till EG – rättens statsstödsregler 

och konkurrensregler. Med statsstödsregler menas allt stöd från offentliga organ, d.v.s. 

stat, kommun. Båda kontanta bidrag, avstående från marknadsmässig avkastning, lån till 

ränta under marknadens bidrag och borgensåtaganden till avgift lägre än den 

marknadsmässiga räknas som statsstöd. Anledningen till utredningen var att 

Fastighetsägarna gjorde en anmälan till EU-kommissionen där de hävdade att 

kommunernas stöd till sina bostadsföretag är otillåtna och snedvrider konkurrensen. 

 

Det som utredningen kom fram till var: i hyreslagstiftningen föreslog de att de 

kommunala bostadsfastighetsbolagens hyresnormerande roll avskaffades och att 

hyressättningsreglerna ändras. Bruksvärdessystemet skulle bestå, men en ändring av 

reglerna för att skapa en väl fungerande hyresbostadsmarknad. I områden med hög 

efterfrågan och långa bostadsköer som varaktigt överstiget utbudet så skulle det kunna 

leda till högre hyror och i områden där det är tvärtom, lägre hyror. Men för att värna om 

hyresgästernas reella besittningsskydd så ska hyrorna inte kunna öka mer än ca fem 

procentenheter per år, även om bruksvärdessystemet skulle kunna motivera en högre 

höjning. En normerande roll för kollektivt avtalade hyror, så länge de håller sig inom en 

rimlig tolkning av bruksvärdet. 

 

För de kommunala bostadsaktiebolagen så ledde utredningen fram till att de föreslog två 

olika modeller som skulle kunna innebära att den svenska ordningen blev förenlig med 

EG – rättens statsstödsregler. Ena modellen, som de ansåg vara förenlig med EG – 

rätten: de kommunala bostadsaktiebolagen blir affärsmässiga d.v.s. de ska drivas utan 

att vad som EG rättsligt ses som stöd. Kommunerna får inte ge direkta bidrag till sina 

bostadsaktiebolag men också att bolagen på sikt ska ge så hög vinst som möjligt med 

hänsyn till de risker som kommunerna väljer att ta i verksamheten. Med den andra 

modellen så skulle bolagen drivas enligt en självkostnadsprincip, vilket de ansåg osäkert 

om det var förenligt med EG – rätten. En anledning till det var att vi i Sverige inte 

begränsar våra bostadsfastighetsbolag till social housing, i andra länder i Europa är det 

vanligt att ej vinstdrivna bostadsföretag hyr ut endast till de som har det sämre ställt. De 
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kom slutligen fram till ”att det är osäkert om – men inte uteslutet att – något annat än 

affärsmässiga kommunala bostadsaktiebolag är förenligt med EG-rätten.” 

 

Utredningen Föreslog även att den normerande rollen för kommunala bostadsföretag 

avskaffas eftersom de sannolikt inte är förenligt med EG – rättens konkurrensregler, 

eftersom det innebär att en aktör på marknaden styr de ekonomiska villkoren för sina 

konkurrenter. 
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Bilaga 2 Intervjufrågor 
 

Frågor till Lars Lennmalm vVD på Gavlegårdarna 

1. Hur ser de på omvärldsanalys? 

2. Hur såg deras omvärldsanalys ut inför fullriggaren? 

3. Hur jobbar de med omvärldsanalys? 

4. Vilka modeller har de använt sig av?  

5. Bakomliggande orsaken till att beslut om fullriggaren togs? 

6. Vilka är hyresgästerna de riktar sig till?  

7. Hur ser de på allmännyttans framtid, med tanke på ändringarna i lagen? 

8. Visste de om ändringarna i lagen? 

9. Vad är nästa steg? 

10. Den kritik som har riktats mot er, hur har ni hanterat den? 

11. Varför satsa på nytt istället för att ta hand om det gamla? 

12. Är det på sikt tänkt att fullriggaren ska göras om till bostadsrätter? 

13. Hur pass medvetna är ni om konsekvenserna med lyxbyggen? större segregering 

14. Varför bygger man nytt när man kan ta hand om det gamla? 

15. Tycker du att vi borde fråga ngn annan gällande våra frågor? 

16. Är andra städer föregångsstäder för Gävle? 

17. Ökar konkurrensen nu mot privata hyresvärdar? 

18. Hoppas ni att bruksvärdessystemet är borta om 10 år? 

 

Frågor till Göran Berfenstam på Gävle kommun 

1. Hur arbetar ni med omvärldsanalys?  

2. Trendbevakning? 

3. Scenarioplanering? 

4. Hur såg omvärldsanalysen ut inför fullriggaren? Vad ledde fram till första 

spadtaget? 

5. Har ni tittat på andra städer? Föregångsstäder? 

6. Hur medvetna är ni om konsekvenserna för “lyxbyggen”? Segregering? 

7. Hur har man motiverat bygget av Fullriggaren fast den enligt utsago inte “bär sig 

själv”? 

8. Vad har ni för syn på allmännyttan? Framtid, utveckling? Nyligen ändrad lag 

påverkan? 
 
 


