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Titel 
Tankar och handlingar i organisatorisk förändring – exemplet Hyresbostäder 
 
 
 
Författare 
Maria Brandström och Helene Malmgren 
 
 
Sammanfattning 
Det finns många sätt att studera organisatoriska förändringar på och många författare förespråkar olika typer av checklistor 
som chefer bör följa för att förändringen ska bli framgångsrik. Denna studie beskriver och analyserar anställdas tankar och 
handlingar i organisatorisk förändring utifrån individuella erfarenheter, positioner och strukturella karaktäristiska. För att 
uppfylla syftet studeras två nivåer i ett företag, den reella och den formella nivån. I studien står den formella nivån för 
ledningen medan den reella nivån står för övriga medarbetare i organisationen. För att studera detta utgår vi från den 
förändring som Hyresbostäder i Norrköping AB genomför för att göra sin organisation mer affärsmässig och kundorienterad. 
Studien är kvalitativ och har ett abduktivt angreppssätt.  
 
Hyresbostäders organisatoriska förändring infördes med en top-down ansats och för att fånga förändringen har totalt har 18 
intervjuer genomförts. Hyresbostäder är ett tjänsteföretag och slutsatserna påvisar att det finns skäl att problematisera en 
formellt planerad förändring med en top-down ansats i ett tjänsteföretag. I ett tjänsteföretag handlar det om möten mellan 
människor och i sanningens ögonblick är det därför svårt att utgå från formella planer. Slutsatserna i studien visar således att 
en organisatorisk förändring inte enbart kan studeras på en nivå då det vid sidan av den formellt planerade förändringen även 
finns en framväxande förändring, som i detta fall utgörs av frontpersonalens agerande gentemot kund. 
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Tankar och handlingar i organisatorisk förändring – exemplet Hyresbostäder 
Thoughts and action in organizational change – the example of Hyresbostäder 
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Maria Brandström and Helene Malmgren 
 

Abstract 
There are many ways in which organisational change can be studied and many authors suggest the leader of the change to 
follow different types of checklists to get a successful change. The aim of this study is to describe and analyse the thoughts 
and actions of the employees in an organisational change and the point of departure is the individuals’ experience, the 
employees’ position and the structural characteristics of the company and the environment in which it operates. To fulfil the 
purpose the company is studied in two levels, the formal and the real level. In the study the formal level consists of the 
company management and their aims with the change. The real level is made up by the other employees and their way of 
behave. We are using the organisational change of Hyresbostäder I Norrköping and their ways of making the organisation 
more businesslike and customer oriented to study this subject the study is qualitative and the approach is abductive.  
 
The thought about the organisational change of Hyresbostäder came from the company management and is what you call a 
top-down approach. A total amount of 18 interviews where done to reflect the organisational change. Hyresbostäder is a 
service company and the conclusions show that there are reasons to doubt an organisational change with a top-down 
approach in a service company. In these kinds of companies the days are filled by meetings with people and in the moment 
of truth there are hard to follow formal plans made up by the company management. The conclusions of the study thereby 
show that an organisational change not only can be studied in terms of formal change since there also emerge a real change, 
that in this case depends on the acts of the employees in front when they meet the customers of the company.  
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1. INLEDNING 
” 2003 års bokslut tjänar till två syften. Det ena är den 
självklara uppgiften att se tillbaka på det gångna året i både 
räkenskaper och händelser. Det andra syftet är att göra det så 
kallade »verkliga bokslutet«. År 2004 kommer  
nämligen Hyresbostäder att gå in i en ny fas med stora 
utmaningar. […] År 2003 är alltså det sista året i 
Hyresbostäders gamla skepnad. Det verkliga bokslutet.” 
(Årsredovisning, 2003:5) 
 
 
 
 
 

1.1.  Ändrat fokus 

År 2003 inleder Hyresbostäder sin årsredovisning med att fastslå att bokslutet 
denna gång utöver de självklara uppgifterna ett bokslut har, även syftar till att 
vara en slags vändpunkt för företaget. Det verkliga bokslutet för 
Hyresbostäder sker genom att de sätter punkt för en epok och med stor 
tillförsikt ser fram emot att inleda en ny era i företagets historia. Redan tidigt 
2003 kunde det fastslås att Hyresbostäder konfronterades med stora problem 
på många områden. Företagets driftsresultat var för lågt, vakansgraden var 
hög och fastighetsbeståndet kännetecknades av bristande underhåll. För att 
komma till rätta med dessa problem genomgår företaget sedan 2004 stora 
förändringar. (Årsredovisning, 2004)  
 
De problem som Hyresbostäder konfronteras med återfinns hos flera 
allmännyttiga bostadsbolag1. (Nilsson, 2000). Hyresbostäder är Norrköpings 
kommuns allmännyttiga bostadsföretag och Nilsson menar att situationen för 
dessa bolag har förändrats sedan allmännyttan introducerades. I en tid med 
akut bostadsbrist och många undermåliga bostäder fick kommunerna ansvaret 
för att lösa dessa problem och allmännyttan utgjorde en viktig del av 
                                                 
1 Ett allmännyttigt bostadsföretag beskrivs i nationalencyklopedin som ett ”kommunalt ägt 
eller kontrollerat företag som förvaltar bostadsfastigheter utan enskilt vinstsyfte”. 
(www.ne.se, 2005-04-09) 
 

9. AVSLUTANDE DISKUSSION

8. SLUTSATSER 

7. ANALYS 
6. MEDARBETARNAS MOTTAGANDE

5. FÖRETAGSLEDNINGENS 
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FÖRHÅLLNINGSSÄTT OCH METOD

1. INLEDNING 
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bostadspolitiken. Med hjälp av ekonomiskt stöd och gynnsamma låneregler 
var de allmännyttiga bostadsföretagens uppgift att erbjuda hyreslägenheter 
med kraftigt subventionerade hyror, som ett starkt alternativ till dem som inte 
hade råd att köpa egen bostad. Idag är situationen med bostadsbrist i många 
kommuner förändrad och läget är snarare det omvända. I tider med svag 
efterfrågan på bostäder tär de uteblivna hyrorna på det redan låga egna 
kapitalet. Det låga egna kapitalet går att spåra till de gynnsamma lån företagen 
tidigare erhållit och idag kämpar många allmännyttiga bostadsbolag med höga 
vakanser och dålig ekonomi. (Nilsson, 2000) 
 
Enligt Fellesson (2001) har det inte förts fram några nya idéer från politiskt 
håll, som ersättning för de regler som tidigare gällde de allmännyttiga 
bostadsföretagen. I en förändrad situation för de allmännyttiga 
bostadsbolagen och andra offentliga organisationer har istället tankesätt och 
begrepp lånats in från den privata sektorn. Kundorientering och 
affärsmässighet är två begrepp som har blivit vanligt förekommande bland de 
allmännyttiga bostadsbolagen. (Fellesson, 2001) De allmännyttiga 
bostadsbolagen ska drivas så att de kan konkurrera på lika villkor som de 
privata bostadsbolagen och på SABOs2 hemsida går det att utläsa att deras 
vision är att allmännyttan ska drivas affärsmässigt (www.sabo.se, 2005-05-25). 
Vidare beskrivs det att ett SABO företag är: 
 

”…ett företag som arbetar så kundorienterat och flexibelt att det 
uppfattas som ett attraktivt och naturligt alternativ för alla på 
bostadsmarknaden.” 

 
(www.sabo.se, 2005-05-25) 

 
Förändringen mot affärsmässighet och ökad kundorientering är inte något 
som enbart går att härleda till de allmännyttiga bostadsföretagen utan enligt 
Montin (2004) är det något som sker inom offentlig verksamhet i allmänhet. 
New Public Management (NPM) som detta kallas är enligt Dunleavy och 
Hood (1994) ett samlingsbegrepp för hur offentliga organisationer 
omorganiseras för att i större utsträckning efterlikna privata företag. Enligt 
Montin (2004) är kundbegreppet, affärsmässighet, renodling av roller och 
användandet av privata entreprenörer vanligt förekommande inom NPM. 
 

                                                 
2 Intresseorganisation för Sveriges Allmännyttiga BOstadsföretag 
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De offentliga verksamheter som Montin diskuterar kan till största del anses 
vara tjänsteproducerande. Grönroos (1996) menar att en tjänst är immateriell, 
den är inte ett ting utan en process och att produktion och konsumtion ofta 
sammanfaller vilket bidrar till att kunden medverkar i produktionen av 
tjänsten. Med utgångspunkt i Grönroos definition av en tjänst menar vi att 
även Hyresbostäder är ett tjänsteföretag då det centrala är att hyra ut bostäder, 
det vill säga erbjuda en tjänst, och inte fastigheterna i sig. Hyresgästen är själv 
delaktig i produktionen av tjänsten, då tjänsten inte skulle existera utan att 
hyresgästen bodde i en av företagets lägenheter. I ett tjänsteföretag är det 
enligt Grönroos (2002) är det viktigt att mötet med kunden, det så kallade 
sanningens ögonblick, hanteras på rätt sätt av frontpersonalen och att detta 
möte stöds av övriga avdelningar i företaget. 
 
I Hyresbostäders nya organisation delas, i likhet med Grönroos resonemang, 
personalen in i frontpersonal och stödavdelningar. Även de begrepp som 
enligt Fellesson (2001) har blivit allt vanligare bland allmännyttiga 
bostadsbolag samt begreppen inom NPM går att återfinna i Hyresbostäders 
förändring. Från årsredovisningen 2004 går det att utläsa att kunden ska vara i 
fokus och att arbetet ska präglas av affärsmässigt tänkande. För att nå detta 
framarbetades under 2003 ett nytt arbetssätt vilket i sin tur krävde en ny 
organisation. I den nya organisationen flyttas fokus ”från hus till människa” 
och för att markera detta döptes årsredovisningen 2004 till ”ändrat fokus”. 
Under 2004 började arbetet med den förändring som företagsledningen i 
Hyresbostäder planerade för under 2003 (Årsredovisning, 2004).  
 
Hur ser det då ut när ett företag ändrar fokus och arbetssätt? Hur kan en 
sådan förändring förstås med utgångspunkt från tidigare forskning på området 
organisationsförändring? 
 

1.2. En organisation som en produkt av tankar och 

handlingar 

Det finns otalig litteratur inom området organisationsförändring som 
behandlar hur en förändring ska genomföras för att den ska bli framgångsrik. 
Många författare tar sin utgångspunkt i checklistor som ledningen ska följa för 
att lyckas med förändringen. Återkommande punkter i dessa checklistor är 
ord som delaktighet, kommunikation och information. (se exempelvis Kotter, 



 
 
 
 Tankar och handlingar i organisatorisk förändring – exemplet Hyresbostäder ________  

Maria Brandström   Helene Malmgren 
- 4 - 

 

1998) Hatch (2002) diskuterar två perspektiv som hon delar in den 
organisationsteoretiska utvecklingen i; det modernistiska och det symboliskt-
tolkande perspektivet. En skillnad mellan dessa perspektiv exemplifieras 
utifrån hur strategi förstås inom de båda perspektiven. När det gäller strategi 
utgår modernistisk organisationsteori till stor del från rationalitet och 
strategisk planering (Hatch), vilket exempelvis kan liknas med de checklistor 
som Kotter (1998) förespråkar. Det symboliskt-tolkande perspektivet å andra 
sidan ifrågasätter både rationalitet och strategisk planering och förespråkar att 
organisationer istället utvecklas efter hand genom de handlingar 
organisationens medlemmar utför. Det symboliskt-tolkande perspektivet ser 
organisationer som subjektiva uppfattningar och således kan teorier om social 
konstruktion placeras in i detta perspektiv. Social konstruktion innebär att 
människor skapar sin egen verklighet (Gioia, 1986) vilket enligt Hellgren och 
Löwstedt (1997) leder det till att människor tolkar det som sker på olika sätt. 
Citatet nedan exemplifierar detta antagande: 
 

”På en parkbänk sitter en våruppknäppt man. Solen värmer denna 
dag. Han har lättat på slipsen och knäppt upp ett par knappar på 
skjortan. […] Mannen har sin park. 
 
En av parkförvaltningens medarbetare kommer inkörande på en liten 
traktor och tittar surmulet på tomflaskorna som ligger sönderslagna i 
den nedtrampade rabatten. Han hade ett styvt jobb med just den 
rabatten för en vecka sedan. Han har sin park.” 

(Ahrenfelt, 2001:223) 
 
En anledning till att organisationsmedlemmar inte ser och uppfattar 
företeelser på samma sätt är enligt Hellgren och Löwstedt (1997) att de har 
olika mentala bilder. Om organisationer betraktas i ljuset av detta synsätt kan 
det ifrågasättas vad som sker i en organisationsförändring. Många personer på 
ledningsnivå förutsätter att de anställdas beteende kommer att ändras genom 
att formella strukturer och system ändras (Beer et al., 1990), något som ligger i 
linje med det Hatch (2002) benämner det modernistiska perspektivet. 
Löfström (2003) menar dock att det ofta är så att det uttalade syftet med 
förändringen inte uppnås. Hon konstaterar att det tycks uppstå ett glapp 
mellan vad som uttryckligen ska uppnås och det faktiska resultatet, det vill 
säga det som sker, om det nu sker något alls lägger författaren till. Följande 
citat förtydligar detta och påvisar att människan inte längre kan betraktas 
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enligt Fredric Taylors synsätt, som en maskin som bara utförde det som 
någon annan tidigare har tänkt ut. 
 

”People in organizations are not simply ’actors’. They are unique in that 
they do not just do3, they also think4. More accurately, perhaps, they 
often take actions as a result of their thinking. In a related vein, 
organizations themselves do not ‘behave’ independently of the people who 
construct and manage them. At their essence organizations are products 
of the thought and action of their members.” 

(Gioia & Sims, 1986:1) 
 

Beroende på vilket perspektiv en organisationsforskare tar sin utgångspunkt i 
blir beskrivningen av organisationen olika (Johansson, 2003). Denna uppsats 
tar sin utgångspunkt i det symbolikskt-tolkande perspektivet vilket innebär att 
aktörerna i organisationen ses som centrala. Det är deras definitioner och 
sociala konstruktioner som utgör kärnan i verksamheten samtidigt som 
medlemskapet i en organisation innebär att de är del i ett större sammanhang 
(Johansson). Inom detta synsätt kommer således både den anställde och de 
strukturella ramarna de befinner sig inom att vara betydande för 
beskrivningen av organisationsförändring. Med detta resonemang som grund 
formulerar vi syftet, utifrån vilket vi studerar organisationsförändring i ett 
tjänsteföretag med utgångspunkt i Hyresbostäders förändring. 
 

1.3. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera anställdas tankar och 
handlingar i en organisationsförändring utifrån individuella erfarenheter, 
positioner och strukturella karaktäristiska5. 

                                                 
3 Kursiv i originaltext 
4 Kursiv i originaltext 
5 Med strukturella karaktäristiska avses det som är speciellt för Hyresbostäder som företag 
och den kontext de verkar i. 
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1.4. Disposition 

I KAPITEL 1 har läsaren fått en 
uppfattning om det undersökta 
ämnet och det fallföretag vi 
använder oss av för att studera 
ämnet. Vidare har vi 
problematiserat ämnet samt 
redogjort för syftet med 
undersökningen. 
 
I KAPITEL 2 beskrivs vårt 
vetenskapliga förhållningssätt samt 
det tillvägagångssätt som använts 
för att studera ämnet och fallet. 
 
I KAPITEL 3 presenteras idéer 
från tidigare forskning som är 
betydande för vårt ämne. 
Tyngdpunkten ligger på 
betraktandet av organisationer 
som ett socialt system och därmed 
får teorier om kognition stort 
utrymme i detta kapitel. Kapitel 3 fungerar som referensram för vår studie. 
 
KAPITEL 4, 5 och 6 presenteras det empiriska materialet, vilket samlats in 
genom intervjuer samt tryckt material. Det första av dessa kapitel, kapitel 4 
beskriver historien för de allmännyttiga bostadsbolagen och då främst 
Hyresbostäders historia, bakgrunden till förändringen samt hur de anställda 
såg på Hyresbostäder tidigare. Vidare i kapitel 5 beskrivs företagsledningens 
intentioner och de formella planerna för företagets framtid. I det sista 
empiriavsnittet, kapitel 6, beskrivs medarbetarnas mottagande av förändringen 
med avseende på både deras tankar och handlingar. 
 
I KAPITEL 7 kopplas empirin och referensramen ihop och i största delen av 
kapitlet analyseras organisationsförändring med utgångspunkt i teorier om 
kognition. 
 

9. AVSLUTANDE DISKUSSION 

8. SLUTSATSER 

7. ANALYS

6. MEDARBETARNAS MOTTAGANDE 

5. FÖRETAGSLEDNINGENS 
INTENTIONER 

4. HYRESBOSTÄDER I NORRKÖPING 
AB 

3. ETT KOGNITIVT PERSPEKTIV PÅ 
FÖRÄNDRING 

2. VETENSKAPLIGT 
FÖRHÅLLNINGSSÄTT OCH METOD 

1. INLEDNING

Figur 1: Uppsatsens disposition 
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KAPITEL 8 presenteras de slutsatser vi kan dra utifrån vår undersökning och 
vi för även en diskussion angående studiens bidrag och generaliserbarhet. 
 
I KAPITEL 9 förs en avslutande diskussion om frågor som vi under vår 
undersökning funnit intressanta men som inte har legat inom ramen för vår 
studie. Me detta kapitel vill vi uppmuntra och lämna förslag till fortsatt 
forskning. 
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2. VETENSKAPLIGT 
FÖRHÅLLNINGSSÄTT OCH METOD 

En likhet som alla undersökningar har är enligt Jacobsen 
(2002) att de syftar till att skapa kunskap. För att kunna 
skapa kunskap i verklig mening för både kunskaparen och 
dennes omvärld menar Arbnor och Bjerke (1994) att 
kunskapandet måste bygga på medvetna antaganden om 
verkligheten. Den första delen av detta kapitel kommer 
således att ägnas åt att redogöra för våra antaganden om 
verkligheten. I den andra delen kommer vi att redogöra för vår 
metod, det Jacobsen (2002) definierar som de hjälpmedel som 
används för att kunna ge en beskrivning av verkligheten. 
 
 

2.1. Vetenskapligt förhållningssätt 

För att öka förståelsen för de val som görs av forskaren i en undersökning är 
det enligt Patel och Davidson (2003) viktigt att redogöra för det vetenskapliga 
förhållningssätt som ligger till grund för undersökningen. Samma författare 
fortsätter att påpeka att det förhållningssätt som forskaren har påverkar hela 
forskningsprocessen. Vårt förhållningssätt vad gäller världssyn, människosyn 
och synen på kunskap återspeglas således i forskningsproblemet, de teorier 
som vi tar hjälp av för att analysera den empiri vi genererat och de resultat 
som vi uppnår.  
 
Johansson Lindfors (1993) menar att positivismen och hermeneutiken är 
exempel på två kunskapssyner med skilda verklighets- och 
vetbarhetsuppfattningar, något som vi kommer att beskriva i följande två 
avsnitt.  
 

2.2. Ontologi 

Jacobsen (2002) beskriver begreppet ontologi som att det handlar om hur 
världen ser ut och enligt Bryman (2002) rör samma begrepp frågor om vad 
som finns, det vill säga hur föremål uppfattas. Förutom att beskriva vår syn på 

9. AVSLUTANDE DISKUSSION

8. SLUTSATSER 

7. ANALYS 
6. MEDARBETARNAS MOTTAGANDE

5. FÖRETAGSLEDNINGENS 
INTENTIONER 

4. HYRESBOSTÄDER I NORRKÖPING 
AB 

3. ETT KOGNITIVT PERSPEKTIV PÅ 
ORGANISATORISK FÖRÄNDRING

2. VETENSKAPLIGT 
FÖRHÅLLNINGSSÄTT OCH METOD

1. INLEDNING 
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hur världen ser ut kommer vi att redogöra för vår människosyn då även den, 
enligt Johansson Lindfors (1993), betraktas som en viktig del inom ontologin. 
 

2.2.1.  Världssyn 

I vår undersökning betraktas världen som något objektivt vad gäller vissa 
frågor samtidigt som vi i andra frågor förstår världen som något socialt 
konstruerat. Betraktandet av världen som något socialt konstruerat benämns 
av Denzin och Lincoln (2000) som relativistisk ontologi. Vår undersökning 
grundar sig i att olika individer uppfattar och tolkar verkligheten på olika sätt 
och med det synsättet blir den mening som individerna tilldelar verkligheten 
väsentlig (Louis 1981, i Johansson Lindfors 1993). Jacobsen (2002) diskuterar 
utifrån denna aspekt den kritik som framförts mot positivisterna och menar 
att studier i samhällvetenskap skiljer sig från studier i naturvetenskap. En 
positivistisk utgångspunkt om att olika människor uppfattar ett fenomen på 
samma sätt blir därför enligt kritikerna inte relevant i samhällsvetenskapliga 
studier.  
 
Med utgångspunkt i ovanstående diskussion ifrågasätter vi således i enlighet 
med vad Johansson Lindfors (1993) beskriver, den objektiva verkligheten. 
Johansson Lindfors hänvisar till Andersson (1982) som är en företrädare för 
det hermeneutiska kunskapsidealet. Han hävdar att den samhällsvetenskaplige 
forskaren står inför en sociomateriell verklighet snarare än en materiell 
verklighet, vilket innebär att det inte finns en objektiv verklighet. Betraktandet 
av världen som enbart en social konstruktion är dock ingenting som vi till 
fullo stödjer då vi utgår från att det finns viss objektivitet. Ett exempel på det 
är påståendet att företaget Hyresbostäder existerar. Däremot anser vi att vi har 
en relativistisk världssyn vid frågor som rör den mening människor lägger i 
olika företeelser, då vi utgår från att den mening och tolkning människor 
lägger i olika begrepp och hur de förstår och uppfattar världen skiljer sig åt. 
 

2.2.2. Människosyn 

Vårt sätt att betrakta världen återspeglas även i vår människosyn. Genom att 
betrakta världen som något som till vissa delar är objektivt, eller åtminstone 
att det finns en stor grad av samstämmighet kring vissa fenomen, samt att vi i 
vissa fall betraktar världen som en social konstruktion är vårt förhållningssätt 
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att människor både påverkar och påverkas av sin omgivning. Följande 
diskussion syftar till att förklara det antagna synsättet.  
 
Utan ytterliggare fördjupning beskriver Johansson Lindfors (1993) att 
positivister har en passiv människosyn medan hermeneutiker betraktar 
människor som aktiva. Författaren menar dock att denna strikta uppdelning 
inte är speciellt relevant eller rimlig inom dagens forskning på grund av att en 
människa i en viss situation inte är helt fri att agera på sina egna villkor, något 
som återspeglas i följande citat. 
 

”Vi människor är, samtidigt som vi handlar självständigt i olika 
situationer, mer eller mindre underordnade olika villkor eller 
förutsättningar. ” 

(Johansson Lindfors, 1993:42) 
 
Människor beskrivs ofta som både aktiva och passiva och därför undviker 
många forskare att ta ställning i denna fråga (Johansson Lindfors). Även vi 
sällar oss till skaran av dem som inte antar ett antingen eller synsätt. Vi 
betraktar personerna i vår studie som att de både påverkar och påverkas av 
organisationen de agerar i.  
 
Något som vi anser talar för betraktandet av människan som någon som 
påverkas av organisationen är att det är sannolikt att de inte beter sig på 
samma sätt där som de gör hemma. Människan anpassar sig till situationen 
den befinner sig i. Samtidigt vill vi inte betrakta människan som helt styrd av 
organisationen då vi menar att människor agerar olika och tänker olika trots 
att de befinner sig i samma organisation. En av dem som har försökt att 
överbrygga dilemmat med en ”antingen – eller” syn är Giddens och enligt 
Löwstedts (1995) tolkning av Giddens det är viktigt att undvika ett ”antingen 
– eller” synsätt vid förändring. Utifrån Giddens resonemang menar Löwstedt 
att teorier om social förändring istället bör bygga på en förståelse av 
strukturernas ömsesidiga natur. 
 

”Det innebär att strukturer varken är utifrån givna eller ensidigt 
formade av organisationens medlemmar utan att aktörer kontinuerligt 
återskapar dem i sina förnuftsbaserade handlingar.” 

  (Löwstedt, 1995:13) 
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Johansson Lindfors (1993) utgår också från Giddens och menar att Giddens 
kopplar samman den objektiva och den subjektiva världen. Utifrån Giddens 
synsätt framför Johansson Lindfors tanken att det är genom det mänskliga 
handlandet som strukturer skapas, omskapas och upprätthålls samtidigt som 
strukturer även begränsar handlingsmöjligheten. I denna studie innebär detta 
synsätt, som tidigare nämnts, att personerna i vår studie både påverkas av och 
påverkar det sammanhang de befinner sig i. Enligt Johansson Lindfors tillåter 
Giddens synsätt forskaren att anta både en aktiv och passiv syn på människan, 
oavsett om forskaren har en positivistisk eller hermeneutisk uppfattning om 
samhällets natur. Aktiv i den mening att människan skapar strukturer och 
passiv i betydelsen att strukturer styr det mänskliga beteendet. Johansson 
Lindfors fortsätter med att konstatera att positivisterna och hermeneutikerna 
närmar sig varandra med avseende på människosyn när hon menar att 
hermeneutiska forskare inte har en alltigenom aktiv människosyn. 
 

2.3. Epistemologi 

Epistemologi är det samma som kunskapsteori och rör frågor om vad som 
betraktas som kunskap inom ett ämnesområde samt hur ämnet bör studeras 
(Bryman, 2002). Lindholm (1979, i Johansson Lindfors, 1993) menar att 
epistemologi handlar om hur det som beskrivs inom ontologin blir till 
kunskap. 
 

2.3.1. Holism och kontextbundenhet 

Ett hermeneutiskt angreppssätt talar för holism, något som innebär att 
verkligheten förstås i sitt sammanhang, det vill säga att den är kontextbunden 
(Johansson Lindfors, 1993). Jacobsen (2002) beskriver att en holistisk ansats 
innebär att olika fenomen måste förstås som ett samspel mellan individer och 
de sammanhang de ingår i. En forskare med en objektiv syn på verkligheten 
kan däremot bortse från kontexten (Johansson Lindfors, 1993). Vår 
utgångspunkt är som ovan nämnts att människor både påverkar och påverkas 
av den situation de befinner sig i och därmed är det i vår studie viktigt att vi 
tar hänsyn till kontexten, det vill säga de strukturer som de anställda på 
Hyresbostäder agerar inom. Under rubriken människosyn förde vi en liknande 
diskussion och kopplade till Giddens.  
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Ett av de viktigaste momenten inom hermeneutiken är enligt Ödman (2003) 
att återskapa kontexten inom vilken tolkningar görs då kännedom om 
kontexten stödjer tolkningarna. Även Thurén (1998) menar att det krävs att 
det undersökta sätts in i ett sammanhang och värderas utifrån det för att det 
ska få en mening. Ett ords mening blir lätt abstrakt och avskalad om det inte 
finns något att referera det till. (Ödman, 2003) Vi kommer därför att sträva 
efter att göra en tydlig redogörelse för Hyresbostäders historia och 
Hyresbostäder som företag för att läsaren ska få en känsla för den kontext 
inom vilken undersökningen genomförs. Utelämnades denna beskrivning 
skulle det, i enlighet med diskussionen ovan, försvåra för läsaren att bedöma 
våra tolkningar. 
 

2.3.2. Tolkning och förståelse  

En skillnad mellan positivisterna och hermeneutikerna är att hermeneutikerna 
förespråkar tolkning medan positivisterna talar för avbildning. Även det 
resultat som eftersträvas av forskningen är olika då positivister eftersträvar 
förklaring medan hermeneutikerna söker förståelse. Den förstående strävar 
efter att finna mening och betydelser medan tolkning handlar om att ange 
betydelser. (Johansson Lindfors, 1993)  
 

”Att handskas med (konstruera och ytterligare tolka) empiri på ett 
reflekterat sätt, varvid mångtydighet konsekvent erkänns, ger 
samhällsvetenskapen ett distinkt adelsmärke.”  

(Alvesson & Sköldberg, 1994:369) 
 
Ödman (2003) förklarar den nära koppling som finns mellan tolkning och 
förståelse som att: 
 

”Tolkning är den akt varigenom jag inför mig själv och andra 
presenterar – lägger ut – min förståelse.”  

(Ödman, 2003:74) 
 

Thurén (1998) menar att förförståelse är ett begrepp som är viktigt inom 
hermeneutiken. Med detta menar han att vi förutom att använda våra sinnen 
för att förstå även tolkar det som sker med hjälp av tidigare förståelse. 
Förförståelse är förutsättningen för att vi kan förstå. När vi tolkar något finns 
förförståelsen med och påverkar vår uppfattning om det. Förförståelsen 
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övergår till förståelse och inför nästa fas har vi då en ny förförståelse för det 
som ska komma. (Ödman, 2003) 
 
När vi klev in i denna process var vår förförståelse bland annat något som 
hade sin grund i det vi hade läst om organisationsförändringar under tidigare 
kurser. Efterhand utvecklades denna förförståelse både på det teoretiska och 
det praktiska planet genom att vi blev mer insatta i ämnet och att förståelsen 
för vårt fallföretag ökade. Vi byggde således upp en förståelse från den 
tidigare förförståelsen som vi hade. De tolkningar som vi gör idag utifrån det 
som pågår i Hyresbostäder skiljer sig därför från de tolkningar som vi skulle 
ha gjort i början av processen. Vår förståelse har utvecklats och omformats 
vilket ligger i linje med den hermeneutiska spiralen som många författare 
beskriver (se exempelvis Thurén 1998, Ödman 2003) Thurén (1998) menar att 
den hermeneutiska spiralen innebär att vår förförståelse revideras med hjälp 
av erfarenheter. En större erfarenhet ger en bättre förståelse och med hjälp av 
denna kan finare nyanser uppfattas. 
 
På det hermeneutiska planet råder det delade åsikter om förförståelsens vara 
eller inte vara (Johansson Lindfors, 1993). Thurén (1998) konstaterar dock att 
det inte är fel att ha förförståelse då vi utan förförståelse inte skulle kunna 
förstå något överhuvudtaget. Allt vi upplever bygger på förförståelse och 
förförståelsens betydelse för vår uppsats kommer att diskuteras vidare i 
avsnittet om förhållandet mellan empiri och teori.  
 

2.4. Sammanfattning av vårt vetenskapliga 

förhållningssätt 

Sammanfattningsvis kan vi säga att vår ontologiska utgångspunkt är att vi inte 
tillfullo stödjer betraktandet av världen som enbart en social konstruktion då 
vi även utgår från att vissa delar kan förstås som objektiva och att människan 
därför både kan ses som aktiv och passiv i skapandet av strukturer. Den syn vi 
har på epistemologi är att människor både påverkar och påverkas av den 
kontext som de är verksamma i och att kontexten därför är viktig att beakta 
för att kunna göra tolkningar. I vår undersökning strävar vi efter förståelse 
och genom de erfarenheter vi har fått under arbetets gång har vår förståelse 
för det undersökta ökat.  
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2.5. Datagenerering  

Att tala om datainsamling i samhällsvetenskapen är enligt Gummesson (2003) 
inte rättvisande då författaren menar att data sällan finns på plats att samla in i 
den form den behövs. Det handlar därför enligt författaren snarare om 
datagenerering, det vill säga att skapa data med hjälp av intervjuer eller andra 
metoder. Hur vi har gått tillväga för att generera den data som vi använder i 
studien kommer att presenteras i följande avsnitt.  
 

2.5.1. Förhållandet empiri och teori 

Jacobsen (2002) menar att forskaren efter att ha redogjort för sin syn på 
vetenskap och kunskap måste bestämma sig hur han eller hon ska kunna bilda 
sig en uppfattning om det som ska undersökas. Ett sätt att göra det är ett 
tillvägagångssätt som benämns induktion vilket innebär att forskaren med ett 
öppet sinne utgår från empirin, för att sedan tolka empirin med hjälp av 
teorier som utvecklas eller konstrueras utifrån det som observeras (se 
exempelvis Alvesson & Sköldberg, 1994). 
 
Då vi, för att få inspiration och en överblick över det vi ville undersöka läste 
teorier inom området vore det att fara med osanning att säga att vi utgick med 
ett helt öppet sinne. De teorier vi inledningsvis läste var något som till viss del 
påverkade utformandet av våra intervjuguider. Utifrån teorierna utformade vi 
även en referensram, men den som återfinns i den slutgiltiga versionen av 
uppsatsen har få likheter med den ursprungliga referensramen. På grund av att 
vi till viss del tar utgångspunkt i teorin kan det anses att vi har en deduktiv 
ansats (se exempelvis Jacobsen, 2002). Dessa teorier har dock inte använts 
som en utgångspunkt för att bilda hypoteser utan snarare som en grund för 
förståelse, vilket leder till att vi inte heller kan säga att vi har haft en renodlad 
deduktiv ansats. Den metod som ligger närmats vårt tillvägagångssätt är en 
blandning av induktion och deduktion, något som Alvesson och Sköldberg 
(1994) benämner abduktion och som Johansson Lindfors (1993) skriver är 
vanligt förekommande i samhällsvetenskapliga undersökningar. 
 
Med ett abduktivt angreppssätt pendlar utgångspunkten mellan empiri och 
teori (Alvesson & Sköldberg, 1994). I vårt fall har den empiriska 
utgångspunkten övervägt medan tidigare forskning, som ovan nämnts snarare 
har fungerat som en inspirationskälla och en grund för förståelse. När vi för 
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första gången kom i kontakt med vårt fallföretag fick vi en kort och informell 
presentation av företaget och förändringen. Utifrån den informationen 
började vi sedan att fundera på syfte och vilken teori som skulle kunna vara 
lämplig. Efter hand som vi fått mer empirisk insikt har vi reviderat både syfte 
och teori. Johansson Lindfors (1993) menar att det är svårt att vara helt öppen 
för den empiri som studeras även med en abduktiv ansats då det är lätt att den 
teoretiska referensram som forskaren har med sig trots allt mer eller mindre 
styr datagenereringen. Eftersom vi har ändrat vår referensram efterhand anser 
vi inte att den har varit styrande i någon större utsträckning, utan det som har 
kommit fram i det empiriska materialet har utvecklat och förändrat de 
teoretiska hjälpmedel vi använt för analysen. 
 

2.5.2. Fallstudie 

Hyresbostäder i Norrköping AB har varit vårt fallföretag vid studien av 
organisationsförändring. Den del av koncernen som vi valt att titta på är 
enbart moderbolaget eftersom det endast är det som berörs av förändringen. 
De bolag som ytterligare ingår i koncernen är Studentbo i Norrköping AB, 
Hyresbostädershus i Norrköping AB, Hyreshus i Norrköping AB och 
Bostadshus i Norrköping AB (Årsredovisning, 2004). 
 
Tidigare i detta kapitel har vi fört en diskussion kring två begrepp som vi 
anser vara viktiga i vår studie, nämligen tolkning och förståelse. Vi 
konstaterade då att tolkningarnas giltighet ökar om kontexten återges på ett 
bra sätt. Yin (1993) menar att fallstudie är ett bra metodval när det som ska 
studeras inte kan separeras från sin kontext och även Gummesson (2003) 
menar att fallstudiebaserad forskning ger en mer holistisk ansats. Vi kommer 
således i vår uppsats att sträva efter att ge läsaren möjlighet till att sätta sig in i 
kontexten för att på så sätt förstå och bedöma våra tolkningar.  
 
Förutom tolkning har vi även diskuterat förförståelse. Johansson Lindfors 
(1993) menar att en forskare som söker förståelse söker finna mening och 
betydelse. Vi strävar inte efter att i kausala termer förklara hur det ser ut i 
Hyresbostäder utan vi strävar snarare efter att förstå vad som sker i 
Hyresbostäder i samband med förändringen. Yin (1993) förklarar att 
fallstudien strävar efter att förstå vad som sker samt även hur och varför det 
sker.  
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Då forskaren måste ta stor hänsyn till kontexten kommer han eller hon inte 
bara att kunna förlita sig på enbart en datagenereringsmetod (Kvale, 1997). 
Även Gummesson (2003) påpekar vikten av flera datagenereringsmetoder och 
menar att till exempel dokument är ett bra komplement till intervjuer. I vår 
studie har vi valt att både använda oss av kvalitativa intervjuer och interna 
dokument, något som vi kommer att föra en utförligare diskussion om längre 
fram i detta kapitel. Jacobsen (2002) menar att det utöver detta kan vara bra 
att även göra observationer för att få en bättre bild. Vi har valt att inte göra 
några observationer utan i stället har vi bett den intervjuade berätta om sitt 
agerande och sina tankar. Eden och Ackermann (1998) menar att intervjuer är 
en process av artikulering och artikulering är ett sätt att uttrycka tankar på. 
Författarna menar att intervjuer troligtvis är den bästa metoden för att få fram 
tankar på. På grund av detta har vi valt att enbart utgå från intervjuer för detta 
ändamål och inte komplettera det med observationer. Vad gäller handlingar 
anser vi inte att observationer är en lämplig metod i detta fall då de handlingar 
vi studerar inte är lämpade för observation. Därför låter vi de intervjuade även 
berätta om sina handlingar i form av intervjuer.  
  

2.5.3. Kvalitativ ansats – Forskningsstrategi 

Vid diskussioner om kvalitativ och kvantitativ ansats är det viktigt att på ett 
tydligt sätt framhålla vad forskaren avser med begreppen. Vissa syftar på 
datagenereringen och andra syftar på analysmetoden. (Johansson Lindfors, 
1993) I vår undersökning avser vi både datagenereringen och analysmetoden 
då vi menar att vi har en kvalitativ ansats.  
 
En förståelsebaserad problemställning har förståelse och tolkning som främsta 
målsättning och det nås vanligtvis genom kvalitativa datagenererings- och 
analysmetoder (Johansson Lindfors, ibid.). Kvalitativa forskare tror sig även 
komma närmare den enskilda aktörens perspektiv än vad en kvantitativ 
forskare kan (Denzin & Lincoln, 2000). Detta kan exemplifieras från ett citat 
hämtat från samma författare. 
 

”...qualitative researches study things in their natural settings, 
attempting to make sense of, or to interpret, phenomena in terms of the 
meanings people bring to them.”  

(Denzin och Lincoln, 2000:3) 
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En kvalitativ och öppen ansats ger en mer nyanserad bild av kontext och 
individ. För att kunna förstå sociala fenomen måste vi förstå hur människor 
tolkar den sociala verkligheten och för att kunna göra det måste de få tala med 
egna ord. (Jacobsen, 2002) Vi anser därför med hänsyn till ovan stående 
diskussion att en kvalitativ ansats är bäst lämpad för vår studie då vi strävar 
efter att både beskriva kontexten och de människor som agerar i den.  
 
Då de kvalitativa datagenereringsmetoder vi använt för att generera data om 
vårt fallföretag är intervjuer och dokument, vilka vi ger en beskrivning av 
nedan. Då intervjuerna har fått störst utrymme under vår undersökning är det 
även de som diskuteras utförligast. 
 

2.5.4. Intervjuer 

I ovanstående stycke argumenterade vi för användandet av kvalitativa 
datagenereringsmetoder och menade att de var bäst lämpade för vår studie. 
Som en del i vår kvalitativa datagenereringsmetod har vi valt att göra 
personliga intervjuer. Intervjuerna utgör vår primärdata, det vill säga den data 
som insamlas direkt från en person eller grupp (se exempelvis, Jacobsen 2002, 
Bryman 2002).  
 
Semistrukturerad intervju 
Alvesson (2003b) beskriver att intervjuer till stor del är öppna för det 
intervjupersonen finner viktigt att diskutera. Vi utgick från en intervjuguide 
med förutbestämda relativt övergripande frågor till vilka vi även hade 
formulerat ett antal underfrågor. Tack vare denna guide hade vi samma 
utgångspunkt i alla intervjuer. I vilken ordning frågorna ställdes och om vi 
ställde följdfrågor eller inte berodde på hur mycket den intervjuade själv 
pratade och vad som kändes naturlig under intervjuerna. Den typ av 
intervjuguide som vi använt i vår undersökning kan genom det ovan beskrivna 
ses som semistrukturerad (se exempelvis Bryman, 2002). Bryman menar med 
semistrukturerad att vi som intervjuare har ett antal frågor där ordningen på 
frågorna kan variera från intervju till intervju. Vidare skriver Bryman att det 
även finns utrymme för att ställa följdfrågor om inte den intervjuade självmant 
utifrån generella frågor och ämnen pratar vidare. Vi har under våra intervjuer 
försökt att ställa frågor som vi formulerat på olika sätt för på så sätt få fram 
eventuella tvetydigheter och försöka undvika att den intervjuade ger oss de 
svar som den tror vi vill ha. 
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Urval 
Kvale (1997) menar att det i kvalitativa undersökningar oftast inte är en 
slumpmässig urvalsmetod som används. De personer som vi har intervjuat har 
istället valts ut genom det Jacobsen (2002) benämner informationsurval. Med 
detta menas att den som anses ha riklig eller god information valts ut som 
uppgiftslämnare. I vårt fall kunde vi inte själva utse intervjupersoner då vi inte 
hade kunskapen om vilka som hade information. Den person som istället 
skötte urvalet var vår kontaktperson på Hyresbostäder. En nackdel eller risk 
som detta kan innebära är att kontaktpersonen skulle välja de personer som 
gav de svar han önskade. Då vår undersökning inte syftar till att ge vare sig en 
negativ eller en positiv bild av förändringen, utan studera det som sker så 
anser vi i det avseende att det inte var någon risk att ta hjälp av vår 
kontaktperson. En annan risk som finns med detta kan vara att de intervjuade 
har känt sig tvingade till att ställa upp på intervjun på grund av att vår 
kontaktperson är medlem i företagsledningen. Då de intervjuade verkade 
väldigt positivt inställda till intervjun och väldigt hjälpsamma kan vi inte se att 
detta skulle ha varit fallet. 
 
De kriterier vi hade för urvalet var att det skulle bestå av både yngre och äldre, 
kvinnor och män och personer med såväl kort som lång anställningstid på 
Hyresbostäder då vi utgick från att dessa variabler kunde ha betydelse. 
Resultatet av urvalet blev det som presenteras i tabellen nedan. För att bevara 
anonymiteten har vi valt att inte skriva ut namn eller ytterligare precisera den 
position som de intervjuade har. Då det är vår kontaktperson som har haft 
ansvaret för att boka in intervjuer har vår inverkan på den processen varit låg. 
Det visade sig att en intervju var inbokad som en gruppintervju, något som 
framgår av tabellen nedan. Vår kontaktperson menade att dessa personer 
ansågs ha liknande uppfattning och känna varandra väl, något som Jacobsen 
(2002) anser vara positivt i gruppintervjusammanhang då det minimerar 
kommunikationsbarriärer. Med detta i åtanke valde vi att genomföra intervjun 
som den var inbokad. Med tanke på vårt syfte var vi dock inte helt säkra på att 
de individuella åsikterna skulle komma fram. Något som vi måste ha i åtanke 
vid tolkningen av intervjun. 
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Befattning Datum Plats för intervjun Längd (ca tid)

Fackligrepresentant 2005-02-24 Hyresbostäders huvudkontor 10:00 – 11:00 
Fackligrepresentant 2005-02-24 Hyresbostäders huvudkontor 13:00 – 14:00 
Fackligrepresentant 2005-03-22 Hyresbostäders huvudkontor 10:30 – 11:30 
Representant från stödavdelning 2005-03-22 Hyresbostäders huvudkontor 12:30 – 14:45 
Kvartersvärd  2005-03-22 Hyresbostäders huvudkontor 15:00 – 16:00 
Representant från stödavdelning 2005-03-30 Hyresbostäders huvudkontor 10:30 – 11:35 
Kvartersvärd  2005-03-30 Hyresbostäders huvudkontor 13:30 – 14:40 
Kvartersvärd  2005-03-31 Hyresbostäders huvudkontor 08:00 – 08:35 
Kvartersvärd  2005-03-31 Hyresbostäders huvudkontor 10:40 – 13:00 
Kvartersvärd  2005-03-31 Hyresbostäders huvudkontor 14:30 – 15:50 
Kvartersvärd  2005-04-01 Hyresbostäders huvudkontor 10:45 – 12:10 
Representant för företagsledningen  2005-04-01 Hyresbostäders huvudkontor 13:00 – 15:15 
Representant för företagsledningen  2005-04-04 Hyresbostäders huvudkontor 08:00 – 09:30 
Representant för företagsledningen  2005-04-04 Hyresbostäders huvudkontor 13:00 – 14:10 
Representant för företagsledningen  2005-04-05 Hyresbostäders huvudkontor 13:00 – 14:30 
Representant för företagsledningen  2005-04-06 Hyresbostäders huvudkontor 08:20 – 10:00 
Representant från stödavdelning 2005-04-06 Hyresbostäders huvudkontor 10:00 – 11:00 
Representant från stödavdelning 2005-04-06 Hyresbostäders huvudkontor 10:00 – 11:00 
Representant för företagsledningen  2005-04-06 Hyresbostäders huvudkontor 13:00 – 14:50 

 
Tabell 1: Genomförda intervjuer i studien 

Kvale (1997) skriver att intervjustudier brukar bestå av 15 plus/minus 10 
intervjuer, i vårt fall blev det 18 stycken. Anledningen till detta var att vi ville 
få med samtliga medlemmar i företagsledningen, ungefär lika många 
kvartersvärdar, representanter från stödavdelningarna samt de fackliga 
representanterna. Detta urval anser vi gett oss en bred insyn och åsikter från 
olika nivåer och delar av företaget. 
 
De fackliga representanterna intervjuades för att få en bakgrund till det som 
har skett samt öka vår förståelse för den situation som företaget befann sig i 
när ett nytt arbetssätt och en ny organisation infördes. Det bör dock påpekas 
att en av de fackliga representanter som vi intervjuat frivilligt lämnade 
företaget i samband med omorganisationen. Då vi som ovan nämnt använde 
intervjuerna med de fackliga representanterna till att få en förståelse för 
bakgrunden anser vi att det inte har någon påverkan på det material vi får 
fram genom intervjun. 
 
 
 
Genomförande 
Under alla intervjuer som har genomförts har båda uppsatsförfattarna deltagit. 
En av oss hade huvudansvaret för de generella frågorna och tillsammans 
ansvarade vi för att följa upp det som sades. Samtliga intervjuer genomfördes i 



 
 
 
 Tankar och handlingar i organisatorisk förändring – exemplet Hyresbostäder ________  

Maria Brandström   Helene Malmgren 
- 20 - 

 

ett sammanträdesrum på Hyresbostäders huvudkontor. Som Jacobsen (2002) 
diskuterar är valet av plats för intervjun viktig. Utifrån hans resonemang anser 
vi att vi genom vårt val har genomfört intervjuerna på en plats som är naturlig 
för den intervjuade samtidigt som vi inte sitter direkt på deras arbetsplats. 
Fördelen med det som Jacobsen pekar på är att det inte finns objekt eller 
moment som stör, exempelvis som att telefonen ringer eller någon lapp med 
komihåg anteckningar som minskar uppmärksamheten.  
 
Intentionen var att spela in alla intervjuer på band för att sedan kunna skriva 
rent dem och skicka dem till de intervjuade så att de fick en chans att lägga till 
eller stryka delar. Vid två av intervjuerna fungerade dock inte bandspelaren 
vilket innebar att en av oss istället för att ställa frågor fick fokusera på att 
skriva ner det som sades. Kvale (1997) redogör för effekterna av att använda 
bandspelare och menar att det underlättar eftersom nyanser i ton och tvekan 
inte behöver skrivas ner. En nackdel som han ser är att den intervjuade kan 
känna sig obekväm med att bli inspelad. För att undvika att de intervjuade 
skulle känna sig obekväma frågade vi innan intervjun om det var okej att vi 
använde bandspelare och genom detta hade de intervjuade möjlighet att 
avböja. Då alla intervjuade sa att det gick bra att vi spelade in intervjuerna kan 
vi anta att de inte hämmades märkbart av bandspelaren.  
 
De intervjuer där bandspelaren fungerade transkriberade vi efter hand. 
Ödman (2003) anser att en bra metod vid återgivning av intervjuer är att 
återge det som sägs som det uppfattas i tal och inte precis som det låter. Han 
menar dock vidare att forskaren för att inte missa för mycket inte ska 
utelämna allt för många felsägningar, upprepningar och stakningar. Vi valde 
att skriva ut våra intervjuer ordagrant i sin helhet. Då den intervjuade svävade 
ut allt för mycket eller pratade om saker som hörde till ämnet men som i 
enlighet med vårt syfte inte ska analyseras noterades enbart att vi pratade om 
det, utan att i detalj gå in på vad som sades. Till den empiriska framställningen 
har sedan utskriften bearbetats och de citat som används har förtydligats 
genom att småord och upprepningar har tagits bort. Ödman (2003) menar att 
citaten på så sätt blir mer läsbara, vilket även vi håller med om. 
 
De intervjuer där inte bandspelaren fungerade skrev vi rent samma dag som 
intervjuerna genomförts. På så vis anser vi att vi har försökt att undvika att vi 
inte skulle förstå vad vi menade med det vi skrev och att vi skulle glömma 
bort något, nackdelar som Jacobsen (2002) annars framhåller. Då vi skickade 
de transkriberade intervjuer till alla intervjuade fick de en chans att kontrollera 
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att vi uppfattat och kommit ihåg rätt och en möjlighet att lägga till om det var 
något som vi missat att anteckna. Vi har även haft möjlighet att komplettera 
intervjuerna i efterhand genom att vi har skickat frågor via e-post. 
 
Etik 
Enligt Ryen (2004) måste alla undersökningar ta hänsyn till etik. Kvale (1997) 
menar att de etiska frågorna bör finnas med ända från forskningens start till 
slut. Ett etiskt förhållningssätt är enligt exempelvis Jacobsen (2002) och Kvale 
(1997) informerat samtycke. Enligt dessa författare innebär det att den 
intervjuade informeras om undersökningens generella syfte och att de frivilligt 
deltar. Det medför vidare att forskaren måste avväga hur mycket information 
som ska lämnas. I vårt fall har inte de intervjuade fått höra mer om syftet än 
att vi är intresserade av förändring och omorganisation och att det är av den 
anledningen som intervjun görs. Vi har även informerat i vilken form och hur 
resultatet av intervjun kommer att redovisas och att den forskning vi gör 
ligger inom ramen för vår magisteruppsats. Anledningen till att vi undanhöll 
det mer precisa syftet i detta fall är att vi tror att den intervjuade i annat fall 
skulle kunna påverkas att svara på ett visst sätt. Endast en av de intervjuade 
frågade om syftet mer konkret och vi förklarade då det vi precis diskuterat 
men att vi gärna delgav honom syftet efter intervjun. 
 
Ett annat etiskt förhållningssätt är hur forskaren ska förhålla sig till 
konfidentialitet. Kvale skriver att detta handlar om att data som kan identifiera 
den intervjuade inte kommer att redovisas. Jacobsen (2002) menar att det kan 
vara svårt att i praktiken hålla detta när undersökningen består av ett mindre 
urval. Anonymitet är därför ett bättre ord att använda fortsätter Jacobsen. Vi 
informerade de intervjuade om att vi inte skulle skriva ut namn och att de 
även skulle få en chans att titta på det transkriberade materialet. På så sätt fick 
de en chans att ta bort delar som de inte ville att vi skulle redovisa. Därför 
anser vi att vi kunnat garantera anonymitet till den grad de intervjuade själva 
önskat. Anledningen till att företagets VD inte anonymiseras på vissa ställen i 
uppsatsen är att utsagorna är viktiga för tolkningen av vår empiri. 
Tillvägagångssättet har godkänts av företagets VD. 
 

2.5.5.  Dokument 

Användandet av dokument är något Jacobsen (2002) anser vara väl lämpat för 
en kvalitativ undersökning. För att komplettera våra intervjuer har vi använt 
oss av interna dokument, så som förhandlingsprotokoll, pressmeddelanden 
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och information som presenterats på Hyresbostäders intranät. Vi har även 
använt oss av företagets affärsplan, årsredovisningar, information från 
Hyresbostäders hemsida, tidningsartiklar samt företagets kundtidning 
”Hemsidan”. Informationen från dokumenten är undersökningens 
sekundärdata. Bryman (2002) menar att sekundärdata är data som någon 
annan genererat och tolkat utifrån sin avsikt och i sitt samanhang. På grund av 
detta är det viktigt att vi under studien förhåller oss till den eventuella 
subjektivitet som det kan innebära. 
 

2.6. Kvalitet i kvalitativa studier 

Ryen (2004) menar att mycket kritik har riktats mot kvaliteten i kvalitativa 
studier och hon konstaterar att begrepp som validitet och reliabilitet är mycket 
kontroversiella i detta sammanhang, då de bygger på positivismens tankar om 
sanning. Utifrån Lincoln och Guba (1985) argumenterar Ryen (2004) för att 
alternativa begrepp kan behöva användas i kvalitativa studier. De begrepp som 
tas upp är trovärdighet, pålitlighet, konfirmerbarhet och överförbarhet. De tre 
första begreppen diskuteras i detta stycke medan det sistnämnda diskuteras i 
nästa avsnitt om generaliserbarhet. 
 
Genom att använda olika metoder som exempelvis långa fältstudier och 
triangulering kan trovärdigheten öka. Vi anser inte att vår undersökning kan 
betraktas som en lång fältstudie men genom att använda olika former av 
datagenereringsmetoder har vi strävat efter att öka undersökningens 
trovärdighet. När det gäller pålitligheten bedöms den utifrån hur bra forskaren 
redovisat sina data, sin metod, sina val samt sitt resultat och den redogörelsen 
ligger även till grund för konfirmerbarheten. Genom detta kapitel anser vi att 
vi på ett tydligt sätt redogjort för vårt förhållningssätt till ontologi och 
epistemologi, vårt tillvägagångssätt och våra val för att på bästa sätt kunna öka 
pålitligheten och konfirmerbarheten. 
 

2.7.  Generaliserbarhet 

För att kunna lyfta resultatet från vårt fallföretag till en mer generell nivå 
måste frågan om studiens generaliserbarhet diskuteras. Bryman (2002) menar 
att en kritik som ofta uppkommer mot kvalitativa undersökningar är att de är 
svåra att generalisera. Då vi inte har använt ett slumpmässigt urval kan vi i inte 
göra vad Kvale (1997) kallar statistiska generaliseringar till en större 
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population utan vi kan istället göra en analytisk generalisering. Analytisk 
generalisering innebär att välöverlagda bedömningar om resultatet från en 
studie kan ge vägledning i en annan. Vi har beskrivit den kontext som 
Hyresbostäder verkar i på ett tydligt och övergripande sätt och som Ryen 
(2004), enligt Lincoln och Guba (1985), nämner får läsaren då en större 
förståelse för studien och kan själv bedöma överförbarheten.  
 
Detta avsnitt samt avsnittet ovan om kvalitet diskuteras vidare i uppsatsens 
näst sista kapitel. 
 

2.8.  Diskussion om referenser och källor 

Ödman (2003) menar att forskaren kritiskt måste granska sitt intervjuurval för 
att se om det är pålitligt. Denna pålitlighet anser han kan uppnås genom tre 
krav. Det första kravet är enligt Ödman samtidskravet vilket menas att det 
som undersöks ska ligga så nära i tiden som möjligt. Anledningen till detta är 
att undersökningar i retroperspektiv kan brista i att den intervjuade inte riktigt 
kommer ihåg hur det var. Det andra kravet är enligt Ödman att forskaren 
måste undersöka om det finns tendenser till att iakttagelsen påverkas eller att 
den medvetet har förvrängts. Slutligen måste forskaren undersöka om det 
finns ett beroende som gör att den intervjuade ger vissa svar. I vår 
undersökning påbörjades händelsen som ligger till grund för undersökningen 
inte alltför långt tillbaks i tiden och den pågår fortfarande. Vi ser heller inga 
anledningar till att det som framkom under intervjuerna medvetet skulle ha 
påverkats. Något som vi anser talar för det är att vi inte berättade syftet med 
vår undersökning för de intervjuade, för att på så sätt undvika att föra in dem 
på en viss linje och att de därmed skulle ge de svar de trodde vi ville ha.  
 
När det gäller de referenser vi använder som hjälpmedel för analysen befinner 
sig teorierna till största delen inom det symboliskt-tolkande perspektivet, det 
vill säga teorier som enligt (Hatch, 2002) bygger på att verkligheten är socialt 
konstruerad. Till stor del använder vi oss av teorier som berör kognition och 
därmed bygger vår referensram främst på författare som utgår från en svensk 
kontext. Detta på grund av att Hellgren och Löwstedt (1997) menar att 
litteratur från USA som finns inom området kognition härrör mer till det 
positivistiska synsättet och kan således strida med vårt vetenskapliga 
förhållningssätt. De icke europeiska författare som använts, exempelvis Weick 
samt Gioia och Sims, menar vi ligger till grund för en stor del av forskningen 
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på detta område och vi anser därför att det är viktigt att presentera deras 
tankar. 
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3. ETT KOGNITIVT PERSPEKTIV PÅ 
ORGANISATORISK FÖRÄNDRING 

I detta kapitel presenteras teorier och idéer från tidigare forskning vilka vi senare använder 
för att analysera det empiriska materialet. Teorierna och 
idéerna som diskuteras i detta kapitel ligger inom ramen för 
den diskussion som fördes i avsnitt 1.2. och 2.8. Vi 
koncentrerar oss därmed på teorier och idéer från tidigare 
forskning som kan härröras till det som Hatch (2002) 
benämner det symboliskt-tolkande perspektivet. På grund 
av detta lägger vi stor vikt vid att behandla teorier vilka 
bygger på social konstruktion och därmed får teorier om 
kognition ett stort utrymme i detta kapitel. Vi börjar dock 
kapitlet med en presentation av förändringsbegrepp som inte 
går att härröra till det symbolisk- tolkande perspektivet. Vi 
väljer ändå att ha med dem då de hjälper oss att klassificera 
Hyresbostäders förändring för att sedan gå vidare med övriga teorier. 
 

3.1.  Top-down eller bottom-up 

Vissa författare gör en åtskillnad mellan varifrån en organisatorisk förändring 
initieras. Balogun och Hope Hailey (1999) beskriver att top-down innebär att 
förändringen initieras och implementeras uppifrån av ledningen. Detta 
utesluter dock inte samarbete och deltagande från andra, även om det ofta 
förutsätts vara fallet. Enligt exempelvis Balogun och Hope Hailey och Butcher 
och Atkinson (2000) ger dock inte en top-down ansats det engagemang som 
krävs för att förändringen ska genomföras. En bottom-up ansats gör att 
individens roll blir viktigare och motivationen kan därför anses öka (Butcher 
& Atkinson). Balogun och Hope Hailey (1999) skriver att en bottom-up 
förändring är framväxande och går därför mycket långsammare än en 
förändring initierad uppifrån. 
 

3.2. Det blir sällan som man tänkt sig 

Sättet att betrakta förändring på varierar och det finns de som förespråkar att 
förändring är resultatet av något planerat medan andra ser det som resultatet 
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av något framväxande. De som förespråkar att förändring kan planeras 
betraktar organisationen i ett uppifrån – och – ner – perspektiv och 
organisationens interna strukturer och processer betraktas som om de enbart 
var ledningens fogliga redskap (Hatch, 2002). Mintzberg (1987) diskuterar 
olika perspektiv på begreppet strategi varav ett av perspektiven handlar om 
strategi som en plan och har likheter med det ovan beskrivna uppifrån – och – 
ner - perspektivet utifrån Hatch (2002). När strategi betraktas som en plan 
handlar det om hur ledningen genom planering och planer försöker att staka 
ut rätt riktning för organisationen (Mintzberg, 1987). 
 
Hatch (2002) beskriver ett alternativt synsätt till strategi som en plan vilket 
hon benämner uppdykande strategi. Det innebär att strategi definieras som 
”den riktning en organisation har, oavsett om denna inriktning är avsiktlig 
eller ej.” (Hatch, 2002:139). Med uppdykande strategi som utgångspunkt 
innebär det att en organisation påverkas av den planerade strategiska 
förändringen men den formas även av de aktiviteter som ständigt pågår i hela 
organisationen (Hatch). Detta resonemang liknar Mintzbergs (1987) 
perspektiv där strategi betraktas som mönster. Vid betraktandet av strategi 
som mönster avser strategi handling istället för planer (Mintzberg). 
 
Diskussionen ovan sammanfattas i följande modell där Mintzberg (1987) 
förklarar att resultatet av en förändring inte alltid blir som det var planerat 
från början. Avsiktlig förändring är en förändring som realiseras genom något 
som var bestämt på förhand. Den framväxande förändringen är 
handlingsmönster vilka har utvecklats utan förutbestämda intentioner. 
Författaren påpekar att oväntade saker både tillkommer och försvinner under 
förändringsförloppet och att strategi således både kan vara avsiktlig och 
framväxande, vilket illustreras i bilden nedan. 
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Minzbergs (1987) och Hatchs (2002) resonemang ifrågasätter Chandlers6 
(1962, i Hatch 2002:140) uttryck ”struktur blir följden av strategi”. I denna 
modell kan strategi även förstås som något som blir följden av strukturer då 
strategi kan utvecklas gradvis utifrån existerande strukturer och processer 
inom organisationen. 
 
Jacobsen och Thorsvik (2002) menar att det finns tre anledningar till varför 
det planerade inte stämmer överens med utfallet: 
 

� Organisationer är inte maskiner utan består av individer med egna 
tankar, meningar, övertygelser och tolkningar. 

 
� Det finns informella grupper och informella besluts- och informations- 

vägar som gör att de formella strukturerna7 förbises. 
 

� Organisationens medlemmar tar sig friheter utöver de formella 
strukturerna för att tillfredsställa externa aktörer, exempelvis kundens 
önskemål. 

 
Den första av Jacobsen och Thorsviks (2002) punkter förtydligas om vi tar 
hjälp av ett citat från Hatch (2002) där hon använder Giddens 
struktureringsteori som utgångspunkt. 
 

                                                 
6 Företagsekonom vars idéer dominerade det strategiska tänkandet under 1960- talet och 
1970-talet (Hatch, 2002). 
7 Formella strukturer kommer att diskuteras utförligare i avsnitt 3.3 

Planerad  
förändring 

Realiserad
förändring 

Avsiktlig förändring

Orealiserad 
förändring 

Framväxande förändring

Figur 2: Avsiktlig och framväxande förändring

Källa: Mintzberg (1987), egen bearbetning
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”Om högsta ledningen bestämmer sig för en omorganisation, kommer 
dess framgång ytterst vara beroende av individer som ändrar sitt 
vardagliga interaktionsmönster. Utan denna förändring kommer gamla 
relationsmönster att vidmakthållas och den tänkta omorganisationen 
kommer inte att bli verklighet. Även om förändringar i 
organisationsscheman, titlar och kopplingar mellan olika enheter kan 
göra att det verkar som om en omorganisation har ägt rum, kommer 
ingen förändring att ske innan den vardagliga interaktionen förändras.” 

 
 (Hatch, 2002:211)  

 
Löwstedt (1995b) för en liknande diskussion som Hatch (2002) och menar att 
organisering ska betraktas som en pågående process och att organisering inte 
endast är tillskrivet vissa personer i organisationen. Istället anser Löwstedt att 
organisering är något som alla organisationens medlemmar utför trots att alla i 
organisationen inte har lika stort inflytande över de formella planerna. Den 
organiserade människan ses utifrån detta synsätt som en förutsättning för 
förändring. 
 

3.3. Strukturer 

För att kunna redogöra för vad som händer vid organisatoriska förändringar 
beskriver vi i detta avsnitt begrepp som Löwstedt (1989;1995a) har utvecklat 
för beskrivning och analys av organisatoriska förändringar. 
 

3.3.1.  Kategorisering av strukturer 

Löwstedt (1995a) menar att det krävs en kategorisering av olika typer av 
strukturer då det är först genom en uppdelning som det är möjligt att 
diskutera samband mellan eller jämföra olika typer av strukturer. Löwstedt 
delar in strukturerna i; fysiska strukturer, formella strukturer, 
handlingsstrukturer, tankestrukturer samt dialogstrukturer. Innan vi beskriver 
dessa vidare redogör vi för Löwstedts (1995a) syn på begreppet struktur. I 
Löwstedt (1995a:14) framgår det att struktur enligt Svenska akademiens 
ordlista betyder: ”inre beskaffenhet, samansättning eller uppbyggnad”. I 
organisatoriska sammanhang syftar begreppet struktur till hur företaget är 
uppbyggt. (Löwstedt) Nedan beskrivs de byggstenar som ingår i de kategorier 
av strukturer som Löwstedt förespråkar: 
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Fysiska strukturer: Fysiska strukturer inbegriper exempelvis byggnader och 
datorsystem. 
  

� Formella strukturer: Denna kategori omfattar alla formella planer, 
regler och scheman om hur organisationen ska fungera i arbetet och 
beslutsfattandet. Bolman och Deal (1997) menar att de formella 
strukturerna syftar till att ge klarhet, förutsägbarhet och trygghet.  

 
� Handlingsstrukturer: Handlingsstrukturerna innefattar de handlingar 

som utförs upprepande och över en längre tid i organisationen. 
Jacobsen och Thorsvik (2002) menar att handlingsstrukturerna både 
begränsas och möjliggörs av de formella strukturerna. 

 
� Tankestrukturer: Till tankestrukturer inräknas en individs individuella 

och kollektiva tankar, kunskap och idéer både i allmänhet samt mer 
specifikt om organisationen och dess särdrag. Tankestrukturerna 
fungerar som referensramar vilka filtrerar och strukturerar den 
information som individen eller kollektivet tar in. 

 
Enligt Löwstedt (1995a) svarar de ovan nämnda strukturerna på frågorna: 
Vad finns? (Fysiska strukturer) 
Hur är det tänkt att något ska göras? (Formella strukturer) 
Vad görs? (Handlingsstrukturer) 
Vad tänks? (Tankestrukturer) 
 
Förutom dessa strukturer beskriver Löwstedt ytterligare en struktur vilken han 
benämner dialogstrukturer, vilka innefattar både det talade och det skrivna. Vi 
redogör inte för dem då Löwstedt menar att det finns skäl att låta 
handlingsstrukturer omfatta mer än det som fysiskt görs och därmed även 
innefatta det talade och det skrivna. 
 

3.3.2. Nivåer för organisationsanalys 

Löwstedt (1989) har utvecklat en begreppsapparat med hjälp av vilken han 
beskriver olika nivåer för organisationsanalys. När inget annat anges bygger 
detta stycke på Löwstedt (1989). 
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Den första nivån för organisationsanalys är den formella och på denna nivå 
studeras ledningens försök att styra agerande och tänkande i organisationen i 
en viss riktning. Den formella nivån syftar därmed till att beskriva det 
normativa, det vill säga hur det bör vara i organisationen. 
 
Den reella nivån för organisationsanalys uppstår i interaktionen mellan 
invanda handlings- och tankestrukturer och nya situationer. Den reella 
organisationen i olika grad kan överensstämma med den formella 
organisationen. En anledning till att den formella och den reella 
organisationen inte stämmer överens kan exempelvis vara att den formella 
organisationen endast ger standardlösningar och vid oförutsedda situationer 
uppstår därför ett handlingsutrymme för organisationens medlemmar. 
 
Den tredje nivån för analys är den kognitiva nivån och den avser människors 
uppfattningar om hur organisationen är uppbyggd och fungerar samt deras 
värdering om vad som är bra och dåligt i detta. I den kognitiva nivån studeras 
organisationsmedlemmarnas sätt att ge mening åt vad som är och vad som 
borde vara, det vill säga deras förståelse och kunskaper om de två tidigare 
nivåerna. 
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Inom en stor del av organisationslitteraturen beskrivs organisations-
förändringar som förändringar av den formella strukturen. Ett beslut om en 
förändrad formell organisation behöver inte nödvändigtvis få genomslagskraft 
på organisationsmedlemmarnas beteende. Om organisationer betraktas som 
en ständigt pågående organiseringsprocess istället för att bara betrakta dem 
som ett resultat av planerade förändringar är det intressant att studera 
tankestrukturerna hos både de som ska organiseras samt hos deras chefer. 
(Löwstedt, 1995) Det sätt på vilket människor handlar förstås enligt Löwstedt 
(1995b:40) som ”en konsekvens av deras överväganden om bästa sättet att agera utifrån 
subjektivt upplevda behov, mål och begränsningar.” 
 

Figur 3: Nivåer för organisationsanalys 

Källa: Löwstedt (1989:72), egen bearbetning 

Formell 
arbetsorganisation 

Arbetsorganisation uttryckt i 
organisationsschema, befattnings-
beskrivningar, manualer etc.  

Reell 
arbetsorganisation 

Agerande i arbetsprocessen

Organisations-
föreställningar 

Dominerande 
organisationsidéer 

Organisations-
bilder 

Lokala teorier 

Struktur

Formell nivå 

Reell nivå 

Kognitiv nivå 



 
 
 
 Tankar och handlingar i organisatorisk förändring – exemplet Hyresbostäder ________  

Maria Brandström   Helene Malmgren 
- 32 - 

 

3.4. Ett kognitivt perspektiv på förändring 

Löwstedt (1995) hänvisar till March (1981) som menar att kognitiv teori har 
fått ett allt större inslag i organisationsforskningen och i forskningen om 
organisationsförändringar. Studier av ledningen och organisationer utifrån ett 
kognitivt perspektiv har enligt Hellgren och Löwstedt (1998) blivit ett eget 
undersökningsområde. 
 

3.4.1. Kognitiva strukturer  

Tomicic (1998) beskriver i sin avhandling att kognition innebär att studera 
människors sätt att tänka. Organisationsteoretikerns syfte med att studera 
kognition är, enligt Hellgren och Löwstedt (1997) att se vilka antaganden om 
organisatoriska företeelser som påverkar människans tankar och handlingar. 
Tomicic (1998) menar att kognitiva strukturer är uppbyggda av tidigare 
kunskaper och erfarenheter och Hellgren och Melin (1993:49) beskriver 
begreppet kognitiva strukturer som följer: 
 

”Cognitive structures help us achieve a more coherent environment, shape 
our own reality, and guide our own actions.”  
 

Det finns mycket litteratur inom området kognition och definitionerna och 
omfattningen av begreppet varierar.  
 

“Usually cognition refers to emotion-free mental structures, moulded by 
past experience. Mental structures help us to organize and interpret 
information, thereby creating meaning and making the world 
understandable.”  

(Lindell et.al., 1998:78)  
 
Utifrån citatet ovan menar Lindell et al. (1998) att kognitiva strukturer ofta 
betraktas som rena kunskapsstrukturer. Hellgren och Melin (1993) menar 
dock att det krävs att individer inte betraktas som varelser vilka enbart agerar 
utifrån sin kunskap, utan att det också är viktigt att förstå att deras agerande 
även påverkas av känslor och värderingar.  
 
Människan kan inte betraktas som passiv när det gäller reaktionen på vissa 
stimuli utan ska istället betraktas som aktiv och någon som genom sin 
kognitiva struktur väljer vilka stimuli hon ska ta in och reagera på. På grund av 
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detta blir det svårt att säga att det finns en objektiv verklighet som alla 
upplever på samma sätt. (Hellgren och Löwstedt, 1997) Två personer med två 
olika tankemönster kan beskriva en företeelse på helt skilda sätt på grund av 
att de uppfattar det olika (Senge, 1995). Bolman och Deal (1997) menar att 
kognitiva strukturer bidrar till att försvåra ledningens uppgift vid förändring 
då de kognitiva strukturerna gör att det som sker inte behöver uppfattas på 
samma sätt. Även Hellgren och Löwstedt (1997) betonar det och menar att 
det i en förändring blir en uppgift för ledningen att försöka kontrollera och 
styra olika stimuli för att på så sätt skapa gemensamma bilder. Gemensam 
historia, kultur, social tillhörighet etc. är variabler som samma författare menar 
underlättar för detta. Skapandet av gemensamma bilder sker även dagligen 
genom att organisationens medlemmar agerar tillsammans och pratar med 
varandra. (Hellgren och Löwstedt) Gioia och Sims (1986) menar dock att det 
gemensamma värderingar och gemensamma handlingar alltid baseras på 
individuella kognitiva strukturer, vilka enligt Hellgren och Melin (1993) är 
relativt stabila över tiden. 
 

3.4.2. Kognitiva strukturer om organisation och 

organisering 

I Löwstedts (1989) tre nivåer för organisationsanalys delas den kognitiva nivån 
in i fyra grupper vilka rör organisation och organisering. Hela detta avsnitt 
bygger på Löwstedt (1989) där inget annat anges.  
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Figur 4: Kognitiva strukturer om organisation och organisering 

Källa: Löwstedt (1989:58), egen bearbetning 
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Individuella föreställningar 
Medlemmarna i en organisation har genom sin erfarenhet av att arbeta i 
organisationer utvecklat en föreställning om hur organisationer i allmänhet 
fungerar och därför styrs de inte endast av ”enkla beteende regler av typen gör si eller 
gör så” (Löwstedt, 1989:51). Förutom att vissa strukturer är relaterade till ett 
visst objekt innehar även människor strukturer som är mer allmänna, det vill 
säga strukturerna generaliseras från en situation till en annan. Löwstedt 
benämner denna generalisering för Halo-effekten vilken innebär att vi med 
hjälp av intryck vi har fått av människor i en situation bedömer dem i en 
annan situation. På grund av detta måste det göras en uppdelning mellan mer 
objektsspecifika föreställningar om organisationer och organisering och mer 
djupliggande, allmängiltiga föreställningar. De objektsspecifika 
föreställningarna benämns organisationsbilder medan de mer djupliggande 
föreställningarna benämns organisationsföreställningar och vad det innebär 
beskrivs i citatet nedan. 
 

 ”Organisationsföreställningen är hos en människa en i olika grad 
utvecklad teori om hur organisationer fungerar och förändras.”  

(Löwstedt, 1989:53)  
 
När det gäller organisationsbilder menar Zajonc och Wolfes (1963, i 
Löwstedt, 1989) att de till stor del bestäms av den position individen har då 
positionen i många fall ger tillgång till olika information. Vidare menar de att 
personer med en mer central roll har en mer differentierad, komplex och 
organiserad kognitiv struktur. Detta är även något som Risberg (2003) 
diskuterar och hon menar att position och tillgången till information är en 
anledning till att människor ger skilda beskrivningar av samma situation.  
 
Gemensamma föreställningar 
Alla föreställningar om organisationer är inte subjektiva då människor genom 
samtal och handlingar påverkar varandra och på så sätt skapar gemensamma 
föreställningar som är gällande för flera individer.  
 
Även inom de gemensamma föreställningarna görs en uppdelning mellan 
allmängiltiga föreställningar och objektsspecifika föreställningar. De 
allmängiltiga benämns dominerande organisationsidéer och syftar till 
gemensamma organisationsföreställningar om hur organisationer kan eller bör 
organiseras. Dessa idéer dominerar sättet på vilket organisationsmedlemmarna 
beskriver rådande strukturer och rörelseriktningen i pågående förändringar 
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och kan genom normer och värderingar påverka människors handlingar. Det 
kan dock vara så att dessa idéer i princip inte överensstämmer med någon av 
organisationsmedlemmarnas individuella organisationsföreställning. Löwstedt 
beskriver detta som att en föreställning eller en viss lösning på ett problem 
kan bli dominerande på grund av att ingen framför sina invändningar och på 
så sätt förutsätts det att alla stöder den framlagda idén.  
 
De objektsspecifika allmänna föreställningarna benämns av Löwstedt för 
lokala teorier, vilka handlar om utbredningsgraden av gemensamt hållna 
föreställningar. 
 

”När de dominerande idéerna är påtagliga, avser en specifik situation 
eller förändring och omfattar fler än ett fåtal, väljer jag att tala om 
lokala teorier.”  

(Löwstedt, 1989:60)  
 
Vidare omfattar de lokala teorierna inte enbart tankarna, utan de uttrycks även 
i de handlingar som organisationsmedlemmarna utför.  
 

3.4.3. Organisationskultur 

Organisationsteoretiker studerar kultur utifrån en mängd ansatser och detta 
avsnitt skulle ensamt kunna utgöra grunden för vår uppsats. Vi har dock valt 
att inte enbart ha den ansatsen men tar med delar av den som ett 
komplement. Alvesson (2003a) menar att kritiker uppfattar begreppet kultur 
som något som innefattar så mycket att det tillslut inte fångar någonting. 
Enligt dessa kritiker bör organisationskultur återspegla tankarna i 
organisationen snarare än det som är observerbart. 
 

”Kultur handlar om betydelser, innebörder, meningar – inte om yttre, 
objektiva ting.”  

 
(Alvesson, 2003a:225)  

 
Alvesson menar dock att det kan vara svårt att betrakta kultur på detta sätt 
eftersom kulturen återspeglas i beteendet. Trots detta håller Alvesson med 
kritkerna ovan och betonar att kulturen inte härrör till det observerbara utan 
att den härrör till uppfattningar och föreställningarna om det observerbara.  
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Forskare inom området organisationskultur kan enligt Meek (1988) delas in i 
två grupper. En grupp betraktar kultur som något som ledningen kan styra 
och manipulera. Forskare med detta synsätt betraktar det som att 
organisationen har kultur. Meeks egna åsikt är däremot att kultur skapas 
genom social interaktion av alla organisationens medlemmar, i vilka ledningen 
då har lika mycket del som någon annan. Kulturen kan därmed inte styras, 
utan konstrueras och omskapas ständigt av dem som ingår i organisationen. 
De som sällar sig till denna grupp betraktar det som att organisationen är 
kultur. (Meek)  
 
Några av Meeks ståndpunkter återfinns även i Alvessons (2003a) resonemang 
om kultur och där ingen annan källa anges bygger nedanstående avsnitt på 
hans resonemang. Alvesson konstaterar att det är svårt att ge någon klar 
definition av vad kultur är och att det istället är viktigt att ringa in centrala 
aspekter av begreppet. Vidare menar han att det finns en stor enighet i att 
kultur kännetecknas av ett antal karaktäristika. Dessa karaktäristika hämtar 
Alvesson från Hofstede et al. (1990) vilka menar att kultur bland annat är 
något kollektivt som inte kan brytas ned till enskilda individer, att kultur är 
historiskt bestämd samt att kulturen är socialt bestämd, det vill säga att 
kulturen är skapad av människor och bärs upp av ett kollektiv. Alvesson 
(2003a:226) menar vidare att kultur kan definieras som: 
 

”…föreställningar och innebörder som är gemensamma för en viss 
grupp, som ofta uttrycks eller förmedlas i symbolisk form och som 
vägleder människorna i hur de relaterar sig till sin gemensamma 
omvärld.”   

 
Definitionen ovan innebär att fokus läggs på det gemensamma i 
organisationer och hur individerna relaterar sig till en intersubjektiv värld, 
vilken innebär att en social verklighet i stora delar upplevs som likartad av 
individer inom en kultur. Då en organisation förutsätter kollektivt handlande 
är det enligt Alvesson en förutsättning att individer uppfattar verkligheten på 
ett liknande sätt. Vanligtvis finns det dock stora skillnader i 
föreställningsramar och värderingar hos organisationsmedlemmarna. I en 
organisation finns människor av olika kön, generationer och samhällsklasser 
och oftast präglas organisationen av en långt driven arbetsfördelning. Detta 
talar för att det finns stora skillnader i hur organisationens medlemmar tolkar 
det som sker och på vilket sätt de förhåller sig till den organisatoriska 
verkligheten. För att kunna uppnå ett kollektivt handlande i en organisation är 
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det därmed viktigt att organisationsmedlemmarnas mentala kartor inte är helt 
olikt konstruerade.  
 
Alvesson menar vidare att organisationsidentitet är nära besläktat med 
begreppet organisationskultur. Om en organisation tydligt avskiljer sig från 
omgivningen ifråga om värderingar, lokalisering etc. och förknippas med 
något positivt kommer den att fungera som en källa till social identitet för 
organisationens medlemmar. Organisationsidentitet underlättar samverkan 
mot organisationens övergripande mål och om organisationen inte är en 
identitetskälla kan gruppindelningar i stil med ”vi och dom” uppkomma.  
 
Hatch (2002) menar att kultur kan ses som en kontext för 
organisationsmedlemmars meningsskapande8 och tolkning, då tolkningar inte 
görs i ett socialt vakuum. Även Alvesson (2003a) kopplar ihop kultur med 
meningsskapande och följande citat syftar till att ytterliggare belysa vikten av 
att ta organisationskultur i beaktande vid organisatoriska studier.  
 

”Formella strukturer kan således inte begripas i ett kulturellt vakuum. 
De måste ges mening och, ur ett ledningsperspektiv, helst en mening som 
är gemensam för dem som är verksamma i organisationen.”  

(Alvesson, 2003a:203)  
 

3.4.4. Tanke och handling 

Vid studier av organisationsförändringar betonar Hellgren och Löwstedt 
(1997) och Lindell et al. (1998) att det är samspelet över tiden mellan tanke 
och handling, det vill säga mellan kognitiva processer och vad som händer i 
den strategiska utvecklingen av organisationer, som är intressant och inte 
kognitionen i sig självt. Hellgren och Löwstedt (1997) förtydligar det genom 
att beskriva att det är kognitionens betydelse för handling som är av intresse 
vilket även förtydligas i nedanstående citat av Spender (1998): 
 

”They want to know how organizations work and reflect management’s 
intentions. It is not obvious how we are to connect these two types of 
inquiry. Managers make decisions, so we want to know about the 
cognitive frames in which these decisions processes take place. Employees 
occupy roles and follow rules, so raising questions about how such 

                                                 
8 Diskuteras närmare i avsnitt 3.4.6 
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constraints on workplace activity are determined and perceived. […] In 
addition to perceiving and deciding, managers, firms, and employees are 
also experiencing, raising questions about the relationship between their 
perceptions and their experiences.”  

(Spender, 1998:14)  
 
Hellgren och Löwstedt (1997) menar att det som kopplar samman 
människans tankar och handlingar är kognitiva strukturer. Vidare diskuterar 
de att det finns en skillnad i uppfattning bland författare huruvida de kognitiva 
strukturerna vägleder människans agerande eller om människan genom att 
agera skapar kognitiva strukturer. Lindell et al. (1998) och Hellgren och 
Löwstedt (1997) argumenterar dock för att tanke och handling är en 
sammanlänkad process, vilket förtydligas i följande citat.  
 

”Vi vet att vad människan i en organisation gör delvis är resultatet av 
vad hon själv, eller någon annan, tänkt ut som lämpligt. Vi vet också 
att vad hon tänker kan vara ett resultat av vad hon och hennes 
arbetskamrater gör.” 

(Hellgren och Löwstedt, 1997:11) 
 
Författarna ovan menar således att det inte går att säga om tanke kommer före 
handling eller om det är tvärtom, utan att det är en social process som pågår 
hela tiden sammanlänkat för att skapa mening i det som sker i en organisation.  
 

3.4.5. De tre kognitiva dimensionerna 

Hellgren och Melin (1993) har genomfört en studie där de beskriver de 
kognitiva processernas påverkan på den strategiska förändringsprocessen i 
organisationer och detta avsnitt utgår från deras resonemang. Som ovan 
nämnts är det är inte den kognitiva dimensionen i sig självt som är intressant 
utan den används snarare för att få en bättre förståelse för relationen mellan 
tanke och handling på ledningsnivå.  
 
Den kognitiva dimensionen är enligt författarna något som ska fungera som 
ett komplement till mer traditionella förklaringar om att förändring sker som 
en reaktion på något som händer i omvärlden. Utifrån sina studier har de 
identifierat tre kognitiva sfärer som både påverkar och påverkas av strategiskt 
agerande; branschvisdom, organisationskultur och individuellt tankesätt. 
Samtidigt påverkar och påverkas även dessa sfärer av varandra.  
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Figur 5: Tre kognitiva sfärer i strategiska förändringsprocesser   

Källa: Hellgren och Melin (1993), egen bearbetning 
 
Det individuella tankesättet innefattar ledarens värderingar, antaganden och 
tankar om ledarskap och strategisk utveckling i organisationer. Detta tankesätt 
reflekterar livserfarenhet och ledarens personlighet. Ledarens sätt att tänka 
formas av personlighet, historia och tidigare ledarerfarenheter. Hellgren och 
Melin drar följande slutsats om individuellt tankesätt: 
 

”When a new leader, with an established and stable way-of-thinking, 
enters a mature company the result may be radical strategic change.”  

Hellgren och Melin (1993:62) 
 
På företagsnivå framhåller författarna organisationskultur som en sfär som har 
betydelse för strategisk förändring. Det som återfinns på denna nivå är 
kollektiva åsikter, värderingar och övertygelser. Även på branschnivå är 
tankestrukturen kollektiv och består av ett dominerande tankesätt i den 
bransch företaget befinner sig i.  
 
Från figuren ovan framgår det att de tre nivåerna för kognition påverkar 
varandra i båda riktningar. Exempelvis kan en individ med ett för 
organisationen nytt strategiskt tankesätt kan förändra rådande 
organisationskultur samtidigt som en etablerad kultur kan hindra att ett nytt 
individuellt tankesätt får fäste i organisationen.  
 

3.4.6. Meningsskapande 

1995 publicerades ”Sensemaking in Organizations” av Karl Weick. Boken 
samanställer och går igenom mycket av den litteratur som finns angående 
sensemaking. Ordet sensemaking består av två ord; sense och making. Sense 
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syftar till mening och making är en aktivitet av skapande. Den svenska 
översättningen vi använder oss av är därmed meningsskapande. Weick 
(1995:133) menar att  meningsskapande handlar om: 
 

 ”…the enlargement of small cues. It is a search for contexts within 
which small details fit together to make sense.”  

 
Meningsskapande sker enligt Weick i retroperspektiv då det bygger på 
erfarenhet och erfarenhet bygger i sin tur på tidigare upplevelser. Även 
Löwstedt (1995) skriver att människor skapar mening i en situation genom att 
strukturera intryck med hjälp av tidigare erfarenheter, det vill säga kognitiva 
strukturer. På grund av att strukturerna relaterar en osäker händelse till 
existerande koncept bidrar de till att skapa mening för den händelsen. En 
anledning till att individer skapar mening på olika sätt är att de har olika 
erfarenheter. Individer med samma erfarenhet kan dock också skapa mening 
som skiljer sig åt på grund av att de tolkar erfarenheten olika. (Tomicic, 1998) 
Tomicic menar att kognitiva strukturer både är de verktyg som används för att 
skapa mening samtidigt som dessa strukturer även är ett resultat av 
meningsskapande.  
 
Weick (1995) anser inte att meningsskapande är en rationell process utan att 
meningsskapande istället bygger på rimlighet, då personer inte söker efter 
precisa förklaringar för koncept utan istället söker efter förklaringar som 
passar in i deras föreställningsvärld. Tomicic (1998:13) beskriver det som att 
”vi ser vad vi vill se”. Det innebär alltså att vi som individer både skapar det vi 
vill se och även skapar mening av det vi ser. Tomicic framhåller att det är 
skillnad mellan att skapa mening och att tillskriva något en värdering. 
Meningsskapande kan enbart vara ett konstaterande att något har hänt men 
när en värdering läggs till kommer denna händelse att uppfattas som 
exempelvis positiv, negativ eller ledsam.  
 
Gioia (1986) menar att meningsskapande kan förstås som en process vilken 
inbegriper social konstruktion av verkligheten. Vidare menar han att det i en 
organisation därför skapas olika mening beroende på vilka medlemmar som 
ingår. Detta förtydligas med hjälp av följande citat: 
 

”Thus, the reality with which people must deal is of their own making. 
Organization members, therefore, do not engage in a process of 
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discovering some existing reality but of creating it and or learning it from 
others who are mutually involved in its communication” 

    (Gioia, 1986:51) 
 
Även Weick (1995) är av åsikten att individer tolkar och skapar delad mening 
av en situation genom att interagera med varandra och enligt Weick är möten 
är bra tillfälle att skapa mening på. Tomicic (1998) menar dock att alla 
individer, på grund av olika anledningar, inte har lika stor möjlighet att 
påverka meningsskapandet.  
 

3.5. Sammanfattning inför fortsättningen 

I detta avsnitt summerar vi hur vi fortsättningsvis använder de teorier som 
diskuterats i detta kapitel. Vi utgår från Mintzberg (1987) och Hatch (2002) 
vilka menar att en förändring inte enbart kan förstås som en planerad process 
av ledningen, utan att en förändrig även kan förstås som något framväxande 
vid sidan om den planerade. Detta resonemang stämmer väl in med Löwstedts 
(1995b) diskussioner där han framhåller att förändring är något som alla 
organisationens medlemmar bidrar till genom sina tankar och handlingar. För 
att studera detta tar vi hjälp av Löwstedts (1989) uppdelning i den formella 
respektive den reella nivån där vi låter den formella nivån representera den 
planerade förändringen medan den reella nivån står för den framväxande 
förändringen. Vidare kommer företagsledningens tankar och handlingar att 
beskrivas och analyseras på den formella nivån medan beskrivningen och 
analysen på den reella nivån utgår från medarbetarna.  
 
Utifrån Löwstedts begreppsapparat över nivåer för organisationsanalys 
strukturerar vi fortsättningen av uppsatsen kring en egen modell vilken 
baseras på Löwstedts modell. Då kognitiv teori innefattar tankar och 
handlingar anser vi att modellen nedan ger oss en bra utgångspunkt att 
analysera organisationsförändring utifrån anställdas tankar och handlingar.  
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Figur 6: Sammanfattning av referensram 

Källa: Egen modell, baserad på Löwstedts (1989:72) begreppsapparat 

för beskrivning och analys av organiseringsprocesser. 
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4. HYRESBOSTÄDER I NORRKÖPING 
AB 

För studien av organisatorisk förändring har Hyresbostäder 
i Norrköping AB fungerat som fallföretag och i de 
kommande tre kapitlen beskriver vi det som har skett och 
sker på Hyresbostäder. I detta kapitel börjar berättelsen 
ungefär 80 år tillbaks i tiden för att ge en inblick i 
företagets historia. Sedan beskrivs bakgrunden till 
förändringen och den resa Hyresbostäder har gett sig ut på. 
Slutligen redogör vi för hur det formellt sett såg ut på 
Hyresbostäder innan förändringen. 
 
 
 

4.1. Till allmän nytta… 

1996 firade Hyresbostäder 50 år och i samband med detta skrevs en 
jubileumsbok för vilken Sandell et.al. var redaktörer. Boken beskriver 
företagets historia samt utvecklingen av Norrköpings bostadsmarknad. Hela 
detta avsnitt kommer om inte annat anges att bygga på den boken.  
 

”Det var den första oktober 1923. Närmare femhundra norrköpingsbor 
trängdes med sina samlade ägodelar på stadens gator. Alla hade tidigare 
på dagen blivit vräkta från sina lägenheter. Fastighetskontoren fylldes 
av förtvivlade människor. […] Den provisoriska hyresstegringslagen 
under krigsåren hade upphört att gälla. Nu stod det åter 
fastighetsägarna fritt att höja hyrorna. Så mycket anständigheten tillät. 
Fast de flesta höjde mer än så.” 

(Sandell et al., 1996:8) 
 
Dagen då hyresstegringslagen upphörde var en av de tyngsta dagarna i svensk 
bostadshistoria. Under tjugotalet växte ett antal bostadskooperativ fram men 
de flesta människor var ändå hänvisade till de provisoriska nödbostäder som 
inrättades. Under trettiotalet försökte HSB förändra bostadssituationen i 
Norrköping, något som genomfördes utan att någon märkbar skillnad kunde 
skönjas. 68 procent av Norrköpings lägenheter var på ett rum och kök eller 
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mindre och över hälften av alla familjer med tre barn eller fler var förpassade 
till dessa. Ett annat exempel för att beskriva situationen är att var fjärde 
lägenhet saknade vatten och avlopp. En bostadssocial utredning genomfördes 
1933 och i den visar statistiken att det bara var i Avesta av 88 undersökta 
städer som trångboddheten var värre.  
 
I december 1945 lade bostadssociala utredningen fram allmänna riktlinjer som 
skulle gälla för den framtida bostadspolitiken. Dessa riktlinjer syftade till att 
avskaffa trångboddheten, att sanera bort dåliga lägenheter och att införa regler 
om hyressättning. I utredningen uppmanades kommunerna att bilda egna 
allmännyttiga bostadsföretag vilka skulle arbeta för en hög och jämn 
bostadsproduktion samt en låg hyresnivå. De allmännyttiga bolagen skulle 
garantera att bostäder till hög kvalitet blev tillgängliga för människor från alla 
befolkningsgrupper (Nilsson, 2000). 
 
Stiftelsen Hyresbostäder i Norrköping grundades 1946 som ett allmännyttigt 
bostadsföretag helägt av Norrköpings kommun och utan vinstintresse. 1956 
beräknades att ytterliggare 20 000 personer behövde bostäder för att 
Norrköping skulle komma i nivå med andra jämförbara städer. Under en 15-
årsperiod kom Stiftelsen Hyresbostäder att bidra till att både höja standarden 
på lägenheterna samt att bygga bort bostadsbristen. Några år efter att de stora 
byggprojekten avslutats var situationen med bostadsbrist som bortblåst och 
1973 hade stiftelsen 750 tomma lägenheter. Istället för stora byggnationer 
övergick de nu till att förvalta sitt befintliga fastighetsbestånd. Under de 
kommande åren hade stiftelsen stora ekonomiska bekymmer vilket ledde till 
att Hyresbostäder under dessa år tog emot stora ekonomiska bidrag från 
kommunen. Problemen med ekonomin fick även som konsekvens att planer 
på lägenhetsunderhåll fick skjutas på framtiden.  
 
1980 ombildas stiftelsen till ett aktiebolag vilket utgjorde startpunkten för 
Hyresbostäder i Norrköping AB. I slutet av åttiotalet uppvisade företaget ett 
positivt resultat och antalet tomma lägenheter sjönk till rekordlåga nivåer. 
Trots ett förbättrat resultat hade Hyresbostäder en soliditet på endast tre 
procent. En förklaring till den dåliga soliditeten var att bolaget inte skulle vara 
vinstdrivande. Som kompensation fick de allmännyttiga bostadsbolagen 
statliga lån till hundra procent av byggkostnaden för nya fastigheter.  
 
Under 90-talet förbättrades dock Hyresbostäders soliditet och behoven av 
ekonomiskt stöd från ägaren, det vill säga kommunen, minskade. På grund av 
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en ny fastighetsbeskattning, minskade räntesubventioner och nya momsregler 
tvingades dock Hyresbostäder till stora hyreshöjningar. Detta ledde till att 
många unga inte hade råd att flytta hemifrån och antalet lediga bostäder ökade 
återigen, den här gången till över 1000 stycken. Även de privata 
fastighetsägarna drabbades och det blev en kamp mellan bostadsföretagen för 
att få sina lägenheter uthyrda. Som en följd av den hårdare konkurrensen blev 
även de privatägda fastighetsbolagen intresserade av att ta ett större socialt 
ansvar.  
 
I början på nittiotalet trädde Hyresbostäder in i en förädlingsfas och istället 
för att förvalta lägenheter var det nu viktigare att förädla boendet. Ett exempel 
på det är att hyresgästen hade möjligheter att påverka standarden och 
därigenom hyran för sin lägenhet.  
 
Under 90-talet tonades den bostadssociala rollen ner och de allmännyttiga 
bostadsbolagens roll som verktyg i bostadspolitiken har sedan dess blivit allt 
mer oklar, vilket också märks i företagen där de ofta talas om att de har en ny 
roll att fylla. Många allmännyttiga bostadsbolag har börjat lägga en allt större 
vikt vid sina kunder/hyresgäster och det talas om att allmännyttan måste 
drivas på affärsmässiga villkor. (Fellesson, 2001) 
 
Ur VD kommenterarna i årsredovisningarna för åren 1999, 2000 och 2001 
framgår det att Hyresbostäder hade en positiv resultatutveckling samt att 
företaget arbetade för att bli mer kundorienterade. År 2002 kan det 
konstateras att Hyresbostäder enligt en enkätundersökning har nöjda 
hyresgäster men samtidigt måste de fastslå att det ekonomiska resultatet inte 
nådde upp till de mål som var satta för året. (Årsredovisning, 2002) 
 

4.2. Personer som kommer till tals  

Innan vi fortsätter kapitlet vill vi påminna läsaren om vilka vi har intervjuat 
och vad de kommer att benämnas i rapporten. De intervjuade är 
kvartervärdar, representanter från företagsledningen och övriga 
stödavdelningar samt fackliga representanter.  
 
Då kvartersvärdarna består av både nyanställda och de som har varit anställda 
i organisationen sedan innan förändringen kommer vi för att förtydliga det 
genom att kalla de förstnämnda för nyanställd kvartersvärd medan de andra 
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benämns ”gammal” kvartersvärd. När vi syftar på dem som grupp benämner 
vi dem kvartersvärdar, vilket således blir ett samlingsnamn för alla intervjuade 
kvartersvärdar, såväl nyanställda som ”gamla”. 
 
När det gäller företagsledningen görs ingen uppdelning i nyanställda och de 
som varit anställda sedan innan förändringen då dessa personers syn är så 
samstämmig att vi inte finner det meningsfullt att göra den uppdelningen. 
Vidare skulle det leda till att anonymiteten minskades. Av anonymiseringsskäl 
har vi valt att inte heller göra någon uppdelning mellan nyanställda och 
”gamla” i stödfunktionerna då det bara finns en nyanställd bland de 
intervjuade.  
 
De fackliga representanterna vi har intervjuat kommer kort och gott att 
benämnas för facklig representant.  
 
För att kunna skilja mellan de anställda kommer vi att göra en uppdelning 
mellan företagsledningen och övriga anställda i Hyresbostäder vilka vi då 
benämner företagsledning och medarbetare. När vi pratar om dem som grupp 
benämns de anställda.  
 
Vi kommer inte att göra någon ytterliggare uppdelning i våra urvalskriterier, 
kön och ålder då vi vid sammanställningen av intervjuerna inte fann dessa 
relevanta i arbetet med att besvara vårt syfte. 
 
I bilaga två återfinns företagets organisationsschema på vilket de 
avdelningarna där de intervjuade är anställda på är markerade.  
 

4.3. Bakgrund till förändringen 

”Redan tidigt 2003 kunde det fastslås att Hyresbostäder 
konfronterades med stora problem på många områden. Företagets 
driftsresultat var för lågt, vakansgraden var hög och fastighetsbeståndet 
kännetecknades av bristande underhåll.” 

(Årsredovisning, 2004)  
 
I intervjuerna med både företagsledningen och medarbetare diskuterades 
ovanstående problem och oavsett position och erfarenhet har alla intervjuade 
en liknande syn på varför det fanns ett behov av förändring i företaget. Nedan 
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presenterar vi vad de intervjuade angav som anledningar till Hyresbostäders 
förändring. Det som främst diskuterades var företagets dåliga ekonomi och en 
person i företagsledningen nämner att: 
 

”Den stora anledningen tror jag är ekonomin. Det borde vara så, eller 
det är så. Hade vi tjänat pengar så hade vi undrat varför vi skulle göra 
det här.” 

 
En av de nyanställda kvartersvärdarna menar att Hyresbostäders dåliga 
ekonomi går att spåra tillbaka till tiden då subventionerna för de allmännyttiga 
bostadsbolagen togs bort. 
 

”Det var väl för några år sedan som de slutade att skjuta till pengar och 
då står man där helt ensam och så måste man börja tänka om, hur gör 
vi nu? Men så länge som vi får pengar som flyter in då tänker man inte 
på det. Det är ju så.” 
 

Samma kvartersvärd berättar att den dåliga ekonomin har medfört att 
underhållet på lägenheterna har blivit eftersatt och att det därför kommer att 
vara ännu dyrare att rusta lägenheterna idag. För att kunna underhålla 
lägenheterna måste därför Hyresbostäder börja ”att tjäna pengar och att tänka 
affärsmässigt”.  
 
En annan anledning till den dåliga ekonomin går att spåra till före detta VD:ar 
och att de har haft en syn på ekonomin som inte passar in i ett bostadsföretag. 
En facklig representant menar att:  
 

”Han var helekonom, han sparade på gem och suddgummin men såg 
inte det stora va. För honom var det vikigaste den sista raden i bokslutet 
att sen företagets hus ramlade ihop det var inte viktigt va […]”  

 
Även Hyresbostäders höga vakansgrad och underhållet var något som 
diskuterades i intervjuerna och en medlem i företagsledningen berättar att på 
grund av ökade vakanser har konkurrensen hårdnat om vad bostadsföretagen 
kan erbjuda. Därför är det viktigt att ha ett bra underhåll på både områden 
och lägenheter. När det gäller vakanserna berättar en ”gammal” kvartersvärd 
att: 
 

”Vi har mycket vakanta lägenheter. Det är ju ingen tillväxtkommun 
direkt.”  



 
 
 
 Tankar och handlingar i organisatorisk förändring – exemplet Hyresbostäder ________  

Maria Brandström   Helene Malmgren 
- 48 - 

 

 
Flera av de intervjuade nämner att kundernas efterfrågan och önskemål har 
förändrats. De menar att samhället blir mer och mer individualistiskt där 
produkterna som företaget erbjuder måste vara individanpassade på grund av 
att kunderna inte längre kommer att nöja sig med standardlösningar. För att 
svara upp mot denna situation är det många som nämner att företaget måste 
bli mer flexibelt. 
 
Utöver ovanstående anledningar framkommer det att många ser förändringen 
som ett resultat av den nya VD:ns inträde i företaget och att han, när han 
började på Hyresbostäder 2002 tog med sig ett nytt sätt att tänka. En person i 
företagsledningen berättar att:  
 

”Ja i november tror jag att han började. Då föddes nog dom tankarna 
tror jag. […] Att vi måste vända på det här, så har han förklarat. 
Han gick ju någon form av Eriksgata här och pratade med alla. Det 
tror jag är en dramatisk vändpunkt för bolaget. Gunnars inträde i 
bolaget.”  

 
Under intervjuerna framkom det även att Hyresbostäder arbetar i 
benchmarking projekt tillsammans med andra kommunala 
bostadsbolag. Flera av de intervjuade framhåller att det Hyresbostäder 
genomgår inte är unikt på något sätt och en person i ledningsgruppen 
berättar att: 

 
”Många andra bostadsföretag i Sverige har ju redan genomgått det som 
vi genomgår nu. Stångåstaden9 till exempel, MKB10 och många andra 
bolag. Sen är det ju många som lever kvar så att jag tror att vi ligger 
hyggligt till ändå i och med den här förvandlingen då.”  

 
En person i ledningsgruppen berättar att Hyresbostäders förändring kan 
förstås utifrån det som händer i omvärlden: 
 

”Visst har man förändrat sig över tiden också men man har inte tagit 
de stora greppen för att bli konkurrenskraftiga, för att bli med i tiden. 
Det finns jättemycket att göra. Vi har gjort mycket under några år nu 
men det finns massor kvar att göra för det är en väldigt eftersatt 

                                                 
9 Linköpings kommuns allmännyttiga bostadsbolag 
10 Malmös kommuns allmännyttiga bostadsbolag 
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bransch, och Norrköping är en väldigt eftersatt stad. Det är ett än mer 
eftersatt företag. Det fanns ett jättebehov av att förändra för att överleva 
på lång sikt.” 

 

4.4. En förändring i tre steg 

För att komma till rätta med de problem som företaget brottades med inledde 
företagsledningen under 2003 ett arbete med att ta fram en affärsplan. 
Affärsplanen är det dokument som formellt sett ligger till grund för 
Hyresbostäders förändring och i årsredovisningen 2003:23 framgår det att: 
 

”Arbetet med affärsplanen visar på ett ökat behov av flexibel 
organisation, ökad lönsamhet, specialisering samt koncentration av 
resurser och kompetenser inom företaget.” 

 
Citatet betonar att det finns ett behov av en rad åtgärder i företaget och för att 
klara de mål som finns uppställda i affärsplanen genomgår Hyresbostäder 
sedan 2004 stora förändringar. Förändringarna hade redan i årsredovisningen 
från 2003 beskrivits som en kommande förändring i tre steg; omorganisation, 
förändrad prissättning och förändrat fastighetsbestånd. Förändrad prissättning 
innebär att företaget ska införa ett system som benämns Rättvis hyra. Detta 
innebär att hyressättningen kommer att grundas på exempelvis läge, avstånd 
till service, teknisk standard och rumsantal, i stället för fastighetens byggår 
som det var tidigare. Som framgår av namnet syftar systemet till en mer rättvis 
hyressättning samt en ökad valfrihet för kunden.  
 
Förändringen i fastighetsbeståndet bestod av att Hyresbostäder under 2004 
har sålt fastigheter i vissa områden där de tidigare varit överrepresenterade 
och köpt fastigheter i andra områden med lägre representation. Den 
försäljning som skedde uppgick under året till ca 1900 lägenheter medan 
förvärven uppgick till 796 lägenheter (Årsredovisningen, 2004). En medlem i 
företagsledningen berättar att det är bra att fastighetsbeståndet ses över och 
att Hyresbostäder säljer och köper så att de visar konkurrenterna att de är en 
aktör som vill vara med och konkurrera på marknaden. I denna uppsats 
kommer vi att ha förändringarna i prissättning och fastighetsbestånd i åtanke 
men vi kommer inte att beskriva dem mer utförligt utan fokusera på 
omorganisationen. 
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4.5. Hur såg det ut på Hyresbostäder innan 

omorganisationen? 

2003 var Hyresbostäder ett företag med 190 anställda varav 137 män och 53 
kvinnor. I företagets fastighetsbestånd ingick 10 946 bostäder och 570 lokaler 
utspridda över tre distrikt; söder, innerstan och Hageby/Navestad. För 
respektive distrikt fanns en ansvarig distriktschef och distrikten var uppdelade 
i 14 bostadsområden. (Årsredovisning 2003)  
 
De som idag benämns kvartersvärdar benämndes i den gamla organisationen 
förvaltare. Kvartersvärdarnas roll skiljer dock i stor utsträckning från den roll 
förvaltarna hade då ansvarsområden både har tillkommit och tagits bort. För 
att ge en förståelse för hur förvaltarna arbetade följer en beskrivning nedan.   
 
Förvaltaren var den person som ansvarade för ett bostadsområde. En av de 
intervjuade berättar om jobbet som förvaltare och där inget annat anges 
bygger stycket på det som framkom under intervjun. Under sig hade 
förvaltaren inom varje område fastighetsskötare vilka var ansvariga för yttre 
och inre skötsel av fastigheterna. Förvaltarnas arbetsuppgifter bestod av 
administration och beställningar av de jobb som fastighetsskötarna skulle 
utföra. De arbeten som fastighetsskötarna själva inte skötte, till exempel 
tapetsering och golvarbeten, beställda förvaltarna direkt från utomstående 
entreprenörer. Förvaltarna stod således i direktkontakt med de entreprenörer 
företaget använde sig av. I förvaltarnas arbetsuppgift ingick att de både hade 
beställar- och utföraransvar, vilket innebar att de både beställde uppdrag och 
ansvarade för att uppdragen blev utförda. Andra ansvarsområden och 
uppgifter som förvaltarna hade var att de hade personalansvar över 
fastighetsskötarna och i Hemsidan (nr 3, 2004) framkommer det att 
förvaltarna även hade budgetansvar.  
 
Decentraliserade ute i områdena fanns områdesassistenter vilka skötte 
administrativa uppgifter åt befintliga hyresgäster samt att de fördelade arbeten 
till fastighetsskötarna. Det var till områdesassistenterna som hyresgästen 
vände sig med exempelvis felanmälningar och nyckelärenden. I varje distrikt 
fanns 1-2 underhållsplanerare/byggprojektledare vilka skötte mindre 
byggprojekt och underhållsarbeten. 
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I bilaga ett återfinns det organisationsschema som gällde fram till och med 
2003-12-31. 
 

4.5.1. En koloss på lerfötter 

De flesta av de intervjuade som anställdes på Hyresbostäder redan innan 
förändringen har i stora drag en gemensam bild över hur Hyresbostäder såg ut 
tidigare. Hyresbostäder beskrivs som att det har varit en grå kommunalägd 
organisation som allmänheten på grund av allmännyttan har uppfattat som 
väldigt socialt lastad. En annan beskrivning är att Hyresbostäder var en 
organisation med väldigt mycket personal. En av medlemmarna i 
företagsledningen nämner att det i mitten på 80-talet fanns 120 städerskor 
anställda i företaget. En person i företagsledningen och en facklig representant 
använder metaforen en koloss på lerfötter för att beskriva hur det har sett ut i 
Hyresbostäder och en av dem berättar att: 
 

”Sen har ju Hyresbostäder vart en koloss på lerfötter om man säger så 
det har dom ju gemensamt med väldigt många såna här företag (syftar 
på allmännyttiga bostadsföretag). En stor, stor organisation, mycket 
folk, trögflytande som man säger […]”. 

 
Hyresbostäder beskrivs även som att det har varit ett relativt ostört företag 
och att det därför blev en trygg organisation. En medlem i företagsledningen 
berättar att det är svårt för de anställda att se någon koppling mellan intäkter 
och kostnader. 
 

”Har man börjat här så slutar jag när jag själv vill eller när jag blir 
pensionär. Det finns inte den här pressen. Man tar ju inte betalt för 
sina jobb. […] Det är svårt för de anställda att se någon koppling 
mellan kostnad och intäkter. De får ju intäkter oavsett vad det kostar. 
Hyran får man ändå in. Därför finns det ingen spärr. […] Det är ett 
problem och det tror jag är ett av grundproblemen i den här branschen.”  

 
En annan åsikt är att Hyresbostäder historiskt sett inte har haft kompetens i 
första rummet när de anställt personal. En facklig representant säger att: 
 

”Många har ju kommit in för att det är någon bekant som jobbat här. 
En bror fick jobb först och sen några år efter så fick nästa bror jobb. 
Mycket förbindelser och kontakter. Men det är ju inget unikt för 
Hyresbostäder så är det ju i alla såna här kommunala historier.” 
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Flera av de intervjuade nämner att något som de är stolta över är den 
servicenivå som bolaget har haft gentemot sina hyresgäster. En ”gammal” 
kvartersvärd berättar att: 
 

”Och det har ju visat sig i de där enkätundersökningarna med. Vi har 
ju haft Sveriges mest nöjda kunder.” 
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5. FÖRETAGSLEDNINGENS 
INTENTIONER 

I föregående kapitel beskrevs företagets historia, bakgrunden 
till förändringen samt det Hyresbostäder ska lämna bakom 
sig. I detta kapitel är det företagsledningen i Hyresbostäder 
som kommer till tals och vi redogör för hur det är tänkt att 
Hyresbostäders formella organisation enligt företagsledningen 
ska fungera. Vi inleder med att beskriva företagsledningens 
sammansättning och genom det förtydligas det för läsaren 
vilka erfarenheter de besitter. Vidare beskrivs företagets 
affärsplan vilken är det formella dokument som ligger till 
grund för förändringen. Därefter redogör vi för 
Hyresbostäders formella organisation efter förändringen. 
Kapitlet avslutas med en beskrivning av företagsledningens 
försök att förmedla den nya organisationen till övriga anställda i företaget. 
 

5.1. Företagsledningen 

Företagsledningen har genom utbyte av medlemmar under de senaste åren 
genomgått stora förändringar och det är ingen som har varit medlem i 
företagsledningen längre än sedan 2001. Två personer var anställda på 
Hyresbostäder innan de rekryterades till företagsledningen och de har arbetat 
på företaget sedan 1986 respektive 1994. Resten av personerna i 
företagsledningen kommer från andra företag och rekryterades direkt till 
företagsledningen. Två av dem som idag ingår i företagsledningen anställdes 
efter förändringen. Där inget annat anges bygger detta kapitel på intervjuer 
med företagsledningen. 
 
Företagets VD kommer närmast från en tjänst på Riksbyggen och har 
förutom denna erfarenhet bland annat även erfarenhet från arbete i 
dagligvarubranschen, vilket gav erfarenheter av att arbeta kundfokuserat. 
VD:n berättar att det är viktigt att sätta kunden i fokus då det är kunderna 
som ger företaget intäkter. Två viktiga egenskaper vid sammansättningen av 
den nya företagsledningen var, enligt VD:n, förståelse för affärsmässighet och 
en förmåga att vara drivande i sitt arbete.  
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Förutom VD:n berättar övriga medlemmar i företagsledningen att de genom 
sina tigare arbeten har erfarenhet från att jobba och tänka på det sätt som 
präglar företagets nya formella organisation. Under intervjuerna framkom det 
att företagsledningen i hög utsträckning har en gemensam bild över hur 
organisationer bör drivas, vilken enligt dem till stor del skiljer sig från hur det 
såg ut på Hyresbostäder innan förändringen. De berättar att det i den nya 
organisationen krävs ett annat tankesätt gällande kunder, anställda och 
ekonomi. I det följande presenteras ett antal citat vilket ytterliggare beskriver 
detta. En person i företagsledningen berättar att: 
 

”Man har varit väldigt fyrkantig i sin uppfattning och tidigare har det 
ju varit så att du ska vara tacksam för att du får en bostad. Det är ju 
inte riktigt lika idag. Det krävs ett helt annat arbetssätt. Ett 
kundbemötande.” 

 
Samhället blir mer individualistiskt med mer krävande kunder och det blir 
därför viktigt att utgå från marknaden. I framtiden menar de intervjuade att 
kunderna kommer att ställa större krav på flexibilitet och individuella 
lösningar i stället för standardlösningar.  
 
Tidigare i Hyresbostäder har ett positivt resultat räckt för att göra människor i 
företagsledning och styrelse nöjda, även om resultatet har uppkommit på 
grund av engångseffekter, som exempelvis en fastighetsförsäljning. I den nya 
organisationen är detta inte tillräckligt utan det ska finnas ett långsiktigt 
tänkande när det gäller ekonomi. Det är viktigt att tänka på att företaget måste 
gå med vinst för att de på lång sikt ska kunna underhålla sina fastigheter. En 
person i företagsledningen beskriver detta: 
 

”Vi ska givetvis vara vinstdrivande, vi ska nå ett bra resultat för då får 
vi möjlighet att underhålla våra fastigheter. Men det viktigaste är ju att 
våra kunder trivs. För börjar det där så får vi ju uthyrt. Får vi uthyrt 
så genererar ju det en vinst. Så att man måste ju tänka på, vad är det 
som föder oss. Och det är ju kunderna, det är ju så.”  

 
Som allmännyttigt bostadsbolag har Hyresbostäder ett socialt ansvar. Enligt 
företagsledningen ska Hyresbostäder givetvis även i fortsättningen ta ett 
socialt ansvar, men det måste kombineras med ett affärsmässigt tänkande: 
 

”Man försöker komma ifrån det där. Man ska se till bolagets 
lönsamhet och man ska se affärsmässigt på det också. Man ska ju ta 



 
 
 
 Tankar och handlingar i organisatorisk förändring – exemplet Hyresbostäder ________  

Maria Brandström   Helene Malmgren 
- 55 - 

 

socialt ansvar, det står ju i affärsplanen men det ska ju ske på 
affärsmässiga grunder. Det får ju inte bli till vilket pris som helst.” 
 

Synen på ekonomi har även fått konsekvenser för hur många anställda 
företaget kan ha.  
 

”Vi har inte råd att sitta i varje trappuppgång med en anställd. Det 
hade alla tyckt varit jättebra men det kostar för mycket.” 

 
Dessa idéer om hur ett företag ska fungera är tankar som delas av 
företagsledningen och ligger till grund för den förändring som planerats av 
företagsledningen. En medlem i företagsledningen berättar: 
 

”Tillsammans i företagsledningen har vi kommit fram till en affärsplan 
som alla är överens om.” 

 

5.2. Affärsplan  

Det dokument som formellt sett ligger till grund för företagets förändring är 
som ovan nämnts en affärsplan. Affärsplanen beskriver företagets vision, 
strategier och mål och är det dokument som ska guida Hyresbostäders resa i 
framtiden. Affärsplanen utvecklades utifrån ett antal seminarier där olika 
intressenter tillsammans med företagsledningen diskuterade Hyresbostäders 
och Norrköpings framtid. (Årsredovisning, 2003) Affärsplanen har ett 
femårsperspektiv och revideras årligen för att ta hänsyn till nya 
omständigheter.  
 
Den affärsidé som presenteras i affärsplanen är:  
 

”Hyresbostäder skall inom kommunen äga fastigheter och tillsammans 
med de boende utveckla, förvalta och förädla boendemiljöer. 
Verksamheten skall kännetecknas av engagemang, stabilitet, kvalitet 
och affärsmässighet. ” 

(Affärsplan 2009:4) 
 
I affärsplanen framgår det att Hyresbostäders vision är ”ger dig möjligheter”. 
Visionen konkretiseras i de tio byggstenar som bilden nedan visar. 
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Figur 7: Byggstenarna vilka utgör visionen 

Källa: Affärsplan 2009:4, egen bearbetning 

 
I affärsplanen finns ett antal strategier som ska fungera vägledande i arbetet 
mot visionen. Strategierna rör både mjuka och hårda värden. Några nyckelord 
i strategierna är kompetens, delaktighet, flexibilitet, lönsamhet och 
affärsmässighet.  
 
Målen som finns uppställda i affärsplanen är marknad, personal och resultat. 
Målen innebär att företaget ska sträva efter att ha så nöjda kunder och 
medarbetare som möjligt samtidigt som de uppnår ett bra resultat. En person i 
företagsledningen berättar att: 
 

”Det går inte bara att tjäna pengar och det går inte bara att ha en 
personal som trivs. Så visst hänger det ihop. Det går inte bara att ha en 
hög service om inte pengarna finns.”  

  

5.3. Förändrat arbetssätt och omorganisation 

Den organisation som skedde på Hyresbostäders är ett resultat av ett 
förändrat arbetssätt. En person i företagsledningen berättar att: 
 

”Vi pratade bara i början om ett förändrat arbetssätt och sen satte vi 
folk på det och sen satte vi rutor.” 

 

 Vi är professionella, 
lyhörda och tar ansvar 

Vi trivs med varandra och 
bryr oss om våra hyresgäster 

Vi är ett föredöme Vi har det hem du vill ha Vi erbjuder en attraktiv 
boendemiljö 

Våra hyresgäster känner 
trygghet i sitt hem och 

sitt bostadsområde 

Vi står på en stabil 
grund 

Vi ger mest för 
pengarna 

Vi tar egna initiativ utifrån 
våra gemensamma 

värderingar 

Vi deltar aktivt i att 
forma framtiden för 

Norrköping 
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För att öka tydligheten väljer vi dock att presentera omorganisationen innan vi 
ger en beskrivning av det förändrade arbetssättet. I bilaga två återfinns 
företagets organisationsschema vilket började gälla fr.o.m. 2004-01-01.  
 

5.3.1. Förändrad personalsammansättning 

Genom förhandlingar arbetade ledningen och facken fram en ny organisation 
som rent ansvars- och arbetsmässigt formellt började gälla från och med 2004-
01-01 (Personalinformation, 2004-01-12). Antalet tjänster i den nya 
organisationen var 117 och med anledning av detta varslade Hyresbostäder i 
början av januari om en övertalighet motsvarande 73 tjänster 
(Pressmeddelande, 2004-01-29), vilket ledde till fackliga förhandlingar med 
efterföljande uppsägningar. Uppsägningarna skedde på olika ställen i 
organisationen men de som drabbades hårdast var fastighetsskötarna11 då 
deras tjänster togs bort i den nya organisationen. Omorganisationen ledde till 
att flera fastighetsskötare helt lämnade företaget. De dåvarande 
fastighetsskötare som finns kvar i företaget har i dagsläget nya arbetsuppgifter. 
Av dem som lämnade företaget arbetar vissa idag som entreprenörer. 
(Årsredovisning, 2004) En av de ”gamla” kvartersvärdarna beskriver 
borttagandet av fastighetsskötarna som något mycket oväntat:  
 

”Tidigare har ju fastighetsskötaren varit jätteviktig. Man pratade om 
att utveckla fastighetsskötaren och från att ha gått i den riktningen till 
att plocka bort dem.” 

 
Mindre reparationer inuti lägenheterna sköts fortfarande av Hyresbostäders 
egna reparatörer, vilka har samordnats under en central teknikavdelning. Dock 
anlitas nu entreprenörer för yttre och inre skötsel i bostadsområdena i stället 
för egna fastighetsskötare. Det blev både dyrt och ineffektivt för 
Hyresbostäder att ha egen personal för dessa uppgifter och genom att istället 
anlita entreprenörer för detta räknar de med att sänka sina kostnader kraftigt. 
En medlem i företagsledningen berättar att: 
 

”Många hade ju varit väldigt länge och man bekväm med det och man 
kompis med hyresgästen och hjälper gamla tanter med matkassar och 
kanske går in och hjälper till med papper och sånt där. Men det är ju 

                                                 
11 Ett bostadsområde har kvar fastighetsskötarna, något som förklaras i 5.33  under 
rubriken ”Inget personal ansvar” 
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frågan om vi ska hålla på med sånt. Om det ger några pengar. Det är 
lite tråkigt att det är så för det är ju lite idylliskt. Men sen kanske man 
ägnar sig åt saker som man tycker är roligt om man är 
fastighetsskötare. Har man entreprenörer kan man ju ställa krav på ett 
annat sätt.” 

 
Inom ramen för omorganisationen skedde det dock inte enbart uppsägningar 
utan även några nyanställningar av främst yngre personer förekom. Dessa 
personer rekryterades till olika nivåer i företaget vilket innebar att även 
företagsledningen förändrades. (Personalinformation, löpande under 2004-04-
16 – 2005-01-01) Den nya organisationen består av 117 anställda, varav 87 
män och 30 kvinnor.  
 

5.3.2. Från förvaltare till kvartersvärd 

Efter omorganisationen har Hyresbostäder övergått från tre distrikt till tre 
affärsområden inom vilka det finns en ansvarig affärsområdeschef. 
Bostadsområdena har förändrats så till vida att de har delats upp i mindre 
delar och genom uppdelningen har de utökats till 17 områden jämfört med de 
tidigare 14. I det nya organisationsschemat benämns den som ansvarar för ett 
bostadsområde istället för förvaltare numera för kvartersvärd och områdena 
kallas nu kvartersvärdsområde. (Hemsidan nr 2, 2004)  
 
I ett pressmeddelande från 2004-01-29 konstateras att alla funktioner i 
företaget berörs av det nya arbetssättet men att omfattningen varierar. 
Kvartersvärdarna är de som främst berörs och därför kommer vi att fokusera 
på att beskriva hur det, av företagsledningen, är tänkt att de ska utföra sitt 
arbete. Övriga avdelningar inklusive företagsledningen fungerar som 
stödavdelningar till kvartersvärdarna i den nya organisationen. Övriga 
avdelningars förändrade arbetssätt är tätt kopplat till hur kvartersvärdarna ska 
arbeta idag och därmed kommer dessa avdelningar till viss del också att vävas 
in i den diskussion som följer.  
 

5.3.3. Ändrat fokus och nytt arbetssätt 

Bilden nedan syftar till att sammanfatta kvartersvärdarnas fokus och arbetssätt 
i den nya organisationen.  
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Figur 8: Hyresbostäders ändrade fokus – från hus till människa 

Källa: Internt presentationsmaterial, SABO 050121 
 
Nedan ger vi en beskrivning av innehållet i bilden. 
 
Ändrat fokus 
Den omorganisation som genomfördes under 2004 beskrivs övergripande 
som att Hyresbostäder har ändrat fokus, vilket även är namnet på 
årsredovisningen samma år (Årsredovisning, 2004). I årsredovisningen för 
2004 framkommer det att företagets nya fokus innebär att kunden sätts i 
fokus till skillnad från tidigare då de enligt företagsledningen fokuserade på 
fastigheter och teknik. Ett steg i att ändra fokus var att byta namn på 
förvaltarna och istället benämna dem kvartersvärdar då förvaltare är starkt 
kopplat till teknik och byggnader. En medlem i företagsledningen berättar att: 
 

”Med kvartersvärdarna pratar vi om från hus till människa. Ett annat 
fokus på de som möter kund, så får teknikfilurerna och entreprenörerna 
sköta de tekniska bitarna” 

 
Den nya befattningen kvartersvärd innebär ett nytt arbetssätt vilket till stora 
delar skiljer sig från hur förvaltarna arbetade. Kvartersvärdsbefattningen 
innebär, som ovan nämnts, större fokus på kunden och utveckling av 
bostadsområdena. Kvartersvärden ska arbeta mer strategiskt med kunden och 
utveckling av bostadsområdena istället för att fokusera på de tekniska bitarna. 

Kundbemötande/ 
kundansvar 

Affärsmannaskap 

Utveckling av området 

Förvaltning 

Upphandling 

Resultatansvar
Arbetsledning

TeknikBudgetansvar 
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Förvaltarna arbetade mer operativt och tillsammans med fastighetsskötarna 
skötte de allt från mindre reparationer till städning. Idag har kvartersvärdarna 
inget operativt ansvar. (Hemsidan nr 1, 2004) En medlem i företagsledningen 
berättar att: 
 

”Kvartersvärdarna har som sin viktigaste uppgift att ta hand om våra 
boendemiljöer och våra boende.” 

 
Enligt en medlem i företagsledningen är den största omställningen i den nya 
organisationen att kunden ska sättas i fokus: 
 

”Ja, det är ju just det här att vi sätter kunden i fokus, jag tror det är 
det största. Det har man väl sagt att man har gjort förut också, men 
inte på samma sätt. Man har inte tänkt så i första hand, utan i våran 
bransch där är det teknikerna och byggarna som har varit gudar.”  

 
Inom företaget benämns idag de boende både för hyresgäster och kunder. 
Under mitten på nittiotalet byttes det från hyresgäst till kund men nu har 
företagsledningen återigen bytt tillbaka. Anledningen som ges är att det finns 
en tro på att en gäst hanteras på ett bättre sätt än en kund. Ur en ekonomisk 
synvinkel anses dock kundbegreppet vara bättre då en kund till skillnad från 
en gäst betalar. Idag används således begreppen parallellt och synonymt i 
företaget och de kommer även att användas synonymt i denna uppsats.  
 
Affärsmässighet  
Affärsmässighet är ett begrepp som har införts i organisationen i samband 
med förändringen. Affärsmässigheten innebär att de anställda måste förstå 
kopplingen mellan intäkter och kostnader och börja tänka affärer. De 
subventioner som företaget tidigare erhållit från staten har tagits bort och för 
att kunna överleva på sikt måste företaget, som en medlem i företagsledningen 
uttryckte det, sluta att ”blöda pengar”.  
 
Beställare och utförare 
Kvartersvärdarna ska idag fungera som beställare av interna tjänster medan 
teknikavdelningen har utföraransvar. Det nya arbetssättet med 
kvartersvärdarna som beställare innebär att de via ett system skickar en 
beställning till teknikavdelningen när de vill ha någonting åtgärdat. 
Teknikavdelningen har då till uppgift att se till att beställningen från 
kvartersvärden utförs, antingen med hjälp av egen personal eller med hjälp av 
entreprenörer.  
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Det system som används vid internbeställningar heter Remotex och förutom 
kvartersvärdarnas beställningar till tekniksidan inbegriper även Remotex de 
felanmälningar som görs av kunder, vilka tas emot av personalen på Botorget. 
I Remotex ska även alla reparatörer på teknikavdelningen rapportera in sin tid 
och det material de har använt så att kvartersvärdarna vet hur mycket resurser 
som går åt.  
 
Resultat- och budgetansvar  
Kvartersvärdarna har både resultat- och budgetansvar jämfört med den 
föregående organisationens förvaltare som enbart hade budgetansvar. 
Resultatansvaret innebär att kvartersvärden är ansvarig för såväl intäkter som 
kostnader i sitt område. På grund av kvartersvärdarnas resultatansvar ska 
teknikavdelningen återrapportera kostnaden på den beställning kvartersvärden 
lagt, när den ska utföras samt vem som ska utföra den i systemet. Botorget ska 
meddela kvartersvärdarna om hur uthyrningen går och vilka intäkter som 
beräknas komma därifrån.  
 
Inget personalansvar 
Eftersom kvartersvärdarna, till skillnad från förvaltarna inte har några 
fastighetsskötare under sig har de heller inget personalansvar. 
Personalansvaret är borttaget för alla kvartersvärdar förutom för den som är 
ansvarig för bostadsområdet Ringdansen, där fastighetsskötarna fortfarande 
finns kvar. Anledningen till att Ringdansen har sina fastighetsskötare kvar 
beror på att det är ett speciellt område där stora förbättringsåtgärder nyligen 
har vidtagits. En annan anledning till att fastighetsskötarna finns kvar i 
Ringdansen är att det ska fungera som ett referensområde till övriga områden 
där det inte finns några fastighetsskötare.  
 
En medlem i företagsledningen berättar hur det är tänkt att hyresgästerna ska 
märka av detta: 
 

”De ska men har kanske ännu inte märkt av det genom att vi ska 
leverera en bättre service till våra hyresgäster, framförallt då genom våra 
nya kvartersvärdar och vårt Botorg.” 
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5.4. En gemensam grund 

Under intervjuerna framkommer det att medarbetarna inte anser sig ha varit 
delaktiga i utformningen av det nya arbetssättet och den nya organisationen. 
En ”gammal” kvartersvärd berättar att: 
 

”Det kallas överifrån perspektiv och det heter ju att det ska drivas 
underifrån, men det var klart. Så här blir det och bang nu ska ni jobba 
så.” 

 
För att informera om förändringen och hur det är tänkt att den nya 
organisationen ska fungera har medarbetarna deltagit i utbildningar och 
företagsledningen har tagit fram informationsmaterial om riktlinjerna i den 
nya organisationen. Utöver detta har det även varit flera möten där det nya har 
diskuterats.   
 

5.4.1. Klara, färdiga gå! 

För att utbilda medarbetarna angående affärsplanen och dess innehåll 
användes en bok som heter ”Klara, färdiga, gå!” I organisationen benämns 
den ofta för ”skolboken” på grund av dess utseende och upplägg. En person i 
företagsledningen berättar att de har haft olika träffar ute i organisationen där 
de diskuterade runt ”skolboken” för att alla skulle förstå vad begreppen i 
affärsplanen betyder och hur medarbetarna ska vara och bete sig för att det 
ska stämma överens med affärsplanen. Intentionen från företagsledningen var 
att Hyresbostäders medarbetare skulle arbeta med boken och skapa ett eget 
exemplar av hur begreppen i affärsplanen ska användas i deras arbete. 
Exempelvis: ”För att bli mer professionell, lyhörd och ta mer ansvar ska jag...” 
 
Syftet från företagsledningens sida var att genom diskussionerna om 
”skolboken” och affärsplanen skapa en gemensam bild av hur Hyresbostäder 
ska se ut i framtiden. En anställd i stödfunktionen berättar att det viktigaste 
med ”skolboken” inte är vad som står i den utan att det var samtalen kring 
den.  
 

”Det allra viktigaste i den här processen det är ju att mötas och prata 
och ha en gemensam bild av vart vi är på väg. Vart ska vi gå och varför 
ska vi gå däråt, så att alla springer år samma håll.” 
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Medarbetarna berättar under intervjuerna att de inte uppfattade det som stod i 
”skolboken” som något nytt och att de endast arbetade med den i början. 
Trots att de inte uppfattar det som står i ”skolboken” som något nytt 
framhåller de att den inte har blivit någon självklar del i arbetet då det inte har 
skett någon uppföljning på det som gjordes. En av medarbetarna säger att 
”skolboken” har blivit något av en ”hyllprodukt”.  
 
En av de ”gamla” kvartersvärdarna menar dock att boken ändå hade en 
funktion eftersom den gjorde att det blev en diskussion och att begreppen 
kom upp i ljuset igen.  
 

”Mycket av det kanske man har tänkt alltså det har funnits här men 
man har liksom inte sett det på det sättet. Nu har man fått fokus igen 
och tänkt att det här är faktiskt dom bitar vi ska jobba med.”   

 

5.4.2. Utbildning i affärsmannaskap 

I den nya organisationen är affärsmässighet något som betonas starkt och i 
samband med utbildningsmaterialet ”Klara, färdiga, gå!” anordnades även en 
utbildning i affärsmannaskap. Utbildningen riktade sig till alla i företaget 
oavsett nivå och arbetsuppgift och syftade till att få de anställda att se de 
ekonomiska konsekvenserna av sitt sätt att arbeta. En medlem i 
företagsledningen berättar att: 
 

”Alla ska ha den här nivån. Man ska kunna prata enkla 
ekonomifrågor och så vidare. Man ska kunna förstå vad vi pratar om i 
hela företaget.”  

 
De flesta medarbetare anser inte att utbildningen har gett så många nya 
insikter. De är dock samstämmiga när de framhåller att utbildningen var bra 
då den syftade till att alla i företaget skulle få en gemensam grund och en 
förståelse för hur deras arbete hänger ihop med företagets resultat. En anställd 
i en av stödavdelningarna beskriver affärsmannaskapsutbildningen och 
berättar om hur den uppfattades i organisationen.  
 

”Det var inga revolutionerande nyheter, det var ingen som har sagt att 
’ja vad bra, det här har jag aldrig vetat förut’ utan mer en gemensam 
grund att stå på för alla som vi kan diskutera kring.”  
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Ett fåtal av de ”gamla” kvartersvärdarna berättar dock att de uppfattade vissa 
delar som nya i samband med affärsmannaskapsutbildningen. Det som då 
nämns är att de har fått en större förståelse för hur intäkter och kostnader 
hänger ihop i samband med uthyrning av lägenheter.  
 

5.4.3. Röster om skillnader mellan hur nyanställda och 

”gamla” upplever förändringen 

En av de nyanställda kvartersvärdarna är av uppfattningen att det har varit en 
stor omställning för de ”gamla” kvartersvärdarna då de tidigare fokuserade 
mer på de tekniska bitarna: 
 

”Så tror inte jag att man har jobbat tidigare […] Man har nog inte 
tänkt på att det är kunden som är den viktiga och att det är kunden 
som gör att man får in pengar:” 

 
I företagsledningen råder det delade åsikter om huruvida medarbetarna är 
positivt eller negativt inställda till förändringen. 
 

”Det finns nog ganska många som fortfarande tycker att det är skit. 
Det finns de som tycker att det är jobbigt med förändringar. Just den 
här den är ju helt värdelös.” 

 
Flera personer i företagsledningen menar att det är svårt att få med dem som 
har varit anställda på Hyresbostäder ett längre tag. De berättar att de är 
frustrerade över att allt inte kan göras på en gång och att förändringsarbetet 
har gått för långsamt då mycket av ”det gamla tekniktänket sitter kvar i väggarna”.  
 

”Där är det svårt att få bort det gamla tänket. De tänker mer att ’vi 
gör som vi alltid har gjort så blir det bra.’”  

 
En annan åsikt är att det har krävt mer förklaringar för de ”gamla” om det nya 
sättet att arbeta men att många har tagit till sig det nya på ett bra sätt: 
 

”De nya behövde man inte förklara för vi har ju kört igenom det med 
dem, men några som har jobbat längre de får vi jobba kanske lite mer 
med och förklara, men de lär sig snabbt. Så jag ser hur flera har tagit 
till sig den här nya organisationen på ett annat sätt så det ser jätte bra 
ut.” 
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I detta avsnitt har vi beskrivit de uppfattningar som finns gällande skillnader 
mellan hur nyanställda och ”gamla” tar till sig det nya arbetssättet. I nästa 
avsnitt får både de nyanställda och de ”gamla” kvartersvärdarna själva berätta 
om hur de upplever det nya. 
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6. MEDARBETARNAS MOTTAGANDE 
I föregående kapitel har vi beskrivit hur det enligt 
företagsledningen är tänkt att arbetet i den nya organisationen 
ska utföras samt hur företagsledningen har försökt att 
förmedla det till medarbetarna. Som vi tidigare nämnt är det 
kvartersvärdarnas ändrade fokus och arbetssätt som vi 
koncentrerar beskrivningen på. Detta kapitel inleds med en 
redogörelse för sammansättningen bland kvartersvärdarna och 
deras uppfattningar om affärsmässighet och kundfokusering. 
Vidare beskriver vi hur företagsledningen har lyckats 
förmedla det nya. Därefter beskrivs uppfattningarna om det 
nya arbetssättet och åsikterna om huruvida kunden får mer 
tid eller inte i den nya organisationen. Avslutningsvis 
beskriver vi medarbetarnas tankar kring huruvida kunden har fått det bättre i den nya 
organisationen eller inte.   
 

6.1. Intervjuade kvartersvärdar 

I detta avsnitt beskrivs sammansättningen av den grupp kvartersvärdar som vi 
intervjuat samt deras uppfattningar om affärsmässighet och kunden i fokus.  
 

6.1.1. ”Gamla” kvartersvärdar 

Alla de intervjuade ”gamla” kvartersvärdarna har erfarenhet från olika 
positioner inom företaget och anställningstiden varierar från tio till 25 år. 
Samtliga av de intervjuade ”gamla” kvartersvärdarna kommer närmast från en 
tjänst som förvaltare, förutom en som tidigare hade en annan tjänst i 
företaget. Ingen av de tidigare förvaltarna är som kvartersvärd ansvarig för 
samma område som de var ansvariga för som förvaltare.  
 
Flertalet av de ”gamla” kvartersvärdarna berättar att Hyresbostäder historiskt 
sett har tagit ett stort socialt ansvar och att de tycker att det är viktigt. De 
framhåller att syftet med Hyresbostäder är att erbjuda lägenheter till alla och 
att de ska göra det ”till ett så bra pris som möjligt”. Samtidigt påpekar alla att 
det är ett annat tankesätt på företaget idag: 
 

9. AVSLUTANDE DISKUSSION

8. SLUTSATSER 

7. ANALYS 
6. MEDARBETARNAS MOTTAGANDE

5. FÖRETAGSLEDNINGENS 
INTENTIONER 

4. HYRESBOSTÄDER I NORRKÖPING 
AB 

3. ETT KOGNITIVT PERSPEKTIV PÅ 
ORGANISATORISK FÖRÄNDRING

2. VETENSKAPLIGT 
FÖRHÅLLNINGSSÄTT OCH METOD

1. INLEDNING 
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”Det är väl lite tuffare idag. Vi ställer större krav på de som ska bo 
hos oss också. Det måste vara lite mer likvärdigt mot privata värdar. 
Ekonomin. Vi måste tjäna pengar”.  

 
En liknande koppling till historien är den service som Hyresbostäder tidigare 
har erbjudit sina hyresgäster och flera av de ”gamla” kvartersvärdarna nämner 
att är stolta över den service företaget har hållit. De berättar dock att de har 
förståelse för att företaget inte kan upprätthålla samma höga servicenivå på 
grund av att de måste tänka på de ekonomiska konsekvenserna av det. 
 

”Dom som bor hos oss är bortskämda. De har haft en jättehög 
servicenivå och det är frågan om vi ska ligga så högt idag.” 

 
De ”gamla” kvartersvärdarna som tidigare var förvaltare menar att de även 
tidigare jobbade med kunden i fokus men att de nu i rollen som kvartersvärd 
ska arbeta närmare kunden än tidigare. 
 

”Kunden i fokus har vi alltid jobbat med. Men grundtanken är väl att 
vi ska jobba mer med närheten till kunden än tidigare. Besöka dem i 
bostaden och utveckla bostadsområdet. För mig är inte detta någon 
skillnad då jag tycker att jag alltid har jobbat med detta.” 

 
Ett annat sätt på vilket detta beskrivs är: 
 

”Och liksom jag har ju jobbat mycket med den här bostadssociala biten. 
Jag är ju proffs på den.” 

 

6.1.2. Nyanställda kvartersvärdar  

De personer som har anställts som kvartersvärdar i samband med 
omorganisationen har inte rekryterats utifrån sin erfarenhet från 
bostadsbranschen, utan snarare för sina personliga egenskaper. En medlem i 
företagsledningen berättar att:  
 

”De nya har vi anställt för att de har den sociala kompetensen. De 
personliga egenskaperna har varit de viktigaste. Så har vi ju också tyckt 
att det har varit bra om de har en högskoleexamen för att blanda upp. 
De tidigare har inte det men de har å andra sidan sin långa erfarenhet. 
Och det blir en väldigt bra mix utav det.” 
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Den innebörd som ovanstående citat förmedlar var också något som 
återspeglades i den platsannons som användes när företaget sökte nya 
kvartersvärdar. Följande meningar kunde utläsas i annonsen: 
 

”Har du tummen mitt i handen men hjärtat på rätta stället? […] I det 
här fallet så är ’händig’ det samma som ’en person som har god hand 
med människor.’” 

 
Förutom ovanstående har företagsledningen även letat efter personer som har 
förmågan att ”se det de gör i pengar” och att tänka affärsmässigt.  
 
Under intervjun med de nyanställda kvartersvärdarna framkommer det att det 
för dem är naturligt att arbeta med kunden i fokus då de har erfarenhet från 
sådant arbete sedan tidigare. 
 

”Det är positivt att man börjar tänka åt rätt håll och att man 
fokuserar på kunden och det är ju det som det handlar om.” 

 
Den bild som de nyanställda kvartersvärdarna förmedlar är att Hyresbostäder 
ska fungera som vilken aktör som helst på marknaden. 
 

”Vi ska fungera som vilket bolag som helst på marknaden. Vi måste 
ha vissa hyror, vi ska gå med vinst och vi måste generera ett bra 
resultat.” 

 

6.2. Vi ska åt samma håll, eller? 

Under utbildningen om Hyresbostäders förändring beskrevs visionen, 
strategierna och målen som något som ska guida de anställda i deras dagliga 
arbete. I detta avsnitt låter vi därför de intervjuade medarbetarna berätta om 
deras uppfattning om detta.  
 
Alla intervjuade medarbetare, med undantag för två personer, vet att 
Hyresbostäders vision är ”ger dig möjligheter”. När vi ber medarbetarna att 
berätta om vad visionen innebär för dem får vi skilda svar. Det är inte många 
som nämner affärsmässighet i samband med visionen. Svaren kan 
sammantaget ses som att de handlar om olika åtgärder för att få kunden att 
trivas med att bo hos Hyresbostäder. Det som nämns är mjuka värden som 
exempelvis lyhördhet, delaktighet och flexibilitet. För att få hyresgästerna 
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delaktiga är det enligt en ”gammal” kvartersvärd viktigt att hålla mycket möten 
och involvera hyresgästen i arbetet med att utveckla bostadsområdet. En 
annan ”gammal” kvartersvärd berättar vad det kan innebära i det dagliga 
arbetet: 
 

”Det kom fram en liten unge på tio år på ett möte med 40 personer. 
Han ställer sig upp och säger att han vill ha ett fotbollsmål för att han 
och hans kompisar vill kunna spela boll. […] Jag sa att ’det ska vi 
kolla på’. Och jag ska självklart se till att grabben får vara med i 
sommar och bestämma vart målet ska stå.” 

 
Lyhördhet exemplifieras som att det är viktigt för kvartersvärdarna att lyssna 
och ta in önskemål från hyresgästerna och meddela kunderna att deras 
önskemål ska tas i beaktande. En nyanställd kvartersvärd berättar att dessa 
önskemål inte alltid kan tillgodoses, men att det även då är viktigt att berätta 
det för kunden. En ”gammal” kvartersvärd berättar för oss vad flexibilitet kan 
stå för: 
 

”Från det att du flyttar hemifrån så skulle du kunna bo hos oss hela 
ditt liv egentligen då, om du inte väljer köpeformen. Vi har ju allt från 
ettor till, den största tror jag är en sexa eller sjua.”. 

 
Representanterna från stödavdelningarna ger liknande innebörder till visionen 
som kvartersvärdarna, det vill säga att ”ger dig möjligheter” innebär att få 
hyresgästerna att trivas i sitt boende.  
 
I arbetet mot visionen finns det ett antal strategier som företagsledningen har 
ställt upp. Detta är något som de flesta intervjuade medarbetarna inte säger sig 
ha någon koll på. Några av kvartersvärdarna anser dock att det är svårt att 
jobba efter samma strategi eftersom bostadsområdena skiljer sig åt så pass 
mycket. När det gäller visionen berättar en ”gammal” kvartersvärd att även 
den tillämpas på olika sätt i olika bostadsområden, vilket även är intentionen 
från företagsledningen. 
 

”Ja det är lite olika för de olika områdena. Det området där jag sitter 
idag, de fastigheterna ska förvaltas och förädlas bara va. Min vision är 
att kunderna ska bli mer delaktiga och ta ett större ansvar. […] Sen i 
vissa områden får man titta på andra saker.” 
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6.3. Ändrat fokus och nytt arbetssätt 

Som tidigare nämnts har det formella arbetssättet för kvartersvärdarna ändrats 
i stor utsträckning och det är deras arbetssätt som vi fokuserar på att beskriva. 
Då kvartersvärdarnas ändrade arbetssätt är starkt kopplat till 
teknikavdelningen är det viktigt att i detta sammanhang påpeka att även 
teknikavdelningens arbetssätt har förändrats. I den nya organisationen ska de 
fungera som utförare och leverera ett jobb till kvartersvärdarna utifrån ett 
kundperspektiv.  
 
När vi frågar kvartersvärdarna om deras arbete nämner de att kunden i fokus 
är deras viktigaste uppgift. För att påminna läsaren om hur det nya arbetssättet 
i övrigt ser ut tar vi hjälp av en kvartersvärd som får berätta om det.  
 

”Och jag har ju jobbat som, tidigare hette det ju förvaltare, nu heter det 
kvartersvärd. Och tidigare hade man budgetansvar, idag har man 
helhetsansvar, ett resultatansvar. Och sen istället för att göra 
beställningar direkt av en entreprenör så är det ju samordnat via 
teknik. Även om det är jag som bestämmer. Så det är väl de stora 
förändringarna. Och sen att man inte har egen personal för yttre och inre 
skötseln, det är då entreprenörer som jobbar åt oss. Och det innebär ju 
också en del jobb runt omkring för att få sånt att fungera.” 

 

6.3.1. Hur uppfattar kvartersvärdarna det nya 

arbetssättet? 

Vid frågor om det nya arbetssätet är det främst relationen till 
teknikavdelningen som förs på tal. Kvartersvärdarna kan delas in i två grupper 
när det gäller uppfattningen om det nya arbetssättet. I båda grupperna ingår 
det såväl nyanställda som ”gamla” kvartersvärdar. En av grupperna ger uttryck 
för en stor frustration över att relationen med teknikavdelningen inte fungerar 
medan den andra gruppen påpekar att det blir bättre med tiden och ger inte 
alls uttryck för samma frustration.  
 
Frustration över att det nya arbetssättet inte fungerar 
När förvaltarna stod i direktkontakt med entreprenörerna visste de vem det 
var som skulle utföra ett jobb som var beställt, när det skulle utföras och vad 
kostnaden blev. Det nya arbetssättet och rollen som beställare medför att 
kvartersvärdarna upplever att de tappar kontrollen över vad som sker efter att 
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de har skickat beställningen till teknikavdelningen. Dessa kvartersvärdar ger 
uttryck för att det får konsekvenser både för arbetet med kunden i fokus och 
deras resultatansvar. I denna grupp upplever även en nyanställd kvartersvärd 
att det är svårt att ha kontroll på kostnader och kundrelationer på grund av att 
arbetet med teknikavdelningen inte fungerar. En skillnad i denna grupp är 
dock att den nyanställde, trots att det finns stora problem med det nya 
arbetssättet menar att det kommer att bli bra när det väl fungerar som det är 
tänkt. Citaten nedan exemplifierar de problem som kvartersvärdarna upplever 
med det nya arbetssättet. En ”gammal” kvartervärd berättar att: 
 

”Vi har kommit överens om att vi ska ha den här feedbacken av den vi 
beställer av och jag vill ha lite kontroll. Vi var överens och det finns 
protokoll och när jag skickar iväg en beställning till tekniska 
avdelningen då ska jag få tillbaka att de har tagit emot den och där det 
också står vilken entreprenör som kommer till fru Karlsson. Och det 
funkar inte heller.”  

 
Kvartersvärdarna i denna grupp ger uttryck för att de på grund av att 
återrapporteringen från teknik inte fungerar känner sig otillräckliga i kontakten 
med kunden. Samma kvartersvärd som ovan fortsätter att berätta att: 
 

”Jag tappar lite kundkontakt. Jag skickar iväg beställningen men sen 
tappar jag kontakten med kunden då för kunden ringer ju till mig och 
frågar ’när kommer de? Vilka hantverkare kommer?’ Det kan inte jag 
svara på, det måste jag återkomma om eller kan du ringa till han på 
teknik? Det tycker inte jag är bra. […] Det faller mycket mellan 
stolarna idag.” 

 
Det samma kommer till uttryck av en annan av de ”gamla” kvartersvärdarna. 
 

”I dag känns det som att man tappar bort kunden i hanteringen. För 
när jobbet är beställt måste jag släppa det. Men allt för ofta blir kunden 
missnöjd.” 

 
En liknande beskrivning får vi av den nyanställde kvartersvärden som menar 
att kvartersvärdarna som frontpersonal har ett stort ansvar, men att de på 
grund av att relationen med stödavdelningarna inte fungerar inte kan ta det 
ansvaret fullt ut.  
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”Det kan vara enkla åtgärder som behövs för att lösa saker och man 
tappar hyresgäster för att man inte kontaktar dem. […] En furstration 
är det och ett stressmoment definitivt för man känner att i den positionen 
man har så har man ett ansvar men man kan inte leva upp till det för 
man kan inte lita på organisationen omkring sig till hundra procent.” 

 
Ett annat problem som flera av kvartersvärdarna nämner är att de inte har 
kontroll på kostnaderna på grund av att återrapporteringen från teknik inte 
fungerar. Även det upplevs som frustrerande av flera kvartersvärdar då de i 
den nya organisationen har ett resultatansvar att svara upp mot.  
 
Trots den frustration dessa kvartersvärdar ger uttryck för påpekar de att de 
arbetar för att det nya arbetssätet ska fungera så bra som möjligt. En 
”gammal” kvartersvärd berättar att: 
 

”Även om jag inte gillar det här så ska jag jobba för det bästa. Det ska 
bli bra. Vi ska bli bäst även om jag inte gillar det.”  
 

Vi är på god väg 
Den andra gruppen av kvartersvärdar innehåller liksom den första både 
”gamla” kvartersvärdar och en nyanställd. Dessa kvartersvärdar menar också 
att det finns problem med det nya sättet att arbeta och att det saknas rutiner. 
De ger dock inte uttryck för samma frustration som den förra gruppen utan 
de menar snarare att det bara blir bättre och bättre ju mer den nya 
organisationen faller på plats.  
 
En av de ”gamla” kvartersvärdarna upplever fullt förtroende för att 
teknikavdelningen sköter sin uppgift. 
 

”Det håller på att bli riktigt bra det här. För då känner man att man 
att det är jag som har det ekonomiska ansvaret och att man kan lita på 
att de gör rätt beställning.” 
 

Den nyanställde kvartersvärden menar att det nya arbetssätet fungerar och att 
de genom användandet av Remotex slipper mycket av det arbete som 
förvaltarna utförde och som tog mycket tid från arbetet med hyresgästerna. 
Även en av de ”gamla” kvartersvärdarna berättar om detta: 
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”Nu är allting jäkligt smidigt kan jag ju säga. Jag går bara in i datorn 
och skriver arbetsordern, klick. […] Det kommer till rätt person direkt 
istället för att passera två händer på vägen.” 

 
De ”gamla” kvartersvärdarna menar att det är många som ser mycket problem 
med det nya arbetssättet men att det är viktigt att ha tålamod med detta. Detta 
exemplifieras av en av de ”gamla” kvartersvärdarna: 
 

”Man ifrågasätter redan innan man har provat. Visst finns det ju 
saker som inte är bra, men det vore ju konstigt om man kunde trycka 
på en knapp och sen fungerade allt.” 

 
Samspelet måste bli bättre 
Oavsett om kvartersvärdarna upplever problemen som frustrerande eller av 
mindre karaktär är de överens om att samspelet mellan avdelningarna måste 
förbättras för att de ska komma tillrätta med problemen.  
 
I intervjuerna framkommer det att det är en ny situation för alla parter och att 
det därför är svårt att finna sina nya roller. Teknikavdelningen har ingen 
erfarenhet från att återrapportera och kvartersvärdarna är inte vana vid att 
göra så utförliga beställningar. När de hade sin egen personal och beställde via 
entreprenörer skrev förvaltaren ofta bara ner det som skulle göras på en 
papperslapp eller tog det över telefon. Idag krävs det att kvartersvärdarna 
skriver in beställningen i ett nytt datasystem, Remotex, och att de tydligt 
preciserar det som ska utföras. När båda avdelningar har funnit sina roller är 
de flesta kvartersvärdar dock överens om att det nya arbetssättet kommer att 
bli bra. En ”gammal” kvartersvärd berättar att: 
 

”Vi måste ju bli bättre på att beställa. Mycket mer proffsiga som 
beställare för då blir även utförarna bättre. Då vet de att det där ska 
göras och så gör de det. Blir beställningen lite oklar så blir utförandet 
med det och så i slutändan står vi där med en missnöjd kund. Det är 
det som är den stora risken.” 

 
En annan viktig förutsättning som kvartersvärdarna påpekar är att samspelet 
mellan avdelningarna måste bli bättre. Fungerar det kommer även det nya 
arbetssättet att fungera. En ”gammal” kvartersvärd beskriver situationen som 
den ser ut idag: 
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”I samband med omorganisationen så pissar ju alla in sina revir och 
bevakar sitt va. Som jag ser nu så har det ju blivit så att 
teknikavdelningen bevakar sitt och de här kvartersvärdarna sitt och 
Botorget sitt. Vi har inte blivit ett lag nu. Samspelet måste bli bättre 
och där har vi mycket att jobba på.” 

 
En av de ”gamla” kvartersvärdarna som upplever frustration över det nya 
arbetssätet menar dock att teknikavdelningen har en stor del i det då de har 
svårt att ta ansvar för kontakterna med kunderna. 
 

”Det är svårt att få teknik att hörsamma vikten av att meddela 
kunden om det dröjer. Då de står en bit ifrån kunden så ser man till 
utförandet och har för lite känsla för att det är en kund som blir 
missnöjd och i värsta fall flyttar. Då vi oftast inte kan se vad som 
händer på den här fronten förrän kunden redan har blivit missnöjd.” 

 
Samma kvartersvärd anser även att arbetet i många fall skulle underlättas om 
de själva fick ta hand om mindre jobb, då det tar onödig tid att gå via 
teknikavdelningen.   
 

6.4. Efterföljs det nya arbetssättet? 

I förgående avsnitt såg vi att hälften av kvartersvärdarna ansåg att det fanns 
stora problem med det nya arbetssättet medan den andra hälften inte alls 
upplevde samma frustration. Oavsett vilken åsikt kvartersvärdarna har om det 
nya arbetssättet framkommer det att de flesta, såväl nyanställda som ”gamla”, i 
olika situationer går runt det. Det är endast en av de intervjuade ”gamla” 
kvartersvärdarna, vilken vi placerat i den första gruppen och således upplever 
stor frustration över det nya arbetssättet, som berättar att det formellt 
beslutade arbetssättet inte har frångåtts: 
 

”Jag måste ärligt erkänna att jag gärna skulle ha velat kunna göra 
detta vid många tillfällen. Då det är lättare att ha koll på att det blir 
utfört. I dag känns det som att man tappar bort kunden i hanteringen, 
för när jobbet är beställt måste jag släppa det. Men allt för ofta blir 
kunden missnöjd.” 

 
Under intervjuerna får vi flera exempel på situationer där det formellt 
beslutade frångås. Ett exempel är när det uppkommer en krissituation. Vid 
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dessa tillfällen finns det inga rutiner utan då är det istället sunt förnuft som 
gäller berättar en ”gammal” kvartersvärd. 
 

”Är det nåt akut som inträffar så, på vissa saker kan du ju inte slå in 
en order. Alltså sprutar det vatten då får man ju ta telefon. […] Sen 
får man inte tag på nån på teknik, då ringer åtminstone jag till någon 
annan så att vattnet slutar spruta.”   

 
I krissituationer som denna är det svårt att lösa problemet genom bättre 
planering, något som annars både en medlem i företagsledningen och en av de 
intervjuade från stödfunktionerna påpekar att kvartersvärdarna måste lära sig. 
 

”När man har egna resurser kan man ju lyfta telefonen och be någon, 
att lägg det åt sidan som du håller på med och åk på det här istället. 
Har vi inte egna resurser så måste vi ju se till att beställa jobbet i god 
tid. Planera på ett bättre sätt än tidigare.” 

 
I andra fall är det kvartersvärdarnas vilja att sätta kunden i fokus som gör att 
det formellt beslutade arbetssättet frångås. En ”gammal” kvartersvärd 
berättar: 
 

”Man får återfall, det lovar jag er. […] Jag har gått ifrån hela 
arbetssättet. Jag var tvungen att göra det för det var ett nödläge. En 
inflyttad kund till den 1/4 och jag ringde upp gamla entreprenörer och 
sa att ni åker bara dit ut och fixar tapeter, byter mattor så och gör 
allting så att kunden kan flytta in. Då sa jag det, jag har gjort så här 
fast jag inte får det. Det är för att lösa problemet framför allt va.” 

 
En ”gammal” kvartersvärd ger ytterligare ett exempel på vad det kan innebära 
att frångå det formellt beslutade arbetssättet och berättar att det kan handla 
om att själv ta in anbud från entreprenörer.  
 

”Beställningarna ska ju teknik göra men även ta in anbud och göra 
upphandlingar. Jag har ju kört det ett par gånger med teknik men då 
tjatar hyresgästen, ’hur har det gått?’, så kan man inte ha det heller. 
Nu vet jag så här mycket kostar det.” 
 

Precis som de ”gamla” kvartersvärdarna ovan menar även en nyanställd 
kvartervärd att det både blir billigare och smidigare att inte agera i enlighet 
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med det formellt beslutade arbetssättet och det upplevs som väldigt 
frustrerande.  
 

”Jag har gjort det i vissa fall och det är också en sån sak som gör att 
man blir frustrerad för man märker att det sättet som jag gjorde det på 
är en mycket bättre lösning, tidsmässigt som kostnadsmässigt. Då blir 
man irriterad för om jag hade skickat iväg det via teknikavdelningen så 
hade det dels tagit längre tid men det kanske hade blivit dubbelt så dyrt 
också.” 

 
Det är inte bara när det gäller beställningar via teknik som det formella 
arbetssättet frångås. Andra situationer där det görs är vid felanmälan från 
kunder. En nyanställd kvartersvärd berättar: 
 

”Vi får ju mycket felanmälan och det ska ju Botorget ta, men det är ju 
mycket felanmälan som man måste ta när de väl ringer. Men sen får 
man säga att nästa gång du ringer så ska du göra det till Botorget. Det 
ska ju vara så för vi är ju inte ute i våra områden hela tiden.” 

 
Detta är även något som en ”gammal” kvartersvärd beskriver. 
 

”Det ska gå via Botorget men ringer en kund till mig och jag sitter inne 
så tar jag emot felanmälan. Alltid när jag sitter inne.” 

 
En nyanställd kvartersvärd ger uttryck för att flera av kvartervärdarna går runt 
det formellt beslutade: 
 

”Det är många som kringgår det här och det handlar om smidigheten 
när man jobbar med kunden.” 

 

6.5. Har kvartersvärdarna tid för kunden? 

Alla kvartervärdar är väl medvetna om att de i sitt arbete ska sätta kunden i 
fokus. Trots det arbete som de gör gentemot kunderna, vilket beskrevs i 6.2. 
är huvudintrycket att de flesta ”gamla” kvartersvärdar, oavsett uppfattning om 
det nya arbetssättet, upplever att kunden får mindre tid i den nya 
organisationen. Även de nyanställda kvartersvärdarna berättar att de inte har 
den tid över till kunden och utvecklingen av bostadsområdena som de skulle 
önska. De påpekar samtidigt att det som nyanställd är väldigt mycket att lära 
sig och att det förhoppningsvis löser sig snart.  
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Anledningen till att det blir mindre tid över för arbete med kunden är enligt 
flera av de ”gamla” kvartersvärdarna att den nya organisationen inte har fallit 
på plats. Av den anledningen går istället mycket tid till administration och 
möten med andra parter än kunden. En ”gammal” kvartersvärd berättar att: 
 

”Framför allt kanske det blir så på längre sikt att vi får mer tid över 
till att ta hand om kunden. Men för närvarande är det inte så.” 
 

En annan av de ”gamla” kvartersvärdarna ger oss en liknande beskrivning:  
 

”Det var ju en tanke med att det här kvarterssvärdsjobbet skulle vara 
en mer social inriktning. Vi skulle ju inte hålla på så mycket med 
teknik, beställningar till entreprenörer och den biten […]. Jag vet inte 
om vi är riktigt där än. Det känns ibland att när vi pratar på våra 
möten så pratar vi fortfarande ganska mycket teknik […].” 

 
En ytterligare anledning som flera av de ”gamla” kvartersvärdarna framhåller 
är att de upplever att kunden var mer i fokus när Hyresbostäder hade egna 
fastighetsskötare och att kvartersvärdarna idag i stor utsträckning måste ta på 
sig den rollen som fastighetsskötarna hade. 
 

”Jag tyckte nog att kunden var mer i fokus tidigare med ’egen’ 
fastighetsskötare och förvaltare samt assistenter som servade kunden ute 
i området. Idag springer jag som en ’skållad råtta’ mellan hyresgästerna 
för att titta på saker som tidigare fastighetsskötaren såg ute i området 
och hemma hos kunderna.” 

 
Andra exempel på detta är enligt samma kvartersvärd: 
 

”Förut kunde man ju lyfta luren till den personalen och säga du jag vill 
att du springer bort och fixar det där. Idag blir det att jag springer 
väldigt mycket själv som tar mycket utav min tid som jag egentligen inte 
borde göra.” 

 
Detta är även något som en av de andra ”gamla” kvartersvärdarna ger uttryck 
för. 
 

”’Kan du komma, kan du komma?’ Det är för mycket spring som 
fastighetsskötarna tidigare skötte.” 



 
 
 
 Tankar och handlingar i organisatorisk förändring – exemplet Hyresbostäder ________  

Maria Brandström   Helene Malmgren 
- 78 - 

 

 
En ”gammal” kvartersvärd berättar att mycket tid ändå går till arbetet med 
”huset” trots det nya arbetssättet då arbete med kunden många gånger handlar 
om att arbeta med ”huset”. Detta är något som kvartersvärden menar att 
företagsledningen har missat. 
 

”Men något som man ibland glömmer bort är för att göra beställningar 
så måste du ändå jobba med ’huset’. Det här känns som om man har 
glömt bort i ledningen. Det är ändå så att det är vi som gör besiktningar 
som ligger till grund för många beställningar. Då jobbar vi med huset 
som jag ser det. Det gör vi även vid alla de samtal som kunden ringer 
oss och vill att vi ska komma hem och titta på tak, tapeter, golv och 
badrum.” 

 

6.6. Har kunden fått det bättre? 

I Norrköpings Tidningar publicerades för cirka två månader sedan en artikel i 
vilken kritik framfördes mot hur städningen av trapphusen och 
bostadsområdena har blivit sedan fastighetsskötarna lämnade Hyresbostäder. 
Nedan återfinns ett utdrag från artikeln. 
 

”De boende vet precis när städningen försämrades. Det var när 
entreprenören trädde till.  
- En trist utveckling, säger Sven-Eric Ericsson, Vi var en gång stolta 
över att bo hos Hyresbostäder. Nu blir det bara dyrare och sämre. 
 
Hyresbostäders marknadschef Lars Sandell medger att försämringar 
inträtt sedan städningen lades ut på entreprenad. 
– Vi vet att vissa fastigheter i vissa områden städas dåligt, säger han. 
Det tar tid att få ett nytt arbetssätt att fungera.  
[…] 
 
Det har nu gått fyra och en halv månad sedan Hyresbostäder lade om 
fastighetsskötseln. Målet är sänkta kostnader och bibehållen servicenivå. 
För att sätta press på entreprenörer som inte sköter uppdraget håller 
Hyresbostäder inne betalningen för dåligt utfört arbete.” 

(Jansson, 2005-03-12) 
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I avsnitt 6.3.1. delade vi in kvartersvärdarna i två grupper utifrån deras syn på 
det nya arbetssättet. Vad gäller kundens situation i den nya organisationen 
delar båda grupperna åsikten om att servicenivån, åtminstone tillfälligt har 
sjunkit. Skillnaden är dock att de kvartersvärdar som upplever störst 
frustration över det nya arbetssättet också är de som starkast ger uttryck för 
att kunden får det sämre i den nya organisationen. Båda de ”gamla” 
kvartersvärdarna och den nyanställde kvartersvärden i denna grupp ger uttryck 
för att det har skett för stora ingrepp i den gamla organisationen. Detta 
exemplifieras bland annat genom att en nyanställd kvartersvärd menar att det 
var fel att göra sig av med fastighetsskötarna då kvaliteten på så sätt blir 
försämrad. En ”gammal” kvartersvärd berättar också att: 
 

”De har tappat något som de är väldigt bra på och det är ju 
kundvården då.” 

 
Alla de intervjuade kvartersvärdarna har dock förståelse för att företaget måste 
börja tänka mer affärsmässigt och att servicenivån därmed påverkas. En 
”gammal” kvartersvärd berättar att: 
 

”Den här fastighetsskötaren kunde dyka upp och sätta dit en liten krok 
eller ett gardinbeslag åt fru Pettersson, det här småfixandet 
fastighetsskötaren hade vid sidan när han fanns i området. Och då blev 
ju den kunden jättenöjd. Idag gör vi ju inte det, nu köper vi ju in allt 
och det kostade ju förut med men man ser ju det på ett annat sätt idag.” 

 
En annan av de ”gamla” kvartersvärdarna ger uttryck för liknande åsikter.  
 

”Man kan inte förvänta sig att ens område är helt ogräsfritt jämt. […] 
Det är ju stort. Börjar du i ena änden så innan du har hunnit färdigt så 
har det ju kommit nya ogräs i andra änden. Och förstår man inte det, 
då är man illa ute. Många kunder har den förväntan.”  

 
För att behålla nöjda kunder menar en nyanställd kvartersvärd att det är viktigt 
att vara tydlig mot hyresgästen och förklara för dem att de inte kan ha samma 
förväntningar idag. 
 

”Vill man ha en ny kyl eller frys så är det bara att ringa och så fixar vi 
det. Det går ju inte, utan istället måste vi vara tydliga och säga att idag 
så fungerar det inte så utan idag har vi ekonomi att tänka på.” 
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7. ANALYS 
I detta kapitel analyserar vi Hyresbostäders förändring 
utifrån den uppdelning vi gjorde i det sista avsnittet i kapitel 
tre. Förändringen analyseras således genom att vi använder 
oss av två nivåer för analys där företagsledningen 
representerar den formella nivån medan kvartersvärdarna 
står för den reella nivån. Dessa nivåer analyseras med hjälp 
av teorier om kognition och på så sätt fångar vi tankarna 
och handlingarna på de olika nivåerna. Avslutningsvis 
jämför vi den formella och den reella nivån.. Kapitlet inleds 
dock med en indelning i olika strukturer, vilket fungerar 
som en övergång mellan detta och föregående tre kapitel.  
 
 

7.1. Inledning  

Det dokument som formellt sett ligger till grund för Hyresbostäders 
förändring är en affärsplan vilken ska guida Hyresbostäders resa i framtiden. 
Affärsplanen har arbetats fram av företagsledningen och där presenteras mål, 
strategier och företagets vision. Förändringen på Hyresbostäder är således 
initierad och planerad av ledningen och kan därmed enligt Balogun och Hope 
Haileys (1999) resonemang förstås som en top – downledd förändring. Det 
som medarbetarna i Hyresbostäder formellt sett ska arbeta efter var en färdig 
produkt som de således skulle anpassa sig till.  
 
Genom att endast klassificera in Hyresbostäders förändring som en top – 
downledd förändring bortser vi dock från det Löwstedt (1995b) benämner 
den organiserande människan. Med detta menar Löwstedt att förändring inte 
enbart kan förstås som ett resultat av det som ett fåtal anställda i en 
organisation formellt beslutat, vilka i Hyresbostäders fall är företagsledningen. 
Den förändring som sker i en organisation är istället något som alla anställda 
bidrar till genom sina tankar och handlingar. Hyresbostäders förändring kan i 
enlighet med Löwstedts resonemang därför inte enbart förstås som ett resultat 
av en planerad förändring, utan vi måste även analysera kvartersvärdarnas 
tankar och handlingar.  
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8. SLUTSATSER 
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6. MEDARBETARNAS MOTTAGANDE
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För att beskriva hur det ser ut i Hyresbostäder kommer vi därför att inleda 
analysen med att, i enlighet med Löwstedts (1995a) uppdelning, sammanfatta 
fysiska-, formella- och handlingsstrukturer i Hyresbostäder. Dessa beskriver i 
tur och ordning vad som finns, hur det är tänkt att saker ska göras och vad 
som görs (Löwstedt). I samband med detta väljer vi att inte diskutera 
tankestrukturerna vidare då vi senare i kapitlet använder oss av dem för att 
analysera de formella strukturerna samt handlingsstrukturerna. Nedanstående 
kapitel analyserar Hyresbostäders förändring utifrån de tre strukturer som 
ovan nämndes, samtidigt som det fungerar som en sammanfattning av 
föregående kapitel. 
 

7.2. Tre strukturer 

Detta resonemang grundar sig i Löwstedts (1995a) uppdelning av de 
strukturer vi ovan nämnde.  
 
De fysiska strukturerna har i Hyresbostäders fall förändrats på så sätt att ett 
antal fastigheter har köpts och sålts. Personal som tidigare satt ute i områdena 
har flyttats in till huvudkontoret och därmed har den administrativa 
avdelningen samt de tidigare områdesansvariga centraliserats. De som var 
förvaltare i den gamla organisationen och idag är kvartersvärdar är inte 
ansvariga för samma område som de var ansvariga för som förvaltare. En 
ytterliggare förändring är att alla beställningar och felanmälningar ska gå 
genom ett nytt datasystem vilket benämns Remotex. 
 
Formella strukturer är formella planer, regler och scheman om hur 
organisationen ska fungera. De formella strukturerna som återfinns i 
Hyresbostäders nya organisation beskrevs i avsnitt 5.2 och 5.3. Som en 
påminnelse om vad det är som formellt sett gäller i den nya organisationen 
kommer vi här att summera avsnittet och beskriva vad det innebär för 
kvartersvärdarna och stödavdelningarna.  
 
Den största förändringen i den nya organisationen enligt företagsledningen är 
att Hyresbostäder nu har bytt fokus. De har gått från fokus på teknik och 
fastigheter till att fokusera på kunden och utveckling av bostadsområdena. En 
annan viktig del i den nya organisationen är att de anställda ska börja tänka 
mer affärsmässigt och att de ska ha förståelse för hur deras handlingar 
påverkar det ekonomiska resultatet.  
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Frontpersonalen i den nya organisationen är kvartersvärdarna och övriga 
avdelningar betraktas som stödavdelningar till dessa. Kvartersvärdarna har till 
uppgift att fokusera på kunderna och utveckling av bostadsområden. För att 
kvartersvärdarna ska kunna göra det är det inte längre dem som är ansvariga 
för kontakterna med entreprenörer, utan det ansvaret har flyttats till 
teknikavdelningen. En annan anledning till att det nu är teknikavdelningen 
som är ansvariga för upphandlingen av entreprenörerna är ekonomin då det 
nya arbetssättet väntas innebära stora besparingar. För att öka den 
ekonomiska medvetenheten har kvartersvärdarna både resultat- och 
budgetansvar för sina respektive områden. 
 
Kvartersvärdarnas uppgift är att skriva in sin beställning i ett system som 
benämns Remotex och sedan skicka beställningen till teknikavdelningen. Även 
de uppdrag som utförs av Hyresbostäders egen personal ska kvartersvärdarna 
beställa genom denna avdelning. Teknikavdelningens uppgift är sedan att ge 
kvartersvärdarna en återrapportering om vad det kommer att kosta och när 
arbetet kommer att utföras samt vem som ska göra det. Detta sker genom att 
de lägger in dessa uppgifter i Remotex så att alla kan ta del av dem.  
 
En annan förändring i de formella strukturerna är att hyresgästen idag ska 
vända sig till Botorget med felanmälningar. Tidigare togs dessa ärenden 
omhand av områdesassistenter vilka satt decentraliserade ute i 
bostadsområdena.  
 
Genom att låta de intervjuade medarbetarna berätta om hur de agerar i arbetet 
kan vi få en bild över det som Löwstedt (1995) benämner 
handlingsstrukturer, det vill säga de handlingar som medlemmarna i 
organisationen utför.  
 
Kvartersvärdarnas handlingar baseras på att de enligt den formella 
organisationen ska sätta kunden i fokus och samtidigt agera affärsmässigt. 
Trots att det är kvartersvärdarna som ska vara Hyresbostäders ansikte utåt 
mot kunderna berättar många kvartersvärdar att deras arbetsdagar inte 
innehåller den grad av kundfokusering som de skulle önska. Den bild som 
många målar upp är snarare att dagarna går åt till administrativa uppgifter, 
möten och att lösa de problem som finns i initialskedet med det nya 
arbetssättet. Kvartersvärdarna berättar dock att de i så stor utsträckning som 
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möjligt ändå försöker integrera kunden i sitt arbete och att de stävar efter att 
göra kunden delaktig i utvecklingen av bostadsområdena.  
 
Vid beställningar vänder sig kvartervärdarna i de flesta fall till 
teknikavdelningen. Vid krissituationer och för att underlätta i arbetet med 
kunden berättar dock de flesta av kvartersvärdarna att de i vissa situationer 
frångår det formellt beslutade arbetssättet.  
 
När kvartersvärdarna har skickat sin beställning till teknikavdelningen får de i 
vissa fall en återkoppling i Remotex där de anställda på teknikavdelningen 
skriver när, var och hur arbetet ska genomföras samt den uppskattade 
kostnaden för det, medan återkopplingen i andra fall uteblir. 
 

7.3. Formell struktur och kognition 

I detta avsnitt studerar vi i enlighet med Löwstedts (1989) resonemang hur det 
enligt ledningen bör vara i den nya organisationen. För att öka tydligheten i 
detta avsnitt tar vi hjälp av Hellgren och Melins (1993) modell och utgår från 
de tre kognitiva dimensionerna strategiskt tankesätt, branschvisdom och 
organisationskultur.  
 

7.3.1. Företagsledningens sätt att tänka – individuellt 

tankesätt 

I kapitel fyra utgick vi från att företagsledningen kunde betraktas som en 
homogen grupp. Utifrån intervjuerna visar det sig detta stämma överens med 
hur de beskriver Hyresbostäders förändring då de ger uttryck för en hög grad 
av samstämmighet. På grund av detta kommer vi att inräkna hela 
företagsledningens sätt att tänka till strategiskt tankesätt, vilket skiljer sig från 
hur Hellgren och Melin (1993) använder sin modell då de endast utgår från 
VD:ns sätt att tänka.  
 
I de formella planerna för Hyresbostäder är kunden i fokus, affärsmässighet 
och renodling av roller i beställare och utförare viktiga hörnstenar. Utifrån 
dessa arbetade företagsledningen fram en ny organisation vilken i större 
utsträckning skulle lämpa sig för ett kundfokuserat och affärsmässigt arbete 
med tydlig rollfördelning. Detta avsnitt kommer vi att ägna åt att förstå den 
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konsensus som råder inom företagsledningen och vad det kan bero på att det 
är just dessa begrepp som anses viktiga av företagsledningen.  
 
I Hyresbostäder har företagsledningen förändrats helt och hållet åren innan 
och under förändringen och de som återfinns i företagsledningen idag har 
varierande bakgrunder. Varierande bakgrund är något som enligt oss borde ge 
upphov till olika erfarenheter. Enligt Tomicic (1998) och Lindell et al. (1998) 
tyder varierande erfarenhet på att skilda kognitiva strukturer skapas. På grund 
av att det är de kognitiva strukturerna som, enligt Weick (1995) ligger till 
grund för meningsskapande borde medlemmarna i företagsledningen således 
skapa mening på olika sätt. Utifrån vår studie har vi som ovan nämnt, sett att 
stor konsensus råder inom företagsledningen och således har de skapat 
liknande mening. Vad är det som ligger till grund för detta meningsskapande i 
företagsledningen? 
 
Ett sätt att förstå samstämmigheten på är Löwstedts (1989) resonemang om 
dominerande organisationsidéer. Löwstedt menar att dominerande 
organisationsidéer är det språkbruk som används i en organisation för att 
beskriva riktningen på hur en organisation förändras. Vidare menar han att det 
inte nödvändigtvis är så att de dominerande oranisationsidéerna är något som 
tankemässigt delas av alla. Det kan vara så att en individs idéer blir 
dominerande på grund av att ingen gjort någon invändning mot det. 
Nuvarande VD:n i Hyresbostäders syn på organisationer och organisering är 
att ett företag ska drivas affärsmässigt och kundorienterat. VD:n berättar 
vidare att det är kunderna som ger företaget intäkter och på grund av detta är 
det viktigt att arbeta kundfokuserat. Då det är dessa tankar som avspeglas i 
den riktning som medlemmarna i företagsledningen beskriver Hyresbostäders 
förändring i, är en tolkning att VD:ns tankar om vad som är viktigt i en 
organisation har blivit till dominerande organsiationsidéer. En anledning till 
att VD:ns tankar har blivit dominerande kan förstås utifrån att vissa personer, 
enligt Tomicic (1998) ofta har större möjlighet att påverka meningsskapandet. 
 
Den nya VD:ns sätt att tänka skiljer sig på många sätt från Hyresbostäders 
tidigare VD:ar. Hyresbostäders nuvarande VD menar att det krävs en 
långsiktig satsning på personal, kunder och ekonomi för att få företaget på 
fötter och de intervjuade har gett uttryck för att tänkandet var mer kortsiktigt 
förut. Hellgren och Melin (1993) beskriver att en ledares sätt att tänka är färgat 
av personlighet och tidigare erfarenheter. Hyresbostäders VD kommer senast 
från en tjänst inom ett privat bostadsbolag vilket innebär att han har arbetat 
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under andra villkor än vad ett allmännyttigt bostadsbolag historiskt sett har 
arbetat under. VD:n har även arbetat i dagligvarubranschen vilken är en 
bransch där det har varit väldigt naturligt att fokusera på kunden. I uppsatsens 
inledning beskrev vi att villkoren på senare tid har ändrats drastiskt för de 
allmännyttiga bostadsbolagen och att flera av dem går mot att bli mer 
affärsmässiga och kundorienterade. En tolkning är därför att tankarna om att 
göra Hyresbostäder mer likt ett privat bolag således kan härröra från VD:n.  
 
Det ovan diskuterade kan också härröras till Hellgren och Melins (1993) 
resonemang om att en revolutionär förändring kan uppstå som ett resultat av 
att en ny VD träder in i en organisation. Något som stödjer den tolkningen är 
att det bland de intervjuade finns de som beskriver VD:ns inträde som en 
drastisk vändpunkt för företaget. Då flera av medlemmarna i 
företagsledningen nämner att företagets dåliga ekonomi är en stor anledning 
till förändringen finns det dock skäl att anta att det inte bara var VD:n som 
såg föränringsbehoven.  
 
Efter VD:ns tillträde har det skett ett stort utbyte av personer i 
företagsledningen och det återstår endast en person från den företagsledning 
som fanns innan VD:n tillträde. På grund av detta finns det skäl att anta att 
det inte endast är VD:ns idéer som återfinns i planerna i form av dominerande 
organisationsidéer vilket vi beskrev ovan. Det kan istället ses som att VD:n 
var startskottet för förändringen genom att ett stort utbyte av personal skedde 
och sedan, genom att tillsätta personer som var liktänkande drev de 
gemensamt den förändring som sker på företaget. Då inte alla byttes ut finns 
det skäl att anta att den person som kvarstår delar VD:ns tankar om hur 
organisationer bör drivas.  
 
Trots att de som idag återfinns i företagsledningen har varierande bakgrunder 
ger de uttryck för liknande åsikter om vad som är viktigt för Hyresbostäder. 
Dessa tankebanor kan förstås enligt Löwstedts (1989) resonemang om 
organisationsföreställningar. Denna typ av föreställningar är individuella och 
generella och genom erfarenhet av arbete i en organisation utvecklas en 
föreställning om hur organisationer i allmänhet bör organiseras och drivas. En 
tolkning är därför att de personer som idag återfinns i företagsledningen har 
en liknande syn på hur organisationer bör drivas. Detta kommer också till 
uttryck under intervjuerna då det framkommer att de gemensamt har arbetat 
fram den affärsplan som ligger till grund för företagets förändring. Den 
mening som uttrycks i de formella planerna är ett resultat av det Gioia (1986) 
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och Weick (1995) benämner social konstruktion. Företagsledningen har 
planerat detta tillsammans utan inblandning från övriga anställda i 
organisationen och den mening som återspeglas i affärsplanen grundas således 
endast på företagsledningens tankar.  
 
Trots att VD:ns inträde beskrivs som en drastisk vändpunkt för företaget 
finns det enligt resonemanget ovan alltså antydningar om att det som sker inte 
enbart är något som är en idé från en person. Vi tolkar det som att 
Hyresbostäders förändring är ett resultat av flera personers samlade 
erfarenheter om organisationer och organisering. VD:n har haft stor inverkan 
men inte fullständig. På grund av att personer med ett stort driv rekryterades 
till företagsledningen har VD:ns tankar blandats upp med de andras 
individuella tankar.  
 
De personer som rekryterades till Hyresbostäder efter det att planeringen med 
förändringen påbörjats var inte med i arbetet med affärsplanen. Under 
intervjuerna framkommer det att värderingar diskuterades med företagets VD 
för att de ville försäkra sig om att de tänkte på ett liknande sätt. Utifrån 
Löwstedts typologi kan det förstås som att medlemmarna i företagsledningen 
har rekryterats till Hyresbostäder på grund av att deras 
organisationsföreställningar stämde överens med de tankar som fanns i 
företagsledningen om organisation och organisering.  
 
De tankar som företagsledningens medlemmar håller om hur organisationer 
bör organiseras har påverkat utformandet av det nya arbetssättet och den nya 
organisationen, vilket ligger i linje med Hellgren och Melins (1993) 
resonemang om att tanken påverkar handling. Ett exempel på det är att 
borttagandet av fastighetsskötarna och ökad användning av privata 
entreprenörer, vilket väntas ge stora besparingar till företaget och är därmed 
ett uttryck för ett affärsmässigt tänkande. Under intervjuerna har det 
framkommit att fastighetsskötarna utförde uppgifter de inte var anställda för. 
Dessa uppgifter bidrog enligt företagsledningen till att öka servicenivån men 
de ledde inte till ökade intäkter. Med entreprenörer väntas detta beteende inte 
uppkomma då de endast utför det de är kontrakterade för. Ett annat exempel 
är borttagandet av kvartersvärdarnas operativa ansvar vilket enligt 
företagsledningen ska leda till att mer tid läggs på kunderna och utveckling av 
bostadsområdena.  
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7.3.2. Organisationskultur 

Förändringen har planerats av företagsledningen och i detta kapitel analyseras 
organisationskulturen utifrån företagsledningens bilder om hur det historiskt 
har sett ut på Hyresbostäder.  
 
Utifrån Hofstede et al. (1990) menar Alvesson (2003a) att kultur är något 
historiskt betingat. När företagsledningen beskriver Hyresbostäders historia är 
allmännyttan och att företaget har varit ett byggande företag som inte agerade 
på affärsmässiga grunder något som har kommit till uttryck. 
Företagsledningen ger uttryck för att de formella planerna i stor utsträckning 
utmanar det som tidigare har präglat företaget och att de formella planerna 
syftar till en förändring. 
 
När Hyresbostäder grundades var företagets uppgift att bygga bort 
bostadsbristen och historiskt sett har tekniker och byggare haft centrala roller i 
bostadsföretag. I den nya organisationen flyttas fokus från hus till människa 
och istället för byggande och teknik är det nu kunden som ska stå i fokus. 
Under intervjuerna framkommer det att företagsledningen ser denna 
förändring som den största utmaningen i den nya organisationen.  
 
Vad gäller bristen på affärsmässighet grundades Hyresbostäder på premisserna 
att de skulle vara ett bolag utan enskilt vinstintresse som tog ett större socialt 
ansvar än privata hyresvärdar (Sandell et al., 1996). Som allmännyttigt 
bostadsföretag har Hyresbostäder genom historien erhållit ekonomiska 
tillskott från ägaren, det vill säga kommunen. Utifrån detta är en tolkning att 
anställda i företaget inte har haft samma press på sig att öka intäkterna och 
hålla nere kostnaderna som anställda i privata företag har. Något annat som 
bidrar till svårigheterna till att tänka affärsmässigt är enligt företagsledningen 
att det är svårt att se kopplingen mellan kostnader och intäkter. De menar att 
anställda inte har haft någon press i sitt arbete på att sänka kostnaderna då de 
upplever att hyrorna ändå kommer in som en intäkt varje månad, oberoende 
av vad de gör i sitt dagliga arbete.  
 
Meek (1988) menar att det finns två synsätt på förändring av 
organisationskultur där det ena innebär att ledningen kan styra och påverka 
kulturen. I det andra synsättet förstås kultur som något skapas genom social 
interaktion av alla organisationens medlemmar och därmed med svårighet 
låter sig påverkas. Genom att företagsledningen utgår från att de formella 



 
 
 
 Tankar och handlingar i organisatorisk förändring – exemplet Hyresbostäder ________  

Maria Brandström   Helene Malmgren 
- 88 - 

 

planerna ska leda till ett förändrat tankesätt och beteende ligger deras syn på 
kultur i linje med det förstnämnda av Meeks synsätt. Ett försök i att ändra 
kulturen är att företagsledningen genom de formella planerna förmedlar nya 
riktlinjer över hur medarbetarna ska bete sig i den nya organisationen och hur 
de ska bete sig gentemot kunderna. Ett exempel på detta är att 
företagsledningen genom införandet av resultatansvar för kvartersvärdarna har 
försökt att bryta gamla tankemönster gällande synen på ekonomi. Genom 
affärsmässighet utmanar även företagsledningen de tankar som finns om 
allmännyttan då företaget även i fortsättningen ska ta ett socialt ansvar men att 
det måste ske på affärsmässiga grunder.  
 
Då Alvesson (2003a, utifrån Hofstede et al.) menar att kultur, som ovan 
nämnts är något historiskt bestämt och att  kultur bärs upp av ett kollektiv kan 
även utbytet av personer i företaget ses som ett medvetet försök från 
företagsledningens sida att bryta tankemönster.  
 
Hellgren och Melin (1993) menar att organisationskultur antingen kan bidra 
till eller hämma en förändring. I Hyresbostäders fall tolkar vi det som att den 
rådande kulturen har gjort det svårare att implementera de nya tankarna i 
organisationen. I intervjuerna kommer det till uttryck genom att 
företagsledningen stundtals upplevt en frustration över att de inte kan gå så 
snabbt framåt då de upplever att dessa förändringar drastiskt utmanar det som 
tidigare rådde på företaget.  
 

7.3.3. Vad sker i branschen - branschvisdom  

I inledningen av uppsatsen beskrev vi att Nilsson (2000) menar att 
förutsättningarna för de allmännyttiga bostadsföretagen idag skiljer sig från 
hur det såg ut när allmännyttan introducerades. De allmännyttiga företagen 
har försetts både med bidrag och gynnsamma lån vilket har bidragit till att 
dessa företag har en svag egen kapitalbas. Precis som hos många andra 
allmännyttiga bostadsbolag går detta att återfinna hos Hyresbostäder och en 
stor anledning till förändringen är företagets ekonomiska situation. Något som 
har bidragit till en försämrad ekonomi är bland annat att Hyresbostäder har 
höga vakanser. I studien har vi sett att Hyresbostäder beskriver att den största 
utmaningen är att ändra fokus från hus till människa och att bli mer 
affärsmässiga. Enligt Fellesson (2001) är affärsmässighet och kundfokusering 
vanligt förekommande bland allmännyttiga bostadsbolag. Något som vi finner 
intressant att reflektera över är vilket av dessa begrepp som har störst 
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betydelse. Under intervjuerna har företagsledningen betonat att det är viktigt 
att fokusera på hyresgästerna då det är de som generar intäkter till företaget. 
Detta kan således förstås som ett förhållande med inbördes beroende men en 
tolkning är ändå att kundfokuseringen sker som ett led i att förbättra 
företagets ekonomi. Denna tolkning stöds av Nilssons (2000) resonemang där 
han påvisar att många allmännyttiga företag idag har stora ekonomiska 
bekymmer.  
 
Ett exempel utöver det ovan beskrivna som talar för att företagsledningens 
tankar om förändring påverkas av det som sker i branschen är att de genom 
benchmarkingprojekt haft möten med andra bostadsbolag, för att jämföra och 
utvärdera Hyresbostäders agerande. Då Weick (1995) menar att mening 
skapas på möten kan benchmarkingprojekten ses som ett forum för 
meningsskapande av vad som pågår i andra allmännyttiga bostadsbolag. Något 
som ytterliggare förstärker tolkningen av att Hyresbostäders förändring har 
påverkats av det som pågår i branschen anser vi vara att företagets VD har 
femton års erfarenhet från att arbeta i bostadsbolag. Även andra personer i 
företagsledningen har erfarenhet från branschen, vilket talar för att de är väl 
insatta i det som Hellgren och Melin (1993) beskriver det dominerande 
tankesättet i branschen.  
 
Hellgren och Melin beskriver att det strategiska tankesättet antingen kan strida 
mot eller gå i linje med det dominerande tankesättet i branschen. I 
Hyresbostäder stämmer företagsledningens tankesätt väl överens med det som 
pågår i branschen, vilket vi ser genom att det påpekas i intervjuerna men även 
utifrån Fellesson (2001) och Nilssons (2000) resonemang. Förutom att 
förändringen påverkas av det som sker i branschen kan det även betraktas 
som att Hyresbostäders förändring påverkar det dominerande tankesättet i 
branschen eftersom inte alla allmännyttiga bostadsföretag har förändrats. 
Genom att fler allmännyttiga bostadsföretag inför dessa begrepp kommer det 
dominerande tankesättet att växa sig allt starkare.  
 
Förändringarna i de allmännyttiga företagens situation har enligt Fellesson 
(2001) medfört att gamla synsätt har ifrågasatts och istället har nya begrepp 
hämtats från den privata sektorn. I Norrköping pågår ett arbete med New 
Public Management (Blid & Petersson) och enligt Dunleavy och Hood (1994) 
syftar detta begrepp till att förändra offentliga organisationer till att bli mer 
lika privata företag. Montin (2004) menar att detta är något som sker i flera 
offentliga verksamheter och inom NPM är begrepp som affärsmässighet, 
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kundbegreppet, renodling av roller och ökad användning av privata 
entreprenörer vanligt förekommande (Montin, 2004). Begreppen 
affärsmässighet och kunden i fokus är, som vi genom studien har beskrivit, en 
stor del i Hyresbostäders förändrig men även de övriga begrepp som Montin 
beskriver återfinns i Hyresbostäders förändring. Som vi sett i studien återfinns 
renodlingen av roller genom att kvartersvärdarna och teknikavdelningen 
tillskrivs roller som beställare och utförare. Företaget har även en ökad 
användning av privata entreprenörer då dessa ska ersätta fastighetsskötarna. 
En tolkning är därmed att Hyresbostäders förändring påverkas av 
strukturförändringar i branschen, av förändringar som sker inom offentlig 
verksamhet i allmänhet och i synnerhet de som pågår i Norrköpings kommun.  
 

7.3.4. Vad var det vi såg? 

Sammanfattningsvis har vi i dessa tre avsnitt sett att position, erfarenhet och 
strukturella karaktäristika har betydelse för de tankar som återfinns i de 
formella planerna och de åtgärder som har vidtagits i linje med dessa. 
Företagsledningens tankar ligger i linje med det som pågår i branschen, 
samtidigt som flera personer med ett affärsmässigt och kundfokuserat 
tänkande på senare tid har rekryterats till företagsledningen. På grund av detta 
är det svårt att tolka vad som har haft störst påverkan på de formella 
planernas utformning. Under intervjuerna har det dock framkommit att 
Hyresbostäder inte är någon föregångare i arbetet med att bli mer 
affärsmässiga och kundfokuserade. En tolkning utifrån detta är då att det som 
sker i branschen utgjorde startskottet för förändringen och att personer med 
erfarenheter som ligger i linje med detta sedan rekryterades till företaget för att 
driva förändringen i rätt riktning. Något som ytterliggare stödjer tolkningarna 
av att det är branschen som till störst del har påverkat utformandet av den nya 
organisationen är att befintlig visdom inom branschen återspeglas i de 
formella planerna.  
 
Genom sin position har företagsledningen sedan försökt att få de formella 
planerna att genomsyra resten av företaget genom att genomföra en top-down 
förändring. Hur detta tar sig i uttryck i arbetsprocessen analyseras vidare i 
nästa avsnitt. 
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7.4. Den reella nivån och kognition 

Till den formella nivån, som vi ovan analyserat, räknar Löwstedt (1989) 
ledningens försök att styra agerande och tänkande i organisationen. På den 
reella nivån analyserar vi således i hur stor utsträckning de formella planerna 
återspeglas i kvartersvärdarnas arbete. För att analysera detta kopplar vi ihop 
kvartersvädrarnas handlingsstrukturer med kognitiv teori. Precis som i 
föregående kapitel kommer stödavdelningarna att vävas in i resonemanget då 
de påverkar och påverkas av kvartersvärdarnas arbete.  
 

7.4.1. Vilka skillnader finns mellan nyanställda och 

”gamla”? 

De personer som rekryterades i samband med förändringen rekryterades efter 
sin förmåga att arbeta med kunden i fokus och att tänka affärsmässigt. 
Företagsledningen letade således efter personer som har bilder över hur en 
organisation ska drivas, det vill säga det som Löwstedt (1989) benämner 
organisationsföreställningar, vilka stämmer överens med tankarna i de 
formella planerna. Övriga kvartersvärdars erfarenhet grundar sig till stor del 
på hur det såg ut på Hyresbostäder innan förändringen. Som vi tidigare nämnt 
ligger erfarenheter enligt Tomicic (1998) och Lindell et al. (1998) till grund för 
skapandet av kognitiva strukturer. På grund av kvartersvärdarnas varierande 
erfarenheter torde även deras kognitiva strukturer skilja sig åt. I avsnittet ovan 
beskrev vi att företagsledningen utgick från att tankarna med affärsmässighet 
och kunden i fokus till stora delar utmanar det som tidigare rådde på 
företaget.  
 
En utgångspunkt i urvalet av intervjupersoner var att vi ville ha med både 
”gamla” och nyanställda kvartersvärdar. Anledningen till detta var att vi hade 
en föreställning om att det skulle ligga till grund för olikheter i tankar och 
handling, precis som ovanstående resonemang ger uttryck för.  
 
Under intervjuerna framkommer det dock att flera av de ”gamla” 
kvartersvärdarna inte anser att det nya tankesättet är så revolutionerande som 
företagsledningen ger uttryck för då många av kvartersvärdarna även tidigare 
ansåg sig ha fokuserat på kunden i sitt arbete som förvaltare. Likaså gav 
utbildningen i affärsmannaskap inte några revolutionerande nya insikter enligt 
de ”gamla” kvartersvärdarna. Hellgren och Melin (1993) beskriver att 
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kognitiva strukturer är stabila över tiden. Skulle det vara så att kunden i fokus 
och affärsmässighet utmanade de ”gamla” kvartersvärdarnas sätt att tänka så 
drastiskt som företagsledningen framställer det skulle det, i enlighet med 
Hellgren och Melins resonemang, dröja innan det nya tankesättet kunde 
konkurrera ut deras gamla tankesätt. De tankar som företagsledningen 
försöker förmedla och anser som viktiga upplevs således inte som någon 
större nyhet av de ”gamla” kvartersvärdarna. Det kvartersvärdarna menar är 
den största skillnaden är att det nu, tillskillnad från tidigare, är mer uttalat att 
de ska fokusera på kunden och att de ska tänka affärsmässigt. Således innebär 
en förändring av fokus och affärsmässigheten inte en så stor omställning för 
de ”gamla” kvartersvärdarna som företagsledningen ansåg.  
 
Då Tomicic (1998) menar att erfarenheter ligger till grund för kognitiva 
strukturer kan de nyanställdas tankar om kunden och affärsmässigheten 
förstås med utgångspunkt i deras tidigare erfarenheter. Genom tidigare 
erfarenheter skapar de nyanställda mening (se exempelvis Löwstedt, 1995; 
Weick, 1995) av kundfokusering och affärsmässighet som något naturligt.  
 
Med utgångspunkt i ovanstående resonemang kan vi se att både nyanställda 
och ”gamla” kvartersvärdar menar att de har erfarenhet av att arbeta 
affärsmässigt och kundfokuserat. Vi märker dock en tydlig skillnad mellan 
nyanställda och de ”gamla” kvartersvärdarna när det gäller synen på 
allmännyttan. De nyanställda har en mer negativ syn på allmännyttan medan 
de flesta ”gamla” är mer positivt inställda till den. Detta kan förstås med hjälp 
av Senges (1995) resonemang där han menar att individer med olika 
erfarenhet beskriver ett fenomen på olika sätt. De nyanställda 
kvartersvärdarna har till skillnad från de ”gamla” kvartersvärdarna ingen 
erfarenhet av att arbeta inom allmännyttan och deras skillnad i beskrivning av 
allmännyttan kan därmed tolkas med utgångspunkt i Senges förklaring. En 
annan anledning till att allmännyttan beskrivs på olika sätt kan även tolkas 
utifrån Alvessons (2003a) resonemang om att något som tydligt särskiljer ett 
företag från andra fungerar som en källa för identitetsskapande. I 
Hyresbostäders fall är de tillskillnad från övriga bostadsbolag i Norrköping 
allmännyttiga och de ”gamla” uttrycker en slags stolthet över att 
Hyresbostäder ska finnas till för alla. 
 
Den ovan beskrivna skillnaden i synen på allmännyttan kan ligga till grund för 
tolkningen att de ”gamla” kvartersvärdarna skulle ha det svårare att agera i 
enlighet med affärsmässigheten. Då det under intervjuerna framkommer att 
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de är medvetna om att företaget måste ställa högre krav på sina hyresgäster 
finns det dock inget som talar för denna tolkning. Därmed är alla de 
intervjuade kvartersvärdarna överens om att företaget måste kombinera 
allmännyttan med affärsmässighet, trots att synen på allmännyttan skiljer sig 
åt. 
 
Ovan konstaterade vi att de flesta intervjuade kvartersvärdar anser sig ha 
erfarenhet från att arbeta kundfokuserat och affärsmässigt. Det som dock är 
nytt för alla kvartersvärdar i den nya organisationen är arbetssättet med 
beställningarna via teknikavdelningen. Vad medarbetarna tycker om den nya 
organisationen och hur de agerar i arbetsprocessen beskrivs lite längre fram i 
detta kapitel. Innan dess för vi en diskussion om huruvida kvartersvärdarna 
och företagsledningen har en liknande bild av vad som ska göras i den nya 
organisationen eller inte. 
 

7.4.2. Har kvartersvärdarna och företagsledningen en 

liknande bild av vad som ska göras? 

Utifrån föregående avsnitt har vi sett att både ”gamla” och nyanställda 
kvartersvärdar på grund av sina erfarenheter inte ser det nya tankesättet som 
något nytt. Genom ”skolboken” och utbildningen i affärsmannaskap har 
företagsledningen försökt förmedla hur kvartersvärdarna ska tänka för att det 
ska ligga i linje med de formella planerna. I enlighet med Weicks (1995) och 
Löwstedts (1995) resonemang är en tolkning att kvartersvärdarnas tidigare 
erfarenheter har underlättat meningsskapandet av tankarna i den formella 
organisationen och den mening de tillskriver det är att det är ganska självklart.  
 
Trots att det nya tankesättet upplevs som självklart menar flera av 
kvartersvärdarna att de genom utbildningarna utvecklade en gemensam grund 
och gemensamma bilder av vart företaget ska. Gioia (1986) och Weick (1995) 
menar att mening skapas genom social konstruktion och att möten är ett bra 
sätt för meningsskapande. Genom gruppdiskussioner om vad som togs upp 
under utbildningarna berättar flera av de ”gamla” kvartersvärdarna att det är 
mer uttalat vad de ska arbeta efter och vad de ska tänka på i arbetet. 
Kvartersvärdarna nämner exempelvis att de ska vara lyhörda och göra 
kunderna delaktiga i sitt arbete. Båda dessa begrepp återfinns i de formella 
planerna över hur de ska agera i sitt arbete.  
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Från intervjuerna har vi även förstått att både nyanställda och ”gamla” vet hur 
de ska agera i arbetsprocessen för att det ska ske i enlighet med den formella 
organisationen. Kvartersvärdarna har även berättat att det nya arbetssättet 
innebär att de ska fokusera på kunden medan övriga avdelningar fungerar som 
stödavdelningar. Det nya arbetssättet innebär således att kvartersvärdarna är 
företagets frontpersonal. De intervjuade medarbetarnas beskrivning om vad 
Hyresbostäders förändring innebär kan tolkas utifrån det som Löwstedt 
(1989) benämner dominerande organisationsidéer, det vill säga hur 
organisationsmedlemmar beskriver riktningen på en förändring och vad som 
sker i organisationen.  
 

7.4.3. Agerandet i arbetsprocessen 

I avsnittet ovan framgick det att kvartersvärdarna vet vad den nya 
organisationen innebär, både vad gäller tanke och arbetssätt. Då kognitiva 
strukturer enligt Lindell et al. (1998) till stor del består av lagrad erfarenhet 
återfinns således kunskapen om den formella organisationen i de kognitiva 
strukturerna. Genom att Hellgren och Melin (1993) menar att kognitiva 
strukturer guidar handlingar är således en tolkning att medarbetarna på 
Hyresbostäder skulle agera i enlighet med det formellt beslutade. Å andra 
sidan har vi i föregående kapitel sett att så inte alltid är fallet. Detta avsnitt 
kommer att ägnas åt att analysera hur det som tidigare diskuterades kan 
förstås.  
 
Uppfattning om det nya arbetssätet 
I föregående kapitel delade vi in kvartersvärdarna i två grupper. En av 
grupperna upplevde en frustration över det nya arbetssättet medan den andra 
gruppen inte kände samma frustration. I den förstnämnda gruppen relaterar 
de ”gamla” kvartersvärdarna beställningarna via teknikavdelningen till den 
erfarenhet som de har från att själva stå i direktkontakt med entreprenörer. 
Genom att jämföra detta med sina tidigare erfarenheter skapar de mening i det 
som sker (jmf. Löwstedt, 1995; Weick, 1995) och huvudintrycket är att de 
upplever beställningarna till teknikavdelningen som långsammare och 
krångligare, än när de själva beställde via entreprenörer. Den nyanställde 
kvartersvärden har dock ingen erfarenhet från att själv stå i kontakt med 
entreprenörer. Den frustration som den nyanställde kvartervärden upplever 
kan i stället tolkas som ett uttryck för en känsla av otillräcklighet i arbetet mot 
kunden. Även de ”gamla” kvartersvärdarna har gett uttryck för denna 
otillräcklighet. Missnöjet med det nya arbetssättet kan således förstås utifrån 
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den position kvartersvärdarna befinner sig i, det vill säga som frontpersonal 
mot företagets kunder. Tanken i ett tjänsteföretag är som Grönroos (2002) 
nämner att övriga avdelningar ska fungera stödjande för frontpersonalen. De 
kvartersvärdar som upplever en frustration över det nya arbetssättet känner att 
de inte får det stöd de behöver i arbetet mot kunderna. En tolkning är således 
att kvartersvärdarna upplever att den nya organisationen inte är anpassad till 
ett kundfokuserat och affärsmässigt arbete då de ger uttryck för att ett sådant 
arbete i större utsträckning uppnås, när det formellt beslutade frångås.  
 
Det är svårare att göra en tolkning av vad det beror på att den andra gruppen 
inte känner samma frustration över det nya arbetssättet. Även i denna grupp 
återfinns både ”gamla” och nyanställda kvartersvärdar. Då även de agerar som 
frontpersonal i företaget anser vi det konstigt att de samtidigt som de 
uttrycker att arbetssättet inte fungerar till fullo, inte känner samma 
otillräcklighet i kundmötet. En tolkning skulle kunna vara att dessa 
kvartersvärdar inte upplever det som lika jobbigt att kunderna måste vänja sig 
vid hur det nya fungerar. Detta stämmer överens med hur dessa två grupper 
beskrev den servicenivå som företaget håller i den nya organisationen. Den 
förstnämnda gruppen uttryckte störst missnöje över att servicenivån har 
försämrats i och med det nya arbetssättet och borttagandet av 
fastighetsskötarna. Trots skillnaderna i synen på servicenivå är dock alla 
kvartersvärdar överens om att företaget inte har råd att hålla samma höga 
servicenivå gentemot hyresgästerna. En anledning till att alla uttrycker en 
förståelse för detta kan vara att alla berättar att den dåliga ekonomin är en stor 
anledning till att företaget måste förändras. Genom den kunskapen kan de i 
enlighet med Weicks (1995) och Löwstedts (1995) resonemang skapa mening i 
det som sker och därigenom få en förståelse för detta.   
 
Hur kan vi förstå att det formellt beslutade inte alltid efterföljs? 
Utifrån ovanstående resonemang har vi urskiljt två tydliga grupper bland 
kvartersvärdarna. Utan vidare analys skulle det kunna tolkas som att den 
gruppen som är mest frustrerade över det nya arbetssättet har svårast att 
arbeta i enlighet med detta. Genom intervjuerna har vi dock förstått att alla 
kvartersvärdar utom en vid vissa tillfällen har frångått det formellt beslutade 
arbetssättet. Om detta inte går att förstå utifrån uppfattningen om det nya 
arbetssättet eller erfarenheten från att tidigare ha stått i direktkontakt med 
entreprenörer, vad kan det då bero på? Nedan kommer vi analysera ett antal 
exempel för att öka förståelsen för detta. 
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Att kvartersvärdarna frångår det formellt beslutade kan förstås genom 
Löwstedts (1989) resonemang om att den formella organisationen endast ger 
standardlösningar och att det då skapas ett handlingsutrymme i oväntade 
situationer. Den formella organisationen är utformad efter hur det bör se ut, 
men då Hyresbostäder jobbar med kunder och inte maskiner är det inte säkert 
att kunderna agerar som det är tänkt, något som exemplifierades i föregående 
kapitel.  Genom att det uppstår oväntade situationer kan således inte alla dessa 
situationer undvikas med hjälp av bättre planering. Bättre planering är annars 
något som de intervjuade från övriga avdelningar ser som en lösning för att 
tillfällen inte ska uppstå där kvartersvärdarna, på grund av krissituationer, 
måste gå runt det formellt beslutade arbetssättet.  
 
Jacobsen och Thorsvik (2002) diskuterar att medlemmar i en organisation kan 
ta sig friheter utanför de formella strukturerna för att tillfredställa externa 
aktörers önskemål. Av vad vi sett i föregående kapitel är det också av den 
anledningen som många av både de nyanställda kvartersvärdarna och de 
”gamla” kvartervärdarna bortsett från det formellt beslutade arbetssättet. 
Detta sker dels genom att de i vissa situationer går runt teknikavdelningen och 
dels för att vissa kvartersvärdar försöker fylla ut roller som har förändrats eller 
försvunnit. Den största rollen som kvartersvärdarna har att fylla är 
fastighetsskötarnas då borttagandet av dessa, som vi tidigare beskrivit, är en 
stor anledning till att företaget har missnöjda kunder. En annan roll som vissa 
kvartersvärdar tar på sig är att ta emot de felanmälningar som egentligen ska 
gå via Botorget. Då kunden tidigare gjorde felanmälningar till en 
decentraliserad områdesassistent finns även där en roll att ersätta. Som 
företagets frontpersonal berättar vissa kvartersvärdar att de konfronteras med 
många missnöjda kunder.  På grund av detta ställs de således inför en konflikt 
över att följa det beslutade arbetssättet eller att frångå det för att göra 
kunderna nöjda.  
 
En skillnad mellan kvartersvärdarna som upplever mer frustration än gruppen 
som inte är lika frustrerade över det nya arbetssättet är att de i större mån 
frångår det formellt beslutade arbetssättet. Den ”gamla” kvartersvärd som 
berättade att det formellt beslutade arbetssättet med beställningar via teknik 
frångås berättar dock att uppgifter utförs som inte ligger inom ramen för 
kvartersvärdsbefattningen för att fylla ett tomrum efter fastighetsskötarna. 
Detta är även något som den andra ”gamla” kvartersvärden ger uttryck för 
samtidigt som även denne frångår det formellt beslutade arbetssättet med 
beställningar via teknikavdelningen. Även den nyanställde kvartersvärden 
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berättar att arbetssättet med att beställa via teknikavdelningen frångås. 
Anledningen till att de två ”gamla” kvartersvärdarna i denna grupp tar på sig 
ett merarbete utöver rollen som kvartersvärd kan vara att de upplever en 
frustration över att servicenivån har sänkts. Genom detta försöker de axla 
roller som fanns i den gamla organisationen för att kundernas missnöje inte 
ska bli ännu större. Kvartervärdarnas handlingar kan tolkas i enlighet med det 
Hellgren och Melin (1993) nämner, nämligen att kognitiva strukturer påverkar 
handlingen.  Genom att de har tidigare erfarenhet av att arbeta kundfokuserat 
kan således de handlingar de vidtar påverkas av tidigare erfarenheter. Förutom 
att tillfredsställa externa aktörers önskemål går även en ”gammal” och en 
nyanställd kvartersvärd i den första gruppen runt det formellt beslutade 
arbetssättet, för att på så sätt få större kontroll över sina kostnader och 
därmed sitt resultatansvar. Utifrån detta resonemang kan vi se att 
kvartersvärdarna ännu inte anser sig kunna ta sitt ansvar och sköta sina 
uppgifter på ett bra sätt genom det nya arbetssättet.  
 
Den grupp som inte är lika frustrerade visar en större medvetenhet om det 
nya arbetssättet men även de frångår det vid vissa tillfällen. Detta kan röra sig 
om att felanmälningar tas emot samt att de ställs inför oväntade situationer då 
de berättar att det formellt beslutade arbetssättet inte kan följas.  
 
Kvartersvärdarna är dock medvetna om att det inte bara är en avdelning som 
kan lastas för problemen med det nya arbetssättet och påpekar att det är en ny 
situation även för de på teknikavdelningen. Alvesson (2003a) nämner att det 
krävs det en samstämmighet som grund för ett kollektivt handlande och under 
intervjuerna framkommer det att för att det nya arbetssättet ska fungera måste 
alla hitta sina nya roller och förstå att de ska arbeta med kunden i fokus, något 
som kan tolkas i enlighet med Alvessons resonemang.  
 
Anledningarna till att det formellt beslutade arbetssättet inte efterföljs går som 
ovan nämnts inte endast att förstå utifrån om det nya arbetssättet upplevs som 
frustrerande eller ej då båda dessa grupper går ifrån det formellt beslutade, 
men i olika stor utsträckning. Att den första gruppen av kvartersvärdar frångår 
det formellt beslutade i större utsträckning kan tolkas utifrån att det är de som 
upplever den största frustrationen. Det som dock är gemensamt när det 
formellt beslutade frångås är att de nästan uteslutande härrör till relationen 
med företagets hyresgäster eller andra situationer som kvartersvärdarna 
konfronteras med som företagets frontpersonal. Istället för tidigare 
erfarenheter kan det tolkas som att det är positionen som frontpersonal som i 
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störst utsträckning påverkar kvartersvärdarnas handlingar och tankar. 
Anledningen till att vi tolkar det som att positionen är det som främst 
påverkar är att några av de nuvarande kvartersvärdarna inte har tidigare 
erfarenhet av att arbeta med hyresgäster som kunder. Trots detta har de 
genom den position de nu innehar snabbt utvecklat en uppfattning om hur 
den relationen fungerar. Då det vid flera tillfällen under intervjuerna 
framkommer att Hyresbostäders hyresgäster har varit väldigt bortskämda och 
därmed väldigt krävande. Även om dessa kvartersvärdar har tidigare 
erfarenheter från att arbeta med kunder tolkar vi det som att det ändå är 
positionen som kvartersvärd som har bidragit till att de handlar och tänker 
som de gör.   
 
Genom det formellt är beslutade är ingen kvartersvärd ansvarig för samma 
område som den var ansvarig för som förvaltare. Vi anser att detta kan tolkas 
som att företagsledningen, i enlighet med Jacobsen och Thorsvik (2002), har 
försökt att begränsa kvartersvärdarnas handlingsstrukturer genom de formella 
planerna och på så sätt undvika att en stark relation till kunderna gör att 
kvartersvärdarna frångår den nya rollen. Då vi har sett att både nyanställda 
och ”gamla” kvartersvärdar gör ett arbete som sträcker sig utanför det 
formellt beslutade är en tolkning att det inte är den personliga relationen med 
kunderna som gör att de frångår den nya rollen utan det är relationen till 
kunder i allmänhet. Kunderna kan således ses som en kraft som håller tillbaka 
kvartervärdarna och som gör att de inte agerar enligt det formellt beslutade i 
alla situationer. Genom att agera på detta sätt är en tolkning att 
kvartersvärdarna har en uppfattning om att kunderna får det bättre och att 
kundernas syn på Hyresbostäder förbättras. Genom att frångå det formellt 
beslutade arbetssättet och inte beställa till teknikavdelningen samt att ta på sig 
ett merarbete för att uppfylla kundernas önskemål, stämmer kvartersvärdarnas 
agerande ändå överens med det som är formellt beslutat inom ramen för deras 
position som frontpersonal, nämligen att sätta kunden i fokus.  
 

7.4.4. Vad var det som hade betydelse för den reella nivån 

Utifrån ovanstående resonemang har vi sett att erfarenhet påverkar 
kvartersvärdarnas tankar och handlingar. Vi har dock sett att flera 
kvaretersvärdar med liknande erfarenheter ändå upplever den nya 
organisationen på olika sätt. På grund av detta tolkar vi det som att det är 
positionen som kvartersvärd som främst påverkar hur de agerar och tänker i 
arbetsprocessen. Genom positionen ställs de inför olika möten med företagets 
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kunder, vilka kan ses som sanningens ögonblick. Det som till största del avgör 
hur kvartersvärdarna agerar i detta ögonblick är vad som blir smidigast i 
kontakten med kunden. Det går dock inte att påstå att det enbart är 
positionen som har betydelse då den tillsammans med relationen till kunderna, 
vilket vi ser som en strukturell karaktäristiska, avgör för hur kvartersvärdarna 
agerar och tänker i arbetsprocessen.  
 

7.4.5. Blev det som man hade tänkt sig? 

Med utgångspunkt i Mintzbergs (1987) resonemang tolkar vi den formella 
förändringen i Hyresbostäder som initierats av företagsledningen som en 
planerad förändring. I inledningen av detta kapitel förde vi en diskussion kring 
huruvida det bara är tankarna och handlingarna hos ledningen som bör tas 
hänsyn till i organisationsförändring. Löwstedt (1995b) menar att så inte är 
fallet utan att tankarna och handlingarna hos alla anställda i organisationen 
måste betraktas då alla anställda är involverade i den förändring som sker. 
Hatch (2002) för ett liknande resonemang och utifrån det kan vi konstatera att 
Hyresbostäders förändring inte enbart kan betraktas som planerad utan att det 
även finns en ”uppdykande” förändring. Den ”uppdykande” förändringen har 
vi analyserat på den reella nivån och den tar sig i uttryck i kvartersvärdarnas 
tankar och handlingar. Hyresbostäders förändring kan således förstås som en 
kombination av företagsledningens handlingar och tankar som kommer till 
uttryck i de formella planerna, samt kvartersvärdarnas tankar och handlingar 
som kommer till uttryck i det Hatch benämner ”uppdykande strategi”.  
 
Jacobsen och Thorsvik (2002) menar att handlingsstrukturerna både begränsas 
och möjliggörs av de formella strukturerna. I Hyresbostäder är avsikten att de 
formella strukturerna ska göra så att kvartersvärdarna får mer tid för att arbeta 
mot kunden, bland annat genom att de inte står i direktkontakt med 
entreprenörer. Något som framkommer under intervjuerna är att de flesta 
kvartersvärdarna inte anser att deras arbete till största delen går ut på 
kundkontakter, utan att dagarna snarare går åt till möten och diskussioner om 
helt andra frågor. Således ger inte den nya organisationen, enligt 
kvartersvärdarna, de möjligheter till kundfokuserat arbete som 
företagsledningen hade för avsikt att den skulle.  
 
Den främsta anledningen till att kvartersvärdarna frångår det formellt 
planerade är för att de i sin position som frontpersonal och i arbetet med 
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kunden agerar efter den lösning de finner smidigast. Detta kan förstås utifrån 
Löwstedts (1995b) diskussion om att människor grundar sitt agerande i vad de 
själva finner vara det bästa sättet att agera på. En tolkning är därför, som 
tidigare har diskuterats i detta kapitel, att företagsledningen i stor utsträckning 
har utgått från egna erfarenheter och strukturförändringar i branschen. Detta 
implementeras sedan i form av en top-down förändring och något som 
kvartersvärdarna ska rätta sig efter. När kvartersvärdarna sedan ska agera efter 
det formellt beslutade aktualiseras problem som företagsledningen, på grund 
av sin position långt ifrån kunden, inte har tagit hänsyn till.  
 
Det är kvartersvärdarna som ställs inför mötet med kunden och det är de som 
är företagets representant i sanningens ögonblick. På grund av detta uppstår 
det svårighet i att agera i enlighet med det formellt beslutade. Att det formellt 
beslutade inte efterföljs kan inte enbart härröras till att vissa av 
kvartersvärdarna upplever det nya arbetssättet som frustrerande. Under 
studien har sett att de flesta kvartersvärdar, oavsett uppfattning vid vissa 
tillfällen frångår det formellt beslutade. På grund av detta tolkar vi det därför 
som att det är sanningens ögonblick och positionen som till största del 
påverkar hur kvartersvärdarna tänker och handlar.  
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8. SLUTSATSER 
Denna uppsats har beskrivit och analyserat anställdas 
tankar och handlingar i organisationsförändring utifrån 
individuella erfarenheter, positioner och strukturella 
karaktäristiska. Genom att studera den förändring som 
Hyresbostäder genomgår har vi utveckla vår förståelse för 
ämnet och i detta kapitel kommer att diskutera de 
slutsatser som vi drar utifrån analysen.  
 
 
 
 
 
 

8.1. Individuella positioner, erfarenheter och 

strukturella karaktäristika 

Löwstedt (1995b) menar att organisationsförändring inte enbart kan förstås 
som ett resultat av vissa anställdas handlingar och tankar utan att det är något 
som alla anställda i organisationen bidrar till. För att studera Hyresbostäders 
förändring har vi därför haft Löwstedts (1989) uppdelning i den formella 
nivån och den reella nivån för organisationsanalys som utgångspunkt. Den 
formella nivån har vi låtit representera företagsledningens tankar om hur det 
enligt dem bör vara i organisationen och den reella nivån representerar 
kvartersvärdarnas tankar och handlingar i arbetsprocessen.  
 
Med utgångspunkt i studiens syfte har vi förstått att individuella erfarenheter, 
positioner och strukturella karaktäristiska har betydelse för anställdas tankar 
och handlingar i en organisationsförändring men att betydelsen av dessa är 
varierar. Detta förtydligas genom resonemanget nedan.  
 
Den formella organisationen har planerats och utformats av 
företagsledningen. På denna nivå har vi sett att både erfarenheter och det som 
pågår i branschen till stor del har påverkat de formella planerna. Något som 
talar för att erfarenheten har varit väldigt viktig vid utformandet av dessa 
planer är att det har skett ett stort utbyte av personer i företagsledningen de 
senaste åren. Bland flera allmännyttiga bostadsföretag och i Norrköpings 
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kommun pågår liknande förändringar och begrepp som återfinns där är 
kunden i fokus, affärsmässighet, renodling av roller samt ökad användning av 
privata entreprenörer. Tidigare i analysen argumenterade vi för att det som 
pågår inom bransch och kommun i stor utsträckning har påverkat den 
formella förändringen på Hyresbostäder. Vår tolkning av detta är att de 
förändringar som pågår inom bransch och kommun utgjorde startskottet för 
utbytet av personer i företagsledningen, för att på så sätt få in personer med 
tankar som ligger i linje med det dominerande tankesättet i branschen och 
därmed kan driva förändringen i önskad riktning.   
 
De formella planerna har införts i organisationen genom en top-down ledd 
förändring. Vid början av studien var vår uppfattning att det skulle finnas 
stora skillnader mellan hur nyanställda och ”gamla” tog till sig det nya 
arbetssättet. Under studiens gång har vi utvecklat en förståelse för att det inte 
är dessa egenskaper som påverkar hur kvartersvärdarna agerar i 
arbetsprocessen. Bland kvartersvärdarna i Hyresbostäder finns det två tydliga 
grupper vad gäller inställningen till det nya arbetssättet. En grupp upplever 
stor frustration medan andra betraktar det som mindre problematiskt. Detta 
är dock heller inte något som kan ge förståelse för kvartersvärdarna agerande, 
då kvartersvärdar från båda dessa grupper frångår det formellt beslutade. 
Istället är vi av uppfattningen att det är kvartersvärdarnas position som har 
störst betydelse för hur de agerar och tänker i arbetsprocessen.  
 
Inledningsvis utgick vi från Grönroos (1996;2002) resonemang där vi 
klassificerade Hyresbostäder som ett tjänsteföretag. Vad som är avgörande i 
denna typ av företag är det Grönroos (2002) benämner ”sanningens 
ögonblick”. Detta betyder att mötena mellan kunden och företagets 
frontpersonal, vilka i Hyresbostäders fall representeras av kvartersvärdarna, är 
av yttersta vikt. Ovan menade vi att vi anser att kvartersvärdarnas position har 
störst betydelse för hur de agerar i arbetsprocessen och detta stödjer vi i att 
sanningens ögonblick är svårt och om inte omöjligt att planera. Tidigare i 
uppsatsen framkom det att kvartersvärdarna vid många tillfällen agerar efter 
det de anser vara lämpligast i mötet med kunden. När kvartersvärdarna agerar 
i enlighet med det formellt beslutade aktualiseras problem som 
företagsledningen, på grund av sin position långt ifrån kunden, inte har tagit 
hänsyn till. De flesta kvartersvärdar i studien frångår det formellt beslutade 
arbetssättet i vissa situationer eller tar på sig merarbete som ligger utanför 
deras uppgift som kvartersvärd. Ett annat problem som vi sett är också att det 
råder en skillnad i det som företagsledningen menar med att sätta kunden i 
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fokus och kvartersvärdarnas uppfattning om samma begrepp, vilket gör att 
kvartersvärdarna upplever det nya arbetssättet som frustrerande.  
 
Utifrån detta resonemang anser vi att det finns skäl att problematisera en 
organisationsförändring utifrån en top-down ansats i företag där frontpersonal 
och kunder möts i sanningens ögonblick. Att fatta besluten om den formella 
förändringen på en nivå som har begränsad insyn om det som sker i mötet 
med kunden, istället för hos dem som innehar den kunskapen, anser vi kan 
leda till svårigheter för frontpersonalen att agera efter det formellt beslutade. 
 

8.2. Studiens relevans, trovärdighet och 

generaliserbarhet 

När vi nu kommit så här långt i studiens genomförande anser vi det vara på 
plats att föra en diskussion om studiens trovärdighet, relevans och 
generaliserbarhet.  
 
Genom att vi i kapitel två tydligt har beskrivit vårt vetenskapliga 
förhållningssätt och vårt tillvägagångssätt anser vi att läsaren har stor 
möjlighet att bedöma uppsatsens trovärdighet utifrån det. I kapitel fyra till sex 
har läsaren fått ta del av det material som vi grundar vår analys på och läsaren 
kan på så sätt bedöma om den situation som vi beskrivit kan ge vägledning 
även för ett annat företag. Detta är nödvändigt då vi som vi tidigare skrivit i 
avsnitt 2.7 strävar efter den generalisering som Kvale (1997) benämner 
analytisk generalisering. Som vi tidigare förklarade innebär det att studiens 
resultat kan ge vägledning i andra situationer genom välöverlagda 
bedömningar om denna studies genomförande och resultat. 
 
Något som alltid kan ifrågasättas vid kvalitativa studier är om studien hade fått 
ett annat svar om den genomförts på ett annat företag eller vid en annan 
tidpunkt, vilket studien troligtvis hade fått. Detta grundar vi i vårt 
vetenskapliga förhållningssätt där vi menar att människor skapar sin verklighet 
genom social konstruktion. Vi anser dock att generaliserbarheten i denna 
studie ligger i att en organisationsförändring med top-down ansats i 
tjänsteföretag kan ifrågasättas då det är frontpersonalen som möter kunden 
och att det är i det mötet, det vill säga sanningens ögonblick, som deras 
handlingar avgörs. På grund av detta finner vi att positionen är det som till 
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övervägande del har inflytande på den anställdes tankar och handlingar och 
därmed anser vi att vi kan generalisera resultaten till andra företag där 
kundrelationen är väsentlig, såväl allmännyttiga som privata.  
 
När det gäller studiens relevans anser vi att resultaten av det undersökta kan 
vara till stor användning för de många allmännyttiga bostadsföretag som nu på 
grund av vikande marknader, enligt Nilsson (2000), genomgår förändringar. 
Som vi skrivit ovan anser vi dock inte att studien behöver begränsas till denna 
kategori av bolag utan resultaten har relevans för alla tjänsteföretag.  
 
Då studien till stor del bygger på data som vi genererat genom personliga 
intervjuer kan det vara bra att återigen kritiskt diskutera urvalet av 
intervjupersoner. I avsnitt 2.5.4 beskrev vi att de intervjupersoner som deltagit 
i vår studie har valts ut av vår kontaktperson. Innan vi genomförde studien 
hade vi ingen anledning att tro att detta förfarande var något som skulle 
påverka resultatet i någon riktning. De argument som då fördes fram var att vi 
med tanke på studiens syfte inte trodde att det skulle ha någon betydelse att 
urvalet byggde på kontaktpersonens rekommendationer. Trots att vi under 
studiens gång har ändrat syftet har vi fortfarande samma åsikt då vi anser att 
vi inte har funnit några tecken på motsatsen. Anledningen till att syftet med 
studien ändrades är att vi efter att vi genomfört intervjuerna fått en ökad 
förståelse för det studerade och att vi därigenom såg andra möjliga 
angreppssätt.  
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9. AVSLUTANDE DISKUSSION 
I uppsatsens sista kapitel vill vi göra ytterliggare reflektioner 
över frågor som inte har legat inom ramen för vår studie. De 
tankar och idéer vi tar upp och diskuterar anser vi 
intressanta frågor för vidare studier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.1. Förslag på framtida forskning 

Under arbetet med uppsatsen har vi identifierat flera intressanta områden där 
vi uppmuntrar till vidare forskning. Först och främst vill vi rekommendera de 
utgångspunkter vi har använt oss av i denna uppsats, det vill säga att 
organisationsförändringar studeras på flera nivåer med ett angreppssätt där 
den sociala konstruktionen av förändringen får utrymme. Genom detta anser 
vi att en djupare förståelse för det studerande kan uppnås, då det tillåter en 
studie utifrån flera perspektiv och att mångtydiga tolkningar tillåts komma 
fram.  
 
Under studien har vi till största del utgått från teorier om kognition. Andra 
intressanta ansatser för att studera Hyresbostäders förändring är att i större 
utsträckning fokusera på teorier inom ramen för New Public Management 
eller att studera förändringen utifrån implementeringsteorier.  
 
I vår studie fokuserade vi på kvartersvärdarnas roll som frontpersonal. Då 
även teknikavdelningen i den nya organisationen i stor utsträckning möter 
kunder och ställs inför ”sanningens ögonblick” är även det en intressant fråga 
för vidare forskning.  
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En intention från företagsledningens sida med att ta bort fastighetsskötarna 
var att bryta en alltför god relation till kunden, vilken bidrog till att 
fastighetsskötarna erbjöd hyresgästerna en service vilken låg utanför de 
egentliga arbetsuppgifterna. Genom att istället anlita entreprenörer är 
förhoppningen att effektiviteten ska öka och kostnaderna minska. Under 
studien har vi dock sett tendenser på att vissa kvartersvärdar tenderar att ta sig 
an de tidigare fastighetsskötarnas uppgifter. En intressant fråga är därmed att 
studera om detta utbyte ger de önskade effekterna på det ekonomiska 
resultatet. Även kundernas upplevelser gällande det nya är något som vi inte i 
någon större utsträckning har behandlat inom denna studie. Därför vore det 
även intressant att genomföra en studie utifrån ett kundperspektiv.  
 
Något som har kommit till uttryck under studien är att ledarskapet i 
Hyresbostäder har förändrats och övergått från en hårdare styrning till ett ökat 
ansvar för de anställda. Utifrån detta finner vi det intressant att studera det 
förändrade ledarskapets inverkan på förändringen. I och med förändringen 
har det även skett stora uppsägningar, vilket även det kan ligga till grund för 
fortsatta studier och även detta finner vi intressant att studera utifrån ett flertal 
aspekter. En fråga är varför det endast var vissa personer som lämnade 
företaget och vad företagsledningens avsikter var med detta.  
 
En tydlig tendens som vi har upptäckt när vi studerat Hyresbostäders 
förändring är att företagsledningen har en benägenhet att beskriva historien i 
ganska negativa termer för att på så sätt öka förståelsen för varför 
förändringen är nödvändig. Vi finner det därför intressant att genomföra 
vidare forskning på hur mening i en förändring skapas utifrån historien och 
även att historien skapas i förändringen då den tillskrivs mening i ljuset av 
förändringen.  
 
En annan intressant fråga som har uppkommit under uppsatsens gång är 
utifrån en studie genomförd av Fellesson (2001). Fellesson nämner att flera 
allmännyttiga bostadsbolag genomgår det Hyresbostäder gör för att skapa ett 
mer kundfokuserat och affärsmässigt företag. En skillnad mellan de bolag 
Fellesson beskriver och Hyresbostäder är att de har decentraliserat ansvar och 
befogenheter för kvartersvärdarna12. Ett resultat av detta är att kunderna 
vänder sig direkt till kvartersvärden med felanmälningar istället för till en 

                                                 
12 Fellesson (2001) benämner dessa för bland annat bovärdar, kvarterschefer och 
vicevärdar. 
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central felanmälningsavdelning. En intressant studie vore därför att undersöka 
och jämföra om det finns skillnader i hur det upplevs både internt och externt 
med avseende på de olika arbetssätten.  



 

KÄLL- OCH 
LITTERATURFÖRTECKNING 

 
Intervjuer 

 
Fackligrepresentant 2005-02-24  10:00 – 11:00 
Fackligrepresentant  2005-02-24  13:00 – 14:00 
Fackligrepresentant  2005-02-24  10:30 – 11:30 
Representant från stödavdelning  2005-03-22  12:30 – 14:45 
Kvartersvärd  2005-03-22  15:00 – 16:00 
Representant från stödavdelning  2005-03-30  10:30 – 11:35 
Kvartersvärd  2005-03-30  10:30 – 11:35 
Kvartersvärd  2005-03-31  08:00 – 08:35 
Kvartersvärd  2005-03-31  10:40 – 13:00 
Kvartersvärd  2005-03-31  14:30 – 15:50 
Kvartersvärd  2005-04-01  10:45 – 12:10 
Representant för företagsledningen  2005-04-01  13:00 – 15:15 
Representant för företagsledningen  2005-04-04  08:00 – 09:30 
Representant för företagsledningen  2005-04-04  13:00 – 14:10 
Representant för företagsledningen  2005-04-05  13:00 – 14:30 
Representant för företagsledningen  2005-04-06  08:20 – 10:00 
Representant från stödavdelning  2005-04-06  10:00 – 11:00 
Representant från stödavdelning  2005-04-06  10:00 – 11:00 
Representant för företagsledningen  2005-04-06  13:00 – 14:50 
 

Internt material 
 
Sandell, L., Zetterdahl, B., Liljegren, A., Frithiof, G., Marteus, C., (1996) Till 

allmän nytta: Hyresbostäder 1946-1996, Hyresbostäder i Norrköping AB, 
Norrköping 

 
Dokumentation 
Affärsplan, 2009 
Internt presentationsmaterial, SABO 050121 
 
Personalinformation 
Personalinformation, 2004-01-12, Hyresbostäders intranät 
Personalinformation, löpande under 2004-04-16 – 2005-01-01, 
Hyresbostäders intranät 



 

 

Övrigt material 
 
Årsredovisningar 
Årsredovisning Hyresbostäder 1999 
Årsredovisning Hyresbostäder 2000 
Årsredovisning Hyresbostäder 2001  
Årsredovisning Hyresbostäder 2002 
Årsredovisning Hyresbostäder 2003 
Årsredovisning Hyresbostäder 2004 
 
Hyresbostäders kundtidning  
Hemsidan nr 1, 2004 
Hemsidan nr 2, 2004 
Hemsidan nr, 3 2004 
 
Pressmeddelande 
Pressmeddelande, 2004-01-29 
 
Tidningsartiklar 
Jansson, E., (2005-03-12) Hyresbostäders städning får kritik, Norrköpings 

Tidningar 
 

Tryckt, publicerat material 
 
Ahrenfeldt, B., (2001) Förändring som tillstånd, Studentlitteratur, Lund 
 
Alvesson, M., (2003a) Att synkronisera föreställningar – Företagskultur och 

ledarskap i Sandberg, Å., (red) (2003) Ledning för alla? Perspektivbrytningar i 
arbetsliv och företagsledning, Fjärde upplagan, SNS förlag, Stockholm 

 
Alvesson, M., (2003b) Postmodernism och samhällsforskning, Liber Ekonomi, 

Malmö 
 
Alvesson, M., & Sköldberg, K., (1994) Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och 

kvalitativ metod, Studentlitteratur, Lund 
 
Arbnor, I., & Bjerke, B., (1994) Företagsekonomisk metodlära, Studentlitteratur, 

Lund 



 

Balogun, J., & Hope Hailey, V., (1999) Exploring strategic change, Prentice Hall 
Europe, London 

 
Beer, M., Eisenstat, R., och Spector, B., (1990) Why Change Programs don’t 

produce change, Harvard Business Review, Vol. 68, Issue 6, pp. 158-167 
 
Bolman, L.G. & Deal, T.E. (1997) Nya perspektiv på organisation och ledarskap 

kreativitet, val och ledarskap, Andra upplagan, Studentlitteratur, Lund,  
 
Bryman, A., (2002) Samhällsvetenskapliga metoder, Upplaga 1:1, Liber Ekonomi, 

Malmö 
 
Butcher, D., & Atkinson, S., (2000) The Bottom-Up Principle, Management 

Review, Vol. 89, Issue 1, pp. 48-54  
 
Denzin K.N. & Lincoln Y.S. (2000) Introduction: The Dicepline and Practice 

of Qualitative Research, s.1-28 I Denzin, N.K., & Lincoln, Y.S. (red.) 
(2000) Handbook of qualitative research, Sage Publications Inc., Thousand 
Oaks, California 

 
Dunleavy, P., & Hood, C., (1994) From Old Public Administration to New Public 

Management, Public Money & Management, Vol. 14, Issue: 3, pp: 9-17   
 
Eden, C., & Ackermann, F., (1998) Analysing and comparing idiographic 

causal maps i Eden C., & Spender, J.C., (red.) (1998) Managerial and 
organizational cognition: Theory, Methods and Research, Sage Publications, 
London 

 
Fellesson, M., (2001) Den allmännyttiga kunden: Nya organiseringsmönster i 

kommunala bostadsföretag, Avhandling, Företagsekonomiska institutionen, 
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet  

 
Gioia, D.A., (1986) Symbols, Scripts, and sensemaking: Creating meaning in 

the organizational experience, i Sims, H.P.Jr., & Gioia, D.A., (red.)(1986) 
The thinking organization Dynamics of Organizational Social Cognition, Första 
upplagan, Jossey-Bass Inc., Publishers, California 

 
Gioia, D.A., & Sims, H.P.Jr., (1986) Introduction, Social Cognition in 

Organizations, i Sims, H.P.Jr., &  Gioia, D.A., (red.) (1986) The thinking 
organization Dynamics of Organizational Social Cognition, Första upplagan, 
Jossey-Bass Inc., Publishers, California 



 
 
 
 

 

Grönroos, C., (1996) Marknadsföring i tjänsteföretag, Liber Ekonomi, Malmö 
 
Grönroos, C., (2002) Service management och marknadsföring: en CRM ansats, Liber 

Ekonomi, Malmö 
 
Gummesson, E., (2003) Fallstudiebaserad forskning, i Gustavsson B., (red.) 

(2003) Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, Studentlitteratur, Lund 
 
Hatch, M.J., (2002) Organisationsteori, Moderna symboliska och postmoderna 

perspektiv, Studentlitteratur, Lund 
 
Hellgren, B., & Löwstedt J., (1997) Tankens företag: kognitiva kartor och 

meningsskapande processer i organisationer, Nerenius & Santérus, Stockholm 
 
Hellgren B., & Löwstedt J., (1998) Agency and organization: A social theory 

approach to cognition, i Eden, C., & Spender, J.C., (red.) (1998) 
Managerial and organizational cognition: Theory, Methods and Research, SAGE 
Publications Ltd, London 

 
Hellgren, B., & Melin, L., (1993) The role of strategists’ way of thinking in 

strategic change processes, i Johanson, G., Hendry, J., och Newton, J., 
(red.) (1993) Strategic thinking: Leadership and the management of change, John 
Wiley & Sons Ltd., Chichester   

 
Jacobsen, J., (2002) Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra 

samhällsvetenskapliga ämnen, Studentlitteratur, Lund 
 
Jacobsen, D.I., & Thorsvik, J., (2002) Hur moderna organisationer fungerar, Andra 

upplagan, Studentlitteratur, Lund 
 
Johansson Lindfors, M.B., (1993) Att utveckla kunskap: om metodologiska och 

andra vägval vid samhällsvetenskaplig kunskapsbildning, Studentlitteratur, Lund 
 
Johansson, C., (2003) Visioner och verkligheter: kommunikationen om företagets 

strategier, Avhandling, Institutionen för media och 
kommunikationsvetenskap, Uppsala universitet 

 
Kotter, J.P., (1998) Leda förändring : hur du blir framgångsrik på 2000-talet, 

Egmont Richter AB, Malmö 
 



 
 
 
 

 

Kvale, S., (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, Lund 
 
Lindell, P., Melin, L., Gahmberg., H.J., Hellqvist, A., och Melander, A., (1998) 

Stability and change in a strategist’s way of thinking i Eden, C., & 
Spender, J.C., (red.) (1998) Managerial and organizational cognition: Theory, 
Methods and Research, SAGE Publications Ltd, London 

 
Löfström, C., (2003) Hur Posten blev företag: om reformer och översättning av idéer, 

Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan Göteborg 
 
Löwstedt J., (1989) Föreställningar, ny teknik och förändring Tre organiseringsprocesser 

ur ett kognitivt aktörsperspektiv, Bokförlaget Doxa AB, Lund 
 
Löwstedt J. (1995a) Människan och strukturerna, några utgångspunkter, i 

Löwstedt, J., (red.) (1995) Människan och strukturerna, Nerenius & Santréus 
förlag AB, Stockholm 

 
Löwstedt, J., (1995b) Den organiserande människan, i Löwstedt (red.) (1995) 

Människan och strukturerna, Nerenius & Santréus förlag AB, Stockholm 
 
Meek, L., (1988) Organizational Culture: Origins and Weaknesses, Organization 

Studies, Vol. 9, Issue 4, pp.453-473 
 
Mintzberg, H., (1987) The Strategy Concept I: Five Ps For Strategy, California 

Management Review, vol. 30, Issue 1, pp 11-24. 
 
Montin, S., (2004) Moderna kommuner, Andra upplagan, Liber AB, Malmö 
 
Nilsson, J.E., (2000) När marknaden viker: Allmännyttiga bostadsföretag i en ny 

situation, SABO förlag AB, Stockholm 
 
Patel, R., & Davidsson, B., (2003) Forskningsmetodikens grunder, 

Studentlitteratur, Lund 
 
Risberg, A., (2003) Shared and multiple realities in acquisition literature, Nordiske 

organisasjonsstudier, Nr 1, årgång 5, pp. 58-82 
 
Ryen, A., (2004) Kvalitativ intervju – från vetenskapsteori till fältstudier, upplaga 1:1, 

Liber Ekonomi, Malmö 
 



 
 
 
 

 

Senge, P.M, (1995) Den femte diciplinen: den lärande organisationens konst,  
 Nerenius & Santérus, Stockholm 
 
Spender, J.C., (1998) The dynamics of individual and organizational 

knowledge, i Eden, C., & Spender, J.C., (red.) (1998) Managerial and 
organizational cognition: Theory, Methods and Research, SAGE Publications Ltd, 
London 

 
Thurén, T., (1998) Vetenskapsteori för nybörjare, Första upplagan, Liber AB, 

Stockholm 
 
Tomicic, M., (1998) En ledningsgrupps kognitiva struktur Homogenitet, Heterogenitet 

och förändring, avhandling, Ekonomiska institutionen, Linköpings universitet 
 
Weick, K.E., (1995) Sensemaking in organizations, Thousand Oaks, California  
 
Yin, R.K., (1993) Applications of case study research, Sage Publications, Inc., 

California  
 
Ödman, P.J., (2003) Hermeneutik och forskningspraktik, i Gustavsson B., 

(red.) (2003) Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, Studentlitteratur, 
Lund 

 
Uppsatser 

Blid, P., & Petersson, F., (2005) under publicering 
 

Elektroniska källor 
www.ne.se, 2005-04-09 
www.sabo.se, 2005-05-25 
 



 

Bilaga 1: Organisationsschema för Hyresbostäder t.o.m. 
2003-12-31 



 

Bilaga 2: Organisationsschema för Hyresbostäder fr.o.m. 
2004-01-01 
 
 
  

Kvartersvärdar

Kvartersvärdar

Stödavdelning

 

Stödavdelning 

Företags-
ledning 

Stödavdelning

 




