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SAMMANFATTNING 
 
Ett av Sveriges största fastighetsbolag genomförde under ett par år en hel del uppköp av andra 
bolag, samtliga med egna organisationskulturer och värderingar. För att ena fastighetsbolaget 
beslutade ledningen sig för att anlita ett konsultbolag för att skapa ett utbildningsprogram för 
medarbetarna inom organisationen. Både fastighetsbolaget och konsultbolaget ansåg det som 
viktigt att utbildningen genomfördes internt för att öka trovärdigheten och acceptansen hos de 
anställda. Det skulle vara kollegor som utbildade kollegor, utan inblandning från 
konsultbolaget.  
 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur fastighetsbranschen utvecklats över tid och 
genom en fallstudie i det ovan nämnda fastighetsbolag visa hur ett förändringsarbete kan 
planeras och implementeras. Uppsatsen kommer också att beskriva hur en förändringsagent 
kan användas vid ett förändringsarbete. 
 
En slutsats som dras i den här uppsatsen är att företag som är i behov av förändring med 
fördel kan använda den programmatiska strategin och en top-down ansats, om dessa bistås 
med rätt verktyg och kompetens.  
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ABSTRACT 
 
One of Sweden’s largest real estate companies had during a couple of years made acquisitions 
of a few other companies, all with their own organizational culture and values. To unite the 
company as one, the management decided to engage an external consulting firm to create a 
training program for the people within the organization. The real estate company as well as 
the consulting firm preferred to educate people within the organization in order to make the 
training program trustworthy. It would be colleagues, not consultants from outside, coaching 
colleagues.  
 
The purpose of this essay was to explore how the real estate market has developed during the 
last years and with a case study at the above mentioned real estate company show how a 
change can be planned and implemented. The essay will also describe how a change agent can 
be used for an organizational change.  
 
A conclusion drawn in this essay is that companies that are in a need of a change, with 
advantage could use the programmatic strategy as well as the top-down approach, if assisted 
by the right change tools and competence.  
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Kapitel 1 
 

1. INLEDNING 
Det inledande kapitlet innehåller en bakgrund till problemområdet och en problemdiskussion, vilken leder fram 
till syftet med uppsatsen. Därefter nämns de avgränsningar som gjorts. Kapitlet avslutas med en översikt över de 
följande kapitlen.  
 

1.1 Bakgrund 
 
Fastighetsbranschen har liksom de flesta övriga branscher förändrats genom åren. Från att 
tidigare kännetecknats av att ha varit mer eller mindre produktionsstyrd till att nu istället börja 
se till kunderna och deras behov. Idag kan hyresgästen/kunden ställa krav på boendelösningar 
samt välja och vraka i större utsträckning än förr. Kunderna ses nu som individer med 
skiftande intressen samt värderingar och där standarlösningar på boendet inte är accepterade 
eftersom kunden helst ser en skräddarsydd lösning efter sitt eget specifika behov (Fernström, 
1994). 
 
Att utvecklingen av fastighetsbranschen gått mot en ökad fokusering gentemot 
kunden/hyresgästen beror enligt Fernström (1994) på en rad olika faktorer. Högkonjunkturen 
som inträffade under 1980-talet nämner han som en orsak, då analyserades marknaden och 
byggnation inleddes efter någon kunds eller kundgrupps förmodade behov. Situationen idag 
är annorlunda, nu står lokaler och bostäder tomma eller har en hög vakansgrad. Sverige hade 
till exempel år 1993 konferenslokaler motsvarande en befolkning på 80 miljoner invånare och 
livsmedelshallar för motsvarande 60 miljoner invånare för att nämna något. Detta har styrt 
fastighetsbolagen till att försöka utveckla och vårda det befintliga beståndet av fastigheter och 
nybyggnation kommer att ske i mycket begränsad omfattning (ibid.). 
 
Andra faktorer som påverkat förändringen inom branschen är den fastighetskris som drabbade 
Sverige under 1990-1994 skriver Malmström (1995). Under hösten 1990 gick till exempel 
mellan 40 och 50 fastighetsföretag i konkurs varje månad och börskurserna för de noterade 
fastighetsföretagen sjönk kraftigt. Året efter steg antalet konkurser till över 100 stycken per 
månad samtidigt som fastighetspriserna sjönk drastiskt (ibid.). 
 
Konkurrenssituationen har också förändrats i takt med branschens utveckling, ett resultat av 
nämnda faktorer, vilket tillsammans med avregleringar gjort att marknaden blivit mer öppen 
och framförallt annorlunda än tidigare. Tidigare statligt ägda fastighetsbolag övergick till att 
bli privata, därmed hårdnade konkurrensen ytterligare för de redan etablerade, privata 
fastighetsbolagen då de tidigare statliga bolagen ofta innehade ett stort fastighetsbestånd.  
 
I takt med att fastighetsbranschen förändrats har allt fler fastighetsbolag försökt utröna hur de 
skall konkurrera effektivt i framtiden. En del har sett organisationskulturen som en viktig 
faktor utöver fastigheterna och där en effektiv organisationskultur tros kunna skapa 
konkurrensfördelar.  
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1.2 Problemdiskussion 
 
De flesta branscher oavsett inriktning har påverkats av de senaste årtiondenas förändringar på 
marknaden. Globaliseringen har medfört att gränserna mellan länder mer eller mindre 
försvunnit, vilket gjort att internationella företag nu kan ta sig in på marknader som tidigare 
enbart kännetecknats av inhemska bolag. Avregleringen av vissa marknader har öppnat upp 
för fler aktörer, vilket i sin tur har bidragit till en ökad konkurrens.  
 
Johnson och Scholes (2002) hävdar att företag som vill stanna kvar på marknaden måste se till 
att klara av den utveckling och de förändringar som kännetecknar många branscher. Beer, 
Eisenstat och Spector (1990) menar att konkurrensen på många håll ökat och att det nu blir 
allt viktigare att ta till vara på konkurrensfördelar och därmed återta marknadsandelar.   
 
Även Rendahl (1995) anser att företag måste bli mer benägna att förändra sig för att klara av 
alla de osäkerheter som företaget möter. Företag som vill undvika konkurs måste vara 
uppmärksamma på olika förhållanden i sin omgivning och ta tillvara på de möjligheter som 
finns, men även de interna förhållandena bör ses över. 
 
Den svenska fastighetsbranschen är ett exempel på en hårt konkurrensutsatt bransch. 
Fernström (1994) skriver att det för bolag inom denna bransch idag till stor del handlar om att 
etablera sig på marknaden efter de tidigare årens turbulens. 
 
Ett av Sveriges största fastighetsbolag förvärvade sig ur krisen genom att köpa upp 
konkurrerande bolag. De många uppköpen resulterade i att fastighetsbolaget uppfattades olika 
externt såväl som internt. Med tanke på branschens rådande situation var detta naturligtvis 
inte acceptabelt eftersom det i förlängningen innebar en försvagad ställning på marknaden. 
 
Att fastighetsbolaget uppfattades så olika beroende på vem som tillfrågades gjorde att 
ledningen beslutade sig för att inleda ett förändringsarbete där särskilt organisationskulturen 
sattes i fokus. Samma värderingar och normer, liksom målsättning skulle gälla inom hela 
organisationen. De anlitade därför konsulter som fick till uppgift att hjälpa till med 
förändringen.  
 
Vid genomförande av förändringar är det enligt Bruzelius och Skärvad (2000) viktigt att 
förändringarna är meningsfulla på kort eller lång sikt, det är också angeläget att 
förändringsideérna liksom metoderna för förändringen är effektiva och meningsfulla.  
 
Dessvärre uppnås inte alltid denna meningsfullhet och effektivitet. Om förändringsarbetet 
misslyckas har dyrbara resurser förbrukats utan någon egentlig nytta eftersom 
förändringsprocessen varit ineffektiv. För organisationens ledare krävs därför kunskap om 
förändringsprocessen och hur denna kan hanteras på ett effektivt sätt (ibid.).  
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1.3 Syfte och forskningsfrågor 
 
Syftet med uppsatsen är att studera fastighetsbranschens utveckling under de senaste 
decennierna samt att genom en fallstudie undersöka hur ett fastighetsbolags förändringsarbete 
av den egna organisationskulturen har gått till. För att bättre förstå bakgrunden och 
anledningen till förändringsarbetet är det följande forskningsfrågor som gäller: 
 
      -   Hur har fastighetsbranschen förändrats? 
      -   Hur kan förändringsarbetet i ett fastighetsbolag planeras och implementeras? 
      -   Hur kan externa förändringsagenter (konsulter) nyttjas i arbetet med att förändra      
           organisationskulturen i ett fastighetsbolag? 
                 

1.4 Avgränsningar  
 
Förändringsarbetet som nämns i uppsatsens syfte (1.3) gäller ett specifikt fall inom en särskild 
bransch, fastighetsbranschen, och bör därför inte ses som allmängiltig för alla sorters 
förändringsarbeten.  

1.5 Uppsatsens disposition 
 
Uppsatsen är indelad i 8 kapitel (se figur 1). Det inledande kapitlet beskriver bakgrund samt 
problemområde med tillhörande frågeställningar. Därefter följer metod, den teoretiska 
referensramen, det empiriska materialet och slutligen analyser samt slutdiskussion.  Kapitel 3 
och 4 är de teoretiska kapitlen.  
 
 

4. Org.kultur 1. Inledning 2. Metod 3. Fastighets. 

    
Bakgrund Forskningsansats Fastighets- Organisations- 
Problemområde Undersöknings- branschens 

utveckling.  
kultur och olika 
förändrings- Syfte ansats.  

Forskningsfråga Datainsamling strategier  

 Avgränsningar   

 Dispostion 

 
 
Figur 1- Uppsatsens disposition.  
 

 
Bakgrund 
Företags-
beskrivning 
Förändrings-
arbetet.  
Kommentarer 
 

5. Fallstudie 6. Analys 7. Slutsatser 8. Avs. disk.  

   
Analys utifrån Slutsatser utifrån  Avslutande  

diskussion samt forskningsfrågor forskningsfrågor 
förslag på  
vidare forskning 
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1.5.1 Läsanvisning 
 
Nedan följer en kortare beskrivning om vad de kommande kapitlen innehåller.  
 
Kapitel 2 I det här kapitlet presenteras de metoder och det angreppssätt som jag har använt 
 i denna uppsats. Kapitlet innehåller också en diskussion om valda metoder.  
 
Kapitel 3 Detta är det inledande teorikapitlet och beskriver fastighetsbranschens 

utveckling. Jag försöker i detta kapitel besvara den första forskningsfrågan. 
Kapitlet beskriver också hur ledarrollen förändrats inom branschen.  

 
Kapitel 4  Detta är det andra teorikapitlet vilket inleds med en beskrivning av vad 

organisationskultur är och  hur den kan analyseras. Därefter följer olika 
strategier för förändringsarbete och olika typer av ledningsstilar.  

 
Kapitel 5 Detta är uppsatsens empiridel. Jag redogör här för hur ett fastighetsbolag
 genomfört ett förändringsarbete.  
 
Kapitel 6 Här analyseras forskningsfrågorna. Jag ställer den empiriska undersökningen 

mot ett urval av de teorier som presenteras i kapitel 3 och 4.  
 
Kapitel 7 Innehåller de slutsatser jag har kommit fram till.  
 
Kapitel 8 Det avslutande kapitlet innefattar både en slutdiskussion samt förslag på fortsatt 
 forskning. 
 
 

Efter kapitel 8 följer en referenslista samt tre stycken bilagor, två stycken 
intervjuguider samt ett exempel på en övning som användes vid 
förändringsarbetet i fastighetsbolaget
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2. METOD 
Det här kapitlet avhandlar val av fallstudieföretag, vilken forskningsansats som valts liksom 
undersökningsansats samt datainsamlingsmetod. Kapitlet avslutas med en metoddiskussion viken även 
inkluderar ett resonemang kring validitet, reliabilitet samt källkritik. 

2.1 Forskningsansats 
 
Det vanligaste förekommande sätten att angripa ett problem på, för att senare kunna dra en 
slutsats, är genom antingen en deduktiv eller induktiv forskningsansats. Deduktion går ut på 
att forskaren drar en logisk slutsats som betraktas som giltig om den är logiskt 
sammanhängande. Om forskaren använder en teori som utgångspunkt och sedan gör ett 
antagande om hur relationen mellan olika fenomen i verkligheten skall vara så har forskaren 
arbetat deduktivt. Induktion innebär däremot att forskaren drar allmänna och generella 
slutsatser utifrån enskilda empiriska fenomen. Detta innebär att slutsatsen kan bli mer eller 
mindre sannolik och därför till viss del vilar på en lös grund. Exempelvis, om den ekonomiska 
tillväxten fortgår under en lång tidsperiod och fastighetspriserna stiger så riskerar vi att med 
ett induktivt tänkande se detta som ett givet förhållande (Wiedersheim-Paul och Eriksson, 
1997). 
 
Det finns dock ytterligare ett alternativ vid val av forskningsansats, nämligen abduktion.  
Alvesson och Sköldberg (1994) beskriver abduktion som en kombination av induktion och 
deduktion. Förenklat innebär denna forskningsansats att forskaren ständigt pendlar mellan 
empiri och teori för att finna förklaringar för det fenomen som undersöks. Empirin är viktig 
för den abduktiva ansatsen. De empiriska studierna kan dock med fördel föregripas av 
teoretiska litteraturstudier som både kan fungera som en inspirationskälla och ge en 
förförståelse för ämnet. Abduktion är enligt författarna också den metod som egentligen 
används vid många fallstudiebaserade undersökningar (ibid.). 
 
När jag inledde arbetet med uppsatsen kände jag redan till att fastighetsbranschen genomgått 
och även genomgår en förändring tack vare en tidigare studie. Den tidigare studien, trots sin 
ringa omfattning, ligger till grund för den här uppsatsen. För att få en djupare förståelse för 
såväl fastighetsbranschen som det förändringsarbete som genomfördes har jag alternerat teori 
med empiri. Därför kan det konstateras att jag i ett första skede valt den induktiva metoden 
vilken senare i den här uppsatsen övergått till att bli mer abduktiv i sitt förfarande.  
 
Vidare finns det olika sätt att tillämpa vid inhämtning och bearbetning av information, 
kvantitativ respektive kvalitativ metod. Vid kvantitativ metod använder sig forskaren av ett 
tillvägagångssätt som mynnar ut i numeriska observationer, genom till exempel enkäter 
och/eller frågeformulär. Det är en formaliserad och strukturerad metod som ger forskaren 
större kontroll över respondentens svar jämfört med en kvalitativ metod. Den kvalitativa 
metoden ger resultat i form av verbala formuleringar, skrivna eller uttalade. Det är en metod 
med låg grad av formalisering och dess syfte är att skapa en djupare förståelse för det 
komplexa fenomen som forskaren studerar. Metoden kännetecknas av närhet till den källa 
varifrån forskaren hämtar sin information (Holme och Solvang, 1997). 
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För att erhålla en djupare kunskap inom forskningsområdet har jag valt att genomföra 
kvalitativa interjuver med ett antal personer som medverkade i projektet som nämnts tidigare. 
För att stärka resultatet av den kvalitativa studien intervjuades både representanter från 
konsultbolaget liksom från fastighetsbolaget samt två personer med nära anknytning till 
projektet.  

2.2 Undersökningsansats 
 
Backman (1998) menar att fallstudier är vanligt förekommande inom kvalitativ forskning. En 
sådan forskningsinriktning innebär att forskaren studerar fenomen i dess realistiska miljö. 
Denna typ av undersökning anses vara särskilt tillämpbar när studieobjekten är mycket 
komplexa och forskarens syfte är att förklara eller beskriva företeelser som är svåra att 
genomföra med andra metoder. Enligt Widersheim-Paul (1997) innebär fallstudier att 
forskaren undersöker ett fåtal objekt ur flera avseenden samt att det är en lämplig metod vid 
aktionsforskning, rörande exempelvis organisationsutveckling. Om flera 
undersökningsenheter studeras i fallstudien adderas jämförelsemöjligheter till fallen. 
Samtidigt tunnas dock möjligheterna ut eftersom forskaren kan ägna mindre tid åt varje 
enskilt fall.  
 
Jag har valt att genomföra en fallstudie med ett starkt begränsat antal studerade objekt då mitt 
intresse är riktat mot att studera detaljerade och mångsidiga beskrivningar av en enskild 
process. Denna analyseras sedan för att erhålla en djupare kunskap inom det komplexa 
problemområdet. Avsikten med undersökningen är även att skapa en förståelse för 
problemområdet eftersom forskningsfrågan troligen är aktuell eller kommer att bli aktuell för 
många företag inom samma bransch.  

2.3 Val av fallstudieföretag 
 
Det finns ett par områden som jag finner vara särskilt intressanta, förändringsarbete inom 
organisationer och fastighetsbranschen, bland annat på grund av den senares utveckling. En 
kombination av dessa två områden blev därför utgångspunkten för den här uppsatsen. Ämnet i 
sig ligger rätt i tiden då förändringar inom nämnda bransch är nödvändiga för att överleva den 
rådande konkurrenssituationen. För att undersöka forskningsämnet närmare kontaktade jag ett 
välkänt konsultbolag som tidigare genomfört ett projekt tillsammans med ett av Sveriges 
största fastighetsbolag. Både konsultbolaget och fastighetsbolaget ställde sig positiva till att 
jag skulle skriva en uppsats om det genomförda projektet.  

2.4 Datainsamlingsmetod  
 
Urvalet av undersökningsenheter till fallstudien har skett genom diskussion mellan mig och 
representanterna från konsultbolaget samt med min vetenskapliga handledare. Jag ville främst 
intervjua personer med stor kännedom om det tidigare nämnda projektet och utöver det också 
gärna personer från fastighetsbolaget för att få en mer rättvisande bild av både projektet och 
fastighetsbranschen i sig. Jag fick kontakt med nästan samtliga ur den tidigare 
projektgruppen, varav jag intervjuade strax över hälften. Därutöver har jag också haft tillgång 
till en del interna dokument från det genomförda projektet. Jag har dock valt att behandla en 
hel del information konfidentiellt med hänsyn till både konsultbolaget och fastighetsbolaget, 
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dessa har också fått ta del av det skrivna materialet för att ytterligare eliminera risken att ta 
upp känsliga saker och för att korrigera eventuella felaktigheter.  
 
Jag har vid ett flertal tillfällen besökt kontaktpersonen på konsultbolaget för att under 
skrivandets gång diskutera det fortsatta skrivandet. Detta främst för att ställa frågor som 
uppkommit. Kontaktpersonerna på såväl konsultbolaget som fastighetsbolaget har varit 
mycket tillmötesgående och aktivt hjälpt till med uppsatsens fortskridande.  
 
Urvalet av respondenter som medverkar i fallstudien har skett subjektivt genom ett icke-
sannolikhetsurval. Respondenterna har valts ut genom ett kvoturval, då det på förhand var 
bestämt vilka som skulle ingå i undersökningen. Samtliga utvalda hade nyckelpositioner i 
projektet och besatt således den nödvändiga kunskapen som eftersöktes. De utvalda 
respondenterna bestod av två personer från konsultbolaget, varav en var projektledare och en 
utbildare samt två personer med ledningsfunktion på fastighetsbolaget. Dessa fyra personer 
ingick samtliga i projektgruppen och hade god kunskap vad gäller förändringsarbetet. Utöver 
det intervjuade jag också två personer med nära anknytning till projektet, fastighetsbolagets 
nuvarande personalchef och en underkonsult som medverkade i projektet.  
 
Urvalet av respondenterna är ofta avgörande för undersökningen enligt Holme och Solvang 
(1997). Detta eftersom syftet är att skapa ett ökat informationsvärde och en djupare, mer 
fullständig förståelse för det studerade fenomenet. Därför görs urvalet systematiskt av 
forskaren utifrån medvetet formulerade kriterier. Beroendet på syftet med uppsatsen och 
disponibel tid så begränsas möjligheterna att göra en totalundersökning. Genom att endast 
undersöka ledare på olika nivåer selekterade genom ett icke-sannolikhetsurval kan en djupare 
förståelse för syftet och uppsatsen erhållas. Detta trots den mycket begränsade tiden som 
fanns till förfogande. 
 
Intervjuerna genomfördes både genom personliga möten och via telefon, i vissa fall också 
genom e-post. Jag hade en intervjuguide som jag följde under intervjuerna. För att 
koncentrera mig på respondenten användes vid intervjuerna en bandspelare. Detta medförde 
att jag kunde rikta uppmärksamhet mot och observera respondenten för att kunna ställa 
relevanta följdfrågor.  
 
Fördelen med framförallt besöksintervjuer är att det går relativt snabbt att genomföra samt att 
de kan följas upp. En annan positiv aspekt med att använda intervjuer är att de är 
anpassningsbara. Det finns då utrymme för att underlätta förståelse av frågor samt reda ut 
missförstånd och fördjupa svaren. Utöver dessa fördelar var de personliga intervjuerna en 
förutsättning för att få den nödvändiga informationen.  

2.5 Intervjuguidens utformning 
 
Intervjuguiderna (se bilaga 1 och 2) utformades inför de personliga intervjuerna. Dessa 
innehöll främst medvetet öppna frågeställningar som skulle kunna skapa en diskussion och 
möjligheter till följdfrågor. På grund av komplexiteten och den egna kunskapen är det möjligt 
att någon intressant frågeställning fallit bort. Jag anser dock mig ha fått den information jag 
eftersträvat och mer därtill.  
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2.6 Litteraturstudie 
 
För att få en lämplig teoretisk referensram till det valda problemområdet användes de olika 
sökfunktioner som finns tillgängliga via universitetet. Sökverktyg som användes var bland 
annat Ebsco och Emerald där sökorden bland annat var; corporate culture, organizational 
culture, analyzing culture, subcultures och change agents. Litteratur fick jag främst från min 
vetenskapliga handledare samt ett par hjälpsamma doktorander vilkas olika områden väl 
överensstämmer med de jag presenterar i den här uppsatsen. 

2.6.1 Källkritik  
 
Vid urval av källor är det viktigt att vara källkritisk enligt Solvang och Holme (1997). Detta 
eftersom syftet med källkritik är att avgöra huruvida källan är valid och reliabel samt om den 
har relevans för studien. Widersheim-Paul (1997) skriver vidare att de viktigaste kriterierna 
vid källkritik är samtidskrav, tendenskritik och beroendekritik.  
 
Min uppfattning är att jag uppfyller samtliga av dessa ”krav”. Vad gäller samtidskravet på de 
litterära källorna är större delen av den använda litteraturen relativt nyskriven, med något 
undantag. Vissa av källorna kan dock få en del tendenskritik då de är skrivna av personer med 
intresse inom området, jag syftar då främst på de källor som behandlar fastighetsbranschen. 
När det gäller litteraturen, intervjuerna med respondenterna samt övrigt skrivet material är 
sannolikheten för beroendekritik relativt liten eftersom källorna inte har något direkt 
beroendeförhållande till varandra.  
 
Valet av Scheins olika teorier som grund beror på att dessa enligt min uppfattning bäst 
stämmer överrens med uppsatsens syfte. Kritik kan naturligtvis riktas mot valet av att se 
organisationskulturen ur ett funktionalistiskt synsätt, Kleppesto (1993) menar till exempel det 
synsättet leder till en reifiering av kulturen och en fokusering på objektiva strukturer 
alternativt till tautologier1. Det bör dock påpekas att det även finns en hel del kritik mot övriga 
synsätt likafullt. 

2.7 Metoddiskussion 
 
Intresset för fastighetsbranschen har varit ganska konstant under de senaste åren, att döma av 
de intervjuer jag genomfört samt genom den litteratur som berör ämnet. Hur ett effektivt 
förändringsarbete skall gå till finns det mängder av teorier om, men det har ännu inte 
presenterats någon teori eller tillvägagångssätt som kan ses som allmängiltig. De teorier som 
finns tar inte någon större hänsyn till typ av bransch eller liknande. Utifrån detta resonemang 
kan det konstateras att inte heller jag med säkerhet kan garantera att jag genom slutsatsen kan 
presentera en teori som leder till att förändringsarbetet för fastighetsbolagen kommer att 
förenklas.  
 
Kritik kan riktas mot att jag enbart valt att studera ett fastighetsbolag och dess 
förändringsarbete. Till mitt försvar kan jag dels hänvisa till Wiedersheim-Paul och Eriksson 

 
1 Tautologi- onödig upprepningar av samma sak. (S:a Akademiens Ordlista, 1998).  
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(1997) som skriver att utredning ock forskning ofta syftar till en förståelse av särskilda 
situationer, dels att jag genomfört studien ensam och dessutom under en kortare tidsperiod. 
 
Vidare kan lämpliga teorier som borde ha ingått i den teoretiska referensramen förbisetts, 
vilket i sin tur kan ha påverkat analysen av materialet. För att minska denna risk har jag 
genomfört relativt omfattande litteraturstudier. Ett problem som kan ha uppstått vid 
litteraturstudien är feltolkningar av vald litteratur då den till stor del är på engelska, jag tror 
dock den teori som ingår i den här uppsatsen är korrekt återgiven.  
 
Respondenterna kontaktades en tid innan själva genomförandet. Några av respondenterna 
kände redan till att jag avsåg skriva en uppsats rörande förändringsarbetet, eftersom jag i ett 
tidigt skede kontaktat både konsultbolaget och fastighetsbolaget för ett godkännande. De som 
inte kände till mina avsikter fick en beskrivning av syftet med intervjun för att de skulle få en 
uppfattning om vad jag sökte för information.  
 
Vid intervjutillfällena är det möjligt att jag omedvetet styrt respondenterna vilket i sin tur kan 
ha påverkat svaren. Detta skulle i så fall vara resultatet av en intervjuareeffekt enligt 
Wiedersheim-Paul (1997).  Intervjuerna antog dock en avslappnad form vilket bör ha minskat 
risken för missförstånd samt ökat öppenheten hos respondenterna.  

2.7.1 Validitet och reliabilitet  
 
Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997) definierar validiteten som ett mätinstruments förmåga 
att mäta det som avses mätas, vilket innebär att undersökaren verkligen har undersökt det som 
skulle undersökas och ingenting annat. En mätnings förmåga att ge tillförlitliga och stabila 
utslag kallas för reliabilitet. För att angreppssättet eller metoden i en undersökning skall ha 
hög reliabilitet måste samma resultat uppnås oberoende av undersökare och av undersökta 
enheter (ibid.). 
 
För att uppnå god validitet i den empiriska undersökningen valde jag att använda en 
intervjuguide så att jag kunde styra intervjun i önskad riktning. Eftersom feltolkningar och 
missförstånd kan förekomma vid personliga intervjuer fick respondenterna ta del av materialet 
innan jag påbörjade analysen.  
 
Lundahl och Skärvad (1992) skriver att en undersökning med god reliabilitet påverkas i liten 
utsträckning av tillfälligheter, det finns således få slumpmässiga fel. För att stärka 
reliabiliteten valde jag att främst använda mig av personliga intervjuer vilka genomfördes i en 
ostörd miljö. Jag har också vid de flesta tillfällen använt mig av en bandspelare vid 
intervjuerna för att inte gå miste om viktig information. Jag har också haft möjligheten att 
återkomma med kompletterande frågor, vilket jag också gjort vid ett flertal tillfällen.  
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3. FASTIGHETSBRANSCHEN 
Den teoretiska referensramen har valts för att stödja fallstudien. Den inledande teoridelen kommer att redogöra 
för hur fastighetsbranschen ser ut idag, vilka trender som varit och vilka som är aktuella idag. Även valda delar 
av byggbranschen kommer att redovisas eftersom den är starkt korrelerad till fastighetsbranschen. Den andra 
delen av teorin behandlar organisationskultur (se kapitel 4), vad det är och hur den kan förändras. I den här 
delen avser jag att svara på den första forskningsfrågan, ”Hur har fastighetsbranschen utvecklats?”.  

3.1 Branschens utveckling 
Jag kommer här kortfattat beskriva utvecklingen inom byggbranschen från 1945 och fram till dags dato. 
Därefter följer en beskrivning av hur fastighetsbranschen idag är beskaffad.  

3.1.1 Byggbranschen 
 
Under efterkrigstiden hade Sverige en relativt stabil och hög ekonomisk tillväxt. Framförallt 
byggbranschen gynnades av den aktiva konjunktur- samt sysselsättningspolitik som inleddes 
under tidigt 1940-tal skriver Nordstrand (2000). Några av de stimulans- och styrningsmedel 
som samhället satte in gäller än idag, bland annat att alla skulle ha tillgång till bra bostäder till 
låga kostnader men också att byggandet skulle stimuleras med förmånliga lån och bidrag.  På 
grund av detta hörde byggandet till samhällets mest expansiva sektorer under de två följande 
årtiondena. Trots att det byggdes allt fler bostäder så rådde det bostadsbrist i Sverige under 
denna period, framförallt i tätorterna.  
 
En betydande orsak är att Sveriges befolkning på kort tid ökade från 7 till 8 miljoner 
människor. Detta till stor del beroende på den tidens invandring. Samtidigt flyttade cirka en 
miljon människor från glesbygden till storstäderna, under samma skede började dessutom 
hushållen förändras mot fler och mindre enheter. Under första hälften av 1960-talet 
utformades det så kallade miljonprogrammet av den dåvarande regeringen; en miljon 
lägenheter skulle byggas under en tioårsperiod som ett svar på bostadsbristen. I samband med 
miljonprogrammet myntades också begreppet om byggandets industrialisering. 
Byggprojekten utformades för serieproduktion av likartade byggnader (ibid.). I slutet av 1960-
talet och 70-talets början började allt fler lägenheter stå tomma och för första gången sedan 
efterkrigstiden hade landet nu en lägenhetsreserv (Ericsson och Johansson, 1994). Detta 
berodde inte enbart på att de nya bostadsområdena betraktades som undermåliga utan också 
på att konjunkturen svängt vilket medförde att en ökad arbetslöshet. Andra faktorer som 
påverkade utvecklingen var också en minskad invandring och en lägre grad av urbanisering 
(ibid.). 
 
Under 1970-talet kritiserades och ifrågasattes 1960-talets storskaliga byggande och de 
effekter som det gett för människor. Ericsson och Johansson (1994) skriver vidare att dessa 
nya strömningar resulterade i proteströrelser mot rivandet av den äldre bebyggelsen och för 
närmiljöns betydelse för människan. Det formades ett nytt ideal som byggde på en 
uppfattning om att det förindustriella bondesamhällets nära relationer (ibid.). Detta kan 
förmodligen härledas till det faktum att efterfrågan på småhus under den här tiden ökade 
markant (se figur 2 och 3).  
 
Figurerna nedan visar bland annat att den totala bostadsproduktionen sjönk från 110 000 
lägenheter år 1970 till omkring 30 000 i mitten av 1980-talet. Efter toppen år 1990 har 
bostadsbyggandet minskat till cirka 12 000 lägenheter under åren 1993-1998, därefter har en 
viss ökning ägt rum. Under 1980-talet ökade andelen arbete med ombyggnad och underhåll, 
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den såkallade rot-sektorn2. De flesta ombyggnader var enligt Nordstrand (2000) beroende på 
att boendemiljöerna var mindre attraktiva, ibland behövde till exempel hela stadsdelar från 
60-talet renoveras. 
 

  
 
Figur 2- Total byggverksamhet 1950-1998   Figur 3- Påbörjade lägenheter 1950-1998  
(Nordstrand, 2000)   (Nordstrand, 2000). 
 
Efter miljonprogrammet upphörde de stora byggprojekten och själva byggnaderna blev under 
1980-talet mer individuellt utformade. Ökade krav på produktivitet, effektivare 
materialadministration och CAD-projektering medförde en större förtillverkning av fler bygg- 
och installationskomponenter. Således hade en ny sorts industriellt byggande med större 
variationsmöjligheter utvecklats (Nordstrand, 2000). 
 
Efter att konjunkturen återigen vände i mitten på 1980-talet befarades det att 
bostadsöverskottet skulle kunna utvecklas till en ny bostadsbrist, vilket också blev fallet. 
Staten beslöt därför att försöka öka lägenhetsbeståndet med 40-50 000 nya lägenheter om året, 
även kallat halvmiljonprogrammet, vilket också kan ses i figur 2. I början av 1990-talet hade 
de senaste årens stora bostadsbyggande tillsammans med överhettningen av sektorn fört med 
sig kraftigt ökande byggkostnader. Bostadssubventionerna utgjorde en så stor belastning på 
statsbudgeten att en avveckling av de generella subventionerna var oundvikliga. Staten 
försökte därför verka för en gynnsammare utveckling av byggkostnaderna. En del i denna 
utveckling är avregleringen och avnormeringen av sektorn, genom att ge byggföretagen fria 
tyglar för bostadsbyggandet hoppades staten få ner kostnaderna (ibid.). 
 

3.1.2 Fastighetsbranschen 
Då fastighetsbolagen och branschen i sig till stor del kongruerar med byggbranschen och dess utveckling (3.1.1) 
kommer jag här att ta vid där det föregående avsnittet avslutades, och beskriva hur fastighetsbranschen 
utvecklats sedan början av 1990-talet.  
 
Fernström (1994) skriver att marknaden under 1990-talet för fastighetsbolagen i huvudsak 
kommer att handla om att bevara och utveckla det egna beståndet. Någon nyproduktion blir 
endast aktuell för kunder som verkligen vill ha och kan betala för sig. Fernström (1994) 
menar vidare att ju snabbare vi kan lämna bakom oss 80-talets överhettade 

 
2 Rot är en förkortning för reperation-ombyggnad-tillbyggnad. 
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spekulationsklimat, desto bättre. Subventionerna, olika regelverk och bostadsbrist gjorde att 
fastigheterna fungerade som kortsiktiga investeringar där människor med ekonomiskt 
kunnande kunde utnyttja systemet för att göra snabba vinster. Investeringarna skedde med 
förväntan om en värdestegring snarare än efterfrågan och behov (ibid.). En stor del av 
fastighetsbolagen förlorade sin förtjänst och gick i konkurs på grund av detta. Staten gick ofta 
in med subventioneringar för att täcka kostnaderna för de outhyrda lägenheterna. I flera 
kommuner började man därför kräva att bolagen själva skulle vidta åtgärder för att se till att 
lägenheterna blev uthyrda. (Högberg och Högberg, 1999) Tidigare hade fastighetsföretagen 
inte haft några direkta incitament att vare sig omvärdera den egna situationen eller fundera på 
varför man inte lyckats med att hyra ut sina bostäder eller lokaler. Bostadsbolagen blev nu 
tvungna att tänka om och låta hyresgästerna påverka sin lokal/bostad i större utsträckning för 
att på så vis attrahera kunderna (ibid.). 
 
Strukturomvandlingen inom branschen har efter krisen har varit mycket radikal. Från att 
tidigare inte alls tagit någon särskild notis om hyresgästens behov till att nu sätta kunden i 
fokus. Fernström (1994) skriver att kunden i framtiden kommer att kunna välja och vraka på 
bostadslösningar samt framförallt ges möjlighet att börja ställa krav. Till skillnad från andra 
branscher som vid nedskärningar kännetecknas av att den totala kapaciteten minskar, det vill 
säga att branschen anpassar sig till marknaden, gäller det för fastigheter att de fortfarande står 
kvar och skapar en konkurrenssituation. Istället för att överge fastigheterna försöker bolagen 
istället utveckla, hyra ut eller finna alternativa vägar, något som enligt Fernström (1994) är en 
utmaning. I och med den alltmer utvecklade verksamhetsberättelsen och övergången mot en 
mer konkurrensutsatt marknad har också arbetet med att marknadsföra företaget med hjälp av 
en genomtänkt image intensifierats menar Högberg och Högberg (1999) och Alvesson (2001). 
Fastighetsbolagen måste inse att hur dålig konjunktur och bransch än är så finns det alltid ett 
bolag som tjänar pengar, därför måste det egna bolaget koncentrera sig på att bli bättre och 
skickligare än konkurrenterna inom samma område (ibid.). För fastighetsföretagare som 
tidigare levt i en mer eller mindre skyddad tillvaro måste det till en förändring både i själva 
organisationskulturen samt i den strategiska inriktningen menar Fernström (1994).  
 
Fernström (1994) skriver vidare att fastighetsbolagen är på väg bort från ett tänkande där 
fastigheterna ansågs vara största tillgången i och med värdestegringen, istället börjar de 
(fastighetsbolagen) nu inse att det är kunden som är den största tillgången. 
Fastighetsbranschen måste komma till insikt om att den inte är en sektor som kan överleva 
självt utan är en sekundärindustri, det vill säga att fastigheterna utgör en produktionsresurs där 
kundernas användning av lokalerna eller bostäderna är huvudverksamheten. Sett till denna 
grundtes kommer verksamheten att få följande prägel enligt Fernström (1994): 
 

1. Branschen kommer att övergå till att bli en serviceindustri, där kunden sätts i fokus. 
2. Relationsmarknadsföring kommer att prioriteras, där det gäller att utveckla kundens 

affär.  
3. En strategisk fokusering kommer att bli nödvändig. Fastighetsbolagen kommer att 

koncentrera sig på sina bestånd och försöka finna de segment och nischer där de kan 
bli ledande.  

4. Servicemanagement och fastighetsutveckling kommer att ersätta ordet 
fastighetsförvaltning. Den operativa personalen blir fastighetsbolagets viktigaste 
resurs för att behålla och utveckla kundrelationer.  
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5. Fastighetsbolag övergår till att bli kunskaps- och tjänsteföretag med helt andra krav på 

ledning. Ledningen måste bli mycket mer engagerade och involverade i verksamheten, 
internt med personalen och externt gentemot kunderna.  

6. Personalen kommer att verka aktivt och engagerat mot kunderna samt ta ett större 
ansvar, samt se till att det endast finns nöjda kunder och en stark kundlojalitet mot 
bolaget.  

 
För att klara ett omfattande förändringsarbete krävs det enligt Fernström (1994) att 
fastighetsbolagen satsar på en fortlöpande kompetensutveckling där alla anställda engageras i 
att arbeta med ständiga förbättringar. Att föra en dialog med krävande kunder blir ett 
överlevnadskrav på 90-talet (Högberg och Högberg, 1999). Det kommer framöver 
förmodligen inte räcka med att enbart sätta kunden i centrum, fastighetsbolagen måste förstå 
kundens behov och agera problemlösare åt denne eller på något sätt integrera kunden i 
verksamheten, till exempel genom partnerskap eller ett produktutvecklingssamarbete. En 
daglig kontakt med kunden blir det säkraste sättet att knyta kunden närmare företaget och 
därmed stärka lojaliteten (ibid.).  
 
Det finns en del viktiga särdrag i fastighetsbolagens kundrelationer jämfört med andra 
branscher. Högberg och Högberg (1999) presenterar en rad olika faktorer, nedan redovisas de 
tre viktigaste.  
 
A. Kundrelationerna är oftast långvariga, det vill säga sträcker sig över en lång tidsperiod.  
B. Service ingår i hyra för produkten.  
C. Nya hyresgäster bedömer i första hand produkten.  
 
A) Förvaltningsverksamhetens kundrelationer är normalt långvariga till följd av att produkten 
i sig är en sällanköpsvara. Tidigare bostadsbrist och överefterfrågan efter lokaler har ersatts av 
regionala överskott och en ökad rörlighet bland hyresgästerna. Kundrelationerna är ofta långa 
på bostadssidan trots att kontrakten ofta kan sägas upp med relativt kort varsel. Detta menar 
Högberg och Högberg (1999) sammanhänger med bostadens roll som arena för livet. På 
lokalsidan däremot skrivs längre kontrakt, som är svårare att säga upp och därmed låser upp 
kunderna under längre tidsperioder. Detta ger goda möjligheter för fastighetsbolagen att 
bygga upp en kompetens och ett kunnande om kundernas värdeskapande processer, det vill 
säga vad kunden verkligen eftersöker.  
 
B) Hyresgästerna skapar arbete genom sitt sätt att vara, de påpekar fel och brister och skapar 
därmed ett ökat eller minskat värde för andra hyresgäster. Oberoende av hur mycket service 
kunden efterfrågar och hur mycket arbete denne förorsakar organisationen så betalar kunden 
lika mycket i hyra. Det är nämligen så servicen betalas, via hyran i de allra flesta fall. Många 
fastighetsbolag har genom åren försökt att erbjuda ett utökat tjänsteutbud. Intresset från 
hyresgästernas sida har dock varit väldigt begränsat eftersom det medför en högre hyra.  
 
C) Avgörande för hyresgästernas val att inleda en relation med en viss hyresvärd är i första 
hand egenskaperna ha hos produkten, bostaden och lokalen.  
 
De förändringar i arbetsorganisationen inom fastighetsbranschen som har ägt rum under det 
senaste årtiondet kan ha spelet en stor roll när nu intresset nu fokuseras på 
organisationskulturen. Alvesson (2001) skriver bland annat att det i framtiden förmodligen 
kommer att krävas en större flexibilitet och ett större engagemang hos de anställda, än vad 
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som är fallet i mer traditionella arbetsformer. Detta kan leda till en förändring av de 
traditionella yrkesrollerna och ge ett större utrymme, liksom ett större intresse från ledningens 
sida som då måste arbeta med att förstärka identifieringen med organisationen. Då blir 
organisationskulturen en viktig del som håller ihop organisationen (Alvesson, 2001). 
 

3.2 Förändrat ledarskap  
 
Ledarrollen inom fastighetsbranschen håller så sakteliga på att förändras på grund av 
utvecklingen på marknaden. Tidigare ansågs det viktigare att ledaren hade god kunskap om 
kapitalförvaltning och känsla för investeringar som kunde ge god avkastning. Nu menar 
Fernström (1994) att eftersom marknaden mer eller mindre är köparens så är det viktigare att 
VD: n är skicklig på att hantera kunder och ta hem affärer. Det medför en stor förändring 
vilket innebär att de nu aktiva cheferna måste läras om eller bytas ut. VD: n behöver inte vara 
den mest kreativa eller duktigaste medarbetaren, men han måste ha förmågan att omge sig 
med de bästa medarbetarna och sedan kunna utveckla och behålla dessa i företaget, vilket 
kräver en kombination av affärssinne och ledaregenskaper. Det gäller för ledaren att få med 
sig sina medarbetare i företaget genom engagemang och egen medverkan skapa en drivkraft 
och gemenskap där de anställda trivs och anstränger sig det lilla extra som behövs för att 
företaget skall växa och bli lönsamt. För högre chefer och fastighetsföretagsledning krävs 
dessutom förmågan att skapa visioner och ta fram affärsplaner respektive strategier för 
företaget, något som än så länge lyst med sin frånvaro enligt Fernström (1994). Det innebär 
att de måste fokusera på sina starka sidor och koncentrera verksamheten till lönsamma 
segment där det finns ett ökande kundunderlag. Att ledare börjar sätta upp visioner och nya 
mål menar Fernström (1994) blir avgörande i framtiden. När alla medarbetare skall arbete 
med ständiga förbättringar krävs det dels att dessa hela tiden är medvetna om vilka 
framtidsplanerna är och naturligtvis förstår innebörden, dels måste ledningen vara alert och 
kontinuerligt utveckla och förändra målen, så att ribban hela tiden höjs. Ingen annan än 
ledningen och VD kan bestämma i vilken riktning företaget skall ha i framtiden. Därför är det 
viktigt att ledningen har känsla för framtidens utvecklingstendenser, och det enda säkra sättet 
att skaffa sig det är att vara ute i marknaden och arbeta nära sina viktigaste kunder 
(Fernström, 1994). 
 
Framgångsfaktorerna för chefer och ledare i framtidens fastighetsföretag enligt Fernström: 
 

1. Förståelse och intresse för andra människor.  
2. Öppenhet för lärande och kontinuerlig kompetensutveckling av medarbetare.  
3. Bra kommunikationsförmåga och förmåga att fatta beslut.  
4. Positiv livssyn och värderingar. 
5. Förmåga att koncentrera sig på väsentligheter.  
6. Drivkraft att ständigt vara bäst samt skicklighet att välja rätt medarbetare- speciellt 

sådana som kompenserar ens egna brister.  
7. Engagemang och ledarskap.  
8. Trovärdighet.  

 
 
Fastighetsföretag har oftast inte särskilt många anställda och kan enligt Fernström (1994) 
jämföras med kunskaps- och tjänsteföretag. Stora möjligheter finns därför att förändra 
organisationskulturen och bli mer professionella vilket kommer att krävas för att överleva på 
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marknaden. Fernström (1994) menar att denna kulturförändring redan har påbörjats. Det 
handlar om att gå från en tidigare kapitalintensiv investeringsverksamhet där kunnande inom 
ekonomi, finansiering och kapitalförvaltning utmärkte företagsledningen till att bli en 
verksamhet där relationsmarknadsföring och kundfokusering blir allt viktigare (ibid.). 
 
Framtidens ledare behöver också ha en större känsla för organisationskulturens vikt och 
kunna hantera sina medarbetare på ett mer framsynt sätt än tidigare, alternativt ta hjälp av 
konsulter med erfarenhet från förändringsarbete där man utgår från kulturen inom företaget 
och försöker anpassa och utveckla den innan man försöker genomföra nya strategier för 
verksamheten. För att skapa en organisation som kännetecknas av kundengagemang och med 
hög känsla för kundvård krävs det att ledningen själva framstår som föredömen och är med på 
”golvet”, annars blir det svårt att förändra organisationskulturen enligt Fernström (1994). 
Ledarens inflytande är avgörande när det gäller att skapa en god organisationskultur. 
 
Ledare överlag menar Schein (1992), har blivit allt mer medvetna om hur viktig kulturen är 
när det avser att stimulera lärande och förändringsarbete samt hur medarbetarnas beteende 
påverkar kulturen. Just organisationskultur och förändringsarbete är också teman i 
nästkommande kapitel.  

15 



Kapitel 4 
 

 

                                                

4. ORGANISATIONSKULTUR 
Den här delen av teorin kommer att beskriva vad organisationskultur är genom att redovisa olika teorier för 
begreppet. Jag kommer också att redogöra för olika modeller som kan användas för att identifiera 
organisationskulturen och förändra den. 
 
I början av 1980-talet försökte forskare identifiera vilka egenskaper som utmärkte 
framgångsrika företag, dessa studier i kombination med den tidens ekonomijournalistik 
åstadkom en mycket spridd tro på att det var kulturen3 som var den dominerande faktorn 
bakom företagens framgångar (Alvesson, 2001). Det finns en rad olika, framstående forskare 
som var och en presenterar en egen teori om vad organisationskultur egentligen är och hur den 
uppstår. Det finns enligt Kleppesto (1993) tre stycken organisationsteoretiska perspektiv, 
rationalism, funktionalism och symbolism. Dessa skiljer sig något åt, förenklat utgår 
rationalismen från en föreställning om att organisationer är som maskiner vars enda syfte är 
att nå en effektiv måluppfyllelse. Symbolismen och dess anhängare menar kortfattat att vi inte 
handlar utifrån givna normer eller värderingar. Kulturen är med andra ord ett medel för att 
effektivare nå företagets mål. Funktionalismen däremot lutar sig däremot mot en 
organismmetafor med därtill hörande biologiska förklaringsmodeller (ibid.). Organisationen 
ses här som ett kollektiv vilket ständigt försöker överleva genom att anpassa sig till sin 
omgivning. Kulturen fyller funktioner som till exempel att säkerställa en intern integration 
och som nämnts ovan, anpassning till omgivningen. Schein (1992) förespråkar just detta 
synsätt och det är framförallt hans teorier som den här teoridelen har som en av flera 
stöttepelare.  
 
Att definiera vad en organisationskultur egentligen är och hur den uppstår är inte helt lätt och 
forskare inom ämnet beskriver det på lite olika sätt. Faktorer som påverkar 
organisationskulturen kan vara vart själva företaget agerar geografiskt, vilken typ av 
verksamhet företaget är aktivt inom, olika händelser som inträffat och som påverkat 
organisationen, medarbetarnas personligheter och beteende för att nämna något. Det finns 
dock några formella definitioner och Greenberg och Baron (1997) beskriver det som en 
kognitiv konstruktion innehållande attityder, värderingar, normer och förväntningar. Clemente 
och Greenspan (1999) är av ungefär samma uppfattning men uttrycker sig lite annorlunda, 
deras definition av organisationskulturen handlar om att denna ska ses som de kollektiva 
tankar, attityder, vanor, känslor och beteendemönster som finns i organisationen. Schein 
(1985) definierar organisationskultur, fritt översatt som:  
 
” Ett mönster av grundläggande antaganden, uttänkta, upptäckta eller utvecklade av en given 
grupp allt eftersom den klarar av problem gällande anpassning till externa faktorer och 
intern integration. Det som anses fungera väl kommer att betraktas som giltigt och därför 
kommer nya medarbetare lära sig det sättet att tänka, uppfatta och känna inför problem som 
uppstår.”  
 

4.1 Analysera organisationskulturen 
 
Schein (1992) skriver att kulturen kan analyseras på flera olika nivåer. De olika nivåerna 
skiljer sig åt då vissa är betydligt mer påtagliga än de andra, det vill säga lättare att observera 

 
3 Med kultur avses organisationskultur.  
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och vice versa. De nivåer som Schein (1992) skriver om är artefakter, antagna värderingar och 
underliggande antaganden vilka också kan ses i figur 4. Med artefakter menar Schein (1992) 
de synliga strukturer som återfinns hos organisationer, det kan till exempel röra sig om 
arkitektur, språkbruk, observerbara ritualer och ceremonier för att nämna något. Den här 
nivån är väldigt svårtydd eftersom artefakterna i sig påverkas av andra faktorer, det räcker 
således inte med att enbart den nivån. Den andra faktorn är de antagna värderingarna inom 
organisationen. Schein (1992) menar att alla grupper i sinom tid assimilerar och reflekterar 
någons ursprungliga värderingar. Schein exemplifierar detta genom att beskriva en helt 
nykomponerad grupp där medlemmarna i gruppen ställs inför ett problem eller en uppgift. 
Den person som förmår att övertyga den övriga gruppen om vad som är rätt lösning respektive 
fel kommer senare att bli identifierade som ledargestalter. Därmed inte sagt att gruppen följer 
ledaren blint efter detta, ledaren införskaffar i inledningsskedet enbart status. Inte förrän 
gruppen ser resultatet av den föreslagna riktlinjen och att den fungerar antar och delar 
gruppen sin ledares värderingar (ibid.). 
 
Slutligen nämner Schein (1992) grundläggande antaganden. Om lösningen på ett problem 
fungerar vid flera tillfällen så kommer den lösningen att tas för givet. Det som en gång enbart 
var en produkt av en hypotes, tur eller föraning börjar då ses som det enda rätta. Vi börjar 
enligt Schein (1992) med andra ord ta lösningen för given. Dessa grundläggande antaganden 
är väldigt svåra att förändra och det är inte något som människor i allmänhet tenderar att 
varken konfrontera eller diskutera. Ett problem som ofta uppstår när företag med olika 
organisationskulturer inleder någon form av samarbete eller vid till exempel uppköp är 
kommunikationsproblem direkt relaterade till de olika kulturer som möts. Schein (1992) 
skriver vidare att problemen som uppkommer ofta anses som mindre lämpliga att diskutera 
eftersom det finns en stor risk att personen/organisationen blir förorättade, de är ju vana att 
arbeta på ett visst sätt. Så istället för att konfrontera problemen så tolereras dessa ofta. Detta i 
sin tur skapar en tro att företagen förstår varandra, när de egentligen inte gör det. Den dåliga 
utvecklingen för olika typer av sammanslagningar eller sammangåenden kan enligt Schein 
(1992) härledas till att företagen ofta låter bli att förstå olikheterna.  

 
 
Synliga strukturer och processer  Artefakter inom organisationen.  
 
 
 
 
 

Antagna 
värderingar Strategier, mål och filosofier.  

 
 
 
 
 

Grundläggande 
antaganden 

Antaganden som undermedvetet tas för 
givet, tankar och värderingar.  
 
 

 
Figur 4- Olika nivåer av organisationskulturen (Schein, 1992).  
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En viktig orsak till att känna till kulturen är enligt Schein (1992) att den bidrar till en ökad 
förståelse för vad som händer inom organisationen med alla subkulturer och när dessa arbetar 
tillsammans samt möjligheten genom detta se de olika nivåer som finns inom organisationen. 
Många problem som tidigare avvisades som till exempel kommunikationssvårigheter och brist 
på samarbete kan enklare begripas vid en nedbrytning av de interkulturella 
kommunikationerna, det vill säga den kommunikationen som förs mellan olika subkulturer 
inom organisationen (ibid.). 
 
Schein (1992) skriver vidare att det finns flera olika sätt att studera en organisation och dess 
kultur. Dessa kan delas in i olika kategorier (se figur 5). Jag kommer närmare att redogöra för 
den kategori som Schein benämner som ”den kliniska undersökningen”. Det som särskiljer 
den kategorin från de övriga är att informationen som är nödvändig för studien frivilligt 
lämnas av medlemmarna i en organisation. Detta på grund av att de själva har initierat själva 
processen och i de flesta fall har något att tjäna på att ”öppna” sig för exempelvis en konsult. 
Konsulten används primärt för att lösa de problem som finns och underlätta för organisationen 
att lösa de egna problemen i framtiden. För att konsulten skall lyckas med sitt arbete måste 
organisationen tillåta frågor som kan leda till att en analys av kulturen kan genomföras. 
Konsulten får inte enbart vara begränsad till intervjuer utan måste också få möjlighet att 
observera vad som händer i organisationen. Både konsulten och organisationen är involverade 
i arbetet och därför finns det ett ömsesidigt intresse av att relevant information tas fram.  
 
 

Konsultens  
inblandning 

Kvantitativ (låg) Kvalitativ (hög)

 

Demografisk; 
mätning av olika 
variabler  

Etnografisk; 
analyser av 
artefakter.  

Minimal

Klientens Experimentell; 
enkäter, objektiva 
tester, uppskattning. 

Psykologiska test; 
assessment center, 
intervjuer 

Delvisinblandning 

Kvalitets verktyg; 
statistisk kvalitets 
kontroll.  

Klinisk metod;  
Maximal Båda parter i aktivt 

samarbete.  

 
 
Figur 5- Olika typer av organisationsundersökningar (Schein, 1992).  
 

4.2 Förändring av organisationskulturen 
 
En förändring av organisationskulturen är mycket svår och framförallt väldigt tidskrävande 
(Collins och Porras, 1996; Thornbury, 1999). Särskilt en förändring av organisationskulturen 
är svår att uppnå (Mabey och Salaman, 1995). Det finns ett flertal olika modeller för just 
organisationsförändringar, jag kommer dock inte närmare gå in på dessa här utan fokusera på 
vad som är viktigt att tänka på vid förändringsarbetet. För att uppnå en nödvändig integration 
behövs en förståelse för de underkulturer och de funktioner som finns i företaget för att 
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därefter försöka skapa processer som stipulerar kommunikation och samarbete. En 
nödvändighet är att före en större förändring ta reda på vad för slags kultur som finns inom 
organisationen, för att om möjligt få reda på eventuellt förändringsmotstånd (se 4.2.3) (ibid.). 
 
För att förändra organisationskulturen krävs det enligt Brubakk och Wilkinson (1996) ett 
tydligt ledarskap. De skriver vidare att utan detta ledarskap så blir själva förändringsprocessen 
väldigt svår att genomföra.  
 
Mabey och Salaman (1995) skriver att det finns ett flertal olika faktorer som kan leda till att 
organisationer väljer att utveckla och förändra den egna organisationen. Det kan till exempel 
röra sig om rent strukturella frågor till frågor av kulturell karaktär. Vid förändring krävs det 
en satsning på både utbildning och träning av de anställda över en längre tid. Det som är 
särskilt signifikant när det gäller ett förändringsarbete är sättet det oftast utförs på. De flesta 
organisationer väljer att initiera flera processer samtidigt för att stödja förändringsprocessen, 
varav de flesta processerna är noga övervägda för att skapa en önskvärd kulturförändring. En 
typisk startpunkt vid förändringsarbete är enligt Mabey och Salaman (1995) att ledningen 
definierar ett mål för hela organisationen, helst ett mål som de anställda kan känna sig 
delaktiga i. Efter att målet preciserats följer oftast själva handlingsplanen, det vill säga 
tillvägagångssättet, vilka aktiviteter som är nödvändiga för att klara av det uppsatta målet. Ett 
mål kan beskrivas som ”starkt” när det sammankopplar både organisationens affärsområde, 
förmåga att genomföra förändringen, den interna kulturen samt om detta visas på ett tydligt 
sätt (ibid.). 
 
Utbildning och träning kan vara insatser som leder förändringsarbetet framåt. Det är dock en 
nödvändighet att den som initierar en förändringsprocess känner till organisationen i grunden 
och vidarebefordrar denna kunskap till en eventuell förändringsagent (Balogun och Hope 
Hailey, 1999). 
 
Woodall (2001) menar att etiska aspekter ofta faller bort vid en förändring av 
organisationskulturen. Woodall tror att det kan bero på att många av de som är verksamma 
inom just förändringsarbete är skolade teoretiskt där lite uppmärksamhet riktas mot frågor 
som rör de etiska konsekvenserna för de anställda. Mycket fokus läggs ofta istället på att 
skapa förändringar relaterade till en organisations prestationsförmåga utan särskild hänsyn till 
de människor som faktiskt arbetar inom organisationen. Detta bekymrar Woodall (2001) som 
menar att en förändring av organisationskulturen även påverkar personalpolicyn inom en 
organisation. 

4.3 Initiering av förändring 
 
Vid genomförandet av en förändring finns det en rad olika implementeringsval en 
organisation bör ta i beaktande. Balogun och Hope Hailey (1999) beskriver flera olika 
utgångslägen för att initiera ett förändringsarbete, jag kommer att presentera två av dessa 
nedan.  

4.3.1 Top-down 
 
Det som kännetecknar en top-down förändring är att initiativet till förändringen kommer från 
ledningen, det är också ledningen som driver och har kontrollen över själva förändringsarbetet 
enligt Balogun och Hope Hailey (1999).  Rendahl (1995) skriver att förändringsförloppet ofta 
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skiljer sig åt beroende på om det är en stor eller liten organisation. I större organisationer 
startar ofta förändringen på initiativ från högsta ledningen, medan förändring i mindre 
organisationer ofta inleds på initiativ av ambitiösa ledningspersoner. Trots att det är ledningen 
som driver förändringen är dock inte samarbete och medbestämmande helt uteslutet. Faktum 
är att ett sätt att få med de anställda i förändringsarbetet kan vara att ge dem ett viss 
medbestämmande kring detaljer rörande förändringen enligt Balogun och Hope Hailey 
(1999). Rendahl (1995) betonar att ledningen ofta tar hjälp av konsulter och stabspersonal vid 
den här typen av arbete. Involveringen av medarbetare kan även ske genom såkallade 
”workshops” enligt Balogun och Hope Hailey (1999).  
 
En fördel med top-down förändringens utformning är att den är snabb att implementera, 
nackdelen är att den kan verka tvingande för medarbetarna. I vissa situationer har dock inte 
organisationen något annat val än att framtvinga en förändring (ibid.). 

4.3.2 Bottom-up 
 
Vid en bottom-up förändring ligger inte ansvaret hos ledningen utan förändringsarbetet styrs 
av medarbetarna själva, vilket skapar bredare förståelse och engagemang för förändringarna 
enligt Balogun och Hope Hailey (1999). Rendahl (1995) benämner denna förståelse för 
förändring som ett ”organisatoriskt medborgarskap”. Rendahl (1995) menar vidare att detta 
begrepp speglar dagens krav på organisationer att kontinuerligt utveckla sig och att det inte 
räcker med enbart ledningens medverkan för att klara dessa krav.  
 
Fördelen med bottom-up är som nämnts ovan att medarbetarna får en större förståelse för 
förändringen. Det finns dock ett par svagheter, Balogun och Hope Hailey (1999) menar att 
denna typ av förändringsprocess ofta är väldigt tidskrävande och att ledningen inte har särskilt 
stor kontroll över själva förändringen.  

4.4 Ledning vid förändring 
 
Balogun och Hope Hailey (1999) beskriver fem olika typer av ledningsstilar, jag kommer 
nedan att något kortfattat presentera innebörden av dessa.  

4.4.1 Utbildning och kommunikation  
 
Genom en användning av både utbildning och utarbetad kommunikation kan medarbetarna 
övertygas så att de inser behovet av förändringar i organisationen skriver Balogun och Hope 
Hailey (1999). I små grupper diskuteras och förklaras förändringsarbetet och därigenom kan 
förändringsmotstånd överkommas. De anställda kan också få besöka andra organisationer och 
därigenom erhålla erfarenheter av dessa (ibid.). 

4.4.2 Samarbete 
 
Balogun och Hope Hailey (1999) menar att de anställda blir mer positivt inställda och 
engagerade i förändringsarbetet om de själva får vara med att utforma förändringen. Det finns 
ett par nackdelar med den här typen av ledningsstil, det kan vara tidsödande och ledningen har 
liten kontroll över de beslut som fattas (ibid.). 
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4.4.3 Deltagande  
 
Även denna form att leda förändring sker genom att göra medarbetarna delaktiga i 
förändringsarbetet. Skillnaden mot samarbete är att delaktigheten är begränsad, det handlar 
mer om konsultation än om samarbete enligt Balogun och Hope Hailey (1999). Den anställda 
tillåts en begränsad involvering i förändringsarbetet. Ett annat exempel på deltagande är att 
visionen och målen för förändringen kommuniceras ut till medarbetarna som sedan ombeds 
att fundera på vad de kan göra för att uppnå denna vision (ibid.). 

4.4.4 Anvisning 
 
Att genom anvisning leda en förändring innebär ett nyttjande av makt. Förändringsledarna 
utarbetar vad som skall förändras och hur detta skall gå till och ger därefter anvisningar om 
hur förändringen skall gå till. Fördelen men den här typen av ledningsstil är att det är lättare 
att behålla kontrollen över förändringarna samt att det går snabbt att fatta beslut. Nackdelen är 
att förändringsmotståndet tenderar att öka eftersom medarbetarna har begränsade möjligheter 
till medverkan i förändringsarbetet (ibid.).  

4.4.5 Tvång 
 
Att leda förändringsarbetet genom tvång innebär att förändringen tvingas på de anställda. På 
så vis uppnås en snabb förändring, men precis som i föregående tillvägagångssätt så ökar 
också motståndet till förändringen. Den här typen av ledningsstil fungerar endast om 
organisationen befinner sig i en krissituation och att denna uppmärksammats av merparten av 
de anställda enligt Balogun och Hope Hailey (1999).   

4.5 Strategier för förändringsarbete 
 
Rendahl (1995) beskriver en förändringsstrategi som ett instrument för att förverkliga 
affärsstrategin. En god förändringsstrategi bygger enligt Rendahl (1995) på kvalificerade 
gissningar om vad som bör utmärka företagets framtida tillstånd. 

4.5.1 Programmatisk strategi 
 
Enligt Rendahl (1995) innebär den programmatiska strategin ett förändringsarbete som främst 
fokuserar på att uppnå en ny inriktning för organisationen. Rendahl (1995) skriver vidare att 
exempel på nytt fokus kan vara en organisation som går från att ha den inre effektiviteten som 
främsta prioritet till att i stället sätta kunden i centrum.  
 
Den programmatiska strategin är enligt Rendahl (1995) en lösningsorienterad strategi som 
fokuserar på vad som skall förändras. Organisationer som följer denna strategi försöker ofta 
imitera andra framgångsrika organisationer. De använder till exempel gärna den metodik som 
andra använt och anlitar gärna samma konsulter, detta eftersom konceptet en gång visat sig 
vara framgångsrikt och den ”kopierande” organisationen minimerar på så vis den egna 
osäkerheten.  
 
Förändringsförloppet initieras centralt genom att ledningen i organisationen utformar mål och 
visioner för att utifrån dessa utforma en handlingsplan skriver Rendahl (1995). 
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Handlingsplanen utformas ofta tillsammans med konsulter eller stabspersonal. Detta kan 
medföra att medarbetare förlorar förståelse för varför förändringsprocessen inletts och varför 
de ser ut som den gör eftersom möjligheten till delaktighet och påverkan är starkt begränsad 
(ibid.). 
 
Vanligast är att det antingen är konsulter eller stabsmedarbetare som får till uppgift att 
genomföra förändringen skriver Rendahl (1995). För de tilltänkta förändringsåtgärderna 
ansvarar specialister av olika slag. Ofta struktureras arbetet upp i projektform där konsulter, 
chefer och företrädare för medarbetarna medverkar. Ledningen medverkar vanligtvis vid 
beslutsmöten samt avrapporteringar och ombesörjer den fortlöpande informationen till 
medarbetarna (ibid.). 
 
Vid införandet av den planerade förändringen i organisationen finns det en del 
förändringsverktyg menar Rendahl (1995). Dessa är bland annat utbildning, 
informationskampanjer och byten av system som till exempel nya administrativa system.  
 
Rendahl (1995) hävdar att de organisationer som använder sig av en programmatisk strategi 
sällan når de eftersträvade målen, detta på grund av att alltför få tar till sig förändringen. 
Genomförandet av förändringen implementeras ofta av konsulter vilket kan medföra att 
acceptansen för förändringen minskar (se 4.3.2- förändringsmotstånd). 

4.5.2 Inlärningsstrategi 
 
En annan sorts förändringsstrategi är inlärningsstrategin. Skillnaden mellan denna strategi och 
den programmatiska är framförallt att inlärningsstrategin fokuserar på vägen till målet enligt 
Rendahl (1995). Den organisation som tillämpar denna strategi bör se förändringarna och 
framtida föränderlighet som en utmaning eftersom en ständig förbättring och förnyelse är 
viktiga konkurrensmedel menar Rendahl (1995). Det centrala i denna förändringsstrategi är 
vikten av att de anställda är involverade i förändringsprocessen samt att de är delaktiga vid 
utvecklingen av mål och visioner.  
 
Redan i inledningen av förändringsarbetet deltar en stor del av medarbetarna enligt Rendahl 
(1995). En viktig del i startfasen är att koppla samman förändringsarbetet med 
organisationens konkurrenssituation. Rendahl (1995) skriver vidare att eftersom medarbetarna 
är delaktiga under förändringsarbetet så skapas också en förståelse för vart organisationen är 
på väg. Det är dock ledningen som har det yttersta ansvaret. Ledningens roll består inte i att 
ge direktiv utan skall enbart tillhandahålla stöd och kunskap i frågor om hur förändringen bör 
utformas (ibid.). 
 
Eftersom att de anställda aktivt får inhämta kunskap och prova på nya sätt att arbeta så ökar 
lärandet i organisationen enligt Rendahl (1995). Handling och därpå följande reflektion ger en 
djupare förståelse för förändringen och ökar människors benägenhet att bete sig på ett nytt 
sätt. Följden blir att medarbetarna stegvis tar ett större ansvar för utvecklingen inom 
organisationen.  
 
En nackdel med denna förändringsstrategi är att en bred medverkan av medarbetare kan göra 
att förändringsarbetet avstannar, detta på grund av att det kan vara svårt att ena en stor grupp i 
ett beslut (Rendahl, 1995). Ledningen har därför en viktig uppgift i att påminna om de 
affärsmässiga målen och varför förändringsarbetet påbörjats. Det är även ledningens roll att 
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förse medarbetarna med externa impulser så att inte arbetet enbart genomförs med stöd av 
egna erfarenheter (ibid.).  

4.5.3 Jämförelse mellan strategier 
 
Rendahl (1995) menar att inlärningsstrategin är mer effektiv än den programmatiska strategin 
vid många förändringsarbeten. Rendahl hävdar att den är effektivare främst beroende på att 
den framhåller genomförandet istället för planerandet och förberedelserna. Han menar vidare 
att inlärningsstrategin successivt utvecklar organisationens kompetens att klara av framtida 
förändringar och inte enbart den pågående. Rendahl (1995) skriver också att den enskilde 
medarbetaren genom den ökande kompetensen blir mer engagerad och att detta resulterar i att 
ambitionsnivån höjs. Rendahl hävdar att den programmatiska strategin inte ger dessa effekter. 

4.6 Förändringsagenter 
 
Johnson och Scholes (1998) beskriver agenten4 som en individ eller grupp som verkställer en 
förändring i en organisation. I de fall en konsult anlitas handlar det främst för konsulten om 
att lösa en organisations mest akuta problem. Det handlar också för konsulten om att göra 
organisationen medveten om vilka processer som måste påbörjas för att en utveckling skall 
kunna åstadkommas. Konsulten bör genom sina arbetsmetoder lära organisationen att lära av 
förändringsarbetet för att därefter kunna hantera de kommande problemen bättre, för att inte 
bli konsultberoende. Enligt Andersson (2001) är det viktigt med ett nära samarbete mellan 
konsult och organisation/kund. Särskilt vanligt förekommande roller som agenter antar är 
tränare eller utbildare. Fördelen med den här rollfördelningen menar Andersson (2001) är att 
konsulten direkt kan påverka organisationsmedlemmarnas attityder på ett närmare sätt. Ofta är 
denna typ av utbildning intensiv och riktade till en speciell målgrupp inom organisationen. 
Det förutsätter dock att konsulten är medveten om valet av bra utbildningspedagogik om 
målet skall kunna nås. Utbildningen kan ha en rad funktioner förutom rent lärande. Den kan 
stimulera och vara ett forum för fria diskussioner, vilket kan ge konsulten nya möjligheter. I 
konsultens roll som utbildare/tränare är det nödvändigt att ta reda på deltagarnas kompetens 
och kapacitet samt vilja att medverka i förändringsarbetet.  
 
Hamlin, Keep och Ash (2001) menar att agenten måste tänka stegvis vid förändringsarbetet. 
Först måste organisationen analyseras utifrån flera olika perspektiv innan en 
förändringsstrategi kan utformas. Med ett applicerande av olika teoretiska verktyg kan 
agenten bättre begripa organisationen, förutsatt att agenten förstår att använda dessa. 

4.7 Subkultur 
 
Robbins (1999) menar att subkulturer ofta brukar uppstå i stora organisationer i samband med 
vanligt förekommande problem eller situationer. Dessa subkulturer uppstår ofta genom till 
exempel geografisk spridning inom själva organisationen (ibid.). För en litet djupare 
diskussion angående subkultur som fenomen hävdar Schein (1984) att kultur kan utvecklas i 
varje enskild grupp av människor. Jag nämner hur i avsnitt 4.1 och kommer därför inte 
utveckla det närmare här. Med det som utgångspunkt skriver Bang (1990) att kulturer kan 
utvecklas i många olika slags sociala sammanhang, inte enbart i stora organisationer utan 
också i mindre grupper, avdelningar eller bland olika arbetsgrupper. Bang nämner vidare 

 
4 Med agent menas förändringsagent.  
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några typiska subkulturkonflikter som kan uppstå, bland annat konflikter som uppstår mellan 
geografiskt spridda enheter i en organisation. I organisationer där avdelningar eller divisioner 
finns utspridda över ett stort geografiskt område så utvecklas ofta skilda kulturer. De här 
kulturerna kännetecknas ofta av egna värderingar och normer som existerar där enheten är 
belägen. Även andra konflikter kan uppstå, till exempel mellan olika organisationer som 
fusionerat och därmed också är en fusion av organisationskulturer. Den sistnämnda konflikten 
kan härledas till det faktum att få fusioner varit särskilt lyckosamma.  Utfallet av en fusion 
mellan olika organisationskulturer kan vara flera:  
 

• Samexistens- de olika kulturerna kan existera sida vid sida i den ”nya” organisationen, 
utan att någon av kulturerna förändrar sig.  

• Assimilation- den ena kulturen (oftast den uppköptes) anpassas in i den andra kulturen 
och antar dess värderingar och normer. 

• Avvisning- de olika organisationerna kan komma i stark konflikt med varandra, de 
förkastar den andra organisationens kultur. Konflikten slutar oftast i antingen 
samexistens eller assimilation (ibid.).  

4.8 Förändringsmotstånd 
 
En förändring av en organisation, utveckling eller planerad förändring kan inte genomföras 
utan att företagen ser den egna kulturen som den starkaste källan till motstånd (Schein, 1992). 
Motståndet till förändringar är ett vanligt förekommande fenomen som det ofta pratas om men 
sällan förstås enligt Schein (1992). Konsulter och ledningsgrupper blir ofta frustrerade när så 
mycket resurser sätts på just förändringsarbetet men att det trots det bara resulterar i mindre 
förändringar. Schein (1992) menar vidare att man måste ta hänsyn till att en förändring av en 
organisation medför förändringar i den egna organisationskulturen. Med ett sådant perspektiv 
är det lättare att förstå vad det innebär för enskilda medarbetare när de måste förändra några 
av sina grundläggande värderingar och beteende. Med kännedom om detta är det lättare att 
förstå varför de medarbetarna är emot förändringar och arbetet med förändringen har därmed 
en större chans att lyckas (Schein, 1992). 
 
Fastighetsbranschen kännetecknas också av insiktströghet i olika grad. Andersson (2001) 
beskriver det som ett inneboende motstånd och en oförmåga att lära nytt. Trögheten åsyftar 
såväl förändring av befintliga strukturer som optimalt utnyttjande av organisationens totala 
resurser (ibid.).  
 
I fall där konsulter anlitas som förändringsagenter kan ett visst motstånd uppstå beroende på 
vad de anställda inom en organisation har för tidigare erfarenheter, ibland ses konsulten som 
en frälsare och ibland som exekutionsbetjänter anlitade av ledningen (Schein, 1992). 
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4.9 Sammanfattning av kapitel 4 
 
I detta kapitel redogörs flera olika teorier som behandlar såväl organisationskultur och 
förändringsarbete. Här följer en sammanfattning av det som har en direkt anknytning till de 
följande kapitlen.  
 
Schein (1992) definierar vad organisationskultur är i inledningen av det här kapitlet och 
beskriver därefter hur den kan analyseras. Han menar att kulturen kan analyseras på flera 
olika nivåer (se figur 4), genom synliga strukturer hos en organisation, genom en 
organisations strategier och slutligen genom de anställdas grundläggande antaganden. Vid en 
förändring av organisationskulturen krävs det enligt Mabey och Salaman (1995) en satsning 
på utbildning av de anställda. Initieringen av ett förändringsarbete kan ske på lite olika sätt, 
antingen genom en top-down förändring alternativt en bottom-up förändring (Balogun och 
Hope Hailey, 1999). Skillnaden mellan dessa är kortfattat att det vid top-down är ledningen 
som initierar förändringen och tvärtom vid bottom-up, där förändringsarbetet styrs av 
medarbetarna. Det finns också olika ledningsstilar vid förändringar, dessa är utbildning och 
kommunikation, samarbete, deltagande, anvisning och tvång (ibid.). Vidare finns det olika 
strategier för förändringsarbete, Rendahl (1995) benämner dessa som den programmatiska 
strategin och inlärningsstrategi. Det finns vissa likheter mellan dessa och top-down samt 
bottom-up.  Den programmatiska strategin fokuserar ofta på en ny strategisk inriktning för 
organisationen och det är ledningen som styr förändringsprocessen. Inlärningsstrategin å 
andra sidan innebär att de anställda är involverade i förändringsarbetet och är delaktiga i vid 
utvecklingen av framtida mål och visioner.  
 
I detta kapitel beskrevs också förändringsagenten. Johnson och Scholes (1998) beskriver 
agenten som en individ eller grupp som verkställer själva förändringen. I vissa fall anlitas en 
konsult som förändringsagent för att lösa en organisations problem. Johnson och Scholes 
(1998) betonar att det är viktigt att konsulten gör organisationen medveten om de processer 
som måste påbörjas för att en förändring skall bli möjlig. Andersson (2001) menar att det är 
viktigt att med ett nära samarbete mellan konsulten och organisationen. Andersson skriver 
vidare att det är vanligt att konsulten fungerar som en tränare eller utbildare.  
 
Subkulturer är något som kan uppstå i större organisationer enligt Bang (1990). Han menar att 
dessa subkulturer till exempel kan uppstå om organisationen är lokaliserad på olika platser 
geografiskt. Fusioner mellan olika organisationer kan vara en annan anledning till att 
subkulturer uppstår.  
 
Vid förändringsarbete uppstår emellanåt ett förändringsmotstånd. Schein (1992) skriver till 
exempel att en förändring av en organisation inte kan genomföras om inte organisationen ser 
den egna kulturen som den starkaste källan till motstånd. När konsulter anlitas vid ett 
förändringsarbete kan ett motstånd uppstå beroende på vad de anställda inom en organisation 
har för erfarenheter av tidigare förändringsarbeten. 
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5. FALLSTUDIE 
 
I detta kapitel kommer det empiriska materialet att redovisas. Det inleds med en kortare beskrivning som sedan 
följs av de olika faser som ingick i förändringsarbetet. Kapitlet avslutas med egna reflektioner.   
 

5.1 Inledning 
 
Ett konsultbolag fick år 2001 i uppdrag att hjälpa ett av Sveriges största fastighetsbolag5. 
Fastighetsbolaget hade på kort tid vuxit kraftigt genom bolagsförvärv vilket resulterat i en 
spretig organisationskultur där de förvärvade bolagen hade sitt eget arbetssätt, sina egna 
rutiner och ritualer som de utvecklat från tiden då de var självständiga. Att fastighetsbolaget 
uppfattades olika internt såväl som externt gjorde att ledningen beslutade sig för att inleda ett 
förändringsarbete där särskilt organisationskulturen sattes i fokus. Samma värderingar och 
normer, liksom målsättning skulle gälla inom hela organisationen. 
 

5.2 Bakgrund 
 
Ett av Sveriges största fastighetsbolag förvärvade ett antal konkurrerande fastighetsbolag 
under 1990-talet. Anledningen till uppköpen var att genom uppköpen överta attraktiva 
bestånd som kompletterade den egna fastighetsportföljen. Fastigheterna liksom dess placering 
har alltid haft högst prioritet vid förvärven och integrationsarbetet sträckte sig inledningsvis 
till att framförallt samordna de strukturella skillnader som fanns bolagen emellan, såsom 
ekonomisystem samt styrsystem. Med andra ord ordnades de praktiska detaljerna först, några 
större ansatser till att aktivt integrera de nytillkomna medarbetarna förekom dock inte i någon 
större utsträckning. Några mindre aktiviteter för att integrera de nytillkomna medarbetarna 
genomfördes, gemensamma fester och MIFA6 för samtliga medarbetare. Arbetet med att 
integrera medarbetarna till fullo blev dock en aning eftersatt, dels för att det strukturella 
arbetet var tidskrävande, dels för att affärstempot var oerhört högt eftersom tidsperioden inom 
vilken förvärven ägde rum var relativt snäv. Viljan att integrera även medarbetarna fanns hela 
tiden, men det hade inte högsta prioritet. 
 
Fastighetsbolaget blev självständigt7 när det börsnoterades under slutet av 1990-talet. Kort 
därpå förvärvade fastighetsbolaget ytterligare två stycken större konkurrenter, vilket bland 
annat innebar ett trefaldigande av det tidigare fastighetsbeståndet. Detta var en strategisk 
satsning och ett svar på den hårdnande konkurrensen inom branschen, nu hade 
fastighetsbolaget en betydande andel fastigheter i tre av de större städerna i Sverige.  
 
En period efter börsnoteringen föreslogs en genomarbetning av det egna varumärket eftersom 
bolaget uppfattas olika externt, beroende på vilken intressent som tillfrågades. Detta var 
sannolikt en följd av de senare förvärven, de uppköpta bolagen var båda stora aktörer och 
välkända på marknaden. Fastighetsbolaget började därför arbeta aktivt med sitt varumärke 
och sin marknadsföring, vilka tidigare saknat konsekvens i sitt utförande. Utöver det startade 

 
5 Fastighetsbolaget kommer ej att nämnas vid namn på grund av önskemål från respondenter. 
6 MIFA: Medarbetare i förändringsarbete, ett projekt som genomfördes internt.   
7 Fastighetsbolaget var tidigare en del av en större organisation.  
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fastighetsbolaget upp ett internt projekt där de anställda skulle informeras om de genomförda 
förändringarna, bland annat genomfördes ett flertal informationsmöten med de nya 
medarbetarna, det vill säga de som tidigare ingick i de förvärvade bolagen.  
 
”Efter de senaste årens fokus på att bygga upp fastighetsbolaget till det största fastighetsbolaget på marknaden 
är nu tiden inne för att mer intensivt arbeta med bolagets kultur och värden i syfte att utveckla vår 
affärsverksamhet”- Fastighetsbolagets dåvarande VD. 
 
Arbetet med att definiera bolagets varumärke initierades i koncernledningen under år 2000. 
Fastighetsbolaget skapade en varumärkesplattform tillsammans med ett externt konsultbolag8. 
I processen med att ta fram plattformen engagerades också cirka 30 stycken av 
fastighetsbolagets ledande befattningshavare.  
 
Fastighetsbolagets informations- och personalavdelning föreslog kort därefter ett internt 
projekt som kom att kallas ”Ett enat Fastighetsbolag”. Projektets syfte var att implementera 
varumärkesplattformen och de kärnvärden som tidigare tagits fram, vilket förväntades bidra 
till en mer homogen organisationskultur. Förhoppningen var att ett gemensamt projekt inom 
organisationen skulle ena bolaget och bidra till en mer homogen organisationskultur och till 
ett mer medvetet och enhetligt agerande utåt. Fastighetsbolaget insåg dock tidigt att ett så stort 
projekt skulle kräva stora resurser utifrån och ett anbudsförfarande inleddes. Fem 
konsultbolag tillfrågades och Empower valdes slutligen ut.  
 

5.3 Projektet 
 
Konsultbolagets uppdrag blev att med den tidigare nämnda varumärkesplattformen som 
utgångspunkt skapa ett seminarium som skulle presentera den nya varumärkesplattformen 
som bolaget tagit fram. Detta för att få medarbetarna medvetna om vad bolaget och dess 
varumärke representerade och få medarbetarna att förstå sin roll som bärare av varumärket. 
Förhoppningen med projektet var som nämnts tidigare att bolaget genom gemensamma 
kärnvärden i förlängningen skulle uppnå en mer homogen organisationskultur, bättre 
sammanhållning och ett mer enhetligt agerande utåt.  
 
Upplägget som Empower utformade och de olika moment som det innehöll kommer att 
redovisas närmare i den fortsatta texten. Till sin hjälp använde sig också Empower av andra 
specialister, vilka kom att fungera som underkonsulter. Dessa medverkade bland annat vid 
förarbetet samt vid utvecklingen av det pedagogiska material som senare skulle användas. 
Själva projektet var tänkt som en del av en process som fastighetsbolaget skulle gå igenom, 
där kunskap och kommunikation var den första delen, därefter skulle handling och slutligen 
resultatet följa. Med handling menas framförallt ett mer genomtänkt arbete vid till exempel 
nyrekryteringar, utvecklingssamtal och vidareutbildningar för den egna personalen. Själva 
projektet, del ett i förändringsprocessen, pågick mellan maj-december 2001.  

 
 
 

 
8 Arbos Affärsutveckling.  
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5.3.1 Förstudie 
 
För att få en bild av fastighetsbolaget valde Empower att studera bolaget utifrån flera olika 
perspektiv. De genomförde omfattande intervjuer med de anställda och var särskilt noggranna 
med att träffa personal som tidigare arbetat i de uppköpta bolagen. Intervjuerna innehöll 
många frågor som hade för avsikt att återge skillnaderna inom bolaget, hur bolaget 
uppfattades, om de övergripande målen förstods av den operativa personalen, vilket 
förhållande de hade till sina gamla respektive nya chefer och hur utvecklingssamtalen gick 
till. Empower studerade också om arbetssättet skilde sig åt inom organisationen. Skillnaderna 
överensstämde väl med fastighetsbolagets egen uppfattning, personalen såg fortfarande på de 
andra uppköpta bolagen som ”de” och sig själva som ”vi”.  
 
Empower noterade också att den operativa personalen fortfarande bar sina gamla arbetskläder 
med de förvärvade bolagens logotyper samt att bolagen alltjämt befann sig på olika platser 
och i samma lokaler som innan förvärven, någon synlig sammanslagning förekom således 
inte. Utöver detta studerade Empower fastighetsbolagets årsredovisningar ingående, en hel del 
interna dokument samt hemsida på Internet för att få en uppfattning om på vilket sätt 
kommunikationen skedde och hur fastighetsbolaget ville uppfattas av sin omgivning.  
 
Parallellt med förstudien formades en projektgrupp. Den bestod av fyra personer från 
fastighetsbolaget, två personer från Empower samt två underkonsulter till Empower. De 
personer som representerade fastighetsbolaget hade som uppgift att agera direktkanal till den 
högsta ledningen samt medverka i själva projektet. Konsulterna från Empower agerade 
projektledare samt utbildare med stöd från sina underkonsulter.  
 
Nu sattes också den preliminära tidsplanen upp för projektet (se figur 6) och de olika moment 
som skulle användas i arbetet redovisades mer detaljerat. Projektet skulle innehålla en 
coachutbildning, seminarier och olika typer av övningar/workshops. I coachutbildningen 
skulle ett personer utbildas för att sedan själva tillhandahålla seminarier och workshops för de 
övriga anställda.  
 
 

 
 

Maj: Maj: Juni-Aug.: Oktober: 
Sätta 
projektorg. 

Möte med 
KL 

Fastställ 
metod 

Utbildning 
av coacher 

December: November: Oktober: Oktober: 
Återföring 
till KL 

Eventuell Test av 
workshop 

Workshops 
revidering 

December: 
Fortsatt processÅterkoppl. 

Coach/KL.  

Figur 6- Översiktlig planering.  
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I takt med att projektet fortskred genomfördes kontinuerligt möten inom projektgruppen. 
Empower var angelägna om att få veta exakt vad fastighetsbolaget ville ha ut av projektet och 
fastighetsbolaget i sin tur noggranna med att projektet följde de riktlinjer som var fastställda. 
Vid urvalet av coacher menade fastighetsbolaget att det var symboliskt viktigt att de fick 
genomföra seminarierna på egen hand utan inblandning från konsultbolaget. Empowers 
uppgift bestod således i att utbilda de interna coacherna så att dessa senare själva skulle kunna 
genomföra de olika momenten, efter ett så kallat train-the-trainer koncept. Empower bad 
därför fastighetsbolaget att välja ut lämpliga personer som kunde axla ansvaret som coacher. 
Egenskaperna som eftersöktes hos de blivande coacherna var ledartalang, personlig mognad 
samt pondus och vilja att framföra fastighetsbolagets värden till sina egna kollegor. Det 
behövde inte nödvändigtvis vara någon i chefsposition utan huvudsaken var att de utvalda 
personerna var ledargestalter. Fastighetsbolaget ville gärna ha en bra spridning vertikalt och 
geografiskt och lade därför ut information om projektet på bolagets intranät9, där de också 
förklarade att de sökte efter personal som var intresserade av ett mer aktivt deltagande. 
Fastighetsbolaget hade också tidigare genomfört ett projekt internt under benämningen MIFA, 
vilket var en förkortning för medarbetare i förändringsarbete, det projektet kallades 
”Välkommen till Fastighetsbolaget” men kommer inte att redovisas närmare i den här 
uppsatsen. Från MIFA valdes ett flertal personer ut eftersom de hade de eftersökta 
egenskaperna. 
 

5.3.2 Coachutbildning  
 
De blivande coacherna utbildades under två heldagar. De fick en teoretisk genomgång där 
olika begrepp förklarades och diskuterades mer ingående, till exempel vad en 
organisationskultur är och hur den kan påverka bolaget, hur ett starkt varumärke byggs upp 
och vikten av ett sådant. Detta för att coacherna skulle förstå vilka de grundläggande 
orsakerna var till projektet. Därefter följde teoripass kombinerade med olika typer av 
gruppövningar där bland annat fastighetsbolagets framtagna kärnvärden (professionalism, 
trygghet och kreativitet) diskuterades. Övningarna10 som följde bestod i att diskutera vad 
dessa värderingar betyder för just dem och hur det påverkar deras arbete. Två av övningarna, 
”cocktail” och ”ord” gick ut på att tydliggöra fastighetsbolagets önskvärda profil. I övningen 
”cocktail” skulle de anställda beskriva F ur tre olika aspekter, funktion, unikhet och känsla. 
Övningen ”ord” gick ut på att även ena språket inom fastighetsbolaget.  
 
Den avslutande delen i coachutbildningen innehöll såkallade workshops11, beteendeövningar 
och en slutdiskussion där alla utbildningsmoment diskuterades och sammanfattades. En viktig 
grundtanke bakom utbildningen var att den skulle vara underhållande och inte enbart vara 
tyngd av teori. Detta för att det skulle bli så lustfyllt som möjligt för deltagarna och senare för 
den resterande personalen. För att coacherna skulle kunna genomföra seminarierna med de 
övriga anställda så fick de färdiga presentationer med manus och en särskild pärm 
innehållande allt det som behandlats i deras utbildning tillsammans med pedagogiska tips och 
fakta om det egna bolaget. Manuset var utformat så att det skulle låta mer personligt men ändå 
informativt, ett lättsamt talspråk i kombination med fakta/teorispråk. Coacherna förväntades 

 
9 Intranät är uppbyggt på samma teknik som Internet, med skillnaden att intranätet är ett internt nätverk för ett 
företag eller en organisation. Tanken är att alla inom företaget/organisationen ska kunna ta del av aktuell 
information på ett snabbt och smidigt sätt.   
10 Exempel på övning återfinns i bilaga 3.  
11 Workshops innebär ett mer aktivt deltagande.  
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sedan göra manuset till sitt eget för att känna sig bekväma med det.  
 
Den intellektuella nivån på manuset var lagd så att alla, oavsett bakgrund eller tjänst skulle 
kunna tillgodogöra sig informationen. Samtidigt var det viktigt att alla skulle få en bra grund 
att stå på för de kommande seminarierna och det fortsatta arbetet, det vill säga arbetet med det 
som tidigare nämnts, nyrekrytering, vidareutbildningar etcetera. Utöver detta genomgick 
coacherna också testdagar där de fick öva på att hålla i sina presentationer för att känna en 
större säkerhet när det väl var dags. Totalt valdes 12 coacher ut av cirka 20 sökande.  

5.3.3 Genomförande 
 
Efter coachutbildningen ansvarade fastighetsbolaget själva för genomförandet av 
seminarierna. De tolv coacherna genomförde ungefär tre seminarier var på olika orter, totalt 
sexton stycken seminarier på tre orter. Två coacher deltog på varje seminarium. Själva 
seminarierna var grundade på den tidigare genomförda utbildningen och bestod således av 
teoriavsnitt, diskussioner i plenum samt gruppövningar av olika slag. Det bör påpekas att så 
gott som samtliga av fastighetsbolagets 400 anställda deltog vid seminarietillfällena.  

5.3.4 Uppföljning 
 
Efter varje genomfört seminarium sammanfattande coacherna hur utbildningen hade fungerat 
och återkopplade löpande till projektledningen. På detta sätt fångades reaktioner upp snabbt 
och tanken var att snabbt kunna revidera materialet eller justera upplägget om någon övning 
inte fungerat tillfredsställande. Ett par små justeringar gjordes men i stora drag behölls 
upplägget.  
 
Även seminariedeltagarna utvärderade övningarna efter genomförandet genom en anonym 
enkät. Enkäterna sammanställdes och analyserades av projektgruppen. Seminarierna hade 
uppfattats som både roliga och lärorika, betyget var således högt.  
 
Projektgruppen kallade även till ett återkopplande möte mellan coacherna efter slutförda 
utbildningar. Även coacherna var nöjda med projektet.  
 
Fastighetsbolaget utvärderade även Empowers arbete. Vissa synpunkter på Empowers arbete 
framkom, men som helhet var fastighetsbolaget nöjda med resultatet. Övergången från att 
tidigare varit produktorienterad till att mer se till marknaden och kunden hade således inletts 
på ett bra sätt och likaledes vägen till en enad organisationskultur. Det var viktigt att få de 
anställda att förstå att de är fastighetsbolagets frontfigurer och en betydande del av bolaget.  
 
Olika uppföljande aktiviteter har också genomförts av fastighetsbolaget sedan detta projekt. 
Styrkan i till exempel varumärkets styrka mäts kontinuerligt, vilket delvis ger en signal om 
hur bolagets medarbetare agerar utåt. Kärnvärdesrelaterade frågor ställs också i samband med 
årliga medarbetarundersökningar samt kundundersökningar.  
 
Empower noterade vid ett återbesök att fastighetsbolaget nu befann sig under samma tak, de 
fanns med andra ord inte lokaliserade på olika platser som förut.  
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5.3.5 Fortsatt förändringsarbete 
 
Fastighetsbolaget fortsatte förändringsarbetet efter det att projektet som genomförts med 
Empower slutförts. Bland de genomförda aktiviteterna kan nämnas: 
 

- Införandet av en allmän introduktionsutbildning.  
- Särskild ledarskapsutbildning, vilken samtliga chefer genomförde. 
- Samlokalisering till regionkontor på samtliga orter där fastighetsbolaget tidigare suttit 

på olika adresser. Utseendet på kontoren blev också gemensamt. 
- Ett profilprogram togs fram och samtliga ”visuella” profilbärare (flaggor, mattor, 

kontorsmaterial, visitkort etcetera) fick ett enhetligt och nytt utseende. 
- En allmänprofilerande marknadsföringskampanj genomfördes för första gången.  
- Större vikt lades vid utvecklingssamtalen.  

 
Enligt respondenterna på fastighetsbolaget var det viktigt att hålla uppe tempot i utvecklingen. 
De som fungerat som coacher sågs som en stor framtida resurs och var tänkta att understödja 
den fortsatta förändringsprocessen. Det bör dock poängteras att förändringsarbetet idag har 
avstannat något på grund av att fastighetsbolaget relativt nyligen ändrat om en del i 
organisationen. Det kan också tilläggas att fastigheterna fortfarande ses som den största 
resursen, men att medvetenheten om personalens betydelse har ökat betydligt.  

5.4 Reflektioner 
 
Under tiden som jag genomförde intervjuerna fick jag från både konsultbolaget och 
fastighetsbolaget kommenterar om vad som var bra respektive dåligt i projektet, något som 
jag anser vara relevant att lyfta fram här. Överlag var det dock till stor del positiva ordalag 
från båda parter. Från fastighetsbolaget har jag fått ta del av en utvärdering som gjordes i 
början av år 2002, det vill säga strax efter projektets slut. Fastighetsbolaget tyckte bland annat 
att handledarmaterialet som coacherna fick var väldigt bra, de olika övningarna var bra och 
medarbetarna var nöjda. Det som enligt fastighetsbolaget kunde vara bättre var bland annat 
tidsplanen, som inte följdes riktigt. Testdagarna som var tänkta som ett genrep för coacherna 
var mer ett test av de olika övningarna, vilket ansågs negativt eftersom detta enligt 
fastighetsbolaget påverkade deltagarnas upplevelse. Fastighetsbolaget hade också önskat en 
klarare rollfördelning, de hade i inledningen av projektet önskat en kontaktperson hos 
konsultbolaget men fick det inte. Till sist överskred kostnaderna fastighetsbolagets 
beräkningar. De respondenter från fastighetsbolaget som jag varit i kontakt med vill dock 
betona att vissa av de fel som begåtts, eller saker som kanske skulle kunna ha gjorts bättre, 
likväl kan bero på dem själva.  
 
Konsultbolaget tyckte att projektet blev lyckat, även om vissa saker kunde ha gjorts bättre. 
Det är viktigt att komma ihåg att projektet var omfattande och genomfördes under en kort tid, 
detta kan vara en anledning till att vissa detaljer var mindre lyckade. Konsultbolaget var nöjt 
med de val av coacher som fastighetsbolaget gjort, även om vissa coacher kanske var bättre 
lämpade än andra. De var väldigt mödosamt att framställa det material som senare skulle 
användas, när det var färdigt kom flera synpunkter från fastighetsbolaget som gjorde att delar 
av materialet var tvunget att förändras, varför tidsplanen inte hölls riktigt. 
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6. ANALYS 
I detta kapitel analyserar jag det empiriska materialet mot det teoretiska och ger sedan min syn på hur dessa kan 
kopplas samman. Jag hoppas därmed kunna analysera de problemställningar som uppsatsen behandlar.  
 
6.1 Fastighetsbranschen 
 
Eftersom att jag främst har koncentrerat den empiriska studien på ett fastighetsbolags 
förändringsarbete och inte dess bakgrund gör det svårt att genomföra någon särskild 
jämförelse mellan empiri och teori för att analysera och besvara min första forskningsfråga. 
Den bild jag fått av fastighetsbranschen genom intervjuerna har jag dock efter bästa förmåga 
försökt återspegla i den här uppsatsens tredje kapitel som behandlar fastighetsbranschen. 
 
Fastighetsbolaget, hos vilka jag genomförde fallstudien, har beskrivit branschen som mycket 
föränderlig och då särskilt under det senaste decenniet. Vid intervjuerna framkom bland annat 
att branschen ganska radikalt ändrat karaktär, mycket på grund av den ändrade 
konkurrenssituationen. Fastighetsbolaget hanterade den hårdnande konkurrensen genom att 
växa sig starka på marknaden genom att köpa upp konkurrenter. Av intervjuerna framgick 
också att det framförallt var fastigheterna och dess placering som hade högst prioritet vid 
uppköpen och att det främst handlade om att ordna de praktiska detaljerna vid integrering av 
de uppköpta konkurrenterna. Det har dock skett en förändring, fastighetsbolaget hörsammar 
nu i större utsträckning kundens behov och har ett större fokus på den egna personalen. 
 
I den studerade litteraturen framgår att avregleringen medfört en strukturomvandling som för 
fastighetsbolagen inneburit en förändrad konkurrenssituation. Innan denna 
strukturomvandling skriver till exempel Fernström (1994) att fastighetsbolagen i branschen 
prioriterade fastigheterna framför kunden, det vill säga hyresgästen. Vidare menar Fernström 
(1994) att branschen efter omvandlingen fått helt andra förutsättningar. För att 
fastighetsbolagen skulle ha en möjlighet att konkurrera på den numera öppna marknaden blev 
de tvungna att med olika medel försöka attrahera kunderna. 
 
Den uppfattning jag fått genom studien av fastighetsbranschen är att det egentligen bara fanns 
två vägar att gå för att vid den här tiden undvika konkurs, antingen genom att helt ändra 
strategisk inriktning eller köpa upp konkurrenterna. Det studerade fastighetsbolaget valde som 
bekant det senare alternativet. Förändringsarbetet som fastighetsbolaget genomförde 
överensstämmer dock med Fernströms (1994) förutsägelse om att fastighetsbolagen i 
framtiden måste ändra den strategiska inriktningen. Fernström (1994) menade vidare att 
fastighetsbolagen skulle övergå till att bli en serviceindustri, riktigt så långt har dock inte det 
studerade fastighetsbolaget kommit.  
 
Mina studier visar att fastigheterna alltjämt är den största resursen och fortfarande prioriteras 
högst, åtminstone hos det studerade fastighetsbolaget. De har däremot ändrat sin strategi i 
enlighet med Fernströms (1994) förutsägelser. För att konkurrera effektivt menade till 
exempel en av de respondenter jag intervjuat att det var en nödvändighet att ändra den 
strategiska inriktningen eftersom utvecklingen i branschen gått mot en ökad kundfokusering. 
 
Förändringen till att placera kunden i fokus, istället för att som tidigare, prioritera 
fastigheterna, kommer enligt Fernström (1994) att resultera i att fastighetsbolagen i framtiden 
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ser kundernas användning av lokalerna är huvudverksamheten. För fastighetsbolagen gäller 
det således att konkurrera genom att erbjuda den bästa lösningen för att attrahera kunderna. 
 
Vidare nämner Fernström (1994) ett antal framgångsfaktorer för chefer och ledare i 
framtidens fastighetsbolag. Han lyfter fram bland annat öppenhet för lärande och kontinuerlig 
kompetensutvecklig av medarbetarna samt engagemang som framgångsfaktorer. 
Respondenterna på fastighetsbolaget, samtliga chefer, har enligt min uppfattning just dessa 
egenskaper. De var en stark bidragande orsak till att förändringsarbetet som genomfördes föll 
väl ut.  
 
6.2 Förändringsarbete  
 
Det fastighetsbolag vars förändringsarbete jag valt att studera initierade förändringsarbetet 
centralt. En av anledningarna till att ett förändringsarbete kom på tal var bland annat på grund 
av de många uppköp som fastighetsbolaget tidigare genomfört, vilket hade resulterat i en 
spretig organisationskultur. Det var framförallt fastighetsbolagets informations- och 
personalavdelning som var de drivande krafterna för ett förändringsarbete.  
 
Inför projektet sattes en projektgrupp ihop, bestående av stabspersonal från fastighetsbolaget 
och anlitade konsulter. Tillsammans utvecklade dessa en projektplan. De olika medlemmarna 
kom sedan att få skilda uppgifter, konsultbolaget ansvarade för utvecklingen av 
förändringsarbetet medan representanterna från fastighetsbolaget hade som främsta uppgift att 
informera den högsta ledningen om projektets framskridande samt se till att projektet följde 
de redan fördefinierade riktlinjerna. Riktlinjerna som nämns innehöll bland annat målsättning 
att de anställda skulle förstå de mål och visioner som organisationen hade samt öka 
förståelsen för det egna varumärket. Fastighetsbolaget ville förutom detta att själva 
förändringsarbetet skulle ske under en begränsad tid.  
  
För att få med sig de anställda i förändringsarbetet försökte fastighetsbolaget få de anställda 
engagerade och involverade genom att låta dem vara delvis delaktiga genom en för hela 
organisationen gemensam utbildning.  
 
Upplägget på utbildningen innebar att samtliga anställda skulle genomföra ett seminarium där 
de bland annat informerades om fastighetsbolaget och de tidigare nämnda riktlinjerna. I 
seminarierna gavs också tid för diskussioner i små grupper. De som höll i seminarierna var så 
kallade coacher, dessa coacher var anställda av fastighetsbolaget och utbildade av 
konsulterna. Anledningen till att det var ett urval anställda som skötte seminarierna var på 
grund av önskemål från fastighetsbolaget, de valde också ut de som skulle agera coacher 
utifrån ledaregenskaper och lämplighet. Att fastighetsbolaget ville göra seminarierna internt 
beror på att de ansåg det som symboliskt viktigt. Vidare ville fastighetsbolaget att 
förändringsprojektet skulle ske under en begränsad tid.  
 
 
Det finns två stycken övergripande strategier vid förändringsarbete enligt Rendahl (1995), 
dessa är den programmatiska strategin och inlärningsstrategi. Det som framförallt särskiljer 
dessa strategier från varandra är att det vid programmatisk strategi är ledningen som beslutar 
om förändring medan inlärningsstrategin kännetecknas av en bred medverkan av de anställda 
redan från början. Rendahl (1995) lyfter fram inlärningsstrategin som den mest effektiva av 
dessa två, främst på att den framhåller genomförandet istället för planerandet och 
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förberedelserna. Han menar vidare att inlärningsstrategin successivt utvecklar organisationens 
kompetens att klara av framtida förändringar och inte enbart den pågående. Rendahl (1995) 
skriver också att den enskilde medarbetaren genom den ökande kompetensen blir mer 
engagerad och att detta resulterar i att ambitionsnivån höjs. Rendahl (1995) hävdar att den 
programmatiska strategin inte ger dessa effekter (ibid.). Resonemanget kring den 
programmatiska strategin och inlärningsstrategi för tankarna till det som Balogun och Hope 
(1999) benämner som top-down och bottom-up. Top-down innebär att det är ledningen som 
initierar förändringen och motsatt förhållande vid bottom-up.    
 
Det sätt som fastighetsbolaget initierade förändringsarbetet på skulle Rendahl (1995) 
benämna som en programmatisk strategi. Detta på grund av att det var ledningen som startade 
förändringsprocessen, därmed var det också en såkallad top-down.  
 
Däremot var det inte den högsta ledningen som tog en första ansats till förändringsarbetet, det 
var stabspersonalen som stod för det initiativet varpå den högsta ledningen biföll förslaget. 
Detta är dock ganska vanligt enligt Rendahl (1995) som menar att initiativet i mindre 
organisationer ofta kommer från just stabspersonalen. Huruvida fastighetsbolaget skall ses 
som en mindre organisation eller inte är en svår fråga, sett till övriga aktörer på den svenska 
fastighetsmarknaden är det en av de större, men jämfört andra branschers ledande bolag så 
skiljer det en hel del, sett till både antal anställda och omsättning. 
 
Rendahl (1995) anser vidare att en effektiv förändring är beroende av medarbetarnas 
förståelse och acceptans till förändringsarbetet samt kvaliteten på lösningarna. Både 
fastighetsbolaget och konsultbolaget såg det som viktigt att de anställda skulle förstå 
förändringsarbetet och utformade därför en utbildning som skulle genomföras och förstås av 
samtliga anställda. I utbildningen beskrevs problemen som fastighetsbolaget stod inför för att 
öka förståelsen hos medarbetarna. Mabey och Salaman (1995) menar att det vid förändring 
ofta krävs en satsning på både utbildning och träning av de anställda. För att kvaliteten på 
själva utbildningen skulle bli accepterad lades stor vikt vid utformningen av de olika delar 
som utbildningen kom att innehålla. Den skulle vara lärorik samtidigt som den skulle vara 
underhållande.  
 
Av den studerade litteraturen framgår det att det finns olika ledningsstilar vid förändring. 
Dessa är enligt Balogun och Hope Hailey (1999) utbildning och kommunikation, samarbete, 
deltagande, anvisning och slutligen tvång. Genom intervjuerna kan jag konstatera att 
fastighetsbolaget ledningsstil mest kan liknas vid den förstnämnda, förmodligen beroende på 
att förändringsmotstånd lättare övervinns genom denna ledningsstil vilket också Balogun och 
Hope Hailey (1999) nämner. De verktyg som användes för att implementera förändringen i 
fastighetsbolagets organisation var framförallt, vilka nämnts ovan, utbildning och 
information, vilka Rendahl (1995) också benämner som vanligt förekommande i den 
programmatiska strategin. 
 
Schein (1992) skriver att en förändring av en organisation inte kan genomföras utan att 
företagen ser den egna organisationskulturen som den starkaste källan till motstånd. Tack vare 
att upplägget av förändringsarbetet var så genomtänkt minskade troligen 
förändringsmotståndet i organisationen, därmed kan alltså konsulter också nyttjas för att 
minska motståndet. 
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6.3 Förändringsagenter 
 
Jag har redan i den ovanstående beskrivit en del av nyttan med att använda sig av 
förändringsagenter ovan, då i form av konsulter. Konsulterna hjälpte fastighetsbolaget vid 
bland annat planeringen av förändringsarbetet och utbildningen av de anställda. Utformningen 
av det pedagogiska material som användes vid utbildningen av de interna coacherna   
 
Fastighetsbolaget i den studie jag genomfört insåg redan i ett tidigt skede att de förmodligen 
inte hade den kunskap om förändringsarbete som krävdes. Konsulterna nyttjades framförallt 
för att göra den förstudie som krävdes innan själva förändringsarbetet kunde ta vid. 
Förstudien var framförallt viktig eftersom den var avgörande för vilken typ av seminarier som 
skulle tillämpas. Samarbetet mellan konsulterna och fastighetsbolaget har jag tolkat som 
mycket gott, även om det ibland uppkom en del missöden så löste det sig alltid till slut. 
Fastighetsbolaget var till exempel väldigt måna om att förändringsarbetet skulle bli lyckat och 
konsultbolaget likaså. Konsultbolaget fick mer eller mindre fria händer vid sin förstudie, de 
studerade kort sagt det mesta som gick att studera utifrån tidsplaneringen. 
 
Tanken var att konsulterna skulle anlitas för att hjälpa fastighetsbolaget med problem som 
fanns vid just den tidpunkten, därefter skulle fastighetsbolaget ”sköta” sig självt och se till att 
liknande problem ej skulle uppstå igen.  
 
Balogun och Hope Hailey (1999) anser att om en förändring överhuvudtaget ens skall bli 
verklighet så måste organisationen ta reda på vad som måste sättas in för att förändringen 
skall lyckas. Johnson och Scholes (1998) menar att en förändringsagent kan vara lösningen. 
De beskriver förändringsagenten som en individ eller grupp som utför förändringarna inom en 
organisation. I det studerade fastighetsbolaget och dess förändringsarbete fanns det ett flertal 
förändringsagenter, externa förändringsagenter i form av konsulter och interna i form av 
coacher (se 5.3.2). Dessa var starkt bidragande till att förändringen blev möjlig att genomföra 
tack vare sin kompetens om förändringsarbete.   
 
Konsulterna har inte själva uttryckt om de använt någon särskild metod när de analyserat 
fastighetsbolaget och dess organisationskultur. Jag har dock, med utgångspunkt från den 
information jag fått, sett vissa likheter med den analysmodell (se figur 4, s 17) som Schein 
(1992) presenterat.  Konsultbolaget studerade fastighetsbolaget utifrån flera olika nivåer, de 
observerade såväl arkitektur som språkbruk och ritualer inom fastighetsbolaget, utöver det 
genomförde de omfattande intervjuer vilket möjligen gjort att de fått ta del av en del av de 
värderingar och olikheter som av naturliga skäl fanns inom organisationen. De studerade som 
nämnts tidigare också en hel del interna dokument. Med andra ord studerade de vad Schein 
(1992) benämner som artefakter, antagna värderingar och grundläggande antaganden, om än 
ytligt på grund av tidspressen. 
 
Schein (1992) skriver vidare att förändringsagenten kan nyttjas på flera sätt i 
förändringsarbetet beroende på i vilken grad organisationen ger förändringsagenten fria 
händer. Schein (1992) beskiver vidare sex olika kategorier (se 4.1) där kategorierna särskiljer 
sig beroende på inblandning av konsult respektive fastighetsbolag. I det förändringsarbete 
som jag studerat förefaller det som att inblandningen från både fastighetsbolaget och 
konsulten har varit hög, eller maximal från fastighetsbolaget och kvalitativ för konsultbolaget 
sett ur Scheins (1992) indelning (se figur 5).  
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Kapitel 6 
 

 
Detta innebär vad Schein (1992) benämner som den ”kliniska undersökningen”. Eftersom 
både konsulten och i det här fallet även fastighetsbolaget var involverade i förändringsarbetet 
så fanns det ett ömsesidigt intresse för att relevant information skulle tas fram. Schein (1992) 
skriver vidare att konsulten primärt används för att lösa de problem som finns och även 
underlätta för organisationen så att den i framtiden kan lösa de egna problemen. Detta var 
också fallet i den studie jag genomfört. Konsulterna lade bland annat fram förslag på hur det 
fortsatta förändringsarbetet hos fastighetsbolaget skulle gå till och jag har uppfattat det som 
att fastighetsbolaget ville klara sig självt efter det att projektet slutförts. 
 
Schein (1992) skriver också att konsulten i den kliniska undersökningen inte får vara 
begränsad till intervjuer utan måste också få möjlighet att studera organisationen utifrån andra 
perspektiv för att kunna göra en korrekt analys. I min studie kan jag konstatera att konsulterna 
både genomförde omfattande intervjuer, studerade interna dokument och att de mer eller 
mindre hade fri tillgång till nödvändig information, vilket de också nyttjade. 
 
Mabey och Salaman (1995) menar att det finns ett flertal faktorer som kan leda till att 
organisationer väljer att utveckla och förändra den egna organisationen. Vid förändring krävs 
det ofta en satsning på både utbildning och träning av de anställda (ibid.). Balogun och Hope 
Hailey (1999) anser att om en förändring överhuvudtaget skall bli verklighet så måste 
organisationen ta reda på vad som måste sättas in för att förändringen skall lyckas.  
 
Av intervjuerna har jag sett att fastighetsbolaget har insett vikten av att utbilda de anställda 
och de anlitade därför konsulter som på bästa sätt skulle tillhandahålla detta. Det pedagogiska 
materialet sågs också som väldigt viktigt och det lades en hel del tid på just den delen.  
 
 
Med stöd av den genomförda analysen kommer jag att i nästa kapitel redogöra för de 
slutsatser jag kommit fram till.  
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7. SLUTSATS 
I detta kapitel redogör jag för de slutsatser som jag kommit fram till. Jag försöker här uppfylla mitt syfte genom 
att utgå från min problemformulering. 
 
Jag besvarar egentligen den första frågan relativt ingående i den här uppsatsens tredje kapitel 
därför kommer jag inte att redogöra för dess utveckling ytterligare en gång, men jag drar här 
några paralleller med det fastighetsbolag som jag studerat och hur jag tror att utvecklingen 
inom branschen kommer att te sig.  
 
Genom min undersökning kan jag till en början konstatera att fastighetsbranschen genomgått 
en hel del förändringar under de senaste åren, framförallt har konkurrensen hårdnat betydligt. 
Av de teorier som jag redogör för i den här uppsatsens tredje kapitel framgår det att kunden, 
det vill säga hyresgästen, kommer att få allt mer att säga till om i framtiden. För 
fastighetsbolagen kommer det därför att bli allt viktigare att i framtiden kunna erbjuda kunden 
anpassade erbjudanden. För att kunna göra detta drar jag slutsatsen att fastighetsbolagen 
måste definiera sin verksamhet, med det menar jag att de bör välja ett område där de kan 
konkurrera effektivt utifrån den befintliga fastighetsportföljen.  
 
Fastighetsbolaget som jag har studerat köpte upp ett antal andra bolag inom branschen under 
1990-talet för att bygga upp sitt fastighetsbestånd. Detta var förmodligen nödvändigt för att 
överleva konkurrensen, det handlade ju om att köpa eller köpas, ändra strategisk inriktning 
alternativt gå i konkurs. Det som kan ifrågasättas är bristen på integrationsarbete efter 
uppköpen, vilken senare som bekant resulterade i den spretiga organisationskulturen. Förvisso 
gjordes en del insatser att integrera de nya medarbetarna men bevisligen var detta inte 
tillräckligt. Insatserna som gjordes påminner om det förändringsarbete som jag studerat, de 
initierades av ledningen och var därmed också av top-down karaktär, skillnaden är dock de 
verktyg som användes i det studerade förändringsarbetet.  
 
Anledningen till att insatserna som gjordes av den dåvarande ledningen inte föll så väl ut kan 
bero på att insikten om betydelsen av att integrera också personalen saknades, men det är 
naturligtvis bara spekulationer från min sida. Jag tror att den dåvarande ledningen arbetade 
efter de strategier som varit gångbara under en lång tid men som på grund av ändrade 
marknadsförhållanden inte längre var lika framgångsrika.  
 
 
Det finns vidare inte en självklar väg för fastighetsbolagen att gå vid förändringsarbete, detta 
eftersom att det är varje organisations särskilda situation som skall avgöra förändrings-
processens utformning. I allmänhet rekommenderas en inlärningsstrategi vid 
förändringsarbete men jag kan här konstatera att den programmatiska strategin och top-down 
förmodligen var den bästa lösningen i just det här specifika fallet. 
 
Fastighetsbolaget var i behov av en förändring och ville genomföra förändringsarbetet så 
snabbt som möjligt. Därför initierades förändringen av ledningen. Avgörandet för att 
förändringsarbetet blev så pass lyckat beror flera olika faktorer. Dels beroende på de personer 
i fastighetsbolaget som initierade och medverkade aktivt under hela processen, dels de 
konsulter (förändringsagenter) som anlitades, som besatt den kompetens som behövdes.  
 
Genom ett nära samarbete inom projektgruppen och stor medvetenhet och respekt gentemot 
de anställda så uppnåddes målsättningen med projektet. De aktiviteter som utformades var 
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också en starkt bidragande orsak till att projektet lyckades. Trots att tiden var relativt kort så 
var projektet kärnfullt och utformat på ett sätt de anställda fann som lärorik. Att det var 
kollegor (coacher) som utbildade sina kollegor kan ha gjort att det eventuella 
förändringsmotståndet försvann, eller åtminstone minskades. 
 
Eftersom både ledningen och de anställda hos fastighetsbolaget samt även konsultbolaget var 
nöjda med förändringsarbetet måste det ha varit ”lyckat”. Den programmatiska strategin kan, 
trots sitt lite dåliga rykte, således både vara tidseffektiv och ge långsiktiga fördelar om den 
bistås med rätt kompetens och rätt verktyg. 
 
Med stöd av den empiri som återfinns i den här studiens femte kapitel samt den analys jag 
gjort i det sjätte kapitlet anser jag mig också ha besvarat mina två övriga forskningsfrågor: 
 

- Hur kan förändringsarbetet i ett fastighetsbolag planeras och implementeras? 
- Hur kan externa förändringsagenter (konsulter) nyttjas i arbetet med att förändra 

organisationskulturen i ett fastighetsbolag. 
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8. AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
Studien har varit mycket intressant att utföra eftersom den genomförts inom de områden som 
jag är särskilt intresserad av. Till en början kände jag mig tillfreds med valt ämne men förstod 
allt eftersom tiden led att jag var tvungen att begränsa mig en aning eftersom att tiden började 
bli knapp.  
 
Precis som i många andra uppsatser så finns det en del begränsningar när det gäller validiteten 
i de slutsatser som dras av analysen. Ett problem med den här uppsatsen är att endast ett 
fastighetsbolag kontaktats angående förändringsarbete, hade tidsplanen varit mer generös 
hade ett större urval använts. Resultatet av uppsatsen skall därför endast ses som en 
fingervisning om hur det kan gå till i verkligheten, läsaren får åtminstone en relativt god bild 
av hur en förändringsprocess kan se ut i sin inledande fas. 
 
Arbetet som konsultbolaget och fastighetsbolaget genomförde var väldigt omfattande och jag 
hoppas att jag på ett någorlunda bra sätt återgett viktiga delar av det. Jag har fått ta del av en 
stor mängd information från fastighetsbolaget och konsultbolaget, naturligtvis väldigt positivt 
för mig. På grund av tidsbrist har jag dock varit tvungen att välja bort information som annars 
kunde vara relevant att ta med. Min förhoppning är att jag i framtiden kan återuppta studien 
och göra den ännu mer rättvisa.  
 
Måhända att jag så här i efterhand kanske skulle ha strukturerat uppsatsen lite annorlunda än 
vad som nu är fallet. På grund av tidsbrist under sista veckorna blev den avslutande delen inte 
riktigt vad jag tänkt mig, syftar då på de sista kapitlen som rör analys och slutsats.  
 
Jag känner dock att arbetet med uppsatsen har gett mig värdefulla insikter om såväl 
fastighetsbranschen som förändringsarbete och som helhet är jag nöjd med min prestation.  
 
Mina rekommendationer till fastighetsbolaget är att fortsätta på den inslagna vägen. Detta 
eftersom fastighetsbranschen fortfarande är under ständig utveckling och förmodligen 
kommer så att vara även i framtiden. Därför är det viktigt att personalen kontinuerligt utbildas 
och hela tiden hålls à jour om förändringarna i omvärlden.  
 

8.1 Rekommendation till fortsatta studier  
 
Inledningsvis genomförde jag en enkätundersökning där 15 av de största fastighetsbolagen i 
Sverige figurerade. Den främsta anledningen till undersökningen var att ta reda på hur dessa 
hanterar den ändrade konkurrenssituationen och hur fastighetsbranschen ser ut idag och hur 
de tror att den kommer att se ut om 10 år. Den här undersökningen har jag valt att inte 
presentera i den här uppsatsen på grund av tidsbrist, förmodligen kommer jag dock återuppta 
detta i en framtida uppsats och kan ses som ett förslag till andra.  
 
Undersökningen har dock hjälpt mig att bättre förstå komplexiteten i branschen. En 
rekommendation är således att fortsätta forskningen inom fastighetsbranschen eftersom den 
både är spännande och under ständig förändring. Kanske mer specifikt studera utvecklingen 
och observera hur fastighetsbolagen hanterar denna på olika sätt.  
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Ett måste för den som väljer att fördjupa sig inom branschen är att studera branschen på 
djupet, inte enbart genom teori, eftersom den blir inaktuell redan efter ett par år.  
 
Ett annat förslag kan vara att studera fastighetsbolagens ledare/chefer och titta närmare på hur 
ledarskapet har förändrats. 
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Bilaga 2 

Intervjuguide (fastighetsbolag) 
 

Bilaga 3 
Exempel på övning 

 

 



 

      BILAGA 1 
Intervjuguide för konsultbolaget.  
 
Övergripande frågor: 
 

1. Hur skulle du vilja definiera fastighetsbranschen? 
2. Vilka var problemen hos fastighetsbolaget? 
3. När kontaktade fastighetsbolaget er? 
4. Hur har ni arbetat, dvs. lagt upp projektet? 
5. Vilken omfattning hade projektet, många engagerade?  

 
Underfrågor: 
 

6. Hur blev resultatet? Fastighetsbolaget nöjda?   
7. Gjordes det någon uppföljning?  
8. Något som kunde gjorts annorlunda?  

 
 
Projektfrågor: 
 

9. Hur skulle du vilja beskriva projektets olika faser, från det att ni kontaktades och 
framåt.  

10. Hur skedde urvalet av coacher? 
11. Utvärdering, hur uppfattade ni projektet? Medarbetarna nöjda?  
12. Något som kunde gjorts annorlunda? 
13. Övrigt? 

 
Övrigt: 
  

14. Vad önskar du/ni få ut av det här examensarbetet?  
15. Är det ok att den här handlingen (uppsatsen) kommer bli offentlig? 
16. Tillägg?  
17. Kan jag vända mig till er om jag har ytterligare frågor under våren? 
18. Har du kvar dokument från projektet som jag kan ta del av? 

 

 



 

BILAGA 2 
Intervjuguide för fastighetsbolaget.  
 
Övergripande frågor: 
 

1. Hur skulle du vilja definiera fastighetsbranschen? Skillnad förr och nu?   
2. Fastighetsbolagets historia och utveckling?  
3. Motiv till uppköp?  
4. Integrationsarbete med de uppköpta bolagen? Bra/dåligt?  
5. Kontakten med det tidigare konsultbolaget (namn?) och anledningen till att man 

kontaktade dessa. Varumärke etcetera?!  
6. Varför kontaktades Empower Group?  

 
Underfrågor: 
 

7. Hur såg de gamla VD:arna på uppköpen, d.v.s. de som arbetade på de uppköpta 
företagen? Fanns det några motsättningar?  

8. Hörde de uppköpta bolagen till olika fackförbund? Olika lönesättning osv.  
9. Företagsuppköp bär ju ofta med sig dåliga associationer, hur hanterade 

fastighetsbolaget det? De anställda kanske oroade sig för uppsägningar osv.  
10. I samband med uppköpen, fanns det någon på chefsnivå som arbetade aktivt med 

integrationsfrågor? 
 
Projektfrågor: 
 

11. Hur skulle du vilja beskriva projektets olika faser, från det att Empower Group 
kontaktades och framåt.  

12. Jag vet att ni på fastighetsbolaget själva valde ut vilka som skulle fungera som 
”coacher”, hur skedde urvalet?  

13. Uppföljning, hur uppfattade ni projektet? Medarbetarna nöjda?  
14. Lägger ni större vikt vid t.ex. nyanställningar och utvecklingssamtal nu?.  
15. Övrigt? 

 
Övrigt: 
  

16. Hur ser organisationskulturen ut idag?  
17. Var börsnoteringen en viktig anledning till att ni sen kontaktade Empower Group?  
18. Tillägg?  
19. 6:e maj/ Skicka arbete för granskning?  
20. Har du kvar dokument från projektet som jag kan ta del av? 

 

 



 

BILAGA 3 
Exempel på övning.  
 
"Övningen" 
 
Syftet med övningen: Träna och fundera på vad ett känt varumärke vill kommunicera utåt. Att 
visa att kända varumärken har valt att profilera sig genom att kommunicera  vad som är unikt 
för dem och vilken känsla de vill väcka hos kunder. Dessutom att deras budskap är så tydligt 
att vi utan att vi vet vilket varumärke det är, kan lista ut det ändå. 
 
Motiv: Det är viktigt hur ett företag/varumärke uppfattas. Exemplen på varumärken vi arbetar 
med har arbetat konsekvent med att bli uppfattade så här.  
 
Genomförande: Gruppernas uppgift är att arbeta med övningen i 15 minuter. Varje grupp får 
varsitt varumärke. Gruppen ska arbeta med att svara på de tre frågorna " Vad gör Securitas 
etc för kunden"? " Varför ska kunden välja Securitas etc?" Vilka känslor vill Securitas etc 
väcka hos kunden?" 
 
Ta Volvo som exempel. Fråga deltagarna i stor grupp: 
 
Funktionellt: Vad gör Volvo för kunden?    ( = Vad är Volvos uppgift?  Svar:  T ex  Att 
tillverka familjebilar. ) 
 
Särskiljande: Varför ska kunden välja Volvo? (  = Varför Volvo i stället för någon annan? 
Vad är specifikt för just Volvo? Svar: T ex Säkerhet 
 
Känsla: Vilka känslor vill Volvo väcka hos kunden? ( Vad är det Volvo vill att man ska 
känna när man köper en bil av dem? Svar: T ex  Känsla av trygghet.) 
 
På detta sätta har du säkerställt att de uppfattat och förstått uppgiften. 
 
Redovisningen av övningen går till så att varje grupp presenterar det de kommit fram till 
UTAN att avslöja vilket varumärke de arbetat med. De börjar med att prata om det 
särskiljande eller känslan - annars kan det bli alltför lätt för de andra att gissa vilket 
varumärke det handlar om. 
 
Material: Ett ark per grupp. En logotyp per grupp. En grupp får i uppgift att arbeta med 
Securitas, en med Marabou, en med Claes Olsson och en med Vasakronan.   
 
Att tänka på:  
Grupperna ska tänka på "sitt" varumärke/ företag från ett utifrånperspektiv, dvs de ska inte 
låtsas som om de arbetar i dessa företag, utan ska tänka på företagen från sitt eget perspektiv. 
 
Övningen kommer tillbaka senare under dagen; då med ”fastighetsbolaget” i stället för dessa 
företag. (Avslöja inte detta för deltagarna). 
 

 


	1. INLEDNING
	1.1 Bakgrund
	1.2 Problemdiskussion
	1.3 Syfte och forskningsfrågor
	1.4 Avgränsningar
	1.5 Uppsatsens disposition
	1.5.1 Läsanvisning


	2. METOD
	2.1 Forskningsansats
	2.2 Undersökningsansats
	2.3 Val av fallstudieföretag
	2.4 Datainsamlingsmetod
	2.5 Intervjuguidens utformning
	2.6 Litteraturstudie
	2.6.1 Källkritik

	2.7 Metoddiskussion
	2.7.1 Validitet och reliabilitet


	3. FASTIGHETSBRANSCHEN
	3.1 Branschens utveckling
	3.1.1 Byggbranschen
	3.1.2 Fastighetsbranschen

	3.2 Förändrat ledarskap

	4. ORGANISATIONSKULTUR
	4.1 Analysera organisationskulturen
	4.2 Förändring av organisationskulturen
	4.3 Initiering av förändring
	4.3.1 Top-down
	4.3.2 Bottom-up

	4.4 Ledning vid förändring
	4.4.1 Utbildning och kommunikation
	4.4.2 Samarbete
	4.4.3 Deltagande
	4.4.4 Anvisning
	4.4.5 Tvång

	4.5 Strategier för förändringsarbete
	4.5.1 Programmatisk strategi
	4.5.2 Inlärningsstrategi
	4.5.3 Jämförelse mellan strategier

	4.6 Förändringsagenter
	4.7 Subkultur
	4.8 Förändringsmotstånd
	4.9 Sammanfattning av kapitel 4

	5. FALLSTUDIE
	5.1 Inledning
	5.2 Bakgrund
	5.3 Projektet
	5.3.1 Förstudie
	5.3.2 Coachutbildning
	5.3.3 Genomförande
	5.3.4 Uppföljning
	5.3.5 Fortsatt förändringsarbete

	5.4 Reflektioner

	6. ANALYS
	7. SLUTSATS
	8. AVSLUTANDE DISKUSSION
	8.1 Rekommendation till fortsatta studier




